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A. Smetona pirmojo prezidento termino metu.

dra kova, dėl Rusijos ir mū
sų gerovės, bet neužtikrinta, 
kad Europos žmonės naudo
sis laisve, kaip mes supranta
me tą šventą žodį. Daugiau
sia, ko galima viltis, kad 
jiems bus suteikta taika ke
lioms gentkartėms, bet kitų 
protektorate.

„Aš esu vienas iš tų, kurie 
seniai sakė ir dabar tvirtinu, 
kad skirtumas tarp Hitlerio 
diktatorystės ir Stalino yra 
tik paviršutiniškas. Savo 
nuomonei patvirtinti randu 
senų nuomonių, daugelio 
žmonių, kurie negalėjo su
prasti Stalino tvarkos ir jo 
naujai sukurto charakterio.

„Tikiu, kad, dėl mūsų pa
čių gerovės, mes turime pa
žiūrėti tiesai į akis, kaip 
mes ją žinome, ir priimti fak
tą, kad karo likimas pastatė 
mus pusėje diktatoriaus prieš 
kitą diktatorių, kuris mus 
užpuolė ir nori panaikinti 
mūsų gyvybinį būvį.

„Teherano susirinkimo iš
kilmės nesutiko su Ameri
kos idealais, bet tai mes ga
lime pamiršti kaip politinius 
manievrus, norinčius paveikti 
priešus ir draugus.

„Bet nėra reikalo apgaudi
nėti save apie Staliną, jo kar
jerą, apie jo valdžią, kokią 
jis turi, ir atsižadėti bet ko
kio naiviško tikėjimo, kad Te
herane mes gavome bet kokį 
užtikrinimą apie valdžios rū
šį, kuri valdys Europą po to 
karo.”

jo veiklos įvertinimus. Atei
ties istorikai tai tiksliai at
liks, kai bus nutilusios ais
tros, kai prašneks objekty
vūs liudininkai.

Šiandie tenka pareikšti gi
lios užuojautos visai velio- 
nies A. Smetonos liūdinčiai 
šeimai.

Antanas 
tas sausio 
Kalvarijos
mingos gedulo pamaldos bu
vo šv. Jono katedroje. Vado
vavo vyskupas Hoban, o asis
tavo lietuviai kunigai. Į lai
dotuves buvo atvykęs Lietu
vos ministeris P. Žadeikis, 
gen. konsulas J. Budrys, kon
sulas P. Daužvardis; prie 
karsto sudėta daug vainikų.

ėjo visus 1913 m. ir iki pusės 
1914 m.

1914 m. Vilniuje susidarė 
„Lietuvių Komitetas Nuken- 
tėjusiems dėl Karo šelpti”. 
Iš pradžių jo vicepirmininku, 
o vėliau pirmininku buvo A. 
Smetona. Tam komitetui te
ko rūpintis ir atgimstančios 
Lietuvos politiniais klausi
mais. Čia prasidėjo ir Smeto
nos platesnė politinė veikla, 
nors jis rado laiko ir plunks
nos darbams, be kitko vers
damas iš kitų kalbų matema
tikos vadovėlius lietuviškoms 
mokykloms.

Vokiečiams okupavus Vil
nių veikimas nesustojo. 1916 
m. Smetona su kitais dele
gatais vyko į lietuvių konfe
renciją Šveicarijoje. Pargrį
žęs aktyviai dalyvavo lietu
vių slaptojo būrelio darbuose. 
Sušaukiama Vilniaus konfe
rencija, kurioje Smetona bu
vo išrinktas prezidiuman, o 
paskiau — Lietuvos Tarybon, 
kurios steigiamajame susi
rinkime buvo išrinktas pirmi
ninku. 1918 m. vasario 16 d. 
drauge su kitais Tarybos na
riais pasirašė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą.

Valstybės kūrimosi metu 
važinėjo į Vokietiją, Skandi
navijos valstybes. Yra išga
vęs Lietuvai 3-jų, o vėliau 
100-to mil. markių paskolas 
iš vokiečių.

1919 m. balandžio 4 d. Val
stybės Taryba išrinko jį pir-_ 
muoju Lietuvos valstybės 
prezidentu. Prezidento parei
gas ėjo iki 1920 m. birž. 13 d., 
kada, Steigiamajam Seimui 
susirinkus, vyriausia valdžia 
perėjo Steigiamojo Seimo 
pirmininkui A. Stulginskiui.

Išėjęs iš valdžios Smetona 
grįžo prie rašymo į laikraš
čius, patiekdamas vedamuo
sius „Tautos” žurnalui. Su 
savo šeima gyveno prel. Mai
ronio namuose, politinę veik
lą išliedamas „Tautos Pažan
gos” (tautininkų) partijoje, 
kol po 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo vėl užėmė prezi
dento vietą Lietuvoje.

1926 m. gruodžio 17 d. įvy
kiai grąžino A. Smetoną į 
valstybės vairą, kurio jis sie
kė nuo pat Steigiamojo Sei
mo susirinkimo dienos. 1922 
m. ir 1923 m. jis buvo kandi
datu į I ir H Lietuvos Seimą, 
bet jo partija nesurinko rei
kiamo balsų skaičiaus ir jis - 
nebuvo išrinktas. 1926 m. 
gegužės m. rinkimuose tau
tininkai ėjo susiblokavę su 
liaudininkais, ir jiems pirmą 
kartą pasisekė patekti į Lie
tuvos Seimą; jų tada išrinkti 
trys atstovai — A. Smetona, 
Aug. Voldemaras ir kun. V. 
Mironas. Tai buvo paskuti
niai laisvo seimo rinkimai.

Tapęs prezidentu antru 
kartu, A. Smetona Steigia
mojo. Seimo priimtos konsti
tucijos laikėsi iki 1927 metų 
balandžio mėnesio, kai jis 
paleido seimą ir naujų rinki
mų nebeskyrė. Nuo to laiko i 
Lietuva tvarkvta vienos par
tijos režimo dėsniais.

Bolševikams okupuojant 
Lietuvą, Smetona 1940 m. 
birželio mėn. 15 d. pabėgo į 
užsienį, Trumpą laiką pagy
venęs Vokietijoje, persikėlė 
į Šveicarija, iš čia gi į Portu
galiją ir Pietų Ameriką. Į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes atvyko 1941 m. kovo 1 d. 
Kurį laika gyveno Chicagoje, 
o nuo 1942 m. gegužės mėne
sio buvo apsigyvenęs Cleve- / 
landė, kur laisvesniu laiku ( 
rašė savo atsiminimus.
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Smetona palaido- 
13 d. Cleveland© 
kapinėse. Iškil-

„komunistų partija i 
žavo Rusijos ir Amen - 
teresus, organizuodai • ...
saugos dirbtuvių stre ynįuoti su Stalinu, ku- 
kovodama pries af įrodys daugiau palan- 
programą 3 tikėjimui.
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ilo numerio matyti, kaip 
ivoje naciai visą ekono- 
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ominės bendrovės yra 
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lešti lietuvių ūkį ir penė- 
f skiečius.

E ^a tokių galvočių, kurie
Advokato! žmones įtikinti, kad ma- 

os tautos esančios pavo- 
41-40 — 7ffliSfos taikai. Jų bes klau- 

£ :, iš tikrųjų atrodytų, kad
ŠĮ Jackson Heights, hrtinį karą pradėjo ne 
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STAIGIOS MIRTYS

Trumpu laiku šv. Kazimie
ro parapijoj keli mirė staiga. 
Taip rastas negyvas a. a. 
Danys, J. Macelis; J. Vaske-

Cpl. Albertas Rupšis i] 
riuomenėj moka būti li 
mas ir patenkintas, kaip 
tyti iš jo paveikslo. Jau 
lis visada buvo linksmos 
taikos, todėl to nepraraci 
kariuomenėj. Puiku. Juk! 
jaunas, tai ir gali šyps 
jei tik širdyj ir sieloj p 
saris viešpatauja. Albe 
būdamas namie dažnai 
linksmindavo savo drai 
choristus ir vyčius, todi 
kariuomenėj linksmai pr 
džia laiką su savo drau 
ir juos ten dažnai palink 
na. Iš jo laiškų galima 
prasti, kad jam gyveni 
tik šypsosi, ar jis iš gyi 
mo šypsos. Reikia ir li 
mų, kad liūdnesnius pali 
mintų. Jaunimas laukia 
ksmojo Alberto chore ir 
čių veikloj, kad galėtų v 
palinksminti savo įdon 
pergyvenimais iš kario g 
nimo. Visi vyčiai sveikini 
vo draugą, linkėdami gi 
sugrįžimo ir vėl links 
veiklos su savais.

DAUG SERGA

Žuvo Gaisro Nelaimėje Sausio 9 d
Sausio 9 d., sekmadienį, a- 

pie 9:30 vai. ryte, Clevelande, 
gyvenamo namo gaisre žuvo 
prezidentas Antanas Smeto
na, sulaukęs 69 metų am
žiaus. Jo žmona Sofija, sū
nus Julius, marti Birutė 
(Nasvytytė) ift-du vaikaičiai, 
3 metų, išsigelbėjo. Gaisras 
kilo iš perkūrento pečiaus,

kurs sprogo. Prezidentui 
Smetonai nepasisekė laiku 
nulipti iš trečiojo aukšto ir 
jis rastas užtroškęs nuo dū
mų ir dujų. Ligoninėje ban
dyta dar gelbsti atgaivinti, 
bet nepavyko.

. Antanas Smetona Lietuvos 
istorijoje turės stambią vie
tą, ir ne laikas dabar skelbti
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tybes reikia atiduoti di- 
jų kontrolei.
pač atsiranda daug apaš- 
, kurie visas aplinkines 
ąsias valstybes perša ati- 
;i Sovietų Sąjungos ver

Saugok Savo

Teikiamas geriausia
patikrinimas, pi®1; .. ,v
AKINIAI prieinamaDks galvojimas is tikrųjų

* , L It-^4-/-v Irnivi

kainomis pagal jų n
gi ištaiga įsteigta prie!

visiškai be koto, kaip 
nes sako. Bet vienas ki- 
patiki tokiais vėpčioji-

3

Stengei’ & Stf imtesni žmonės tokia „fi- 
į| fija” netiki. Gerai rašo 

lio 5d. „New York Times” 
394-398 Broadway, Brooii raštyje Anne O’Hare Mc- 

c ■niek: „Yra nesąmonė 
----------------7-7^ tis tvirtinimu, kad ma- 

tautos SU(]aro pavojų 
iosioms valstybėms. Vien 
stipriosios neša pavojų 
ai.”
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ALUDE
Karšti Uikiti

KASDIEK
Patogi Vieta E^itų savaitrašty „Ameri-

Su MOTERUe ° —
Dn,SuroaS:es: a w0™-°ut myth.”

.utorius išveda, kad iš sa-
JUOZAS 2^ ssmės jokia valstvbė nėra

411 Grandė i
Brooklyn, N-

emaž tuo pačiu klausimu 
> Anicetas Simutis Tėvų

sausio 8 dienos numery.
straipsnis: „Buffer

Altorius išveda, kad iš sa-

5rinė, nežiūrint kaip ma- 
i bebūtu; jas tokiomis pa
či didžiosios valstybės, 

kurių mažosios turi gy- 
i. Jeigu didžiosios vals-

HAvemeyer 8$ is neturėtų agresinių pla- 
RALPH KBt
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niekas į mažąsias nežiū- 
irnTnrmd1 kaip j,.buferini.us krai?- rvlvUJvu ar vadinamuosius sam- 

65 - 23 GRAND nius ruožus.
Maspeth,NA tegalima pamiršti, kad

tėjo ir Lietuva, nors ji su Ru- e J. 
sija turėjo kuo geriausius 
santykius per dvidešimt me- irtis 
tų- reį"

Gerai sako Valstybės Se-}aj" 
kretoriaus padėjėjas A. Ber-i^ia 
le: „Kalbos apie buferines3- 
valstybes yra pagrįstos gry- , 
nu neišmanymu”.

Reikia pasidžiaugti, kad 
„America” rodo nuolatinio 
susidomėjimo ir palankumo 
mažiesiems kraštams, tarp jų 'U1. 
ir Lietuvai.

Jur- 
sa- 

>ora 
mis 
vei- 

„The Russian Review” pas-in 1 
kutiniam numery paskyrė 
nemaža vietos Baltijos kraš- 
tams. i G ’

Be kitų straipsnių, ten yramO’ 
įdėtas buvusio Lietuvos dip
lomato H. Rabinavičiaus' 
straipsnis „The fate of the’0’j 
Baltic Nations.”

H. Rabinavičius duoda i 
daug žinių apie Lietuvos pra-l j 
eitį ir nušviečia naujosios | 
Lietuvos pažangą ir jos nuo- t j 
širdžią politiką su Rusija. Jis j 
primena ir cituoja sutartis, * Į 
kuriomis Sovietų Sąjunga j 
pakartotinai sakėsi p 
sianti 
teises. 

Visi 
vertas 
lino žodis.

Negalėtume su autorium 
tik sutikti, kad 1939 metų su
tartis ir Stalino patikrinimai 
„davė lietuviu tautai saugu
mo ir pasitikėjimo jausmą.” 
Lietuvoje dauguma tikrai ži
nojo ir suprato, kad toji su
tartis, kuria krašte atsirado 
rusiškos įgulos, buvo ne nor
mali sutartis, bet grynos 
prievartos padaras.

Šiaip H. Rabinavičiaus 
straipsnis yra labai objekty
vus, gerai dokumentuotas. 
Tai teigiamas indėlis į Lietu
vos nepriklausomybės kovos 
bylą.

gerb-
suverenines Lietuvos

atsimename, ko buvo 
Rusijos ir paties Sta-
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ROOSEVELT SIŪLO DARBO PRIEVOLĘ
Washington. — Sausio 11 

d. prezidentas Roosevelt me
tiniame Kongresui pareiški
me pasiūlė penkių punktų 
programą:

1. Naujų mokesčių įstaty-

Atšalęs oras daugelį s 
nesnės sveikatos paguldi 
lovą. Elena Bielskytė, 
Morris St., serga trečias 
nuo. Jaunuolė buvo pagu' 
ta ligoninėje, kur padarė 
operaciją; dabar ji gyc 
namie ir sveikata eina P
dien geryn. Ji tikisi neuži njas, kurs atitiktų krašto rei- 
visiškai pasveikti ir vėl gi 2. Palaikymas įstatymo, 
ti į savo darbą ir katalilfcurs leistų vyriausybei per
ką veikimą. Ji yra sodaliežiūrėti karo kontraktus ir 
pirmininkė ir dabar pasiry juos pakeisti, kad būtų su
si veikti su vyčių vyresni;jaikyti per dideli pasipelny- 
grupe. Visos drauges li:maj
greičiausiai pasveikti ir g Maisto kainos nustaty- 
darbuotis katalikiškos aUm0 įstatymas, kurs užtikrin- 
jos dirvoj. tų įr ūkininkui ir vartotojui

Juozas Norkus serga :įmanomas pragyvenimo sąly
gas.

4. Stabilizacijos statuto 
pratęsimas. Šis statutas lei
džia kontroliuoti kainas ir ap
saugoti dolerio vertę.

5. Tautinės tarnybos įstaty-

tras mėnuo, šiuo metu 
sunkios operacijos jau sve 
sta ir tikisi neužilgo vėl b 
sveikas tarp savųjų, 
džiaugiasi, kad namišll 
taip mielai prižiūri ir glo 
ja jį ligoje. Jo dukrelės, 
darbo ištrukdamos, nu< 
lanko savo tėvelį. Ponia N 
kienė kasdien lanko ir į 
boja savo sergantį vyrą.

Justina Armonienė kel
savaitės serga ir negali issybė sausio 11 d. viešai pas- 
ti iš namų. Jos sveikata bukelbė Lenkijai pasiūlymą su 
labai susilpusi, bet pasku sąlygomis, kaip galėtų būti 
niu metu jau gerėja ir t geri ir kaimyniški santykiai 
vilties neužilgo vėl būti sytarp Lenkijos ir Rusijos. Pa- 
ka.

Jonas Bartkevičius ilgol pažinti dalį rytinės Lenkijos 
laikas pavojingai serga, i teritorijų, 1 
beveik negali valgyti ir si apsigyvenę lenkai, už ką len- 
kiai kenčia. Senukas dar 1 kaa galėtų pasiimti dalį teri-

mas, kurs leistų vyriausybei 
sulaikyti karo metu streikus 
ir duotų teisės imti karo ga
mybos darbui reikalingus ša
lies vyrus ir moteris.

Savo pranešime preziden
tas ypač daug dėmesio krei
pė į pokarinio laikotarpio a- 
teitj, apie kiekvieno ameri
kiečio ekonominį saugumą. 
Be to, jis kvietė Kongresą 
parūpinti tokį įstatymą, kurs 
leistų visiems kariams daly
vauti šių metų rinkimuose.

Daugiausia nuomonių pa
reikšta apie Roosevelto siū
lymą įvesti visuotinę darbo 
prievolę. Organizuotų darbi
ninkų vadai griežtai pasisa
kė prieš tokį įstatymą, kurs, 
jų pareiškimu, įvestų šalyje 
vergiją, o vergų darbas ir ka
ro metu negalįs būti naudin
gas.

MASKVOS NAUJI SIŪLYMAI LENKAMS
Sovietų Sąjungos vyriau- torijos vakaruose iš Vokie

tijos. Pasiūlyme pakartoja
mas Rusijos noras „garan
tuoti stiprios ir nepriklauso
mos Lenkijos neliečiamumą”, 
jeigu lenkai priimtų Maskvos 
siūlymus.

Lenkijos vyriausybė tą die
ną kelis kartus posėdžiavo. 
Lenkų ministeris pirm. Miko- 
lajczyk, užsienio reikalų min. 
Romer ir lenkų ambasadorius 
Anglijai grafas Raczynski 
lankėsi pas Anglijos užsie
nio reikalų ministerį Edeną. 
Be to, Mikolojczyk kalbėjo
si su čekų prezidentu Benešu, 
tik ką grįžusiu iš Maskvos.

Londono didžioji spauda 
rodo palankumo Rusijos siū
lymams, įrodinėdama, kad 
rytinėje Lenkijos dalyje len- 

Ko daugiau bonų išpirkų gyventojų buvę labai ma-

siūlyme Maskva sutinka pri-

kur daugiausia

U SNUB Tarnaujančio Juo 
po Ambrazo sūnų Juozą A 
brasą Jr. Motina ir sūnus 1 
tų labiausiai patenkinti, 
ir karys tėvas būtų gale 
dalyvauti tose iškilmėse, 1 
karas kitaip sprendžia. B* 
laiškais ji viską parašo a] 
savo šeimyną ir kariauji 
čiam už laisvę ir taiką.

tų stiprus, jei ne ta liga. Jo" 
dukrelė rūpestingai savo tė
velį slaugo.

Glaudenis G. H. daug ken
čia dėl sunkios ir skausmin
gos ligos. Jo sesutė lanko ir 
globoja savo sunkiai ir pavo
jingai sergantį brolį. Nors ir 
nedaug vilties turi, bet ra
miai kovoja su liga, kad tik 
galėtų ją galutinai nuveikti.

Gertruda Gurgždienė ligo
ninėj pataisė savo sveikatą, sim, tuo greičiau laisvę vžai, o daugumą sudarę ukrai- 
Šventes turėjo praleisti ligo- sam pasauliui užtikrinsii| niečiai ir baltgudžiai.

Antanas Smetona buvo gi
męs 1874 m. rugpiūčio 10 d. 
Užulėnio kaime, Vadoklių pa
rapijoje, Taujėnų v., Ukmer
gės apskr. Jo tėvai buvo su
silaukę gražios šeimynos: tu
rėjo 4 sūnus ir 3 dukteris. Tė
vai teįstengė jį leisti moks- 
lan tik iki Palangos 'proginę 
nazijos, o vėliau jis patsai 
turėjo lėšomis savo mokslui 
rūpintis. Progimnazijoj jį šel
pė vienas kunigas.

Jau Palangoje A. Smetona 
priklausė prie slapto 
lietuvių moksleivių būrelio, 
kurs slapta iš Prūsų gauda
vo „Apžvalgą” ir ją skaity
davo. Aukštesnes gimnazijos 
klases išėjo Mintaujoje, čia 
jau buvo slaptas lietuvių bū
relis, kuriam vadovavo J. Ja
blonskis, įžymusis kalbinin
kas. Lietuvių sąjūdis čia bu
vo gyvas. A. Smetonai bū
nant 8 klasėje, mokiniai pa
kėlė streiką, nenorėdami ru
siškai kalbėti maldos. Rusai 
iš gimnazijos pašalino 150 
lietuvių mokinių, jų tarpe ir 
Ant. Smetoną. Jam vėliau pa
vyko įstoti į Petrapilio IX 
gimnaziją, kurią baigęs įs
tojo į Petrapilio universite
to teisių skyrių. Iš universi
teto buvo du kartu išvarytas: 
pirmą kartą dėl studentų 
riaušių, o antru kartu po žan
darų tardymo dėl lietuviškų 
spausdinių platinimo. Tada 
administratyviniu būdu buvo 
pasodintas dviem savaitėm į 
kalėjimą.

1902 m., baigęs universite
to teisių skyrių, -atvyko į Vil
nių, kur iš pradžių gyveno 
darydamas vertimus spaudai 
ir būdamas prisiekusio advo
kato padėjėju. Vėliau persi
kėlė tarnauti į Vilniaus Že
mės Banką.

1904 m. vedė Sofiją Cho- 
dakauskaitę, kilusią iš Pane
vėžio apylinkės.

1905 m., Vilniuje įsikūrus 
laikraščiui „Lietuvos Ūkinin
kas,” Smetona W*^rį laiką bu
vo jo vyriausiu redaktorium, 
pasirašydamas po laikraščiu 
ir paruošdamas jam daug 
straipsnių, daugiausia ūkio 
klausimais. 1905 m. dalyvavo 
Didžiajame Vilniaus seime, 
buvo jo prezidiume. 1906 m. 
kun. Tumui ėmus redaguoti 
„Vilniaus Žinias”, bendradar
biavo -tame laikrašty. Dėl 
nuomonių skirtumo pasitrau
kęs nuo vieno ir nuo kito lai
kraščio (abu jie perėjo į kai
resnes rankas), Smetona su 
kitais 1907 m. Vilniuje įstei
gė laikraštį „Viltį”, kuriame 
per septynerius metus kas 
savaitę būdavo jo po du 
straipsniu. Vėliau ir čia (kur 
dirbo su katalikais) kilus 
nuomonių skirtumui, įsteigė 
naują žurnalą „Vairas”, kurs
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

ATLIKTINI DARBAI

kuri būtų taip skaudžiai ir žiauriai perseKiojama n iiam* ■ ■ 
narna, kaip lenkų tauta. Nei olandai, nei belgai, nei nnryp- Įįftynjj LtWJiW J-'J ~ 
gai, nei čekai, nei prancūzai nėra taip negailestingai prislėg-______ ___ _______________
ti ir žudomi, kaip lenkai. Nacis jiems taiko ypatingą kerštą:' Palliflnqkaq joint
įžeistos didybės ir paniekos kerštą, kuris paliečia jaunus, • . ’
senus, mažus, mokytus ir bemokslius. Darbo būriuose Vo- a^o atstovais: F. Vaitu- 
kietijoje lenkų darbininkai pastatyti kaip vieni iš žemiau-P1S J,1 rano eviciys, 
sios vertės. Jų mokslininkai buvo žudomi, mergaitės gabe-lnt Trade Boardo atsto-

(SLAPTO LIETUVOS KOMITETO ŽODIS I
Brobklyno Lietuvi

Dr. John Waluk

fi
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Neseniai visiems teko padirbėti Trečiosios Karo Pas
kolos ir Tautinio Karo Fondo vajuose. Lietuviai amerikie
čiai uoliai juose dalyvavo. Ypač gerai pasirodyta karo bonų 
platinime: Chicagoje jų išpirkta už per 2 mil. dol., New 
Yorko valstybėje — virš 1 mil. dol., Philadelphijoje ir Pitts- 
burghe — po pusmilijonį ir t. t. Pittsburgho konferencijo
je paskelbtas 10 milijonų dolerių šūkis pilnai ištesėtas.

Dabar prieš akis vėl nauji vajai: Ketvirtoji Karo Pas
kola, Vaikų Paraližiaus Fondas ir Raudonojo Kryžiaus Karo 
Fondas. Visur reikia milžiniškų sumų, visur laukiama visų 
piliečių didžiausio bendradarbiavimo. Sudaromi tautybių 
grupių komitetai, iš kurių tikmasi stropaus pasidarbavi
mo. Niekur neaplenkiami ir lietuviai amerikiečiai.

Sausio 18 d. prasideda Ketvirtosios Karo Paskolos va
jus, kurio metu norima pasiekti ko daugiausia atskirų as
menų, o ne įstaigų. Šiame vajuje lietuviai stipriai dalyvaus. 
Jie, šalia nuolat perkamų bonų per savo dirbtuves, įsigys 
bonų ir atskirai. Bet svarbu, labai svarbu, kad lietuviai apie 
savo įsigijamus bonus visada pranešinėtų lietuvių komite
tams. Visos tautybės nesigėdi tai daryti, tad kodėl lietu
viai turėtų būti kuklūs?

Sausio 30 d. minėsime prezidento Roosevelto gimta
dienį. Ta proga Vaikų Paraližiaus Fondas tikisi gauti kelis 
milijonus dolerių aukų taip svarbiam darbui paremti, nes 
prezidento gimtadienio minėjimo iškilmių pajamos skiria
mos šiam fondui. Prezidento gimtadienio proga siunčiami 
sveikinimai į Baltuosius Rūmus bus lydimi dešimtukais 
ir doleriais, kurie skiriami kovai su paraližiaus liga ir pa- 
raližiumi susirgusiems pagelbėti. Šiam vajui pagelbėti nėra 
atskirų lietuviškų komitetų, bet tikime, kad visi, kurie tik 
galės, savo dalimi prisidės.

Trečias darbas prieš akis — Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajus. Šiam vajui pravesti daug kur bus atskiri lie
tuvių komitetai. Kreipiame visų lietuvių ypatingą dėmesį į 
šio vajaus svarbumą. Raudonasis Kryžius ne tik pagelbsti 
mūsų šalies kariams ir visiems įvairių nelaimių ištiktie
siems čia, bet teikia savo šelpiančią ranką plačiajam pasau
liui. Raudonasis Kryžius pasiekia ir mūsų priešo pavergtus 
kraštus, gali pasiekti ir mūsų tėvų žemę Lietuvą. Vajus pra
sidės kovo 1 d., bet jau dabar susirūpinkime, kaip geriau 
galėsim pagelbėti Amerikos Raudonajam Kryžiui.
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narnos nacių pasilinksminimui. Visos tautos ateitis siste-ls: Buivydasir a®ai" 
mingai pakertama.

Vokiečių diktatoriui atėjo į paramą Maskvos diktato
rius, kada Lenkijai buvo blokštas kruvinas smūgis. Kaip 
tik dėl to, kad Stalinas padėjo Vokietijai šio karo pradžioje, 
faktiškai stodamas prieš Angliją ir Prancūziją, kurių buvo 
duotas žodis ginti Lenkiją ir apsaugoti jos žemes, šiandien 
esame liudininkai vieno iš didžiausių ir skaudžiausių šioj o 
karo paradoksų: Lenkija, nesutikusi perleisti Hitleriui siau
ro ruožo, gali netekti pusės savo žemių, kurias 1939 metais 
buvo užėmęs Stalinas ir nuo kurių neatsisako. ' . .. .x .bai gražiai paruošė savo,;

Skaudu matyti Lenkiją atsidūrus tikrai nepavydėtinoj iporįa taįp kad paįį qjq ! 
padėty. Skaudu dėl to, kad po visų Maskvos, Teherano, Kai- /nferencija paliko gražų įs- ! 
ro konferencijų, po visų kalbų apie neieškojimą svetimų id- sįuvėju0se Toje pačioje 
teritorijų, po visų žadėtų laisvų mažoms ir didėlėms tau- 3nferencijoje su K Kurdro- > 
toms, Lenkijai gresia pavojus būti pusiau atplėštai, o Eu- r dalyvavo nuo mūsų Įokalo ; 
ropos ateitis yra tamsi ir neaiški kaip tik dėl vieno iš Jun- 4eo-atu ir J Pranckevičms ! 
gtinių Tautų nario imperialistinės politikos, — dėl Rusijos į tik patvirtino ką Kundro- ' 
noro pavergti vienus kaimyninius kraštus ir iš kitų atimti^ sav0 skaitytame raporte 
didžiulius plotus. iisirinkusiems pranešė.

Lenkijos atveju rusų imperializmo gynėjai mėgsta nu- Direktorių atstovas V. 
rodyti, kad tos sritys, kurių reikalauja Rusija, nesančios 'aulauskas davė įžymų ra- 
grynai lenkų, bet daugiausia gudų ir ukrainiečių gyvena- ortą iš unijos veikimo. Jis Į 
mos. Tačiau nereikia toli dairytis, o pamatysim, kad gudai urodė, kad esamuoju laiku ' 
ir ukrainiečiai nėra rusai, ir kad pačioje Rusijoje rūksta pamušalų, įvairiu 
yra daugiau įvairių mažumų, negu kituose kraštuose. Tos medžiagų ir kitų smulkmenų, 
mažumos toli gražu ne visos mielu noru dėjosi prie Rusijos. >e kurių švarkų negalime ga- 
Tik atsiminkim, su kokiu kraujo praliejimu prie Sovie-pinti. Taip pat jis pažymėjo, 
tų Sąjungos buvo prijungta Gruzijos laisva respublika prieš įad Amalgameitų unijos ge- 
keliolika metų. įeralė Pildomoji Taryba tu-

Svarbus faktas yra pačių gyventojų valia. Neseniai *ėjo susirinkimą Atlantic Ci- 
iš Londono teko skaityti pranešimą apie lenkų kareivius y ir nutarė reikalauti siuvė- 
ir karininkus, kilusius kaip tik iš minėtų gudiškų ir ukrai-jams algų pakėlimo. Jis taip 
nietiškų Lenkijos dalių. Užėmę, rusai juos išvežę į Sibi- pat pažymėjo, kad nuo liepos 
birą, o paskui, Sovietų Sąjungai atsidūrus Jungtinių Tau- pirmos iki gruodžio mėnesio 
tų pusėje, jie buvo paleisti ir dabar tarnauja lenkų pulkuose Linija išmokėjo New Yorko 
Anglijoj. Jie su didžiausiu atkaklumu stoja prieš mintį, 125 mirusių siuvėjų šeimoms 
kad jiems kada nors vėl tektų atsidurti po Stalino ir rusų po penkius šimtus dolerių, 
valdžia. Jie nenori būti Rusijos valdiniai,—ir tai labai reikš- Tai stambi suma pinigų! 
mingas faktas, kaip lenkai, estai, lietuviai ar kiti kaimynai Apie ligoje pašalpą V. Pau- 
žiūri į galimybę vėl patekti Maskvos globai. Jie nenori, lauskas pasakė, kad bus tuo- 
kad vėl juos tremtų, persekiotų, blaškytų po Sibiro tyriau-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-

, Joint Trade Boardo Ek- 
tutyvio Komiteto nariu iš- 
iktas P. Grabauskas. Į pil- 
majį komitetą išrinkti: J. 
nbrazaitis ir F. Rainhar- 
5. Pažymėtina, kad išvar- 
iti mūsų lokalo atstovai 
rinkti be opozicijos.
Iš CIO konvencijos darė 
■anešimą K. Kundrotas. Jis 
bai gražiai paruošė

161 No. 6th Street

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

KAD RANKOS NEPAVARGTŲ...

Prezidentas Roosevelt sausio 11 d. savo metiniame pra
nešime Kongresui vėl pabrėžė, kad nei Maskvoje, nei Te
herane nepadaryta jokių slaptų politinių .susitarimų. Tuo 
pasakymu lyg išsklaidomi tie įtarimai, kurių yra labai daug 
ryšium su Sovietų elgsena savo vakarų kaimynų atžvilgiu.

Grįžęs iš istorinės Teherano konferencijos Roosevelt 
buvo pareiškęs, kad visais klausimais Teherane pasiekta 
visiško susitarimo ir vieningo supratimo. Jis net pažymė
jo, kad su Stalinu buvę galima lengvai susišnekėti. Nėra 
jokios abejonės, kad tokiame pasikalbėjime turėjo būti pa
liesti ir mažųjų valstybių ateities klausimai, todėl buvo 
galima tikėtis, kad po Teherano Atlanto Čarterio dėsniai 
dar labiau spindės žmonijai.

Šių metų pirmoji savaitė parodė visai kitką. Rusijos 
bolševikų svarbiausias laikraštis, „Pravda”, vėl reikšmingai 
parodė, kokie vėjai Kremliuje pučia. „Pravda”, kuri gali 
rašyti tik tai, ko nori ir siekia Stalinas, iškilmingai pareiš
kė, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių likimas yra 
grynai Rusijos vidaus reikalas. Vadinasi, Kremlius visiš
kai nesilaiko pakartotinai duotų pažadų, kad rytojaus pa
saulis susidarys iš laisvų valstybių šeimos, kurioje ir mažos 
ir didelės valstybės naudosis lygybe, kur patys žmonės 
spręs savo likimą.

„Pravda” pakartojo tai, kas visiems gerai žinoma: 
Maskvos viešpačiai savanaudiškai ir imperialistiškai sieks 
savo tikslų. Atlanto Čarteris Maskvai nieko nereiškia. Tau
tų laisvas apsisprendimas, svetimų teritorijų gerbimas, ma
žesnių kaimynų laisvė Maskvoje dar nesurado atgarsių. 
Bet tikėkime, kad Washingtone nepavargs tos rankos, ku
rios laiko aukštai iškėlusios tuos idealus, dėl kurių šiandie 
visa padorioji žmonija kovoja. Savo tikėjimą remkime gy
vu darbu.

kius.
Rusija į pusę Lenkijos neturi kitokių teisių ir patei

sinimų, kaip plikos fizinės jėgos, kumščio argumentą. Bet 
kiek jau buvo mums sakyta, kad po šio karo turėtų vietos 
rasti teisingesnė tvarka, o ne brutalumo ir savanaudiškumo 
viešpatavimas. Šių „dovanų” pasaulis gana patyrė iš Hit
lerio, — ir laikas būtų pasaulio tautoms duoti užtikrinimą 
nuo agresorių ir garantuoti laisvę.

Mes nemanom, kad prieškarinės Lenkijos sąžinė būtų 
visiškai gryna sienų klausimu. Pilsudskis buvo padaręs 
kruviną skriaudą, užpuldamas Lietuvą ir atimdamas treč
dalį jos teritorijų su sostine Vilniumi. Čia reikia skriaudą 
išlyginti ir tai, pagaliau, nė nepažeistų Lenkijos sienų inte
gralumo, kadangi Lietuva Vilniaus kraštą visados laikė 
savo teisėta nuosavybe, pripažinta ne tik abiejų kraštų sa
vo laiku, bet ir kitų tarptautinių veiksnių. Lenkijos atsakin
giems asmenims būtų pats laikas atsiminti, kas kreiva yra 
buvę Lenkijos santykiuose su jos mažesniais kaimynais, ir' 
tuos nelygumus ir skriaudas išlyginti, atsisakant nuo pre- 
tensijų į Vilniaus kraštą ir Lietuvos senąją sostinę.

Lenkijos ateities sprendimas yra šio karo tikslų iš-- 
bandymas: tai visiems parodys, ar šis karas atneš tautoms^ 
laisvę ir teisingumą, ar tai bus tik pasirengimas naujoms1- 
katastrofoms, kur susidurs ir kovos nauji imperializmai i" 
jeigu šio karo gale jie nebus pašalinti.

Skaitytojų Laiškai

T. B

LENKIJOS SIENOS

Šisai karas kilo, kai Vokietija užpuolė Lenkiją. Pir
moji karo auka buvo Lenkija ir dėl gana smulkaus dalyko, 
jeigu žvelgti viso pasaulio akimis: Hitleris norėjo perėji
mo per vadinamąjį koridorių į Rytprūsius. Lenkija nesuti
ko atsisakyti nuo siauro savo teritorijos ruožo, ir užsilieps
nojo karas.

Vokiečiai vis tiek būtų kariavę, jeigu Lenkija jiems bū
tų ir nusileidusi. Tik pirmąja auka jie gal būtų pasirinkę 
kitą šalį, nes jie buvo įsitikinę, kad atėjo valanda jiems už
valdyti pasaulį.

Lenkija, nesutikusi nusileisti dėl savo žemių siauro ruo
žo ir gavusi didžiųjų demokratinių valstybių pažadus, kad 
jos ateisiančios jai į pagelbą, besiginant kovoje dėl savo 
teritorijos pilnumo, ne tik kad turėjo atlaikyti pirmą vokie
čių smūgį, bet ji tapo ypatinga nacių neapykantos, keršto 
ir teroro auka: po žydų, šiandien pasaulyje gal nėra tautos,

Kaip laikytis?
1943 metų gale „Vienybė

je” (51 nr.j.ir „Lietuvių Ži
niose” (52 nr.) buvo du 
straipsniai, verti platesnio 
dėmesio.

„L. ž.” St. Gabaliauskas į- 
tikinėjo, kad jau laikas su
silaikyti spaudoje nuo aštres
nės kritikos Rusijos atžvil
giu ir bendradarbiauti su 
Lenkijos vyriausybe. Jis sa
ko: „Logiškai galvojant Lie
tuvos Respublikos diplomati
nės įstaigos Amerikoje ir An
glijoje, šiuo tarpu turėtų bū
ti artimiausiame kontakte su 
Lenkijos vyriausybe užsieny
je ir sutartinai ginti bendrą 
dviejų nepriklausomų valsty
bių gyvybinį reikalą. Deja, 
iki šiol nieko negirdėti, kad 
p. Žadeikis ar p. Balutis, Lie
tuvos pasiuntiniai Washing
tone ir Londone, ką nors bū
tų bandę ta kryptimi veikti.”

Kad begalinės svarbos bū-j^g 
tų bendro veikimo pasekmės, 
nereikia abejoti. Bet kas bū-Šu
tų po „bendro veikimo”? Len-lsį_ 
kų spaudoje, ypač Anglijoje,enįJ 
nenustojamą kalbėjus apie10S 
Vilniaus užgrobimą, jo kraš
to savinimąsi. tįgį_

Jei Lenkijos vyriausybė 
nori lietuvių bendradarbiavi
mo, tai pirmoje eilėje lenka:)aja_

vos sienas, kokios buvo pri
pažintos 1920 m. liepos 12 d9s 
Maskvos sutartimi. Bet ko]iS 
to nėra, argi išmintinga lįstįj 
į Lenkijos maišą. Pasitikėti^’ 
lenkų nuoširdžia talka būtųį’ 
klaida. Ar girdėjom kur nors, 
kad lenkai būtų teisingai a- 
pie Lietuvos praeitį paminė-^’ 
ję. Antra, negalime užmiršti1^ 
Vilniaus okupacijos. Tik pa-;, 
vartykim paskutinius 1939’T‘ 
m. „Mūsų Vilniaus” nume- j 
rius — ten surasime, kad perIS 
20 metų lenkų okupacijoje r’ 
žuvo 78 lietuviai, o kiek kalė- xU 
jimuose sunaikino sveikatą, 
kiek tapo elgetomis?! Tad 
laukime lenkų žodžio Vil-)as 
niaus pripažinimo reikalu! :1S:

Rusijos klausimu, „L. ž.”^1 
sakoma: „Kada lietuvių01 
spaudoje ir visuomenėje at
slūgs ta antisovietiška nuo
taika, tada ir Lietuvos dip-L 
lomatams bus lengviau veik
ti.” Posakis gražus, bet ar

m

P 
r!I vi,
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SALDAINIŲ Pj
GERIAUSIOS B

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arb 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriat 
riaušių bravorų. Parengimams priimam

Juozas Gi:
495 Grand Street,

Tel.

PUOLA DARBO
Maskva. — Bolševikų lai- si j ą| 

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 vadai: vicepirm. Mat- tere 

dailidžių s-gos sau.
, siuvėjų ko v 

pro;

kai I 
tijal

kos 
mis 
šim 
„ko 
žav

thew Woll, < 
pirm. Hutcheson, 
pirm. Dubinsky ir delegatas 
Nagler. Tas laikraštis pažy
mi, kad šie Amerikos darbi
ninkų judėjimo vadai prieši
nasi bendradarbiavimui su 
Sovietų „darbo unijomis”.

Bet laikraštis nė žodeliu neP: 
nepasako, kad Amerikos dar- 
bininkų unijos yra rusiškai |=t| 
laisvos, kai tuo tarpu Rusi
joje nėra nė vienos laisvos J
unijos — jas ten sudaro ir G

mai 
nav

žinc 
ilga 
vice 
mėli

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,

L-71L kJLUl.VJ.LA. • >i L> CI III d. J. L dl \ LACL £ “ i • j • 1 1 n n — •

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, 

į tai mūsų reikalas gali būti 
ir vėl numestas į šalį.

Duoklių užsilikimo reikalas 
yra svarbus. Kai dabartiniu 
laiku 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 

I 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-

> sirinkima, kurs būna kiekvie
no ketvirtadienio vakarą 
11-27 Arion PI. ir paprašy
kite paramos, jos gausite,

darbo vienybę daugiau kaip 

^oWW4š!sūkeltas rikos A h „
l won dr. k. rėklaitis 
kų lai
las yr~ ~ 
siekim; kurie aukojo Fondui bent!;

yra 
rei- 
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nesam 
ninku 
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santv;
Amer 
nieka< / -1cijos 
kiams 
ji rėn

TEHERANAS NEPAKEI1
Tokia antrašte Philadel- 

phijos „Inquirer” neseniai 
įdėjo straipsnį, kurį parašė 
Westbrook Pegler. Susipažin- 
kim su tuo įdomiu straips
niu:

„Mūsų vadas iškilmingai 
su savo asmeniškais palydo
vais Teherane, apsuptas sar
gų, kulkosvaidžių ir paslap
čių, svarbūs nutarimai buvo 
padaryti, galingieji vyrai gė
rė daugybę tostų ir planavo 
Hitlerio galą.

„Iš visų tų pasitarimų mes 
gauname tik paprastą Stali
no užtikrinimą, kad jis ka-

dra kova 
sų gerovi 
kad Eur< 
sis laisve 
me tą šv 
šia, ko 
jiems bw 
lioms gei 
protektoi

seniai sa! 
kad skin 
diktatorę 
tik pav 
nuomone 
senų m 
žmonių,

riaus prieš nacius, lyg tai bū- prasti St

S100) ir Rėmėjų (tai yra tų,f.. 
kurie Fondui aukojo ne ma
žiau $2) vardai jau yra pa
skelbti išleistoje knygoje 
„Kun. J. Navickas—jo gyve
nimo ir asmens bruožai.” Tad 
nemanome jų čia kartoti, čia 
tik skelbiame vardus tų Na
rių ir Rėmėjų, kurie buvo į- 
sirašę į Fondą jau minėtą 
knygą išleidus, tai yra po 
1943 m. gegužės 15 dienos.

Narius ir Rėmėjus skirs- 
i tome į tris kategorijas: į ei
linius, kurie įsirašė į Fondą 
paprastu keliu; į įsirašiusius 
Kaskas-Juškos Koncerto pro- 

' ga; ir į prisidėjusius prie 
I Fondo Jubiliejinės Vakaro

nės proga.

Eiliniai nariai
Augaitė O., Chicago, Ill.; 

Į Andriūnai V. ir O., Dorches- 
I ter, Mass.; Barbora P„ She- 
I boygan, Wise.; Biliūnienė J„ 
Į Bayonne, N. J.; Budreclgumė 
I Pr., Elizabeth, N. J.; BtiuryJ 
I Jonas ir Regina, New York, | 

Dr.| (Lietuvos Gener. Konsulas); I
22 Dimijūnaitė J. M., Worces-

I ter, Mass.; Dundaitė J„ Pitts-į

Fondui aukojo ne ma-

NAM
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Ilgų 
žining 
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READ
86-56 —

(Prie
T(

siu
vėjų 54 skyriaus priešmeti- 
nis susirinkimas. Pirm. V. 
Zaveckas perskaitė dieno
tvarkę net iš 24 punktų! At
rodė, kad mes jų neišpręsime j 
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. Į nes lokalas P. T. įgaliojo ser- 
Zaveckas, ižd. J. Kairys, pil-1 gautiems nariams duoti po

turi pripažinti tokias Lietu-ina< domosios tarybos sekr. J. Na-1 penkiolika doleriu paramos.
jlivaika, „Board of Directo- P. M. Kriaušius

.--.'•SS

£$

U

naujai si 
„Tikiu, 

čių germ 
žiūrėti 1 
mes ją žii 
tą, kad L 
mus pusė 
kitą dikt 
užpuolė 
mūsų gy 
• „Teher 
kilmės i 

. kos ideal 
■ lime pam 

manievru 
priešus ii

„Bet n

tų mums kokia malonė, bet ) 
negauta jokio žodžio, jokio

• pažadėjimo, kad Lenkija, pir
moji auka, bus atstatyta ar 
kad naujoji Europa bus lais
va, kaip ir Sovietų Rusija.

„Jaudinantis vaizdas, kai 
Stalinas bučiavo Stalingrado 
kardą, Anglijos ministerio 
pirmininko įteiktą. Atrodė, 
kad draugystė tarp dviejų 
didžiūnų pagaliau užsimezgė, 
kad tuo momentu Vokietija 
bus sunaikinta, jei nebus pa
versta pelenais, kaip pats 
Goebels šaukia...

„Bet ar Stalinas pasikeitė?
Ar tai nėra tas pats žmogus, nėti save 
kurs negailestingai žudė sa- jerą, api 
vo politinius priešus, nema- jis turi, i 
žiau žiauriai, kaip Hitleris 
savo, kurs deportavo ir pa
darė vergais tūkstančius sa- užtikrini 
vųjų, užpuolė mūsų seną šį, kuri i 
draugą, didvyrišką mažąją i 
Suomiją, kaip mes ją dabar 
vadiname? J

„Ilgą laiką valdžia mėgi
na, kad mes pamirštumėm tą 
praeitį, kad visa tai buvo tik 
sapnas, kad Rusijos diktato- 
rystė, paneigdama visokias 
laisves, kurias Amerika turi, 
yra tik gražus despotizmas. 
J, Davies apsilenkė su tiesa 
ir istorija, valdžiai remiant, 
bet tamsūs taškai neišnaikin
ti.

„Nepatogu, gal išsišokimas 
ir nepatrijotiška prisiminti 
dalykus apie Staliną, kad jis 
buvo susitaręs su Hitleriu, 
kad prasidėjo karas, kad jis 
per komunizmą Anglijoj ir 
Prancūzijoj ir čia mėgino pa- ; 
gelbėti naciams, kada silp
nos, mažos tautos žuvo?

„Tikrai, tai nemalonios 
tiesos, bet aš laikausi to, kad 
mes negalime apgaudinėti pa
tys savęs, kad mes turime 
mėginti, kad Teherano vai
siai, kiek mes galime sužino
ti, yra tie, kad tai bus ben

kio naivi! 
herane n

karo.”
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piėnl burgh, Pa.; Grinevičiai T. ii4
Sekrd S„ Harrison, N. J.; Grabijo- į 

W liūtė A., So. Boston, Masfc.;
* Grinčiūnienė O„ Waterbury, r 

Conn.; Janušauskienė M„
■I Melrose Park. Ill.; Končius J. j
I Dr. Kun., Mt. Carmel. Pa. (du 1 
B šimtu dolerių); Kavaliūnaitė
■ M„ Chicago, Ill.; Klikūnai P. 4
9 ir M„ So. Boston, Mass.; Ma- C
■ žeikaitė A., Melrose Park, III; H 
■i Ramanauskienė B., Worces-

sTai
f.|

Atl!
lygi
vių r ter, Mass.; ŠI. J„ Wilkes Bar-

I he, Pa.; šklenikai K. ir S., 
j Chicago, ILL. (antrą šimti- 
’ nę); Uinskienė O. ir a. a. Pe-

tras, East Chicago, Ind.
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EMILIJA IR KRISTUPAS
1201 GREEN STREET PHI

Telefonas: POplar 330

VEIDI

Tel REgent MS4.

RICHMOND GROCE
WHOLESALE GROCE!

Savininkai Lietuviai Star*'- 
PERKAME CIA- '

8304-16 Rich-
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LINKSMAS KAREIVĖLIS

ŽIŪRI Į NAMUS

Philadelphijos Žinios
TEHERANAS NEPAKEITĖ STALINO

DAUG SERGA

VYRESNIŲJŲ VYČIŲ SU
SIRINKIMAS

JAUNIMAS MOKOSI

SUSIŽEIDĖ VIENUOLĖ

OT TAI DZYVAI...STAIGIOS MIRTYS

SUGRĮŽO pailsėjęs

ATSIMENA KARIUS

Rimtumas
Tėvas: — Klausyk, vaiki 

ne, labai dažnai, kaip matau 
atsilankai pas mano 
Ar manai ką nors rimto?

Vaikinas: — Taip, labai 
rimtai lankau ją. Aš 
jai per paskutinius 
mėm\ųs ** duoti automobi 
lių, k ’ų esu agentu.

vie-

LIETUVIS GRABORIUS

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

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

Laisniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose* ’ ° (XW< »-«■»< < >-«■» O «■» < > *♦*

EMILIJOS GROŽIO SALONAS Į

| Tel. REgent 8434. $

| RICHMOND GROCERY CO. |
g WHOLESALE GROCERS |

Savininkai Lietuviai Staponavičiai $
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

| 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Atšalęs oras daugelį silp
nesnės sveikatos paguldė į 
lovą. Elena Bielskytė, 214 
Morris St., serga trečias mė
nuo. Jaunuolė buvo paguldy
ta ligoninėje, kur padarė jau 
operaciją; dabar ji gydosi 
namie ir sveikata eina kas
dien geryn. Ji tikisi neužilgo 
visiškai pasveikti ir vėl grįž
ti į savo darbą ir katalikiš
ką veikimą. Ji yra sodaliečių 
pirmininkė ir dabar pasiryžu
si veikti su vyčių vyresniąja 
grupe. Visos draugės linki 
greičiausiai pasveikti ir vėl 
darbuotis katalikiškos akci
jos dirvoj.

Juozas Norkus serga an
tras mėnuo, šiuo metu po 
sunkios operacijos jau sveik
sta ir tikisi neužilgo vėl būti 
sveikas tarp savųjų. Jis 
džiaugiasi, kad namiškiai 
taip mielai prižiūri ir globo
ja jį ligoje. Jo dukrelės, iš 
darbo ištrukdamos, nuolat 
lanko savo tėvelį. Ponia Nor
kienė kasdien lanko ir glo
boja savo sergantį vyrą.

Justina Armonienė kelios 
savaitės serga ir negali išei
ti iš namų. Jos sveikata buvo 
labai susilpusi, bet paskuti
niu metu jau gerėja ir turi 
vilties neužilgo vėl būti svei
ka.

Jonas Bartkevičius ilgokas 
laikas pavojingai serga, nes 
beveik negali valgyti ir sun
kiai kenčia. Senukas dar bū
tų stiprus, jei ne ta liga. Jo 
dukrelė rūpestingai savo tė
velį slaugo.

Glaudenis G. H. daug ken
čia dėl sunkios ir skausmin
gos ligos. Jo sesutė lanko ir 
globoja savo sunkiai ir pavo
jingai sergantį brolį. Nors ir 
nedaug vilties turi, bet ra
miai kovoja su liga, kad tik 
galėtų ją galutinai nuveikti.

Gertrūda Gurgždienė ligo
ninėj pataisė savo sveikatą. 
Šventes turėjo praleisti ligo-

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

Išplėšė vokiečių parduotuvę

Lapkričio 7 d. naktį įvyko 
didelis įsilaužimas į Kauno 
vokiečių parduotuvę-Deut- 
sches Kaufhaus.

Išnešta didelis kiekis teks
tilės, vyriškų batų, skalbinių.

Tikrina arklius

Spalių 12-15 dienomis 
Kaune buvo arklių registraci
ja, kurią atliko vokiečių kari
nis komitetas. Nustatytomis 
dienomis arkliai turėjo būti 
atvesti. Įsakymo nepaklau
siusiems grasinta bausmė
mis.

Mirtis už sužeidimą
Specialus vokiečių teismas 

Kaune nuteisė mirti ūkio 
darbininką Andrių Meškaus
ką iš Ąžuolų Būdos už nele
galu ginklų laikymą ir už pa
sikėsinimą nužudyti du vo
kiečių kolonistus, kurių vie
nas buvo sužeistas Pentupių 
kaime rugp. 9 d.

Kun. Stan. Lukšys, šv. Jur
gio parapijos vikaras, su sa
vo broliu kunigu ilsėjosi pora 
savaičių Floridoje ir šiomis 
dienomis grįžo pataisęs svei
katą. Jis pasiryžo atgaivinti 
parapijoj vyčių veikimą.

Kaip girdėti, pirmieji vy
čiai susirašę ir tik laukia di
desnio veikimo. Pasisekimo, 
jaunime!

BUVO PARVYKUSI

Ens. Nursė E. Jurgaitytė 
sausio 9 dieną buvo parvažia
vusi kelioms valandoms pa
simatyti su savo namiškiais. 
Tai pirmas pasimatymas po 
kelių mėnesių darbo laivyne. 
Gailestingos seserys turi tiek 
daug darbo, kad ir neišmie- 
ga ir pavargsta, kad tik galė
tų daugiau gyvybių išgelbėti, 
pagelbėti savo broliams jū
rininkams pasveikti ir t.t.

Tačiau ir taip meilė tėve
lių davė jėgų pašvęsti naktį, 
kad ir kelioms valandoms ap
silankyti ir pasimatyti. Tik
rai tėvų ir vaikų meilė galin
ga ir nebijanti pasiaukojimo.

PAKRIKŠTIJO

Sausio 9 dieną pakrikštijo 
USNCB tarnaujančio Juoza
po Ambrazo sūnų Juozą Am
brasą Jr. Motina ir sūnus bū
tų labiausiai patenkinti, jei 
ir karys tėvas būtų galėjęs 
dalyvauti tose iškilmėse, bet 
karas kitaip sprendžia. Bent 
laiškais ji viską parašo apie 
savo šeimyną ir kariaujan
čiam už laisvę ir taiką.

Šokėjų grupės
Kaune sudarytos kelios šo

kėjų grupės pramogoms ren
gti. Jų tarpe žymią vietą už
ima 14 mokinių iš Nasvyty
tės pasižymėjusios šokių mo
kyklos. Atrodo, kad okupan
tai darys spaudimą, jog tos 
menininkų grupės palinks
mintų jų karius. Vokiečiai a- 
tima Lietuvos gėrybes nuo 
gyventojų ir dar nori, kad 
Lietuvos žmonės juos links
mintų.

Žudo patikėtinius
Vilniuje išeinąs vokiečių 

kontroliuojamas laikraštis 
praneša, kad spalių 6 d. buvo 
nužudytas Ludwig Thiel, jau
nas vokiečių ūkininkas, ku- Į

Tel. POPlar 4110

Charles J. Ron
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St.,

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo {staiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas

4 —

• LIETUVIU RADIO PROGRAMA
• Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 3:00 p.m.

Direktorius .
ANTANAS DZIKAS J

3619 East Thompson Street,/ 1
Philadelphia, Pa. i 

Telefonuokite: Regent 2937 I

VIS LABIAU IŠNAUDOJA LIETUVĄ
_____ *-----------------------------——

Tokia antrašte Philadel
phijos „Inquirer” neseniai 
įdėjo straipsnį, kurį parašė 
Westbrook Pegler. Susipažin- 
kim su tuo įdomiu straips
niu:

„Mūsų vadas iškilmingai 
su savo asmeniškais palydo
vais Teherane, apsuptas sar
gų, kulkosvaidžių ir paslap
čių, svarbūs nutarimai buvo 
padaryti, galingieji vyrai gė
rė daugybę tostų ir planavo 
Hitlerio galą.

„Iš visų tų pasitarimų mes 
gauname tik paprastą Stali
no užtikrinimą, kad jis ka
riaus prieš nacius, lyg tai bū
tų mums kokia malonė, bet 
negauta jokio žodžio, jokio 
pažadėjimo, kad Lenkija, pir
moji auka, bus atstatyta ar 
kad naujoji Europa bus lais
va, kaip ir Sovietų Rusija.

„Jaudinantis vaizdas, kai 
Stalinas bučiavo Stalingrado 
kardą, Anglijos ministerio 
pirmininko įteiktą. Atrodė, 
kad draugystė tarp dviejų 
didžiūnų pagaliau užsimezgė, 
kad tuo momentu Vokietija 
bus sunaikinta, jei nebus pa
versta pelenais, kaip pats 
Goebels šaukia...

„Bet ar Stalinas pasikeitė? 
Ar tai nėra tas pats žmogus, 
kurs negailestingai žudė sa
vo politinius priešus, nema
žiau žiauriai, kaip Hitleris 
savo, kurs deportavo ir pa
darė vergais tūkstančius sa
vųjų, užpuolė mūsų seną 
draugą, didvyrišką mažąją 
Suomiją, kaip mes ją dabar 
vadiname?

„Ilgą laiką valdžia mėgi
na, kad mes pamirštumėm tą 
praeitį, kad visa tai buvo tik 
sapnas, kad Rusijos diktato- 
rystė, paneigdama visokias 
laisves, kurias Amerika turi, 
yra tik gražus despotizmas. 
J. Davies apsilenkė su tiesa 
ir istorija, valdžiai remiant, 
bet tamsūs taškai neišnaikin
ti.

„Nepatogu, gal išsišokimas 
ir nepatrijotiška prisiminti 
dalykus apie Staliną, kad jis 
buvo susitaręs su Hitleriu, 
kad prasidėjo karas, kad jis 
per komunizmą Anglijoj ir 
Prancūzijoj ir čia mėgino pa
gelbėti naciams, kada silp
nos, mažos tautos žuvo?

„Tikrai, tai nemalonios 
tiesos, bet aš laikausi to, kad 
mes negalime apgaudinėti pa
tys savęs, kad mes turime 
mėginti, kad Teherano vai
siai, kiek mes galime sužino
ti, yra tie, kad tai bus ben
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Plaukų spalvos mūsų specialybė s

dra kova, dėl Rusijos ir mū
sų gerovės, bet neužtikrinta, 
kad Europos žmonės naudo
sis laisve, kaip mes supranta
me tą šventą žodį. Daugiau
sia, ko galima viltis, kad 
jiems bus suteikta taika ke
lioms gentkartėms, bet kitų 
protektorate.

„Aš esu vienas iš tų, kurie 
seniai sakė ir dabar tvirtinu, 
kad skirtumas tarp Hitlerio 
diktatorystės ir Stalino yra 
tik paviršutiniškas. Savo 
nuomonei patvirtinti randu 
senų nuomonių, daugelio 
žmonių, kurie negalėjo su
prasti Stalino tvarkos ir jo 
naujai sukurto charakterio.

„Tikiu, kad, dėl mūsų pa
čių gerovės, mes turime pa
žiūrėti tiesai į akis, kaip 
mes ją žinome, ir priimti fak
tą, kad karo likimas pastatė 
mus pusėje diktatoriaus prieš 
kitą diktatorių, kuris mus 
užpuolė ir nori panaikinti 
mūsų gyvybinį būvį.

„Teherano susirinkimo iš
kilmės nesutiko su Ameri
kos idealais, bet tai mes ga
lime pamiršti kaip politinius 
manievrus, norinčius paveikti 
priešus ir draugus.

„Bet nėra reikalo apgaudi
nėti save apie Staliną, jo kar
jerą, apie jo valdžią, kokią 
jis turi, ir atsižadėti bet ko
kio naiviško tikėjimo, kad Te
herane mes gavome bet kokį 
užtikrinimą apie valdžios rū
šį, kuri valdys Europą po to 
karo.”

Trumpu laiku šv. Kazimie
ro parapijoj keli mirė staiga. 
Taip rastas negyvas a. a. 
Danys, J. Macelis; J. Vaske- 
levičius. Nors ilgai sirgo, bet 
labai staiga ir greit mirė J. 
Kriščiūnas.

Staigi ir netikėta mirtis 
yra aiškus ženklas, kaip rei
kia būti pasirengusiam lai
mingai mirčiai, ir kaip reikia 
melstis laimingos mirties.

Cpl. Albertas Rupšis ir ka
riuomenėj moka būti links
mas ir patenkintas, kaip ma
tyti iš jo paveikslo. Jaunuo
lis visada buvo linksmos nuo
taikos, todėl to neprarado ir 
kariuomenėj. Puiku. Juk kol 
jaunas, tai ir gali šypsotis, 
jei tik širdyj ir sieloj pava
saris viešpatauja. Albertas 
būdamas namie dažnai pa
linksmindavo savo draugus 
choristus ir vyčius, todėl ir 
kariuomenėj linksmai pralei
džia laiką su savo draugais 
ir juos ten dažnai palinksmi
na. Iš jo laiškų galima su
prasti, kad jam gyvenimas 
tik šypsosi, ar jis iš gyveni
mo šypsos. Reikia ir links
mų, kad liūdnesnius palinks
mintų. Jaunimas laukia lin
ksmojo Alberto chore ir vy
čių veikloj, kad galėtų visus 
palinksminti savo įdomiais 
pergyvenimais iš kario gyve
nimo. Visi vyčiai sveikina sa
vo draugą, linkėdami greito 
sugrįžimo ir vėl linksmos 
veiklos su savais.

Kazimieras Bagočius ka
riuomenėj tarnauja nuo 1941 
metų, bet dar nedaug galėjo 
apsilankyti namuose. Todėl 
čia paveiksle matyt, kaip iš
siilgusiai ir viltingai žiūri na
mų link, kad tik gautų progos 
sugrįžti ir aplankyti savo 
mamytę, tėvuką ir visus pa
žįstamus ir artimus. Ir kas 
žino, gal neužilgo tai ir įvyks. 
Jo mamytės karštos maldos 
ir troškimas turi įvykti ir jie 
vėl vienybėj ir ramybėj ga
lės gyventi.

ninėj, bet jos mieloji dukre
lė ir sūnūs nenustojo lankę 
ir guodę savo mamytę. Sako 
ir ligoninėj nebuvo liūdna, 
nes turėjo kūčias, eglutę ir 
Santa Claus atėjo ir kiekvie
nam atnešė dovanų.

Mockevičienė, 80 metų se
nukė, ilgai ir kantriai serga. 
Ji dažnai savo ligoje pasis
tiprina Gyvąja Duona ir to
dėl nenuliūsta ilgai sirgdama.

Sakalauskienė taip pat il
gai serga ir jos sūnus buvo 
jos geriausias prižiūrėtojas 
ir gelbėtojas ligoje. Pagirti
na sūnaus meilė savo moti
nai.

M. Rutkauskienė sirguliuo
ja namuose.

Visiems ligonims linkim 
sveikatos. -

Lietuvos vyčių 3 k. sausio 
9 d. turėjo savo bendrą ko
muniją ir maldą už taiką ir 
ypač už savo brolius karius. 
Pagirtina, kad jie patys tą 
sumanymą iškėlė ir dalyvavo 
tose pamaldose.

Po pamaldų jie iškilmin
gai padarė priesaiką būti vy
čiais ir drąsiai ginti vyčių 
idealus.

Pasisekimo ir ištvermės, 
jaunime, idealų kelyje.!

Neužilgo bus ir kita grupė, 
kuri padarys priesaiką, kurie 
negalėjo dalyvauti praeito 
sekmadienio iškilmėse.

Jaunimui geriau išjudinti 
katalikiškai akcijai ir parapi
jos labui, organizuojasi vy
resnieji vyčiai, arba, geriau 
pasakius, antroji vyčių gru
pė, nes vyčių 3 kuopa ir da
bar gražiai veikia.

Susirinkimas kviečiamas 
sausio mėn. 16 dieną, sekma
dienį, 7:30 vai. vak.

Kviečiami ir kviečiamos 
jaunimas ateiti ir dalyvauti 
taip svarbiame jaunimo pa
sitarime, kad galėtumėm ge
riau organizuoti veikti. Su
sirinkime bus Vyčių kamba
ryje.

Kai patys eisite, tai ir 
draugus pasikvieskite. Ta
čiau kviečiami tik tie, kurie 
nori veikti, nes tik prisirašy
ti ir mažai dirbti — nedaug 
naudos organizacijai ir pa
čiam. Tad visi, kurie nori 
veikti ir daug naudos ir gra
žaus malonumo turėti, kvie
čiami stoti į vyčius.

Viešųjų mokyklų mokiniai 
renkasi į savo klases pirma
dieniais 7 vai. vak., kad pa
simokytų religijos. Kiekvie
nais metais juos moko kun. 
V. Vėžis.

Šių metų klasę tikimasi tu
rėti negausią, nes nedaug 
lanko viešąją mokyklą, bet 
klasė bus darbšti ir galės 
daug išmokti.

Švenčių metu šv. Pranciš
kaus seserų vienuolė Angeli
ca iš šv. Jurgio parapijos tu
rėjo nelaimę ir susižeidė ko
ją.

Nuvežta į ligoninę gavo 
pirmąją pagelbą, ir dabar jau 
sveiksta, nors dar negalės 
vaikščioti keletą savaičių.

Šiam margam sviete viso
kių „dzyvų” pasitaiko. Štai 
vienas atsitikimas:

Augusta, Ga., dvi mokyto
jos nusipirko kalakutą. Par
sinešę namon, bijojosi jį' pjau
ti. Viena jų sumanė chloro- 
formuoti. Pamanyta — pada
ryta. Užchloroformuotą ka
lakutą nupešė ir įdėjo šaldy
tuvam

Rytojaus dieną išėmė mo
kytojos kalakutą iš šaldytu
vo. Bešylant, kalakutas atgi
jo ir pradėjo vaikščioti. Išsi
gando jos gyvo ir nuogo ka
lakuto!

Vienos mokytojos pataria
ma, kalakuto savininkė su
taisė žiuponą ir uždengė ka
lakutą ir laiko jį da
bar kambary. Dabar laukia
ma Kalėdų, gal jau neduos 
kalakutui chloroformo, bet 
peilį...

Naujas O.P.A. automobi
lių savininkams parėdymas: 
automobiliai turi išsilaikyti 
60,000 mylių.

Pagal į Karo Informacijos 
Įstaigą ateinančias žinias, 
Vokiečių okupantų valdinin
kai Baltijos valstybėse įsakė 
skersti daugiau galvijų, tvir
tindami, kad galvijų turi būti 
laikoma proporcionaliai turi
mam pašarui ir grūdams... 
Nors anksčiau ir nebuvo kal
bama apie blogą derlių, bet 
vokiečių parėdymai yra vi
siškai priešingi pranešimams 
apie patenkinamą derlių. Ma
sinis galvijų skerdimas, ma
noma, yra daromas arba dėl 
padidėjusio mėsos pareikala
vimo dėl bombarduojamų vo
kiečių antplūdžio ar belau
kiant stambių pašaro rekvi
zicijų Vokietijai.

Pagal žinias, pasiekusias 
Švediją spalių mėn., Estijoje 
Latvijoje ir Lietuvoje, dėl 
didelio antplūdžio pabėgėlių 
iš rytinių Vokietijos kraštų, 
gyventojų daugėjo kasdien; 
dėlto maisto situacija žymiai 
pablogėjo, žemės ūkio gami
nių ūkininkams nustatyta 
kvota nebebuvo pakankama 
ir dėlto buvo smarkiai padi
dinta. Be to, daug ūkininkų 
neišpildė savo kvotą, o tuo 
tarpu vokiečių valdininkai 
surado, kad grūdai duonai 
buvo vartojami kaipo paša
ras gyvuliams, kas yra griež
tai uždrausta. Dėlto pareigū
nų buvo imamasi drastiškų 
priemonių. Pabaltijo kraštų 
ūkininkai yra laikomi ben
drai atsakomingi už žemės 
ūkio produktų pateikimą. 
Maistas, kuris nėra savano
riai pristatomas, yra atima
mas jėga.

Prieš kurį laiką Berlynas 
pranešė, kad pieno ir kiauši
nių centraliniame rytinių o- 
kupuotų teritorijų sektoriu
je, karo pareigūnų valdoma
me, ūkininkai pristatė trigu
bą kiekį. Kas liečia šaknia
vaisių derlių, jų pristatymas 
padidėjo 28%, žieminių rugių 
— 11%, vasarinių 18%... Ci
vilių gyventojų ir vokiečių 
armijos pulko „Mitte” aprū
pinimas iš tų teritorijų jau 
yra užtikrintas.

Keliautojas, kuris neseniai 
buvo Estijoje, praneša, kad 
maisto trūkumas Estijoje y- 
ra labai stiprus. Juodos duo
nos kokybė labai bloga, ir 
nei vaisių nei daržovių iš vi
so negalima gauti, kadangi 
jie yra vokiečių rekvizuoja
mi. Paskutinę žiemą visiškai 
nebuvo sviesto. Sviesto ra- 
cionavimo kiekis buvo nusta
tytas 250 gramų, cukraus — 
400 gramų mėnesiui... Drabu
žių problema yra visų blo
giausia; civiliai beveik visiš
kai negali jų gauti. Vokiečiai 
drabužiais ir maistu yra ap
rūpinami specialėse krautu
vėse. Vokiečiams, kurie yra 
gerai apmokami, taip pat eg
zistuoja specialios kavinės ir 
restoranai.

Propaganda padidinti gi
mimus įgyja brutalios for
mos: moteris, kuri turi sūnų 
iš vokiečių kareivio, mėnesiui 
gauna 80 markių pašalpos ir 
yra verčiama vykti į Vokie
tiją, kad užaugintų ir išauk
lėtų sūnų ten. Gi jeigu gimsta 
duktė, motina gauna 60 mar
kių pašalpos ir nėra verčia
ma vykti į Vokietiją.

riam buvo pavesta prižiūrėti 
Glaužų dvaras.

Generalinis komisaras von 
Renteln praneša apie tragiš
ką mirtį Jono Žuko, Utenos 
apskr. viršininko. Jo veiki
mas buvęs nukreiptas dau
giausiai prieš bolševikus.

%

Spaudos atstovas
Lietuvių Blaivybės propa

gandos sekcijos vedėjas Le
onas Stepanauskas esąs iš
vykęs į Vokietiją, kaip lietu
vių spaudos atstovas. Su
prantama, kad jo darbas bus 
griežtoj nacių kontrolėj.

Kelias į pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Per greitai sugrįžta
Vyras: — Ko vyki? Juk 

neilgam išvažiuot 
nam mėnesiui.

Moteris, dar labiau verk
dama : — Pažįstu aš 
kai, mėnesiui išvažiuoji, o 
žiūrėk, už poros savaičių ir 
sugrįžti.

Švarumas
Motina: — Albertai, sėdi 

prie stalo rankų nenusiplo
vęs. Eik ir nusišvarink ran
kas.

Albertas: — Aš seniai jas 
nusiploviau. Mamyte, bran
gioji, nežiūrėk, kas ant rankų 
viršaus yra, be^, pažvelk,_ly^. 
kie manojdehiai'j švarūs.I

Ne mano laivas
Vienas savinauda kaimie

tis plaukė garlaiviu. Kuomet 
ištiko audra, buvo baimės, 
kad laivas gali nuskęsti. Visi 
keliauninkai lakstė po laivą 
ieškodami skęstantiems pa
galbinių prietaisų. Tiktai se
nas kaimietis sėdėjo ant suo
lo, ramiai pypkelę čiulpda
mas. Vienas keleivių klausia 
jo, ka jis taip ramiai galįs 
sėdėti, Wcuomet laive darosi 
pavojus?

„O bene garlaivis mano? 
Kam aš turiu rūpintis,” atsa
kė kaimietis.

Pranas Bekampis
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Kun. J. Golden

ŽMONES NORI ŽINOTI

4.
Didžiausias galvosūkis yra 

daugeliui mūsų laikų žmonių: 
kokios yra tikrosios šios bai
saus karo priežastys? Kodėl 
kai kurie žmonės taip elgiasi, 
lyg jie būtų su užrištomis a- 
kimis ir nematytų savo gero ? 
Kodėl krikščionys taip abe
jingai gina savo tikėjimą ir 
jį platina, kai jų neprieteliai 
uoliai rūpinasi jį išgriauti?

Ta maišatis, religinis abe
jingumas ir dvasinis apaki
mas yra DIEVO BAUSMĖ. 
Jis visa leidžia, kad išsipidy- 
tų pranašystė: „Tauta prieš 
tautą”. Jei žmonės atmetė 
tuos dalykus, kurie palaiko 
taiką, tai dabar turi atsiimti 
bausmę, ir... jokia pajėga ne
gali sustabdyti ar pakeisti 
tų Dievo planų.

Visi, kurie Dievą myli ir 
Jam tarnauja ištikimai, my
li ir savo šalį ir noriai kovo
ja, kenčia ir miršta už Dievą 
ir Tėvynę. Jie žino, kad tie 
baisūs dalykai turėjo ateiti, 
ir kad niekas ant žemės ne- 
gal sulaikyti ar pakeisti Die
vo planų. Jie supranta savo 
žmoniškas silpnybes, bet jie 
taip pat žino, kad Dievas, 
kurs įdiegė skausmo įstaty
mus į jų kūną, gali tuos 
skausmus pakeisti į šventą 
džiaugsmingumą, jei tik Jis 
terpanorės. Todėl su kūdišku 
pasitikėjimu jie viliasi savo 
dangiškuoju Tėvu. Juk jiems 
užtikrinta: „Kurs ištvers li
gi galui, bus išgelbėtas”. Mi
lijonai kankinių yra gyvi liu
dininkai iš visokių žmonių: 
vyrų, moterų, berniukų, mer
gaičių, kurie su Dievo malone 
išlaikė didžiausią tikėjimo ir 
meilės bandymą... Mokslas 
išrado, kad kraujo transfuzi- 

gkmingąi veikia silpną,

nykstantį kūną. Ir silpnas 
nykstantis pasaulis reikalin
gas dvasinio kraujo transfu- 
zijos.

Patys save plaka
Dievas nenori karo baisu

mų. Iš tikrųjų ne! Jis trokš
ta šios žemės vaikams taikos, 
kurios linkėjo angelai per 
Kalėdas: „Garbė Dievui auk
štybėse ir ramybė ant žemės 
geros valios žmonėms.” Bet 
kai žmonės atsisakė garbinti 
Dievą, kai jie nenori parody
ti savo geros valios, pasida
rė puikybės pilni, nuodėmin
gi, sukilėliai prieš savo Kū
rėją, tai jie tiesiog privertė 
Dievą nubausti juos. Dievo 
bausmė visuomet yra parody
mas jo Tėviškos meilės ir 
Gailestingumo Savo klystan
tiems vaikams, kad jie su
grįžtų, suprastų savo vertin
gumą kaip Dievo vaikai ir sa
vo galutinį tikslą.

Ar ne geriau pakentėti 
trumpai, kaip būti pasmer
ktam amžinybėj?

Išrinktosios Tautos istori
ja senajame Testamente duo
da mums daugiau aiškumo 
šiuo klausimu: kai izraelitai 
nusigręžė nuo Dievo, Dievas 
atidavė juos į žiauraus, išdi
daus karaliaus faraono ran
kas, kuris padarė juos ver
gais. Egipto vergystėj jie su
rado savo kelią prie Dievo; 
jie prisiėmė savo kančias 
kaip atgaila už nuodėmes, jie 
šaukėsi dangaus pasigailėji
mo. Dievas išgirdo ju balsą 
ir davė pažadėtą žemę. Kas 
atsitiko su faraonu: jis ir jo 
kariuomenė prigėrė Raudo
nojoj jūroj.

Čia yra ne vienas pavyz
dys, kai žmonės save plaka, 
arba kai Dievas panaudoja 
žmonių kvailybes kaip prie
mones nubausti ir atiduoti, 
kas jiems priklauso.

Kad mūsų amžius yra be
dieviškas, visi rimčiau mąstą, 
rimti žmonės pripažįsta. Bet 
dar daug yra tokių, kurie to 
nenori pripažinti, kad dabar
tinio karo baisybės yra kaip 
pasekmės išdidžios ir nuodė
mingos žmonių giminės. Ne
ramusis pasaulis gauna tai, 
kas jam yra dabar duodama, 
ir nėra galios sustabdyti ar 
pakeisti Dievo planų!

Kai tik mes pamatome Die
vo pirštą už visų tų baiseny
bių, kurios šiandien vyksta, 
kai tik mes suprantame, kad 
ir Dievas gali įvykdyti savo 
TEISINGUMO DIEVIŠKUS 
Planus, mes nurimstame ir 
atsiduodame, mes bėgame 
pas Išganytoją, prašome jo 
pasigailėjimo, krikščioniš
kiau gyvename, ir privalome 
kasdien nuoširdžiausiai mel
stis: Viešpatie, apšviesk ir 
sustiprink mus būsiančiose 
audrose.

Sulietuvino St. R.

Washington. — Praeitų 
metų gruodžio mėnesį Ameri- 

Į koje pagaminta 8,802 karo 
lėktuvai: kasdien 339 nauji 
lėktuvai.

1943 m. iš viso pagaminta 
85,946 lėktuvai — įvairiau
sios rūšies. 1942 m. naujų 
lėktuvų pagaminta 47,873.

Kun. A. Sabas yra moky
toju vienoje ūkio mokykloje 
Portugalijoje, netoli Koimbro 
miesto, šį rudenį mokyklos 
vedėjui išvykus kitur, kun. 
Sabui buvo pavesta kurį lai
ką vadovauti visam mokyk
los darbui. Pas jį paviešėti 
buvo atvykęs kitas Portuga
lijoje gyvenąs lietuvis 
sys Pilypaitis.

Taipgi susitinka su 
Portugalijoje esančiu
viu — kun. Tranavičium.

Iš Lietuvos paskutiniu lai
ku nei laiškų, nei taip žinių 
negauna.

Baudžia mirtimi
Kauno vokiškojo teismo 

prokuratūros pranešimu, 
mirties bausmė įvykdyta 
šiems Lietuvos žmonėms: že
mės ūkio darbininkui Stasiui 
Viganauskui ir jo žmonai Te
resei iš Radviliukų, Kėdai
nių apskr., už neteisėtą gink
lų laikymą; Jonui Lazauskui 
iš Varviškės, Kapčiamiesčio 
valse. Lazdijų apskr. ir Juo
zui Vitkui iš Kauno už nele
galų ginklų laikymą ir plėši
mą”; Broniui Gužiui ir Vik
torui Kulviečiui, abu Kauno 
gyventojai, už plėšikavimą 
ant kelių.

Žinant nacių klastingumą 
negalima būti tikrais, ar pas
merktieji nužudyti už tokius 
nusikaltimus, kokie skelbia
mi.

Nauji suvaržymai 
LKFSB. korespondentas pra
neša iš Londono apie ten gau
tas žinias, kad naciai Lietu
voje įveda naujus suvaržy
mus : mašinomis pervežami 
žmonės turi būti registruo
ti. Traukiniais galima važiuo
ti vien su specialiu nacių lei
dimu. Sunkiomis bausmėmis 
baudžiami visi be leidimo 
persikėlusieji gyventi kitur.
Uždraudė nakčia plaukyti 

Nemunu
SS brigados vadas ir poli

cijos generalinis majoras 
paskelbė, kad griežtai drau
džiama bet kokiais civiliniais 
laivais plaukti Nemunu apa
čia geležinkelio tilto nuo su
temos iki aušros. Išimtis tik 
pastovaus susisiekimo lai
vams. Nepaklausantieji šio 
įsakymo būsią nušauti jiems 
beplaukiant.

Naujas viršininkas
Nauju Alytaus apskrities 

viršininku esąs paskirtas 
Bronius Pečiulis.

Kas įvežama ...
Vokiečių įstaigų oficiali- 

niu pranešimu, nuo 1941 m. 
rugs, iki 1943 m. birželio į 
Lietuvą iš Vokietijos buvę į- 
gabenta: grynos ir maišytos 
veislės žirgų-79, bulių 233, 
veislinių kiaulių 180, avių 
512, kralikų 52. Be to į Lietu
vą iš Latvijos buvo įvežta 61 
buliai, o iš Estijos 16 sidab
rinių lapių. Įvežus veislinius 
arklius buvo suorganizuota 
valstybiniai žirgai, kurių esą 
apie šimtą, iš jų 19—farme- 
rių rankose, 22 valstybiniuo
se ūkiuose.

Privežė sužeisti]
Generalinis Lietuvos ko

misaras kreipėsi į Lietuvos 
gyventojus, prašydamas į 
savo namus priimti sužeis
tuosius. Gauta žinių, kad iš 
rytų fronto į Lietuvą atga
benta labai daug sunkiai su
žeistų vyrų. Kai kurie iš jų 
yra netekę regėjimo, klausos, 
kalbos. Gelbstint sužeistuo
sius yra toks didelis parei
kalavimas kraujo transfuzi- 
joms, kad vokiečiai yra paža
dėję mokėti po 100 markių 
kiekvienam, kurs duos krau
jo.

Daug plėšikavimų
Kaune nuo pereitos vasa

ros padaugėję plėšikavimai. 
Pastebėta atsitikimų, kad 
15-20 metų jaunuoliai, nu
duodami esą policininkai, su
stabdę praeivius padarą kra
tą ir atimą drabužius, pini
gus, laikrodžius. Valdiniuose 
pranešimuose skelbiama, kad 
dabar nebėrą pavojaus, bet 
patariama neišeiti iš namų 
po 10 vai. vakaro.

Rugsėjo 10 d. Kaune, Sa
vanorių Prospekte buvo api
plėšta moteris. Policija areš
tavo nusikaltėlį — Juozą Bal- 
taduonį, 28 metų amžiaus, 
nuo Ukmergės.

Lietuvos ūkininkai rudenį
Vokiečių kontroliuojama 

spauda praeitą rudenį ragino 
Lietuvos ūkininkus likviduo
ti mažiau produktyvius gy
vulius ir pasilikti pačių ge
riausių tik tiek, kiek bus pa
šaro. Pirmon eilėn pašaras 
turįs būti taupomas ark
liams, kiaulėms ir jauniems 
gyvuliams, o jau toliau-mel- 
žiamoms karvėms. Bulviaka
sio metu krašte esančios ma
šinos buvo mobilizuotos ge
resniam bulvių derliaus nu
ėmimui. Burokų lapus ragin
ta sunaudoti pašarui, o ne
tinkamus — trąšoms. Ir mor
kų lapai raginta naudoti pa
šarui.

Pastebėtas žymus mažėji
mas pieno pristatymo: pir
mąją rugpiūčio pusę pieno 
pristatyta 23% mažiau, paly
ginus su liepos mėnesiu. Ge
neralinis komisaras grasino, 
dabar nebesą pavojaus, bet 
kad jei nepakils pieno prista
tymas, būsią sumažintos 
sviesto porcijos. Spalių mė
nesyje Lietuvoje buvo sura
šymas kiaulių.

Trūksta maisto
Iš rytų pafrontės į Balti-

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

jos kraštus nuolat atvyksta %als ir, 
pabėgėlių. Gyventojų skaičiui ........ ..
kasdien augant jaučiamas 
maisto trūkumas. Ūkinin
kams uždedamos papildomos 
rekvizicijos. Kai kurie ūki
ninkai nebegali reikalavimų 
išpildyti, tuo labiau, kad 
daug kur jaučiama pašarų 
stoka ir grūdai panaudojami 
gyvuliams, kas yra uždraus
ta. Dėl to okupantai imasi 
žiaurių priemonių. Jei ūki
ninkas neišpildo savo įsaky
mo, atsakomybė krinta ant 
visų to kaimo ūkininkų. Sten
giamasi išieškoti prievarta.

Vokiečio kolonisto tragiška 
mirtis

Kauno generalinis komisa
riatas praneša apie nužudy
mą vokiečio kolonisto, SS na-

rio Rolando Lange, kuriam 
Tytuvėnų apylinkėje buvo 
pavesta šaimininkauti viena
me dvare.
Ginkluoti būriai ties Jonava

Lietuvos nacių saugumo 
policijos vadas pranešė, kad, 
kaip jis vadina, banditų gin
kluoti būriai pasirodė ties 
Jonava. Policija areštavusi 
27 įtariamus žmones. Iš jų 
13-kos kaltė buvusi įrodyta, 
kad jie turėjo ryšio su bandi- 

, prisilaikant dabar 
veikiančių okupacinių karo į- 
statymų, buvo sušaudyti. Gy
ventojai perspėti, kad tokio 
paties likimo sulauks ir tie, 
kurie nepraneš policijai apie 
pastebėtus banditus.

Galimas dalykas, kad tie 
nacių skelbiami nacių bandi
tai yra lietuviai partizanai. 
Peršovė dail. Adomą Varną

Gauta žinių, kad žinomas 
dailininkas, sukaktuvininkas 
Adomas Varnas pereitų metų 
spalių mėn. 16 d. buvo per
šautas nežinomo kriminalis
to. Sužeidimas buvęs sunkus 
ir dailininko padėtis po per- 
šovimo buvusi kritiška.

Aplinka buvo griežta. Horizonte, po dangumi, 
užsiliepsnojusi raudonais debesimis, apibertais 
paskutiniaisiais saulės spinduliais, tęsėsi, tartum 
tamsiai mėlyna siena, kalnai, kurių viršūnės bu
vo apvainikuotos milžiniškomis uolomis, o šlai
tai išraižyti baltomis sniego vagomis.

Kalnuose, Pedrizos aukštumos dauboje, kur ky
šo milžiniška granitinė Varnos uola, piemuo ir jo 
anūkas ganė savo ožkų kaimenes.

Piemuo dėvėjo gelsvos gelumbės švarką, šikš
ninius antkelius ir ožkos odos kepuraitę, o savo 
juosvoje rankoje, panašioje į erelio nagus, laikė 
baltą laukinio erškėčio lazdą. Tai buvo grubus ir 
primityvus žmogus. Jo šiurkštūs žandai, panašūs 
į seno ąžuolo žievę, šiek tiek buvo pridengti žilos 
ir nešvarios kelių dienų barzdos.

Rudaplaukis ir raudonskruostis vaikiūkštis, 
sekiojamas šuns, bėgiojo šen ir ten, mėtykle, brėž
damas aplink galvą smarkius ratus, raižė orą ir
į tolimus piemenų bei karvių prižiūrėtojų šauks
mus atsakinėjo spiegiančiu riksmu, panašiu į 
žvengimą, kuris užsibaigdavo aiškia, ilga, sidab- 

' rine gaida, pašiepiančio juoko sprogimu, kurį 
daug kartų pakartodavo kalnų aidas.

Piemuo ir jo anūkas nuo kalno viršūnės matė 
šlaitus ir kalvas be medžių, plikas pievas su juo
domis ir apvaliomis arklelių krūmų dėmėmis ir 
vijoletinius tymų ir žydinčių čiobrelių pluokštus.

Kalno įdubime, netoli upelio vagos, pilnos nu
džiūvusių lapų, augo krūmokšniai tamsiai ža
liais lapais, viržių puokštės ir skurdūs kamštiniai 
ąžuolai.

Pradėjo temti. Pūtė švelnus vėjelis. Saulė pa
mažu slėpėsi už viršukalnių. Tamsiai melsvose 
dangaus mariose plaukiojo rausvi slibinai ir gy
rates. Kai saulė nusileido, tai debesys pabalo ir 
prarado savo spalvą, o slibinai ir gyvatės pavirto 
milžiniškais banginiais. Kiek akys užmatė, rauk
šlėjosi kalnai, o daubos ir slėniai silpnoje sutemų 
šviesoje atrodė paplatėję. Tolumoje buvo girdėti 
tarpekliais einančių karvių varpelių skambėji
mas, šunų lojimas ir nakties paukščių ūbavimas. 
Visi šie neišreiškiami kaimo garsai begaliniame 
aplinkos liūdesyje skambėjo tartum paslaptingi 
vienumos ir tylos balsai.

— Ginkim namo, vaikeli, — tarė piemuo. — 
Jau leidžiasi saulė.

Mažasis piemuo pakniopstom bėgiojo iš vie
nos vietos į kitą, mosavo rankomis, švytavo laz
da, daužė žemę, šūkavo ir tol svaidė akmenis, kol 
visas ožkas suvarė į vieną kalno kampą. Senis 
jas sutvarkė. Vienas ožys su dideliu varpeliu ant 
kaklo išėjo į priekį, ir visa kaimenė pradėjo leis
tis slėnio link. Atsimušdama ant žolės, ji atrodė 
tartum juoda banga, raižanti žalią jūrą. Links
mas varpelių skambėjimas aidėjo lygiu ritmu.

— Vaikeli, ar matei, kad tetos Remedijos ožys 
tikrai yra kaimenėje? — paklausė piemuo.

— Aš jį mačiau, seneli, —atsakė berniukas.
— Šį gyvulėlį reikia neišleisti iš akių. Tegul 

mane velniai griebia, jeigu aš šiam gyvuliui ne
trokštu blogo.

— O kodėl, seneli?
— Argi tu nežinai, kad teta Remedija visoje 

apylinkėje yra laikoma ragana?
— O ar tai tiesa, seneli?
— Tai taip aną kartą būdamas apylinkėje yra 

pasakęs zakristijonas. Be to, dar kalbama, kad ji 
apžavi žmones ir gyvulius ir duoda gėrimų. Yra 
žmonių, kurie yra ją matę bevaikščiojančią ore 
tarp gyvačių būrių.

Piemuo toliau pasakojo, kas kaime kalbama 
apie senę ir, taip beplepėdamas su savo anūku, 
jis nusileido nuo kalno — iš tako į takelį, iš ta
kelio į kelią, ligi vieno žardžio vartų. Iš ten apa
čioje buvo matyti didelė slėnio dauba, toliau bliz
gėjo sidabrinė upelio juosta, o už jos buvo gali
ma įžiūrėti rūkuose paskendusį kaimą. Netoliese, 
vieno kalno pašonėje, kyšojo senos kaimo valdo
vo pilies griuvėsiai.

— Vaikeli, atkelk vartus, — šūktelėjo piemuo.
Šis atkėlė vartus ir ožkos, vienos prie kitų be- 

sispausdamos, pradėjo lipti per žardžio slenkstį. 
Staiga vieną jų apėmė baimė, ir ji, iškrypusi iš 
kelio, kiek įkabindama, pasileido bėgti šlaitu.

— Po velnių! Tai tetos Remedijos ožys, — ta
rė piemuo.

— Bėk paskui jį, vaikeli, — sušuko senis.
Ir jis ėmė piudyti šunį.
— Eik, Vilke, eik, suieškok jį.
Šuo kurčiai sulojo ir nudūmė kaip strėlė.
— Eik, sugauk jį, —šaukė piemuo. — Eik!
Ožys šokinėjo nuo akmenų ant akmenų, kaip 

guminis sviedinys. Kartais jis atsisukdavo pasi
žiūrėti užpakalin savęs, aukštas, juodavilnis, su 
didele velniška barzdele. Jis pasislėpė už arškė- 
čių ir arklelių krūmų. Prisitaikė prie aplinkos.

Šuo sunkiai jį pavijo. Mažasis piemuo sekė pas
kui juos abu, galvodamas, kad vijimas tuojau pa
sibaigs, nes stačioji kalno dalis netoliese baigėsi 
didele atvira atšlaite. Atėjęs ligi šios vietos, ber
niukas pamatė ožį, kuris, šuns persekiojamas, 
beviltiškai bėgo. Paskui jis matė jį prisiartinant 
prie krūvos uolų ir tarp jų dingstantį. Prie uolų 
buvo kiaurymė, kuri, anot kaikurių žmonių, buvo 
labai gili. Įtardamas, kad gyvulys į ją įkrito, ber
niukas pasilenkė ant jos krašto. Ant kiaurymės 
sienos plotmeles, apaugusios viržiais, stovėjo o- 
žys. Berniukas, prie angos atsigulęs ant pilvo, 
pamėgino jį sučiupti už rago, bet, matydamas 
šio mėginimo nenaudingumą, jis sugrįžo pas pie
menį ir jam papasakojo tai, kas buvo atsitikę.

— Prakeiktas gyvulys! — sumurmėjo senis.— 
Mes tučtuojau nueisime. O dabar reikia kaimenę 
suvaryti į žardį.

Jie suvarė ožkas, paskui abu nusileido į at
šlaitę ir prisiartino prie kiaurymės krašto. Ožys 
dar tebestovėjo ant biržių, šuo kurčiai ant jo lo
jo. .

— Duok man ranką, seneli. Aš ten nusileisiu, 
— tarė berniukas.

— Atsargiai, vaikeli. Aš bijau, kad tu nenu
kristum.

— Nesirūpink, seneli.
Mažasis piemuo praskleidė kiaurymės angos 

krūmokšnius, atsisėdo ant jos krašto, užsikabino 
už jo rankomis ir pasileido slinkti išilgai sienos 
tol, kol kojų pirštais pasiekė atbrailą. Jis nutvėrė 
gyvulį už ragų ir patraukė. Ožys, jausdamas su
čiuptas, taip baisiai pasistūmėjo į priekį, jog nus
tojo lygsvaros. Jis nukrito, o krisdamas į kiaury
mės dugną nusitraukė ir berniuką. Nebuvo girdė
ti nei riksmo, nei dejavimo, nei mažiausio garso. 
Senelis pasilenkė.

— Vaikeli! Vaikeli! — šaukė jis beviltiškai.
Nieko nebuvo girdėti.

• —Vaikeli!
Tada jam pasirodė, jog jis išgirdęs skausmin

gą, su vėjo ūžimu sumišusį, mekenimą, kylantį iš 
kiaurymės dugno. Kiek laiko piemuo apglušęs ne
žinojo ko griebtis. Paskui jis nusprendė prašyti 
pagalbos pas kitus ožkų ganytojus ir pasileido 
bėgti pilies link.

Atrodė, kad ji gulėjo tik už kelių žingsnių. O 
iš tikrųjų ji buvo už pusvalandžio kelio, net ir 
tiesiai per laukus einant. Tai buvo griūvanti fe
odalinė pilis. Ji stovėjo kalno atšlaitėje. Prieblan
da pridengė jos nuniokojimą, ir sutemose ji įgavo 
fantastiškos proporcijos.

Senelis skubėjo, sunkiai kvėpuodamas. Artėjo 
naktis. Danguje gausėjo žvaigždžių. Vakarinė 
žvaigždė savo sidabrine šviesa tviksėjo virš vieno 

„ kalno: maloni ir svajinga akytė žiūrėjo į slėnį.
Atėjęs ligi pilies, senis užlipo jon siauru keliu, 

einančiu per įrantį pylimą, ir pro gotiškus vartus 
įėjo į kiemą, pilną griuvėsių — keturios sutrū
kusios sienos, vienintelės senosios buveinės lieka
nos.

Bokšto laiptų įdubime, po stogu, padarytu iš 
baslių ir šiaudų, rūkstančios žvakės šviesoje, bu
vo matyti dešimt ar dvylika vyrų, kaimo sker
džių ir ožkų ganytojų, susispietusių aplink kelis 
nuodėgulius.

Senis mikčiodamas jiems papasakojo, kas atsi
tiko. Vyrai pakilo. Vienas jų paėmė nuo žemės 
virvę, ir jie iškeliavo.

Iš tikrųjų, tai buvo senosios raganos ožys, nu
tempęs berniuką į kiaurymės dugną. Ir šis faktas 
ožkų ganytojų vaizduotėje įgavo keistus ir dide
lius privalumus.

— O jeigu šis gyvulys buvo demonas? — tarė 
vienas.

— Iš tikrųjų, jis galėjo demonas būti, — atsakė 
kitas.

Jie su baime pasižiūrėjo vieni į kitus.
Jau buvo patekėjęs mėnulis. Tankūs juodi de

besys, kaip baidyklių gauja, bėgo dangumi. Buvo 
girdėti triukšmingi varpelių garsai. Tolumoje 
tviskėjo piemenų laužai.

Jie atėjo į atšlaitę ir drebančiomis širdimis pri
siartino prie kiaurymės. Vienas jų uždegė glėbį

sausų šakų ir pristūmė jį prie kiaurymės angos. 
Ugnis apšvietė sienas, pasišiaušusias uolomis ir 
pakriaušiais. Išgąsdintų šikšnosparnių debesis 
pakilo ir išlėkė į orą.

— Kuris leidžiasi? — paklausė piemuo dusliu 
balsu.

Jie visi svyravo, kol vienas jaunųjų pareiškė, 
jog jis leisis, kadangi niekas nesiaukojo. Jis apsi
rišo aplink liemenį virvę. Į rankas jam buvo į- 
duotas eglės sakų degalas, ir jis buvo nuleistas 
į kiaurymę. Tie, kurie buvo likę viršuje, žiūrėjo į 
jį, pamažu pradingstantį. Kiaurymė turėjo būti 
labai gili, nes vis reikėjo atleisti virvę, kol jis da
vė ženklą, kad jau pasiekė dugną.

Netikėtai virvė staiga sujudėjo. Kiaurymės 
dugne buvo girdėti šauksmai. Tie, kurie buvo vir
šuje, pradėjo traukti virvę ir ja.unąjį berniuką į 
viršų iškėlė vos gyvą. Degalas jo rankoje buvo 
užgesęs.

— Ką tu matei?
— Aš mačiau raudoną velnią.
Savo baime jis užkrėtė draugus.
— Ar daugiau niekas nesileidžia? — sumurmė

jo nusiminęs senis. — Jūs leisite numirti vargšui 
piemenėliui?

— Seneli, jūs aiškiai matote, jog tai velnio lan
dynė. Leiskitės jūs, jeigu norite.

Senis pasiryžo, apsirišo aplink juosmenį virvę 
ir prisiartino prie juodos skylės. Tuo metu joje 
pasigirdo klaikus ir tolimas murmėjimas. Seniui 
pakinkiai suvirpėjo...

— Aš nedrįstu... Aš taip pat nedrįstu...
Ir jis pradėjo graudžiai verkti.
Ožkų ganytojai tylėdami liūdnu žvilgsniu žiū

rėjo į senį. Gindami kaimo link bandas, jas sau
gojusieji piemenys prisiartino prie būrio, susto
jusio aplink kiaurymę, ir, sužinoję, kas atsitiko, 
tyliai meldėsi ir daug kartų žegnojosi. Paskui 
toliau keliavo kaimo link.

Naktis vis labiau ir labiau tamsėjo. Žmonės 
stovėjo tenai, apimti žiauriausio smalsumo.

Staiga jie išgirdo varpelio skambėjimą ir atsi
suko į slėnį pasižiūrėti, kas ten buvo. Jie pastebė
jo kaimo kunigą, kuris, zakristijono lydimas ir 
jo nešamos lempos apšviestas, lipo atšlaite. Pa
keliui juos buvo sutikęs vienas ožkų ganytojas 
ir jiems buvo papasakojęs apie įvykį. Pamatę 
viatiką, vyrai ir moterys uždegė degalus ir su
klaupė. Kruvinoje sakų šviesoje buvo matyti ku
nigas, iš lėto einąs prie kiaurymės. Senis piemuo 
verkė pasigaikščiodamas. Palenkęs galvą ant krū
tinės, kunigas pradėjo kalbėti mirusiųjų maldas. 
Vyrai ir moterys jam atsakinėjo liūdnos psalmės 
giesme. Rūkstą sakai spraksėjo ir svaidė kibirkš
tis, o kartais, tylos valandėlėmis, buvo girdėti 
paslaptingas skundas, kyląs iš kiaurymės. Mal
doms pasibaigus, kunigas pasitraukė, o paskui 
jį, prilaikydami senelį ir norėdami jį nuvesti nuo 
šios prakeiktos vietos, nuėjo ir vyrai ir moterys.

Tris dienas ir tris naktis kiaurymės dugne buvo 
girdėti dejavimai.

Išvertė Kazys Papečkis
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Penktadieniais uždaryta

mos, vistiek žinios, nors 
e visai naujos. Todėl ir 
čiau pranešti mūsų ge- 
s skaitytojams apie mū- 
lyvojo Rožančiaus drau- 
j metinį susirinkimą ir 
ikėtą baliuką.
usio 2 d. buvo praneš-

s^iad bus metinis ir svar- 
draugijos susirinkimas;

; tarės pradėjo rinktis baž- 
lėj salėj, pastebėjo, kad 
Į padengti lyg kokiai va- 
piei.
Nežinojom, kad čia bus 
parengimas; juk šian- 

turi įvykti mūsų metinis 
•inkimas, — kalbėjo vi- 
— Taip, mano mielos, 

—• prašome sėstis prie sta- 
VTIIT VADIIG mal°niai kvietė p. O.v nVlA ačienė, draugijos rašti- 
— ė.

1LOCIUS
OŠIES
ita, Hot Chocolate

Geriausias pasirinki 
sios Smetonos, ALUS H 
užsakymai. KREIPKTT

įkus
Brooklyn, N,

širdy. Kun. M. Pankus pas
veikino draugiją, palinkėjo 
jai toliau darbuotis kaip pra
eity ir pasiūlė joms naujų na
rių skaičiaus padauginimo 
būdą. Kalbėjo kun. J. Matu
tis, kun. A. Tamaliūnas ir 
seselės. Visi išėjo patenkinti, 
ypač dovanomis, kurios buvo 
gražios ir naudingos.

Sausio 9 d. ši kuopa suruo
šė „Sočiai”, kuris atnešė ne
mažai pelno ir davė progos 
atsilankiusiems gražią progą 
pasilinksminti, pasidžiaugti 
ir laimėti gražių dovanų.

nuo pat pirmo moiĮilų gale, visoms atsisė- 
ją užpuolė naciška paaiškėjo, kad Valinčie- 

sumanymu, visa valdyba
roll primena, kad 1 )iai pasiruošė nors kar- 
Darbo Federacija

jėgomis rėmė krašliksminti nares. Po meti- 
įsi prieš ašies jėga
nunistų partija s tlikimo, visos kartu su 
> Rusijos ir Ameril pi jos kunigais gražiai ir 
sus, organizuodan 'mai praleido kelias va- 

streias. " ■
prieš apiasų darbščios moterėlės

?augijas gyvenime tikrai

atskaitos ir kitų reika-

St. Andrew’s Young Ladies 
Guild metiniame susirinkime 
išrinkta valdyba: A. Deni- 
šiutė, pirm., A. Kovaliauskie- 
nė, rašt., O. Radzevičiūtė, 
vicepirm., I Yurkunas, ižd. 
Įvairiems komitetams išrink
tos: C. Sakalauskaitė, M. Ja- 
kienė, O. Sintautienė, B. Sa
kalauskienė ir O. Balčiūnie
nė. Kun. A. Tamoliūnas joms 
įdomiai pakalbėjo, ypač pa
brėžė tokios draugijos tiks
lus. Metinė jų sukakties pra
moga įvyks vasario 15, Can
teen restorane.

;os dirbtuvių 
?dama 
jramą”.
merikiečiams 
tina, kad Mathew 
metis Darbo Fedei 
pirmininkas, prieš 
esius stipriai pasisP--------- —
'įklausomos Lietuvpent metinis 
ymą. ~

$

> iškepusios Skanaus ku- 
lieti >, pyrago ir duonos. Bu- 

.tsilankiusių virš 100 na- 
Tinkamiausiai galima a- 
dinti šį gražų įvykį kun. 
Pankaus žodžiais: „Tai 

susirinki- 
ir tyraus džiaugsmo pa

ys, Reikia daugiau tokių 
ngimų, ypač tf»rp mūsų 
sniųjų.” Visos išsiskirs- 

patogi siekai patenkintos ir iki 
j, pavaišintos.

esą, čia irgi reikėtų pa- 
iti, kad Seselė M. Urbana 

kalboj pabrėžė svarbą 
ikyti laikraštėlį „Illumi
n’’, kuris siunčiamas vi- 
s kariams ir išvažiavu- 

OSeph Vastun s svetur dirbti arba mo- 
1 s. Motinėlės, kurių sūnūs

ieal Estate Insura įlaškę po visą pasaulį, 
Jrand St., Brooklyn,
Cel. EVergreen 7-lffi. padėti Seselėms ir jau-

’ARDUODAJ
mi, pigūs, 

Gerose vietose.
mas teisingas. į 
^draudžia viską, k: 
•rašo. Apdraudžia 
) ir žmones, 
eipkitės:

aus pasiūlė padaryti rink

—------------------ ui tame sumanyme, kuris
ir jungia mūsų pa

jos, vyrus. Iš viso surink- 
42. ši suma apmokėjo 

• mėnesio laidą.
p ma čia pranešti, kad 

i ei J laiškai plaukia iš visų
F-40 — 74rn Srrt Hio dalių. Matyti, kad 

i — . ,. „IŠviesa’ nušvinta Indijoj, 
c son Heights, N. jkoj, Anglijoj, Aliaskoj, 

TVTT-. x « „_.i j o j, Salose ir beveik kiek- 
NEwtown 9 - 5971 oj valstyb5j, kur yra šv.

ement Vokei
.Advokatas

NEwtown 9-597! įj valstybgj kur yra šv 
riejaus parapijos jauni-
Kai kurie rašo: ,,Maniau, 
buvau pamirštas karvs”. 

Imintelis mano New Bri- 
o žinių šaltinis”. „Dabar 
,u, kur daugelis mano pa
jos draugų.” „Jūsų lietu- 

prižiūrėj:as lapas padeda man ne- 
prieinamiaus tiršti savosios kalbos.” 

ugiau dabar žinau apie 
namie būda

damas geriausias 
krinimas, 
NTAI
lomis pagal jų rūsį
staiga įsteigta prieš 40 nei

m^cr & Stenuo^u Patar^m4’ kad 
to viena parapija kaip nors

TOMETRISTAS — OPI *tų
598 Broadway, Brooklyn

savo vyrus, kokiu 
3 būdu. Mūsų patyrimu, 
me nuoširdžiai sakyti, 
„Illuminator” atsiekia 

) tikslą, būtent, duoti 
is, mūsų vyrams, supra- 
cad mes juos mylim, at- 
>iam, nepamirštam ir kad 
romis rankomis lauksi- 

taršti Užkandi'^ įgūžimo ir pasiliki-

LIETUVIŠKA

ALUDĖ

KASDIEN šv. Andriejaus parapijoj, 
čiū šv. R^^nčiaus drau- 

idėjimą 
b o.

atogi Vieta Užėji® i už nuošir&K.
Su MOTERIMS

UDELIS PASIKINKEI 
visokiu gėrimu

UOZAS ZElDi

tokio kilnaifl

opa tu- 
alėdinę

bterų Sąjungos 
Vavo metinę 

nogą sausio 3 d.
■11 Grand Stress nepamiršo apdovanoti 

ivo dvasios vadų ir sese- 
Gražiai pavaišino visas 

įsus atsilankusius, o ypač 
rodė jų tikra, graži lie- 
ška dvasia. J. Janušiony-

Brooklyn, N. I

HAvemeyer 8 - 0259
1 L P H K R L j>irm„ savo kalboj stropiai 

lino visas prie nuoširdaus 
J)o, ypač šį mėnesį, kai 
■Eta naujų narių vajus. 
Jiais žodžiais apibūdino

OTOGRAE
- 23 GRAND A VE 

Maspeth, N. Y.

Mūsų parapijoj įvyko ke
letas permainų. Seselė M. 
Ursulina buvo paskirta dar
bui ligoninėj Mt. Vernon, Ill., 
o sės. M. Josephine užėmė jos 
vietą čia. Kun. A. Tamoliū
nas, buvęs DuBois, Pa., pade
da vietiniams kunigams dva
sios reikaluose. Prieš tai at
važiuodavo kunigai iš Mari- 
janapolio.

Kas lankosi ir perka pas V. 
Abeciūną, „Quality Market”, 
tikrai gali dabar džiaugtis 
krautuvės didumu, naujais į- 
rengimais, modernumu ir 
švara. Nauja krautuvė yra 
356 Park Place. Sveikinam 
draugišką lietuvį Viktorą ir 
jo pagelbininkus Drabnį ir 
Kvedą. Dabar lauksime Lie
tuvos nepriklausomybės ir 
tų lietuviškų produktų, ku
riuos jie kadaise pardavė. 
Tikrai stebėsis kumpiai, la
šiniai pamatę tokią pažangos 
permainą...

P-Iis

Moterų Gildą
Kun. M. A. Pankus, rūpes

tingas Šv. Andriejaus lietu
vių parapijos klebonas, trokš
damas suburti parapijos mo
teris ir suaugusias merginas, 
kurios vienybėje darbuotųsi 
parapijos gerovei, >_o pačiu 
susijungusios glaudžiais soli
darumo ryšiais, plečiant so
cialinę ir kultūrinę veiklą, 
kad parapijoje taip pat sklei
stų ir katalikiškus idealus, 
1941 m. vasario 4 d. suorga
nizavo Šv. Andriejaus Lietu
vių Parapijos Gildą, kuri 
šiandien gausinga.

Sausio 5 d. Gildą turėjo 
metinį susirinkimą.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
darbščios Gildos narės 
pelningai darbuojasi m^Ien 
parapijos naudai, plati 
jų veikla apima ir kitas so
cialines, kultūrines ir labda
rybės sritis.

Narės nutarė paaukoti 
$100.00 naujam parapijos 
statybos fondui ir vasario 
mėnesį ruoštis prie sociali
nio parengimo parapijos nau
dai.
Maldos Apaštalavimo Sąjun

ga
Sausio 7 d. buvo ypatingos 

pamaldos su Švč. Sakramen
to palaimininmu, po kurio bu
vo dalinama Kryžiaus relik
vija pagerbti.

Tuojau po pamaldų buvo 
Apaštalavimo Sąjungos mė
nesinis susirinkimas, kuria
me dalyvavo ir kleb. kun. M. 
A. Pankus, kun. J. Matutis 
kun. A. Tamoliūnas ir vyres
nioji Seselė M. Urbana.

Promotoriai pasiryžo suau
gusių tarpe surasti 30 ar dau
giau asmenų, kurie pasižadė-

tų vieną kartą į dvi savaites 
arba į mėnesį skirtą dieną 
priimti šv. Komuniją už Liet, 
laisvę; pasižadėjo taip pat 
skatinti kitų katalikiškųjų 
draugijų narius organizuotis 
į nepertraukiamų komunijų 
eilę už mylimos mūsų tėvų 
žemės išlaisvinimą iš nuož
mių priešų priespaudos ir 
vergijos.

Be to, nariai pasižadėjo 
tuojau prisidėti su auka prie 
nenutrūkstančių Šv. Mišių 
Tėvynės Lietuvos laisvei ap
ginti. Pirmininkė Bronė Mi- 
čiūnienė pati pirmoji ta in
tencija paaukojo $7.00 pir
mosioms Šv. Mišioms už Lie
tuvą, Jėzaus Širdies žemę, 
kad atgautų laisvę.

Parapija klesti
Sausio 9 d. kleb. kun. M. A. 

Pankus per visas šv. mišias 
iš sakyklos paskelbė praėju
sių metų atskaitą. Visi para
pijiečiai patenkinti ir džiau
giasi, kad Šv. Andriejaus lie
tuvių parapija, kurios nuosa
vybė įvertinta $150,000.00, 
klebono kun. M. A. Pankaus 
vadovybėje dabar yra ne tik 
be skolos, bet naujasai para
pijos statybos fondas spar
čiai auga ir pinigais ir Karo 
Bonais.

Kun. M. A. Pankus atėjo į 
šią parapiją 1940 m. vasario 
mėnesį. Per trumpą laiką, be 
atmokėjimo buvusios skolos, 
dar sukėlė su viršum $30,000. 
00 fondą marmurinio Didžio
jo Altoriaus nupirkimui, pa
veiksluotiems langams įtai
syti, meniškam bažnyčios pa
grąžinimui, naujiems vargo
nams pirkti ir visų takų iš- 
klojimui bažnyčioje.

1945 metais sukanka lygiai 
50 metų, kai gyvuoja Šv. An
driejaus lietuvių parapija. 
Pradžioje bažnyčia buvo me
dinė, kuri pastatyta 1895 me
tais, gi 1913 metais baigta 
statyti mūrinė, kuri dabar 
yra viena iš dailiausių lietu
vių bažnyčių Amerikoje, o 
pati parapija gražiausioje 
tvarkoje.

Kun. M. A. Pankaus vado
vybėje, Šv. Andriejaus lietu
vių parapija gražiai klesti, 
lietuviškos kultūrinės draugi
jos puikiai gyvuoja ir katali- 
kiškasai veikimas užima pla
čią dirvą. Lietuviškai dvasiai 
ir katalikiškai veiklai jauni
mo tarpe palaikyti daug gel
bsti Seselės Pranciškietės, 
kurios tikybos ir lietuvių kal
bos pamokas duoda parapi
jos vaikams ir jaunimui.

Šie 1944 metai daug žada 
skaisčiai parapijos ateičiai. 
Gi pats klebonas ir gerieji pa
rapijiečiai pasiryžo dėti vi
sas galimas pastangas, kad 
1945 metais atitinkamai ir 
garbingai paminėtų nepap
rastas ir istorines šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos auk
sinio jubiliejaus iškilmes.

A. T.

Binghamton, N. Y.

Žuvo fronte
M. Milusevičiui karo depar

tamentas pranešė, kad Itali
joj lapkričio 8 d. garbingai 
žuvo jo sūnus Juozas, 24 me
tų. Liko giliai nuliūdę tėve
liai, žmona ir du vaikučiai: 
dukrelė 2 metų ir sūnelis, gi
męs tik praeitų metų gruo
džio 20 d.

Visi Binghamtono lietuviai 
reiškia liūdinčiai Milusevičių 
šeimai giliausios užuojautos.

Bridgeport, Conn.
Choro susirinkime išrinkta 

nauja choro valdyba: pirm. 
V. Boleika, vicepirm. Fl. Ši- 
linskaitė, užrašų rašt. M. Ši- 
linskaitė, finansų rašt. Ona 
Radvilaitė, ižd. St. Rybokas, 
iždo globėjai Al. Dulbytė ir 
V. Brilvičius. Linkėtina jau
nai, energingai choro valdy
bai daug gražaus darbo.

Vasario 20 d. parapijos sa
lėje bus parapijos choro me
tinis koncertas, kurin bus pa
kviestas ir artistas daininik. 
iš Brooklyn©. Kartu paminė
sime ir Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo 26 metų 
sukaktį. Po visko bus šokiai.

Sausio 10 d. „Bridgeport 
Telegram” ir „Bridgeport 
Post” turėjo pirmuose savo 
puslapiuose Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos pa
veikslą su ilgais aprašymais 
apie jo nęlaimingą žuvimą, ir 
darbus Lietuvos gerovei. 
Bridgeporto lietuviai, nežiū
rint savo pažiūrų, dėl šios 
nelaimės reiškia didelio ap
gailestavimo.

Omaha, Nebr.

Amsterdam, N. Y.
Amerikos Lietuvių Klubas 

sausio 9 d- turėjo metinį su
sirinkimą. Pranešta metinė 
apyskaita. Klubas gerai lai
kosi. Turi karo bonų už 15,- 
000 dol. Turi savo namą, sa
lę.

Šįmet sukanka 25 metai, 
kai klubas gyvuoja, bet su
kaktis atskirai nepaminėta 
dėl karo aplinkybių. Anks
čiau metinio susirinkimo pro
ga būdavo vakarienė nariams 
ir jų šeimoms — dykai. Kai 
ateis taikos laikai, tikimės, 
tas paprotys bus vėl atgai
vintas.

Iš klubo tarpo gražus bū
rys jaunų vyrų yra kariuo
menėje; jie teikia klubui 
daug garbės.

Susirinkime klubas nutarė 
išrinkti du atstovus į rengia
mą seimą New Yorke: adv. 
Ant. Stokną ir vicepirm. Ant. 
Lukšį.

Klubas remia Raudonąjį 
Kryžių ir kitus labdaringus 
darbus.

Narys

Kalėdų Šventės
Šiais metais turėjome labai 

sėkmingas Kalėdų šventes. 
Prieš pat Kalėdas seselės su 
mokyklos 'vaikučiais priren
gė labai gražią programą, ku
ri jau iš anksto priminė 
mums Kalėdų reikšmę.

Kalėdų dieną buvo šešios 
šv. Mišios mūsų bažnyčioje, 
ir per visas buvo pilna žmo
nių. Iš sakyklos kunigas pas
kelbė, kad virš tūkstančio 
žmonių priėmė šv. Komuniją.

Mirimai
Prieš pat Kalėdas pasimi

rė Ona Wynne. Nors nebuvo 
mūsų tautos, tačiau buvo di
delė mūsų mažos parapijė
lės rėmėja. Labai gražiai pa
laidota iš mūsų bažnyčios. 
Staiga pasimirė Juozas Ba
ranauskas, Kumpbrey, Nebr. 
Kadangi jis buvo labai prie
lankus mūsų parapijai, mūsų 
kleb. kun. Juozas Jusevičius 
dalyvavo laidotuvėse.

Misijos
Kun. Kidykas, grįždamas 

iš Kalifornijos, kur dabar 
duoda misijas, žadėjo ir pas 
mus sustoti ir laikyti vienos 
savaitės misijas. Tai bus tik
rai „treat”. Kadangi mūsų 
čia nėra daug, mes neišgali
me kviesti misionieriaus iš 
toliau. Gi kun. Kidykas žadė
jo pravažiuodamas pas mus 
sustoti ir dvasiškai pavaišin
ti. Laukiame.

Darbininkų trūksta
Omahoje taip daug atsira

do darbų, kad darbininkų 
trūksta. Kasdien per radiją 
garsinama, kad tuoj aus rei
kia šešių tūkstančių darbi
ninkų be jokio „experience”. 
Ūkininkai raginami žiemos 
metu dirbti mieste. Ir daug 
ne tik ūkininkų, bet ir senes
nio amžiaus ’ žmonių dirba 
dirbtuvėse.

Vietinis

Harrison-Kearny, 
New Jersey
Minėjo sukakti

Gruodžio 31 d. šv. Vardo 
draugija savo salėje, 6 Davis 
Ave., turėjo iškilmingą vaka
rienę, kurioje paminėta drau
gijos 25 metų sukaktis ir su
tikti Nauji Metai.

Iškilmes pradėjo malda 
pirm. S. Baurušaitis, o pro
gramą vedė J. Katilius. Adv.
K. Paulauskas savo kalboje 
išskaičiavo draugijos darbus 
ir nuopelnus per 25 metus, 
pažymėjo, kad dr-ja turi gra
žią nuosavybę ir kad visos 
skolos jau išmokėtos. Tada 
pirm. S. Baurušaitis sudegi
no paskolos lakštą, o J. Se
reika tai nufotografavo. Vi
siems patiko kalba, kurią pa
sakė J. Stasilionis, pirmas 
draugijos narys ir korespon
dentas. Dar kalbėjo biznie
rius J. Paknys, Kat. Susiv. 
165 kp. pirm. K. Nakrašius,
L. Vyčių 90 kp. rašt. B. Ba- 
čėnaitė, biznio vedėjas J. 
Svirnelis. Dr-jos pirm. įtei
kė J. Svirneliui dovaną —50 
dol. boną; tai įvertinimai jo 
gražaus darbo.

Kai atėjo 12 vai., visi nuo
širdžiai sveikinosi Naujais 
Metais.

Stalai buvo gražiai išpuoš
ti. Tai padarė 12 metų am
žiaus O. Šilkauskaitė; jai į- 
teikta 5 dol. dovana. Vaka
ras praėjo gražiausiu pasise
kimu. Grojo šilkausko orkes
tras. Prie stalų patarnavo 
Katiliūtė, Stočkiūtė. šeimi
ninkavo Rančienė ir Miknie- 
nė.

Dėl ligos negalėjo dalyvau
ti P. Velyvis ir V. Peteris; 
dėl darbo aplinkybių nega
lėjo atvykti M. Kauklis, P. 
Šilkaiiskas, V. Šūkis.

Šiemet draugija visiems 
nariams ir svečiams duoda 
gražius spalvotus kalendo
rius — kas ateina, tas gauna.

Sėjikas

Siuvimo darbe vadovauja 
Balčiūnienė, o siuvimo susi
rinkimai būna Giedraičių na
muose.

Visi paremkime bazarą.

Karo kapelionui kun. Jur
giui Vilčiauskui dabar gali
ma rašyti tokiu adresu: Ch. 
George Vilciauskas, 44th A 
A A Group, Army Air Base, 
Richmond, Virginia. Parašy
kime jam!

Pas savo artimuosius sve
čiavosi kariai: Rūkas, Stepu
lis, Mašiotai, Koblikas, Kaz
lauskas, Levinskas, Pagirs- 
kas, Morkus, Maslauskas, 
Špelis, Pačėsa, Smitkus ir kt. 
Matėsi ir lietuvaitės WACS: 
Gečaitė, Bekeriūtė, Baliuky- 
naitė, Litvinaitė.

Vasario mėnesį turėsime 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventę.

Reporteris žada dažniau 
rašyti iš Hartfordo ir linki 
visiems „Amerikos” skaity
tojams laimingų 1944 metų.

Toronto, Ont.

Hartford, Conn.
Sausio 23 d. 3 vai. popiet 

Avery Memorial salėje bus 
didelis koncertas, kurio pro
gramos svarbiausi pildyto j ai 
bus komp. Vytautas Bacevi
čius, pianistas ir Ona Vailo- 
nienė, solistė. Rengia lietu
vių par. choras, varg. J. Bal
sio vadovaujamas.

Komp. V. Bacevičius kaip 
įžymus pianistas yra žinomas 
nuo 1928 metų. Ona Vailo- 
nienė turi gražų lyrinio so
prano balsą. Ji mokosi New 
Yorke pas Onos Katkauskai- 
tės mokytoją Rosati. Tai 
ištikima, ilgametė švč. Tre
jybės par. choro narė.

Salė labai gera, bet joje 
vietų tik 300. Tad reikia iš 
anksto įsigyti bilietus, kurių 
kainos po 2.65 ir 2.20.

Laukiame svečių ir iš ki
tur. Bilietus galima užsisaky
ti pas kun. J. Kripą, 53 Ca
pitol Ave., Hartford, Conn.

Sausio 29 d., šeštadienį, 
par. mokyklos salėje bus di
džiulis bazaras Raudonojo 
Kryžiaus naudai. Vietinis R. 
K. lietuvių skyrius, Valerijos 
Kaunietytės vadovaujamas, 
stropiai rūpinasi jo pasiseki
mu. Mūsų skyrius jau yra 
daug nuveikęs: nupirko am- 
bulansą (už 1,200 dol.), su
rinko daug kraujo auku, iš
siuntė kariams dovanų už 264 
dol., pasiuvo daug daiktų.

K. L. T. veikla
Gruodžio 19 d. lietuvių par. 

salėje įvyko Kanados Lietu
vių Tarybos skyriaus meti
nis susinkimas. Visų narių 
nuotaika buvo gera. Visi pa
siryžę pagelbėti Tarybos dar
buose išlaisvinti Lietuvą.

Nutarta minėti Lietuvos 
‘nepriklausomybės paskelbi
mo šventę. Kalbėtojo kvieti
mo reikalu nutarta susitarti 
su centru.

Skyriaus valdybon išrink
ta: pirm. Petras Kairys, vi
cepirm. A. Kuniutis, sekr. S. 
Batkienė ir L. Vekteris, ižd. 
Z. Užemeckienė; kontrolės 
komisijon — A. Batkus, J. 
Jokubynas ir E. Narušis; ko- 
resp. M. Jokubynienė ir E. 
Narušis; organizatoriais — 
S. Dervinienė ir S. Pundziu- 
vienė; parengimų komisijon 
—E. Matjušaitienė, A. Augu
tis, Pilkauskienė, A. Vekto- 
rienė ir Kairys.

Tarybon įstojo nauji na
riai : Alf. Mackevičius ir Ant. 
Vaitkus.

Šv. Jono Krikštytojo pa- 
šelpinė dr-ja buvo surengusi 
Naujų Metų sutikimo vaka
rienę. Buvo parapijos salė
je. Puikiai pasisekė. Padėka 
priklauso šeimininkėms už 
tokį balių!

E. N.

Great Neck, N. Y.
— Praeitą savaitę ’ mirė 

Stanislovas Surdokas.
— Į svečius buvo parvykę 

kariai V. Gudauskas (iš Wa
shington valst.) ir Ant. Kur
tinaitis (iš Kalifornijos).

— Praeitą mėnesį čia daug 
sirgo. Ligonių tarpe buvo 
Milmantas, Mekionis, Rod
gers, Kraučiūnai.

— Bonų komitetas turėjo 
posėdį ir nutarė aktyviai da
lyvauti Ketvirtoje Karo Pas
koloje.

— Antradienį įvyks namų 
savininkų metinis susirinki
mas. Bus valdybos rinkimai. 
Visi nariai kviečiami. Lau
kiama ir naujų narių. Bus 
svečias kalbėtojas.

Vietinis

KALĖDŲ PAPROČIAI

Visų Amerikon atvykusių 
tautybių asmens švenčia Ka
lėdas pagal papročius, atvež
tus iš savo šalių. lietuviai 
Kūčių vakarą apdengia sta
lą su šienu. Šeimininkė paruo
šia įvairių pasninko valgių 
ir visa šeima vakare susėdus 
laužia plotkeles ir valgo val
gius.

Pas lenkus būna panašiai, 
kaip pas lietuvius, bet jie dar 
prideda Kalėdų pyragą, kurį! 
iškepę nuneša pašventinti.

Švedai pradeda Kalėdas 
švęsti dar Šv. Liucijos dieną, 
gruodžio 13. Jie šeimoje iš
renka gražiausią merginą ir 
apvainikuoja ją su degančių 
žvakių vainiku. Geria kavą 
ir valgo pyragaičius.

Olandai vaizduoja Kalėdų 
Dieduką, vadindami „Plezni- 
ckel”, kurio vienoj rankoj 
visokį žaislai vaikams, ki
toj gi — žibintas.

Moraviečiai Bethlehen, Pa. 
švenčia Kalėdas degindami 
žvakes ir kepdami visokius 
pyragus, rėdo Kalėdų eglai
tę.

Meronitai nepripažįsta jo
kių smaguriavimų Kalėdų 
metu. Jie tik pasimeldžia sa
vo maldnamy.

New Mexico valstybėje Ka
lėdos švenčiama labai iškil
mingai: būna procesijos, pa
maldos ir religiški paveiks
lai. Tas paprotys paliečia vi
sus pietinių valstybių gyven
tojus.

Salt Lake City, Utah, yra 
paprotys, kad advokatas 
kreipiasi teisman ir prašo vi
sus mažesnius prasikaltėlius 
paleisti Kalėdoms ir dovano
ti jiems bausmę.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

New Mexica valstybėje Ma- 
kalne, yra 600 pėdų aukščio 
drido miestelyje, ant akmens 
Kristaus gimimo atvaizdas.

Puerto Rico Kalėdų diedu
kas yra nematoma esybė, ku
ri lėkdama dalina dovanas 
tiems, kurie jų laukia.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - '2 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas*

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. 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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APYLINKES SEIMELIS SAUSIO 16
f,------------------------------------------

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

Seimelio darbotvarkėje: 
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.
* Pranešėjais bus kun. N. 
Pakalnis, kun. J. Aleksiūnas, 
kun. P. Lekešis, Danielius J. 
Averka, Juozas B. Laučka ir 
kiti.

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

Lentelėms pagamint po $5.50 
aukojo: kun. J. Aleksiūnas, 
kun. J. Balkūnas, kun. N. Pa
kalnis, kun. K. Paulonis, Pra
nas Bajoras, P. Atkočaitis, A. 
Mikalauskas, P. Mikalaus
kas, A. Stalonas, J. Stulgai- 
tis, A. Vikrikas, J. Ginkus, 
J. Garšva, S. Karvelis, A. 
Kairis, R. Kručas, P. Lapie
nė, Dr. J. Waluk ir M. Bal
las. New Yorko Lietuvių Ta
ryba paskyrė 32 dol. 41 c., o 
Atletų klubas — 10 dol.

Bonų Lietuvių Komitetas 
nuoširdžiai dėkingas visiems 
aukojusiems. Tegu lietuvių 
padovanoti greitieji automo
biliai duoda mūsų kariams 
puikiausią patarnavimą!

4-TOS KARO PASKOLOS 
VAJAUS PRANEŠIMAS

R. KRYŽIAUS VAJUS

Kovo 1 d. prasidės Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 1944 
m. Karo Fondo vajus. Jo me
tu visoje šalyje reikės sukel
ti 200 mil. dolerių, o New 
Yorko mieste — 20 mil. dol.

Šiam dideliam vajui jau 
dabar ruošiamasi. Yra suda
rytas didelis komitetas, kurs 
pasikvietė visus laikraščius 
į talką.
“^Sausio 7 d. Brewoort vieš
butyje įvyko pietūs, kuriuos- 
na buvo pakviesti New Yor
ke leidžiamų ne anglų kalba 
laikraščių redaktoriai. Pie
tums vadovavo Sigmund 
Gottlober, vajaus, informaci
jų skyriaus vedėjas. Kalbėjo 
miesto tarybos pirm. New- 
bold Morris, fondo vajaus 
pirm. John P. Stevens, ser
žantas Alex J. Kolonis, su
žeistas Sicilijoje, ir kiti. Vi
si pietų dalyviai užtikrino va
jaus vedėjus, kad ne anglų 
kalba leidžiami laikraščiai 
rems vajų, kaip visada, visu 
nuoširdumu.

Pagalvok apie tą pažįsta
mą vaikiną, kuris išėjo į ka
rą. Įsivaizduok jį sugužusį 
apkasuose, apsuptą japonų. 
Ar pirktumei jam dar ekstrą 
granatą, ar papildomai kul
kų? Ar pirktumei jo draugui 
lėktuve papildomų šovinių 
kulkosvaidžiui? Be abejo, 
kad pirktumei. Kiekvienas 
mūsų padarytų, bent tai.

Štai, iš tikrųjų. Jūs kaip 
tik tai ir darote, dalyvaudami 
Ketvirtajam Karo Paskolos 
Vajuje čia paremti atakai 
ten. Jūsų dalis ir mano dalis 
Ketvirtajam Karo Paskolos 
Vajuje yra įsigyti bent vieną 
ekstra 100 dolerių vertės bo- 
ną, kuris tebekainuoja 75 do
lerius. Atmink, kad karas ne
laukia! Dabar yra pats lai
kas įsigyti tuos ekstra bo
nus!

RABINŲ SVEIKINIMAS 
LIETUVOS KONSULUI

Telšių rabinų seminarija, 
persikėlusi Clevelandan, Nau 
jų Metų proga atsiuntė Lie
tuvos generaliniam konsului 
J. Budriui tokio turinio lie
tuvišką sveikinimo laišką:

„Naujų Metų proga turime 
garbės linkėti Tamstai daug 
laimės ir pasisekimo. Tiki
mės, kad išvadavimo diena 
artima ir meldžiamės trum
pu laiku matyti mūsų bran
gią Lietuvą laisvą ir išva
duotą, valdomą broliškumo 
ir dievobaimingumo dvasioje, 
visų jos piliečių ir žmonijos 
labui.

„Su pagarba, Rabinas G. 
M. Blochas, prezidentas; ra
binas Ch. M. Katzas, deka
nas”.

KANADA SVEIKINA! -

Naujų Metų proga, Kana
dos Lietuvių Taryba atsiuntė 
N. Y. L. T. pirm. kun. Nor
berto Pakalnio vardu New 
Yorko Lietuvių Tarybai svei
kinimo telegramą.

Nuoširdžiausių sveikinimų 
ir karščiausių linkėjimų te
legramą kanadiečių vardu 
pasirašė pirm. Al. Navickas 
ir sekr. L. Gudas.

PAGERBS DRAUGĘ

LIETUVIŲ „JEEPSAI”

Trečiosios Karo Paskolos 
vajuje New Yorko miesto ir 
valstybės lietuviai išpirko 
karo bonų daugiau nei buvo 
užsimota — virš vieno milijo
no dolerių. Už „perviršių” iž
do departamentas nupirko 
New Yorko lietuvių vardu 26 
greituosius automobilius — 
jeeps.

Visiems 26 „jeepsams” pri
kaltos metalinės lentelės su 
parašais, kad tai New Yorko 
lietuvių dovana. Kiekviena 
lentelė kaštavo 5 dol. 50 c.

Sausio 8 d. V. Zaliauskie- 
nės namuose įvyko siurprizo 
vakarėlis, kurį, gimtadienio 
proga, suruošė V. Zaliauskie- 
nei jos draugės. Atsilankė 
daug V. Zaliauskienės drau
gių pareiškė linkėjimus, at
nešė dovanų. Pramoga suta
po ir su jos vedybinio gyveni
mo 25 metų sukaktimi. Linki
me daug laimės!

V. Zaliauskienė nuoširdžiai 
dėkoja už surengtą vakarėlį, 
kurio ji visiškai nesitikėjo. 
Ji dėkoja K. Damašienei už 
gardų ir didelį tortą ir vi
soms už gražias dovanas, lin
kėjimus ir suteiktą malonu
mą.

Aguona

PIRMAS DIENRAŠTIS

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Maspetho Žinios

© Kun. St. Raila, L. Vyčių 
dvasios vadas, buvo atvykęs 
New Yorkan ir čia tarėsi su 
centro valdybos nariais Juo
zu Boley ir Danielium Aver
ka.

• H. W. Lielnors, įžymus 
New Yorko latvių veikėjas, 
Latvijos pasiuntinybės na
rys, praeitą savaitę palaidojo 
savo žmoną. Reiškiame jam 
gilios užuojautos.

• Antanas Vaičiulaitis bu
vo kelioms dienoms atvykęs 
į New Yorką. Vėl grįžo į Ma- 
rianapolio kolegiją.

• Korp. Justas Jankus te
bėra Indijoje. Ten jis susi
draugavo su vienu Indijos 
princu, kurs yra buvęs Lietu
voje.

® Grab. V. R. Valantiejie- 
nės sūnūs Juozas ir Jonas 
buvo parvykę paviešėti. Juo
zas armijoje, Jonas — pre
kybos laivyne. Jonas jau 
daug pergyveno plačiuose 
vandenynuose.

• Stud. J. Vilutis buvo par
vykęs į savo senelės Strums- 
kienės laidotuves.

• Vera Zujienė sudegė sau
sio 8 d. Gyveno Maspethe. Ją 
pagavo liepsnos, kai pečiun 
įmetė Kalėdinę eglutę.

• Juozas Benediktas, Mas
petho šv. Vardo dr-jos pirm., 
sausio 15 d. išeina laivynan. 
Draugija atsisveikino sausio 
13 d.

• Kapitonas AI. Navickas 
sėkmingai eina savo pareigas 
aviacijoje, kur nors Anglijo
je. Dažnai parašo į namus, 
domisi lietuvišku gyvenimu.

• Gen. konsulas J. Budrys 
buvo išvykęs Clevelandan į 
prezidento A. Smetonos lai
dotuves.

• Adv. K. R. Jurgėla sausio 
13 d. buvo Waterbury, kur 
Waterburio Lietuvių Tarybos 
susirinkime turėjo platų pra
nešimą.

• Viktorija Valukaitė susi
žiedavo su Stephen A. Mach- 
cinski. Vestuvės būsiančios 
vasarą.

® Kun. J. Valantiejus vie
šėjo Maspethe pas kun. J. 
Balkūną. Gavo iš Lietuvos 
per Raudonąjį Kryžių laišką, 
kuriame pranešama, kad jo 
motinėlė tebėra gyva.

• Juozas Skarulis grįžo iš 
Gvadalkanalo. Jis matė daug, 
o dar daugiau pergyveno. 
Grįžo gydytis. Linkime jam 
sėkmingai išsveikti.

• Leonardas Degulis įstojo 
į Marianapolio kolegiją. Jis 
gavo kun. J. Navicko Fondo 
stipendiją.

Grįžo tarnybon
Cpl. Bernardas Petrulis, 

paviešėjęs pas savo tėvelius 
20 dienų, grįžo tarnybon. 
Žmonės jį gausiai lankė. Kas 
negalėjo ateiti, atsiuntė svei
kinimo laiškus. Visiems bu
vo įdomu pamatyti ir pasvei
kinti iš nacių nelaisvės pabė
gusį drąsų lietuvį karį. Ber
nardas ir jo tėveliai visiems 
dėkoja už sveikinimus, dova
nas ir parodytą nuoširdumą 
ir prašo nepamiršti jo toli
mesniuose žygiuose.

Karys Vytautas Gražu
lis buvo parvykęs pas savo 
tėvus. Išvyko į Camp Upton.

Karo tarnybon pašaukti 
šv. Vardo dr-jos pirm. Juozas 
Benediktas, Louis Hahn, Pet
ras Klaiza (visi vedę) ir Ka
zys Zabelskis.

Moterų S-gos 30 kuopos 
susirinkime sausio 4 d. išrin
kta nauja kuopos valdyba: 
pirm. A. Kivitienė, vicepirm. 
Pr. Ražickienė, fin. rašt. O. 
Osteikienė, nut. rašt. O. Pet
rulienė, ižd. O. Bagočiūnienė, 
iždo globėjos A. Jocienė ir 
M. Zabelskienė, tvark. O. 
Laukaitienė. Linkėtina są- 
jungietėms geriausio pasise
kimo.

O. P.

ŽUVO PR. BALKONAS

Šiomis dienomis laivyno 
vadovybė pranešė, kad gruo
džio 21 d. žuvo Pranciškus 
Balkūnas, jūrininkas. Tai 
pirmasis Maspetho lietuvių 
parapijos narys, žuvęs šiame 
kare. Jo tėvai — Julius ir 
Veronika Balkūnai.
s Žuvęs karys buvo artimas 
Maspetho klebono kun. Jono 
Balkūno giminaitis. Sausio 
10 d. kun. J. Balkūnas atlaikė 
mišias už savo žuvusio gimi
naičio vėlę.

Angelų Karalienės 
Parapija

MAISTO KALENDORIUS

Cukrui: Knygutės nr. 4 
ženklas No. 29 geras pen
kiems svarams iki sausio 15 
d. ženklelis No. 30 geras 
penkiems svarams nuo sau
sio 16 iki kovo 31 d.

Mėsai, riebalams (sviestui, 
sūriui, virimo riebalams, ke- 
nuotai mėsai ir žuviai) : rudi 
ženkleliai R ir S iš knygutės 
nr 3 jau geri; T geras nuo 
sausio 9 d., U — nuo sausio 
16, V — nuo sausio 23 d. Žen
kleliai R, S, T ir U geri tik iki 
sausio 29 d.

Kenuotam maistui: žali 
ženkleliai D, E ir F geri iki 
sausio 20 d., o G, H ir J. 
vasario 20 d.

iki

NAMŲ SAVININKAMS

penktadienių vakarais, žo
džiu, visi savaitės 
užimti — mokyklos 
riuose veikiama.

vakarai 
kamba-

Moterų 
metinis 

Sekantiems

Sausio 3 d. įvyko 
Sąjungos 24 kuopos 
susirinkimas.
metams išrinkta ta pati val
dyba: pirm. N. Civinskienė, 
vicepirm. B. Adomaitienė, 
fin. sekr. Mar. Barkus, fin. 
sekr. Irena Avižonienė, ižd. 
P. Stravinskienė, Federacijos 
apskritin atstove išrinkta 
An. Tvaskienė.

Šiuo metu serga Ieva Ma- 
sonienė; visos narės linki jai 
greitai išsveikti.

Kuopa ruošiasi gražiai pri
imti apskrities atstoves, ku
rios atvyks į suvažiavimą va
sario 20 d. Ta proga bu 
karienė.

SUŽEISTAS KARYS

va

Šiomis dienomis pranešta, 
kad Europos fronte sužeis
tas karys Edvardas J. Rai
nis, Private First Class. Jo 
brolis gyvena 64-11 56 Rd., 
Maspeth.

Viduržemio jūros fronte, 
kur nors Italijoje, sužeistas 
Wm. V. Kalinauskas, Private 
First Class, kurio tėvai gy
vena Freeholde, N. J.

AL SMITH SAKO:

buvęs

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai!

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

, ŠTAI KAIP
laimėjimai.

Tel. EVergreen S-SjjjtapU jkgiedojo... 
valandos: . mobilizuoja. 
8-i° ryto Li&as mastas.
1 — 2popiet „
6-8 vakare mvdos” demokratizmas.

Šventadieniais susituj
Ei
01

Pirmasis Amerikoje dien
raštis pasirodė 1784 m. rug
sėjo 21 d. Jo vardas — „The 
Pennsylvania Packet and 
Daily Advertiser”.

Radio Voice of the Lithuanians
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

Gyvojo Rožančiaus dr-jos 
rengta kalėdinė pramoga į- 
vyko sausio 8 d. Ji labai gra
žiai praėjo. Žmonių atsilankė 
gausiai, o programą įdomiai 
išpildė seselių pranciškiečių 
išmokyti parapijos vaikučiai 
ir varg. Dulkės vedamo choro 
grupė.

Draugijos pirm. M. Puti- 
nienė nuoširdžiai dėkoja se
selėms pranciškietėms, varg. 
Pr. Dulkei, choristams, vaka
ro darbininkams ir visiems 
atsilankiusiems.

Mūsų parapijos jaunimas 
pradėjo naują judėjimą. Pa
tariami kun. Masaičio, jau
nuoliai sumanė leisti mėne
sinį parapijos laikraštuką an
glų kalba. Pasirūpino mimeo- 
grafą, ir pradėjo darbą. Pir
mutinis to laikraščio nume
ris buvo dalinamas prie baž
nyčios durų dykai. Džiugu, 
kad jaunimas nori dirbti, no
ri savo mintis reikšti spaus
dintu žodžiu, nori jungtis 
bendram darbui, vienybėn ir 
kiekvienas parodyti savo ga
bumus. Laikraštėlis gausiai 
iliustruotas. Dieve, jiems pa
dėk jų darbe.

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organi
zacijos narių metinis susirin
kimas įvyks penktadienį, sau
sio 21 d., 8 vai. vakare, A. 
Daukanto salėje, 950 Jamai
ca Avenue, kertėje Nichols 
Ave., Cypress Hills, Brook
lyn, N. Y.

Šiame susirinkime bus nau
jos valdybos ir direktorių rin
kimai. Taipgi bus namų savi
ninkų reikalais svarbių pra
nešimų ir nutarimų. Visi na
riai yra kviečiami dalyvauti.

Sodaliečių bendra Komuni
ja bus šį sekmadienį 9 vai. 
mišių metu. Visos parapijos 
mergaitės kviečiamos daly
vauti kartu su sodalietėmis 
bendroje Komunijoje.

Alfred E. Smith, 
New Yorko valstybės guber
natorius, yra pasiryžęs su
mobilizuoti New Yorke de
šimts tūkstančių savanorių, 
kurie Ketvirtosios Karo Pas
kolos vajuje savo laisvu lai
ku eis po įstaigas, susirinki
mus, kalbins visus žmones 
investuoti didžiausį nuošimtį 
savo taupmenų į karo bonus. 
Jis tas pareigas ėjo ir Trečio
sios Paskolos metu.

Ketvirtoji Karo Paskola 
prasidės sausio 18-tą.

A. Smith sako:
„Aš gavau atgal savo Tre

čiosios Karo Paskolos darbą 
rinkti darbuotojus šiai ket
virtajai, eiti minti New Yor
ko šaligatvius, kaip kad jie 
niekad nebuvo minami.

„Mes norime gauti žmones, 
nesujungtus su jokiu bizniu. 
Mes norime,'kad jie eitų ir 
papasakotų žmonėms apie 
Karo Bonus. Tik žodis pirkti 
neatitinka tikrovei. Jie nieko 
neperka — jie skolina pini
gus Dėdei Šamui. Jie gerai 
juos investiguoja. Jie gaus 
savo pinigus atgal su nuošim
čiais.

„Šis yra visų karas. Tad 
mes norime, kad visi daly
vautų jame su savo doleriais, 
kaip kad ir su savo mintimis 
ir savo muskulais. Tai dėlto 
mes vedame šią kampaniją. 
Tai yra savo rūšies įspėji
mas. Kas nors turi pašokdin
ti žmones ant kojų, parodyti 
jiems reikalą mums pagelbė
ti.

„Jūs tai galite padaryti 
laisvu laiku. Užsiregistruo
kite šiam paskolos užrašinė
tojų — Minute Men—darbui, 
jranešdamas savo sutikimą 
šiuo kuponu:

Mr. Alfred E. Smith
c/o WAR FINANCE
COMMITTEE FOR NEW YORK

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

Stebuklingo Medaliko No
vena būna kiekvieno pirma
dienio vakarą; vaikų kateki- 
zacija būna trečiadienį nuo 
2 vai. po piet ir šeštadienį, 
nuo 10 iki 12 vai Am. Raudo
nojo Kryžiaus lietuvių sky
rius veikia, antradienio ir 
ketvirtadienio vakarais susi
renka parapijos salėn ir dir
ba kariuomenės reikalams.

J. P. Mačiulis, pirm. Choras savo pratybas turi

Gerb. P. Smith: Aš žinau, kaip labai 
svarbus yra KETVIRTOS KARO 
PASKOLOS VAJAUS pasisekimas ma
no giminėms ir draugams Ginkluoto
se Jėgose, ir aš norėčiau pasisiūlyti 
patarnauti.

jjerikos lietuvių tikybi- 
įultūrinės bei labdaros 

j šiomis dienomis pa-
j°.

inois valstybėje, netoli 
Louis, seselės pranciš- 

į perėmė Mt. Vernon li- 
ę, kurią joms pervedė 

geradaris protestan-

Tel. EVergreen 7-^1
VALANDOS;

9 —12 ryte 0:?og 
1-8 vakare 

Penktadieniais uždarys
H

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,

Tel. si

d. 
V: 
ri 
n 
le 
S'

ine valstybėje įsikuria 
iai tėvai pranciškonai.

vyskupas leido 
nciškonams įsikurti pas- 

vienuolyną ir rūpintis 
lietuviais. Tėvai pran- 
ai Maine valstybėje tu- 

AM. RAUDONOJO KRYŽIAUS ^[Įsavo centrą, kuriam graži 
Jau UdUdiytdi

_ dejom Naujus Metus 
Šį aptarnavimą laimėjimais. Tėvų 

Raudonojo Kryžiaus yįOūų pastovus įsikū- 
nių ir pasilinksmini
puso amatų ir gabum^į'iannėjimas. Geidau
tas. šių vienetų nar^jįems pasisekimo! 
ekspertai jų specialiu;
vose^ir aukoja savoL^gj^grįįogį^iį. 
Auksciausi standarta^įjjjjįjį turėjo žinutę, 
tūriniai ir ekonominii į KalMy metu 
užlaikomi, kad ateityje įasįvog įr Leningrado 

luotą Lietuvai lietuviškos 
•dinės radijo programos.

Puikios programos lidos lietuviškos giesmės, 
tytos vietose, kur p’ibėta lietuviškai apie Kalė
jau veikia. Prityrę artt 
amatininkai aukoja Kai 1940 m. vasarą užplū- 
šiam Raudonojo RjjLietuvą bolševikai, tuojau 
darbui trauktas pamaldų iš Kau-

bazilikos per radiją per- 
_ _________ ________ (imas. Dabar net iš Mas- 

Tcvnui8 k siunčia- PARDUODH „oro bangomis” gies- 
Jb. Bet ar daug kas Lietu-

Gen, pigus, . Pal°rje galėjo patikėti, kad pa
iri ai. Gerose . vietose. ^g^^ įurįe 1940 
navimas teisingas. ^uvo Lietuvoje.

Apdraudžia viską, kfdomu įsivaizduoti Šimkų, 
ko prašo. Apdraudžiamą, Venclovą, Paleckį, 
rinu) ir žmones. I

Kreipkitės:

Joseph Vastly
Real Estate Ins

496 Grand St., Brookl^^*^^.0“ 
Tel. EVergreen 7-1

Prie sąrašo visokių sava
norių aptarnavimų, kuriuos 
Raudonasis Kryžius parūpi
na ginkluotoms jėgoms, pri
dėtas dar kitas: įvairiausių 
rūšių gabumų ir amatų kla
sės, kad sveikstantieji ir ser
gantieji vyrai tarnybos ligo
ninėse galėtų naudingai pra
leisti laisvą laiką. Tai skiria
si nuo „occupational thera
py”, ką moka medikaliai iš
lavinti darbininkai. Šioj Rau
donojo Kryžiaus programoj 
dirba prityrę apylinkės artis
tai ir amatininkai, ir visų 
pirma yra amatų ir pasilinks
minimo projektas.

Prieš metus pradėtas ke
liose didelėse militarinėse li
goninėse, kaipo išbandymas, 
projekto pasisekimas toks 
puikus, kad dabar įsteigtas 
visose ligoninėse, kurių virši
ninkai pareiškia norą pradėti 
projektą. Programos ligoni
nėms yra pritaikintos pagal 
pritarimus medikalių virši
ninkų, kurie pilnai įvertina 
vietinį talentą.

Vyrai gali pasirinkti iš se
kamų amatų — knygų aptai- 
symą, dažymą, odos darbus, 
braižymą ir planavimą, me
talo darbus, audimą, drožinė
jimą, puodų gaminimą, kili
mų audimą, tapybą, medžio 
darbus. Kiekviena programa 
yra prityrusio amatininko 
rankose. Populiariškiausi yra 
pastatymas laivų ir lėktuvų 
modelių, odos darbai, medžio 
darbai ir puodų gaminimas. 
Daug sveikstančių vyrų mėg
sta gaminti armijos ir laivy
no ženklus. Jie juos visur pri
taiko. Jie apdangalus apdai
lina su ženklais, išdrožę iš } 
medžio, gamina iš molio, mez-1 - 
ga ir nupiešia juos.

NAM AI-APDR AU IH
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.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

Malonėkite atsiusti man daugiau tuo 
reikalu žinių tuojaus.

Y.

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.

NAME

HOME ADDRESS

HOME TELEPHONE

BOROUGH
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STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

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

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.
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olą ir Sniečkų garsiai

šieno...” \
mliaus viešpačiui įsa-’ 
tie žmonės viską gali

i. Jiems verstis rago-

Švedijos gaunama žinių 
& naciai Lietuvoje vėl ban
IClement Vokeli*“

Lietuvos vyrąi yra baugi 
Advokatas mi artėjančia rusų armi

Bet Lietuvos vyrai ir mo 
41 -40 — 74th Stffys puikiai supranta sav 

savo brangiausios šalie 
Jackson Heights, alavinius. Jie savo noru ne 

us nė jokiam okupantui 
turimos žinios rodo 

ij Lietuvos patrijotinis są
, tvarkingai vedamai 

iuose, žino savo tautos
Įsą ir puikiai nusimano pa 

Gaunami slaptiej 
akraščiai rodo, kokiu sąmo 

Teikiamas geriausiai ^?unu ir patriotingumi 
patikrinimas, prižiūrė’tetuvos žmonės yra nusitei 
AKINIAI prieinamiaA Iki šiol jie stengėsi šutau
kainomis pagal jų ri^ kiek galima daugiai 
ši ištaiga įsteigta prieš

priemonių. Jie laikės 
Stenger & Stef"* "°gimtosios “ 
optometrist as - orffįktava gali tapti dideli 

o™ „ ..-Rl ^uku- Lemtinga vt 394-398 Broadway, BrooklpLj ... . ... .°1 p artėja. Artėja ir did 
ir mūsų, Amerikos liet 
uždaviniai. Būkime tii 
i prisiruošę!
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LIETUVIŠKAI
A T IT D f ^Ptyniolika Lenkijos pn 
A L l D t torių šios savaitės pradžic

Karšti Užkandį fTški“’
savo kolegą (Dr. Lar 

JI, kurs išėjo už patenkini 
Patogi Vieta UžėjR Sovietų Sąjungos reika

Su MOTERIMS ^ną Lenkijos sienų atžvil 
dėdelis PAsnuNK®,v gindami Lenki 

visokiu gėrimu p teises, jie prasilenkia ii

JUOZAS
411 Grand StrĄ“16 mini Vilnių, kaip 

Brooklyn, N. ® “st?' I?"“’05 
7 mnirno aduų, Lenkijai pn-

i ir tt.
Vilniaus byloje lenkai vi- 

yieningi: ir jų vyriausy-
’ y N propaganda, ir a-

FOTOGRAFĖ““1)™“™?:
65 - 23 GRAND AVI 

Maspeth, N. Y.

KASDIEN

HAvemeyer 8-0

priklauso. Kai
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