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stuvos kova, 
iebiasi klastos.
aerikos išbandymas.
i bent rinkimai.
įsiški argumentai.

TeL EVergreen 8*^ 
VALANDOS:

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

Šventadieniais susite^

ostone einantis „Daily
TeL ^’T^J-^rd” dienraštis sausio 24 

į paskelbė ilgą ir rimtą 
psnį „Lithuania’s Fight

VALANDOS: 
9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare

MIRĖ MUZIKAS
Penktadieniais uždam j” >> Freedom .

raipsnyje nuodugniai 
iečiamos lietuvių tautos 
is į laisvę, Lietuvos laimė 
i praeity, jos indėlis Eu- 
s istorija, jos vergija ca- 
.ikais ir nuolatinės kovos 

Geriausias patiria) lepriklausomybę. Prime- 
i os sutartys, kuriomis 
Jetų sąjunga prižadėjo 

nai gerbti Lietuvos lais- 
r nušviečiama, kaip rusai 

—• avn žodį sulaužė. Paskui
— - — . idoma, kaip lietuviai su-

prieš bolševikus, kaip 
j lietuvių žuvo ar buvo 

tavai arba nesupratę benta’ — suminimi . . . ... _ * iirJir4-n Iriinirrii
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OS RŪŠIES 
a, Arbatą, Hot Chocolate 
3Nfi C
geriausios Smetonos, ALUs" 

iimami užsakymai. KREIPĘ

Cinkus
Brooklyn,
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Atvaresnieji tokį .pį udytl! kunigų vardai- 
pasirašymo motyvą ūgdamas autorius sako,
jiems aišku buvo, jog 
rašius — suims”.

Iš Vatikano prane 5 
Motinos Cabrini p2' 
šventąja byla jautį 
bar lieka laukti of’" 
Šv. Petro bazilikoje 
bimo.

kaip Rusija kovoja dėl 
laisvės, taip ir Lietuva 

)ja dėl savo laisvės. Lie- 
ai kreipiasi į Jungtines 

. jtybes, kad Amerikos vy- 
P”? sybė paveiktų Rusiją dėl 

įuvos laisvės.
;raipsnio pradžioje M. 
•kus cituoja Amerikos 
untinio Lietuvai žodžius: 
sams nepasiseks paverg- 
etuvių tautos.”Fr. Russo 15 ir Jo 

ver 15 m., negavęs 
mokyklos liudijimo, i 
kė savo draugus ir 
visus mokyklos lang laidų pilną straipsnį prieš

■ruodžio mėn. „News- 
k” laikraštis įdėjo aštrų

bar laukia teismo. rjos valstybes. Straipsnį 
a,šė Raymond Moley, se- 

PARDUODA1, turėjęs svarbių pareigų 
A shingtone.

Geri, pigūs, patą įaikraštis gavo daug laiš- 
mai. Gerose vietose 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską . _ _ TT t t.
ko prašo. Apdraufi akure Versall° sutartis, 
rinu) ir žmones. religiniu atžvilgiu jos nė- 

Kreipkitės7 fkoks mismys, kad rasės

Joseph Vasin
Real Estate Insw

496 Grand St., Brookly
Tel. EVergreen"

kuriuose buvo nurodytos 
ey klaidos — kad Baltijos 
tos nėra slavai; kad jų

religiniu atžvilgiu jos nė-

irilgiu yra jos vieningos, 
jos turi didelę išstoriją, 
nepriklausomybės metais 
padarė milžinišką pažan-

f'lement Vokti
Advokatos

Newsweek” nė vieno iš tų 
ikų nepaskelbė ir visus 
s perdavė pačiam Moley. 
ip kiekvienas laikraštis 
j šaly mielai deda savo 
.itytojų laiškus, bet 
ewsweek” taip nepasielgė.

’ x7 ja 74*U|-r štai del ko: tas laikraš- | f-W /‘tTili sąmoningai nusistatė
Jackson Heights,

sąmoningai nusistatė 
ikti Baltijos tautoms, 
eisdamas visokį melą apie

i j NEwtown9-5L ___e _ __

Joley parašė memorandu-

Saugok Savo
,, kurį' išsiuntė rašiusiems 
skus. Tame memorandume 
ai su didžiausia pagieža 
ba apie Lietuvą ir gina vi- 

3 savo melus.
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Teikiamas geriau^ <a(jangi iš melo nepadary- 
patikrinimas, pi® įįes0S) įaį Moley griebėsi 
AKINIAI prieinami;. klastojimo. Čia duodam 
kainomis pagal ją J !ną pavyzdį, kuriuo pasi-

81 ištaiga Įsteigta pri^ ndamas Moley nori įrody- 
kad lietuviai esą slavai.

Stenger & SitIa* remiasi „Encyclopaedia 
® itannica.”

optometristas§ioje enciklopedijoje apie
394-398 Broadway, Brerf tuvius pasakyta, kad jie

augę su latviais ir senai- 
,is prūsais „sudaro skirtin- 
lingvistinę grupę, pava- 

tą Baltų grupe, Indo-Eu- 
liečių šeimoje”. Toliau en-
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A T PI)plopedijos straipsnio auto- ALlvljs nurodo, kad kartais kai 
Karšti Užktt1 n° Baltų kalbos priskiria- 

ds į vieną Balto-slavų gru-kasom
Patogi Vieta $ 

Su MOTERA

DIDELIS PASIJA'.

Moley visai nepaiso enci- 
didelis PASffii^Įopedijos pirmutinio tvirti- 

visokuj ctB^ mo ir visai nepastebi, kad 
IHO7JIC 11 sakoma, jog tik kartais 

JUOZAS ** jį kurie priskiria Baltų kai- 
411 Grand®18 prie vienos Balto-Slavų 

rūpės, šis nežinia dėl ko pa- 
ežos pritvinęs tiesiog išve- 
i, remdamasis Britų enci- 
opedija, kad lietuviai yra 
avai, nors toj enciklopedi- 
»j, pirmoj vietoj, aiškiai pa

Brooklyn. H*

HAvemeyer 8-^
RALPH K®1

FOTOCR^ Lkyta, kad lietuviai „suda- 
JZtYX/uP skirtingą lingvistinę gru- 
65 - 23 GRAND _|p na vadintu ‘Ralfu o-mno”pavadintą Baltų grupe”.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS
EINA KAS PENKTADIENĮ
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JONAS JANKUS
No. 4 (519) Kaina 5c.

Sausio 21 d. Brooklyne ir 
apylinkėje pasklido liūdna 
žinia: 1 vai. ryte, po staigaus 
širdies smūgio, mirė muzikas 
Jonas Jankus, Apreiškimo 
parapijos vargonininkas. Jis 
mirė Bushwick ligoninėje, 
kurion buvo nugabentas sau
sio 19 d. vakare, kai staiga 
susirgo vykdamas drauge su 
parapijos kunigu parapijie
čių lankyti.

Velionis Jonas Jankus bu
vo dar tik 55 metų amžiaus. 
Širdies silpnumu niekada ne
siskundė. Buvo ramaus būdo.

Giliame nuliūdime paliko 
našlė — artistė Ieva Jankie- 
nė ir sūnus Justas, karys, 
šiuo metu esąs kur nors toli
moje Indijoje. Šalia jų, Ame
rikoje liko dvi seserys (Emi
lija Ambroziejienė ir Ona 
Marcinkienė), trys broliai 
(Petras, Vladas ir Kazys), o 
Lietuvoje motina, dvi sese
rys ir jauniausias brolis Juo
zas.

Velionis buvo kilęs iš Si
dabravo, Panevėžio apskr. 
dabravo, Panevėžio apskr., 
kur gimė 1888 m. rugsėjo 
mėn. 18 d. Muzika domėjosi 
iš vaikystės dienų. Dvejis 
metus pasimokęs muzikos, 
kurį laiką vargonininkavo 
Linkimuose, Žemaitijoje, iš 
kur atvyko į Ameriką. Pir
moji jo darbo vieta buvo 
Maspetho lietuvių parapijo
je. Tai buvo prieš 35 metus.

Kitos jo darbo vietos bu
vo Mt. Carmel, Pittston, Pit
tsburgh, Philadelphia, Brook-

Lietuvoj Lankosi 
Budelis Himmler

t
Maskvos radijas pranešė, 

gavęs žinių iš Stockholmo, 
kad Lietuvoje ir jos šiaurės 
kaimyniniuose kraštuose, 
Latvijoje ir Estijoje, šiuo me
tu lankosi Heinrich Himmler, 
vokiečių vidaus reikalų mi- 
nisteris.

Himmler yra vyriausias 
nacių budelis. Kelionėje jį ly
di artimiausi gestapininkai.

Alijantai Visai Arti Romos
STAIGA MIRE KUN. AL BALTUTIS
Chicago, III. — Sausio 20 

d. nuo širdies smūgio mirė 
kun. Aleksandras Baltutis, 
Gimimo Panelės Švč. Mari
jos parapijos klebonas. Mirė 
Floridoj, kur buvo nuvykęs 
pailsėti ir gydytis.

LIETUVON PLAUKIA R. K. VAISTAI

A. a. Muz. Jonas Jankus

lynas. Vedė velionis Pittstone 
1913 m. rugsėjo mėnesį.

1927 m. velionis išvyko į 
Romą, kur per dvejis metus 
lankė bažnytinės muzikos in
stitutą, studijuodamas gar
siojo monsinjoro prof. Casi- 
miri vadovybėje. Prieš tai 
muz. Jankus buvo lankęs 
Pittsburghe muzikos institu
tą ir Carnegie muzikos mo
kyklą.

1929 m. grįžęs iš Romos, 
muz. Jankus kurį laiką var
gonininkavo Detroite, Mich. 
ir Harrisone, N. J. 1932 m. 
gale buvo pakviestas vargo
nininku į Brooklyn© Apreiš
kimo parapiją, kur be jokios 
pertraukos išbuvo iki pat 
mirties.

Velionis labai mėgo bažny
tinę ir lietuvišką muziką. Pa- 

(Užbaiga 6 pslp.)

Iš Vašingtono praneša, 
kad Amerikos Raudonasis 
Kryžius paskyrė suvirš 10,- 
000 dolerių užpirkimui reika
lingiausių medikamentų Lie
tuvos civiliniams gyvento
jams, neturtingiem žmonėm. 
Visi leidimai iš Amerikos 
valdžios ir „British-Ameri- 
can Blocade in London” jau 
gauti ir šiomis dienomis tie 
vaistai yra išsiunčiami per 
Genevos Tarptautinį Raudo
nąjį Kryžių į Lietuvą.

Raudon. Kryžiaus įgalioti
nis su tais vaistais iš Gene
vos vyks į Lietuvą ir per Sa
višalpos draugiją išdalins ci-

viliniams gyventojams, gau
damas iš jų pakvitavimus. 
Kai šis transportas pasiseks 
persiųsti sėkmingai, tuoj bus 
siunčiamas kitas didelis vai
stų transportas, apie $100,- 
000 vertės.

Pirmojo vaistų transporto 
išgavimui ir išsiuntimui į 
Lietuvą daugiausia pasidar
bavo Lietuvių Kunigų Vieny
bės Pašalpos Komisija. Ku
nigų Pašalpos komisijos pir
mininkas kun. Dr. J. B. Kon
čius sausio 18 d. buvo Wash
ington, D. C. ir jau padarė 
atitinkamus žygius kitam 
vaistų transportui į Lietuvą.

A. a. kun. Aleksandro Bal
tučio kūnas iš Floridos par
vežtas į Chicagą ir pašarvo
tas Švč. P. M. Gimimo par. 
klebonijoje ir bažnyčioje.

A. a. iškilmingai palaido
tas sausio 26 d. Laidotuvėse 
dalyvavo vysk. Sheil.

A. a. kun. Aleksandras Bal 
tutis gimęs Gargžduose (Tau
ragės) prieš 58 metus. Jau
nas būdamas atvyko Ameri
kon. Pradžioje sunkiai dirbo, 
kad susitaupytų kiek moks
lui, kurio labai troško pasiek
ti. 1915 m. gegužės 15 d. į- 
šventintas kunigu Niagara 
Falls, N. Y. seminarijoj.

Pradžioje vikaravo Dievo 
Apvaizdos parapijoj, Chica
go j. Vėliau klebonavo šv. Ka
zimiero parapijoj, Chicago 
Heights, UI., šv. Mykolo par., 
Chicago j. 1927 m. pasikirtas 
organizuoti Švč. P. M. Gimi
mo parapiją, Marquette Park

Šios savaitės viduryje A- 
merikos kariuomenės daliniai 
įėjo į Cassino miestą, kurio 
užėmimo siekė per ilgą laiką.

Cassino užėmimas pasida
rė lengvesnis po to, kai pra
eitą savaitę 5 armijos dali
niai sėkmingai užėmė vaka
rinės Italijos pakraščius 
dviejose vietose, į pietus nuo 
Romos. Vokiečių armijos at
sirado tarpeklyje, iš kurio 
jos dabar traukiasi, steng- 
damosios turėti ko mažiau
siai nuostolių. Naujose užė
mimo vietose Sąjungininkai 
nuo krantų Italijos sausu- 
mon įžygiavo net 12 mylių 
gilumu.

Paskutiniai pranešimai 
skelbė, kad sąjungininkai 
perkirto Apijos kelią ir pa
kraščio geležinkelį, apie 25 
mylias į pietus nuo Romos.

Vokiečių radijas skelbė, 
kad visoje Italijoje šiuo metu 
vokiečiai atsisakė nuo puoli
mo, o užėmę tik gynimosi 
pozicijas.

RUSAI UŽĖMĖ KRASNOGVARDEISKĄ

ARGENTINA NUTRAUKĖ SANTYKIUS 
SU NACIAIS IR JAPONAIS

Matyt, Moley tinka viso
kios priemonės, kad tik 
šmeižtų lietuvius.

Parašęs tą savo klaidų pil
ną memorandumą, jisai sau
sio 24 d. „Newsweek” lapuo
se viešai vėl rašo prieš Balti
jos tautas.

Į tas visas neteisybes laik
raštis, matyt, vėl neduos nie
kam atsakyti.

Gaila, kad šioje laisvės ša
lyje atsiranda tokių melo ir 
vergijos apaštalų. 

----  G ----
„Lithuanian Bulletin” pasku
tiniame numeryje, kuris išėjo 
tikrai įdomus, spausdina ži
nomo knygų autoriaus John 
Torpats straipsnį „Baltic 
Freedom and Lasting Peace”.

Autorius tiksliai iškelia vi
sų bolševikiškųjų agentų ar
gumentus prieš Baltijos vals
tybių laisvę ir nurodo tų ar
gumentų klaidingumą.

Drauge jis pažymi, dėl ko 
Amerika turi reikalauti lais
vės Baltijos šalims, būtent:
1. Viso pasaulio tautos stebi 
Amerikos nusistatymą dėl 
Baltijos tautų nepriklauso
mybės ; čia glūdi Amerikos 
moralinės jėgos išbandymas.
2. Jeigu Amerika kartą su
tiktų su vadinamosiomis 
„strateginėmis sienomis”, tai 
ji netektų pagrindo ateityje 
priešintis panašių sienų pra
plėtimui, ligi jos apimtų visą 
Europą. Tai tik būtų pradžia 
tolimesnėms agresijoms.

Gražiai autorius atsako 
tiems, kurie sako, kad Balti
jos valstybės norėjusios ko
munizmo. Jis rašo apie tokius 
apaštalus: „Galima tik stebė
tis, kur toki editorialų rašė- 
jai gyveno ir buvo išauginti, 
jei jie nežino, kad Baltijos 
valstybės per septynis šim
tus metų kovojo prieš viso
kius tironus, ir kad 1918-1920 
m. jų paskutiniai mūšiai bu
vo prieš komunizmą.”

Dar autorius, tarp kitko, 
nurodo, kad Baltijos valsty
bėse komunistų buvo propor-

Mūsų Karo Aukos
Washington. — Karo In

formacijų įstaiga pranešė, 
kad nuo karo pradžios iki š. 
m. sausio 25 d. Amerikos 
ginkluotosios pajėgos žmonė
mis turėjo 142,289 aukas, ku
rių 32,662 užmušti, 47,123 su
žeisti, 32,699 dingę ir 29,805 
karo belaisviai (iš jų 1,933 
yra mirę belaisvių stovyklo
se, daugiausia pas japonus).

Buenos Aires. — Argenti
nos prezidentas generolas 
Ramirez sausio 26 d. paskel
bė, kad Argentina nutraukia 
diplomatinius *-santykius su 
Vokietija ir Japonija. Vokie
tijos ir Japonijos ambasado
riams įsakyta tuojau prasi
šalinti iš Argentinos.

Gen. Ramirez nurodė, kad 
Argentinoj susektas didelis 
šnipinėjimo tinklas, kurį bu

vo suorganizavę ašies agen
tai.

Argentina buvo vienintelė 
Amerikos valstybė, kuri vis 
palaikė.santykius su Vokietis 
ja ir Japonija. Jos toks elge
sys kenkė Šiaurės, Vidurio ir 
Pietų Amerikų respublikų 
vieningumui. Ne kartą “buvo 
nurodyta, kad Argentinoje 
turi susisukę didelius šnipų 
lizdus naciai ir japonai.

RUSAI ATMETĖ AMERIKOS SIŪLYMU

cingai mažiau, negu jų esa
ma Jungtinėse Valstybėse.

Kai kas užsispyręs karto
ja: bet Baltijos Valstybės vis 
tiek nubalsavo už prisidėji
mą prie Rusijos!

Kas tokiais dalykais, kaip 
balsavimo daviniai bolševikų 
ar nacių rankose, dar tikėtų, 
galima nurodyti vieną daly
ką* anglų laikraščiams rusų 
telegramų agentūra Baltijos 
valstybių balsavimo davinius

Washington. — Sausio 26 
d. Valstybės sekretorius Hull 
pranešė, kad Sovietų Sąjun
gos vyriausybė atmetė Jung
tinių Amerikos Valstybių pa
sisiūlymą tarpininkauti Len
kijos ir Rusijos ginče dėl di
plomatinių santykių atnauji
nimo ir dėl valstybinių sienų 
nustatymo.

Lenkijos vyriausybei pra
šant, J. A. V. vyriausybė bu
vo sutikusi tarpininkauti gin
če su Maskva ir tą norą per
davė atitinkamu keliu Mask
vai. Dabar gautas atsaky-

mas, kad Rusija nepriima 
tarpininkavimo.

Sekretoriaus Hull praneši
mas sutapo su Anglijos už
sienio reikalų ministerio E- 
deno pareiškimu parlamente. 
Eden tą pačią dieną pareiškė, 
kad Anglijos vyriausybė ne
pripažins jokių teritorinių 
pakeitimų, kurie įvykdyti ka
ro metu.

Šis Edeno pareiškimas tu
rėtų liudyti, kad Anglija ne
pripažins ne tik Lenkijos sie
nų pakeitimo, bet ir Lietuvos 
Latvijos ir Estijos nepriklau
somybių panaikinimo.-

z—. m 1 K 1 <-» 1 Uv 1 1 T T/X U anksčiau, j AMERIKOS LAKŪNAI VIRŠ BERLYNOnegu balsai buvo baigti skai
tyti, ir tie daviniai Londono 
laikraščiuose buvo paskelbti, 
dar rinkimams Lietuvoje ne
praėjus !

Tokių komedijų pasaulyje 
iš tikrųjų retai pasitaiko. Bet 
diktatorių rankose viskas ga
lima, — ten nėra skirtumo 
tarp melo ir teisybės.

Apie tokį keistą balsavimą 
rašo Bernard Newman savo 
knygoje „The New Europe”. 
Jis taip sako: „Tai buvo ne
laimingas prasprūdimas, kad 
Londono laikraščiai paskelbė 
oficialius rezultatus iš rusų 
žinių agentūros dvidešimt 
keturias valandas anksčiau, 
negu balsavimas buvo baig
tas.”

Taip Maskva rinko savo 
bolševikišką seimą Baltijos 
tautoms.

Visas šias bolševikų keiste
nybes ir daug kitų faktų pri
mena Vyt. Sirvydas tame pa
čiame „Lithuanian Bulletin” 
numery.

Londonas. — Amerikos 
sunkieji ir vidutinio dydžio 
bombonešiai šios savaitės 
pradžioje bombardavo vaka
rų Vokietiją ir nacių įsistip- 
rinimus vakarų Europoje, y- 
pač vienoje Prancūzijos da
lyje. Tai buvo septintas bom
bardavimas šiame mėnesyje.

Berlyno radijas skelbė, kad 
sausio 25 d. Amerikos ir An
glijos lėktuvai buvo virš Ber
lyno. Taip pat vokiečiai skel
bė, kad Amerikos lakūnai sa
vaitės pradžioje bombardavo 
bulgarų Sofijos sostinę.

Puolimas Vokietijoje vyk
dytas dienos metu, todėl vo
kiečiai galėjo stipriai gintis.

Suomiai Kovosią
Stockholm. — Suomijos 

vyriausybė, ministerio pirmi
ninko Edwin Linkomies va
dovaujama, paskelbė, kad

--fcas. i,

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Maskva. — Rusų armija, 
kaip oficialiai pranešama, 
prasilaužė 11 mylių į priekį 
pietinėje prie Leningrado vo
kiečių įsistiprinimų linijoje, 
kai kiti daliniai šiame fronte 
prisiartino Krasnogvardeis- 
ko užmiesčių, kur yra svar
bus Gačinos — Narvos — Ta
lino geležinkelių mazgas.

Sausio 26 d. paskelbta, kad 
Krasnogvardeiskas paimtas.

Generolo Mereckovo vado
vaujami daliniai pažengė į 
priekį į vakarus ir pietvaka
rius nuo Kir^šo. Rusams teko 
laužyti didelius vokiečių įsi- 
stiprinimus, eiti per sunkius 
miškų kelius. Šis prisiartini
mas leis rusams veikiai tu
rėti savo rankose visą Mask
vos — Leningrado geležinke
lio liniją.

Ukrainos fronte irgi buvo 
daug judėjimo, čia vokie
čiams buvo pasisekę sulaiky
ti generolo Vatutino armijos

veržimąsi. Čia daugiausia ko
vota Vinicos apylinkėse.

Šiuo metu daugiausia kau
tynių būna Leningrado fron
te, kur rusai daugiausia sten
giasi atgauti visišką Lenin
grado — Maskvos geležinke
lio linijos kontrolę.

SAULE TEMO 
:."t ‘iJiwiltii;

Sausio 25 d. visiškas sau
lės užtemimas buvo sekamas 
Peru valstybėje. Visiškas už
temimas tęsėsi 3 minutes ir 
40 sekundžių.

Dalinis užtemimas buvo 
matomas keliose kitose Pie
tų Amerikos respublikose, 
vakarų Europoje ir šiaurės 
vakarų Afrikoje.

Sekantis saulės užtemimas 
bus liepos 20 d. Jis bus mato
mas r^ų Afrikoje, pietų Azi
joje, Australijoje ir Filipi
nuose.

suomiai kovos prieš rusus ir 
toliau, kol Suomijos saugu
mas bus užtikrintas.

Čia buvo gauta žinių, kad 
tautos atstovybėje vyriausy
bė gavo tik dviejų balsų dau
gumos pasitikėjimą. Opozici
ja norinti, kad užsienio reika
lų ministeris Ramsay ir fi
nansų min. Tanner būtų pa
keisti naujais asmenimis, ku
rie būtų „priimtinesnį” Rusi
jai-

Tremia lietuvius
Kaip praneša „Laisvės Ko

votojas”, iki pereitų metų va
sario 15 d. Marijampolės ap
skrityje už duoklių neprista- 
tvmą išvežta 131 ūkininkas. 
Ištremtiesiems paskelbta, 
kad vežami į priverčiamojo 
darbo stovyklą trims mėne
siams. Pažadėta paleisti ank
sčiau, jei ištremtojo šeima 
pristatys duoklę greičiau, 
kaip per tris mėnesius. Jei ne, 
grasinama jo ūkį perleisti 
„pažangesniems” ūkinin
kams.

— O kur jie? — paklausė 
Gewecke. — Dalį bolševi
kai išvežė, dalis pas Tamstą, 
komisare”, — atsakė jam. 
„Negali būti... bet jeigu pas 
mane, aš nieko svetimo neno
riu, galėsi atsiimti nors po 
poros dienų”, — aiškinosi vo
kietis.

Gen. Plechavičius po poros 
dienų nuvyko baldų. Tarnaitė 
pranešė, kad komisaro nėra 
namie, o baldai... baldai va
kar buvo supakuoti ir išsiųs
ti į Vokietiją...

Iš Lietuvos naciai grobia

J. Stalino Sūnus — 
Nacių Belaisvis

Kairas. — čia pranešta, 
kad maršalo Stalino sūnus 
Jokūbas perdavė savo tėvui 
žinią apie save per vieną ju
goslavą belaisvį, kuriam pa
sisekė pabėgti.

Stalino sūnus yra kur nors 
vokiečių nelaisvėje.

Nušovė šnipą
Slaptieji Lietuvos laikraš

čiai praneša, kad gegužės 23 
d. kainų centrales vyr. ins
pektorius vokietis Juozapas 
Bekas važiavo iš Vilniaus; 
netoli nuo Aukštadvario ke
lyje jis buvo nušautas. Laik
raštis prideda, kad tai buvęs 
senas Vokietijos šnipas.

Plechavičius gyvas
Lietuvos slaptasis laikraš

tis „Laisvės Kovotojas” ap
rašo šitokį atsitikimą:

Atvykusiam į Skuodą Šiau
lių apylinkės komisarui Ge
wecke suruoštos vaišės men
kose patalpose, „atsipra 
šant”, kad gen. Plechavičius 
savo dvare negali priimti, nes 
baldų nėra.

Latviai atsisakė
Naciai, norėdami Baltijos 

tautas sukiršinti vieną prieš 
kitą, mėgsta į kaimyninį 
kraštą nugabenti kitos tau
tos vyrus, kad jų rankomis 
atlikinėtų savo tamsius dar
belius.

Slaptasai Lietuvos laikraš
tis „Į Laisvę” praneša, kad 
pereitą vasarą į’ Lietuvą buvo 
atgabenta keliasdešimts lat
vių policininkų, kad jie Lie
tuvos miškuose sugaudytų 
„banditus”. Latviai tačiau 
atsisakė tai daryti, pamatę, 
kad vokiečiai banditais vadi
na mobilizacijon nestojusį 
jaunimą. Esą, ir Latvijoj to
kių pilni miškai.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PREZIDENTO GIMTADIENIS

Šį sekmadienį, sausio 30 d., visoje šalyje švenčiamas 
prezidento Roosevelto gimtadienis. Jis minimas ne tuščio
mis. Jis jungiamas su labai kilniu darbu, kuriuo preziden
tas yra giliai susirūpinęs. Tas darbas — palengvinti vaikų 
paraližiaus ligos ištiktiesiems.

Šią savaitę į Baltuosius Rūmus plauks tūkstančių tūks
tančiai sveikinimo laiškų. Ir jie nebus tušti. Juose bus de
šimtukai ir doleriai, kurie suteiks džiaugsmo ir stiprybės 
tūkstančiams nelaimingų kūdikių, kenčiančių nuo parali
žiaus. Mes kviečiame visus „Amerikos” skaitytojus būti to
se sveikintojų eilėse.

Mes kviečiame atžymėti prezidento gimtadienį kiek
vienam patogiausiu būdu: įteikti savo dešimtukus ir dides
nes aukas Vaikų Paraližiaus Fondui savo dirbtuvėse, pa
rapijose, draugijose. Galima tai padaryti ir per laikraš
čius. Bet visi atlikime savo pareigą kenčiantiems kūdikiams.

TAI EILINIS SUSIRINKIMAS

Vasario 5 ir 6 d. d. Brooklyne ir New Yorke įvyks Cle
veland© ir Brooklyn© tautininkiškų grupių šaukiamas su
važiavimas. Pasirinktas skambus vardas: Amerikos lietu
vių seimas. Šaukėjai per tris laikraščius bando sudaryti įs
pūdžio, kad tas suvažiavimas yra visų Amerikos lietuvių 
sąskrydis, kad tokios reikšmės įvykio šio karo metu netu
rėta ir pan.

Teisybė reikalauja pasakyti, kad minėtas tautininkų 
šaukiamas suvažiavimas bus eilinis masinis susirinkimas, 
kurs neturės jokios organizacinės reikšmės. Susirinkimas 
vadinamas seimu, o jame dalyvaus lygiomis teisėmis ir ats
kiri asmens ir draugijiniai vienetai. Jo programoje nėra nė 
vieno naujo sumanymo, kurio nebūtų palietusi Pittsburgh© 
konferencija. „Seimo” šaukimo priešaky stovi žmonės, ku

rie yra paneigę bendrą darbą didiesiems tautos uždaviniams 
įvykdyti. Visa jų eilė visu uolumu ėjo prieš Pittsburgh© 
konferenciją, kurią kvietė Amerikos Lietuvių Taryba.

-Vasario 5-6 d. d. susirinkimas gali būti teigiamas ta 
prasme, jei jis galų gale sujungs nuo bendro Amerikos lie
tuvių darbo išsitraukusius tautininkus, kurie savitarpyje 
yra labai susiskaldę. Jeigu jie susidarys savo programą ir 
žinos, ko siekią, tada gal pamatys, kad bendras Amerikos 
lietuvių darbas Amerikos karo pergalei pasiekti ir pagel
bėti Lietuvai laisvę atgauti yra toks didelis idealas, dėl 
kurio verta aukotis.

Kiek tai liečia organizuotąją Amerikos lietuvių katali
kų visuomenę, galime drąsiai tvirtinti, kad ji šiame tauti
ninkų susirinkime nedalyvaus. Tai eilinis susirinkimas, ko
kių kasmet būna kiekviename didesniame mieste bent po 
kelis.

KUN. ALF. LIPNICKAS MIRĖ
Apie nacių stovykloje mirusį 

kun. A. Lipnicką

LKFSB. Londono kores
pondentas praneša gavęs ži
nių, kad Lietuvoje, okupantų 
stovykloje, miręs kun. Alfon
sas Lipnickas.

Paskutiniu laikotarpiu bu
vo pakeitęs savo pavardę į 
Lipniūnas ir buvo apsigyve
nęs Vilniuje.

Kun. A. Lipnickas buvo di
delių sugebėjimų žmogus. 
Jau būdamas Kauno kunigų 
seminarijoje, tarp draugų 
buvo vadovaujanti asmenybė, 
skatindamas visus prie vi
suomeninio darbo, įtraukda
mas į abstinentų sąjūdį. Bu
vo išrinktas klierikų leidžia
mo laikraštėlio redaktorium.
Priklausė prie klierikų apaš

talavimo draugijėlės.
Įšventintas kunigu buvo 

gavęs ypatingą uždavinį va
dovauti Panevėžio vyskupi
jos katalikiškam jaunimui. 
Tai buvo labai sunkios ir at- 
sakomingos pareigos, atme
nant, kad kat. moksleivių a- 
teitininkų organizacija buvo 
vyriausybės uždrausta, o in
teligentija baidoma nuo veik
los su katalikiškomis kaimo 
organizacijomis. Kun. Alfon
sas Lipnickas sugebėjo taip 
suorganizuoti ateitininkų vei
kimą, kad jų kuopos buvo vi
sose mokyklose, veikė Baž
nyčios globoje ir netgi buvo 
gausingesnės ir stipresnės už

vyriausybės proteguojamas 
moksleivių organizacijas.

Taipgi ir iš kaimo jaunimo 
sugebėjo išugdyti vadų. Sa
vo pasišventimu, nuoširdumu 
ir sėkmingu darbu jis bu
vo pelnęs viso jaunimo sim
patijas ir buvo labai populia
rus moksleivijos tarpe.

Kurį laiką buvo išvykęs į 
Paryžių pagilinti studijų. 
Grįžęs, kaip gabus auklėto
jas, buvo paskirtas lektoriu
mi Pedagoginiame institute 
Panevėžyje, kur dėstė socia
linius, ekonominius ir politi
nius mokslus. Prijungus Vil
nių prie Lietuvos buvo per
keltas darbuotis Vilniaus Pe
dagoginiame Institute, dirbti 
su studentais Vilniuje, čia, 
kad ir sunkiose sąlygose, jis 
buvo išvystęs puikų veikimą. 
Kartu jis puikiai sugebėjo 
valdyti ir plunksną. Buvo iš
leista jo išverstų pora apy
sakų, o 1933 m. išėjo iš spau
dos jo įspūdžiai kelionės po 
Vakarų Europą: „Penkių 
Valstybių Sostinėse”. Su
prantama,-kad toksai įtakin
gas ir gabus jaunosios kar
tos vadas okupantams darėsi 
vis labiau nepakenčiama as
menybė ir jie pasistengė juo 
nusikratyti, padarydami' ne
išpasakytą žalą priaugančiai 
Lietuvos kartai ir palikdami 
didelę gėlą širdyse tų, kurie 
jį pažino.

Kun. Alf. Lipnickas 1932 
m. buvo lankęsis Amerikoje.
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Čia matome dalį Laisvės Laivo (Liberty Ship). Tokie 
laivai yra labai parankūs gabenimui karo reikmenų ir 
karių į užjūrį. New Yorko valstybės 24 tautybių Karo 
Bonų Komitetai yra pasiryžę Ketvirtosios Karo Pas
kolos vajaus metu Karo Bonais sukelti tiek pinigų, 
kad kiekviena tautybė gautų bent po vieną tokį laivą 
savo kreditui ir pasirinktų savo vardu. Lietuvių Karo 
Bonų Komitetas siekia to paties. Padėkite jam: pirki
te ko daugiausiai Karo Bonų ir užsirašykite lietuvių 
komitetuose, kurių nemaža yra veik kiekviename New 
Yorko valstybės mieste. Jei tokio komiteto jūsų mies
te nėra, užsirašykite savo pirktus Karo Bonus vyriau
sioje N. Y. valstybės komiteto raštinėje, adresuodami: 
Mr. J. B. Laučka, 222 So. 9th St., Brooklyn 11, N. Y.

TREMTINIO MIRTIES SUKAKTIS
Apie lietuvį, 20 m. išbuvusį, 

ištrėmime

Šiemet vasario mėn. sueina 
60 metų nuo mirties lietuvio 
rašytojo Anupro Jesevičiaus. 
Tas lietuvis kunigas buvo ru
sų ištremtas į Sibirą 1863 
metais. Jis su visa eile trem
tinių yra gyvenęs tose vieto
se, kur ir dabar yra daug iš
tremtų lietuvių: Tomsko, 
Krasnojasko ir Irkutsko apy
linkėse.

Patekęs į Usolę buvo rusų 
pristatytas prie druskos viri
mo. Apkaustytas grandinė
mis su jomis dvejus metus 
prabuvo, nei prie darbo nega
lėdavo nusiimti:

— Kaip kareivis be ginklo, 
taip čia aš be jų niekur nega
lėjau pasirodyti, — rašė jisai 
viename laiške.

Toje tremtinių stovykloje 
buvo apie 60 žmonių, jų tar
pe kunigų, grafų, kunigaikš
čių ir kitokių luomų žmonių. 
Kun. Jesevičius, kaip ir kiti 
tremtiniai, „algos” per mėne
sį gaudavo 90 kapeikų ir iš 
to turėjo pragyventi. Srėbė 
skurdžią putrą, krimto su
džiūvusias plutas, su pančiais 
ant kojų...

Vėliau daugumą kunigų 
perkėlė į Tunką, Mongolijos 
pasienyje, 200 varstų nuo I- 
rkutsko. Čia kun. Jesevičiui 
teko išgyventi net 10 metų. 
Negalėdami savo pašaukimo 
pareigų atlikinėti, čia ištrem
tieji kunigai vieni vertėsi 
prekyba, kiti ėjo tarnauti pas 
ūkininkus, kad tik pragyve
nimu apsirūpintų, nes iš val
džios duodamoji tremtiniams 
pašalpa — 6 rubliai mėnesiui 
— buvo nepakankama butui 
nusisamdyti, valgiui ir dra
bužiams. Po eilės metų taip 
vargingo gyvenimo tremti
niams buvo pagaliau leista 
iš Sibiro persikelti į Europos 
Rusiją.

Kun. Jesevičius kartu su 
areštantais keliavo pusę me
tų: vandeniu plaukė daugiau 
kaip 4,000 varstų, pašto veži
mu — 3,000 varstų, geležin
keliu — 500 varstų. Kelionėje 
turėjo išgyventi tegaudamas 
tik 15 kapeikų dienai. Bet ir 
tai laimingas — apie 20 trem
tinių liko specialiuose tremti
nių kapuose palaidota pir
mykštėj vietoj. Kun. Jesevi
čius su keletą kitų ištremtų 
kunigų apsistojo Tambovo

gubernijoje, Spaske. Patam
sy rytais paslapčiomis savo 
bute čia jie laikydavo Mišias.

— Liūdnas yra mūsų pa
dėjimas išgynime, — rašė 
jis laiške. — Gyventi tarp 
žvairių akių, būti ant kožno 
žingsnio paniekintu, grauž
ti kietą plutą, mirkant aša
rose ; neturėti nei altoriaus 
nei bažnyčios, o su Apiera, 
kaipo su blogiausiu daiktu, 
slėptis — yra tai erškėčiai, 
kurie ne tik paviršių bado, 
bet ir pačią širdies gilumą 
pasiekia.”

Jau prieš ištrėmimą kun. 
Jesevičius daug rašė, o ištrė
mime irgi savo sielvartus 
plunksna išliedavo. Gyven
damas neturte ir taupydamas 
popierį taip smulkiai pilną 
lakštą prirašydavo, o ilgesio 
nukamuotas, kai nors laišku 
artimus žmones norėdavo ap
lankyti, tai lakšto viršuje 
spalvingai kokį vaizdelį iš- 
piešdavo. Keletas storokų to
mų jo rankraščių yra pražu
vę, užsiliko tik keletas daly
kų, spausdintų „Tėvynės Sar
ge”. Net į laiškus įrašydavo 
eilėraštį. Viename, Kalėdų 
metu, taip kreipiasi į Šventą
jį Kūdikėlį:

Mūs tėvynė ašarose;
Gul paskendus ligšiol jose;
Ir mes iš jos šian išginti, 
Ieškom Tavęs nuvarginti.
Pagaliau iš ištrėmimo jam 

buvo leista grįžti į Lietuvos 
pasienį. Po 20 metų kanki
nystės grįžo į Ilukštą, bet jė
gos buvo išsekusios ir, atvy
kęs į Ilukštą, 1884 m. sausio 
23 d., vasario mėnesyje mirė.

LAIMĖJO RINKIMUS 
9 BALSŲ DAUGUMA

Teisėjas Thomas J. Walsh, 
demokratas, praeitą savaitę 
laimėjo teismo sprendimą, 
kuriuo jis pripažintas išrink
tu Richmondo apskrities tei
sėju. Teismas pripažino, kad 
Walsh surinko 18,852 balsus, 
o jo oponentas Cosgrove, res
publikonų ir darbiečių kandi
datas, gavo 18,843. Taigi, 
Walsh laimėjo rinkimus tik 
devynių balsų dauguma.

Teisėjas Walsh išrinktas 
14 metų terminui; jo metinė 
alga bus 25,000 dol.

Dešimties nuošimčių paja- 
mij Karo Bonams negana. 
Reikia skirti daugiau!

KARO ŽINIŲ APŽVALGA
Maisto problemos Baltijos 

kraštuose

ku

na- 
kri-

Švedų laikraštis „Svenska 
Dagbladet” gruodžio 28 d. 
praneša, kad, pagal įsakymą, 
atspausdintą „Deutsche Zei- 
tung im Ostland”, Baltijos 
valstybių gamybos įmonių 
vedėjai buvo padaryti atsa- 
komingi dėl bet kokio gamy
bos sumažėjimo jų vadovy
bėj esančiuose fabrikuose, ar 
tai dėl streikų, ar tai dėl ne- 
davalgymo sumažėjusio dar
bininkų darbingumo.

Sakoma, kad vedėjų parei
ga yra prižiūrėti, kad esąs 
darbo personalas gautų nus
tatytą ir papildomą maisto 
racionavimo kiekį. Prieštara
vimai šiam įsakymui bus kuo 
griežčiausiai baudžiami.

Niūrios Kalėdos
Gruodžio 29 d. Stockhol- 

mo laikraštis aprašė visišką 
karo nuotaiką, kuri vyravo 
Baltijos kraštuose per Kalė
das, „ypatingai prislėgdama 
vietinius gyventojus, 
riems, išskiriant SS ir 
saugos Policijos šeimos 
rius ir našles kareivių,
tusių mūšio laukuose, buvo 
uždrausta apsikeisti tradici
nėmis dovanomis ir turėti 
Kūčias. Maistas turi būti pa
siųstas į frontą padrąsinti 
kareivius. Daugiausia gyven
tojus prislėgė tai, kad vieti
niai žmonės, tiek vyrai, tiek 
moterys, buvo priversti dirb
ti fabrikuose Kūčių vakarą 
ir naktį. Tačiau darbininkai 
fabrikuose pareikalavo Kalė
dų eglaičių ir pertraukos Kū
čių vakarą išklausyti Berne
lių mišių.”

Nužudė kvizlingą
Stockholm© laikraštis Af- 

tontidningen gruodžio 20 d. 
pranešė, kad „Pagal Talino 
radiją, Estijos Apsaugos Po
licijos vadas, Voldemar 
Toomver, buvo vietoje nu
šautas estų patriotų. Estų 
pranešėjas per Leningrado 
radiją pranešė, kad Toomver, 
kaip ir visi kiti Himmler’io 
įrankiai Baltijos valstybėse, 
jau seniai buvo pasmerktas 
mirčiai. Sprendimas įvykdy
tas dabar tiktai dėlto, kad 
ankstyvesni mėginimai nepa
sisekė.”

Užbaigė mobilizaciją
Pagal Stockholm© laikraš

čio Aftontidningen praneši
mus iš gruodžio 22 d., visos 
išimtys nuo karo tarnybos, 
kurios buvo anksčiau suteik
tos Latvijoj, dabar yra at
šauktos. Tas pats įsakymas 
buvo paskelbtas ir Estijoje.

Karas jūroje
Scharnhorst’o nuskandini- 

mas pakeičia visame pasau
lyje karo balansą. Gali atro
dyti, kad šioje naikinimo sta
dijoje vienas sunaikintas ko
vos laivas mažai reikštų vi
duryje kitų — jūros, žemės 
ar oro veiksmų. Bet kaip tik 
dėl tos priežasties Scharn
horst’o pabaiga turi toli sie
kiančių pasekmių.

Virš viso kito, tai reiškia 
Vokietijos laivyno bet ko
kiems praktiškiems tikslams 
sumažinimą. Su Bismarck’u, 
Scharnhorst’u, Graf Spee, 
Lutzow’u jūros dugne, Tir- 
pitz’u ir Gneisenau pakirs
tais, Vokietijos laivynas, fak
tiškai niekuomet nebuvęs tik
ru laivynu, kadangi jis buvo 
vienpusiškas ir nebalansuo
tas savo sudėtyje, negali dau
giau iš viso būti traktuoja
mas kaipo laivynas, šian
dien tai tebėra paskirų lai
vų rinkinys, kurių nei vienas 
nėra didelės svarbos.

Tokiu būdu sunkūs Britų 
Namų Laivyno vienetai da
bar yra atleisti, kitiems užda
viniams, taip pat kaip italų 
laivyno pasidavimas atleido 
Viduržemio jūros laivyną. 
Tai reiškia, kad valandai iš
mušus, turėsime papildomą 
jūrų apsaugą alijantų invazi
jos jėgoms. Tai taip pat reiš
kia lengvesnius konvojų ju

dėjimus į Europos frontus — 
Vakarus, Pietus ir Rytus. Ir 
tai taip pat reiškia, kad Pa- 
cifike prieš japonus galės 
daugiau Amerikos ir Britų 
jūrų jėgų išstoti.

Namuose, Vokietijoje, 
Scharnhorsto netekimas pa
kvipo mirtimi. Nes tai reiškia 
sugriuvimą pirmojo iš trijų 
ginklo pajėgų, ant kurių rė
mėsi tikėjimas Vokietijos ga
lia. Jau keleris metus vokie
čių ir nacių militarinė klika 
būbnijo namuose savo taip 
vadinamą „Wehrmacht — 
Idee”. Šitoji idėja tikrino vo
kiečius, kad Armijos — Oro 
— Laivyno trijulė yra neiš
ardoma. Tai yra šių dienų 
Vokietijos militarinės min
ties pagrindas. Bet štai, lai
vyno nebėra. Sudėjus rusų 
žygiavimus, Alijantų tęsiamą 
oro karą ir žymų pasistūmė
jimą iš Vakarų, Scharnhorst’ 
o žuvimas yra didelis smūgis 
Vokietijos gyventojams.

Tačiau kova, kurioje 
Scharnhorst’as nuskendo, pa
liečia ir antrąją iš trijų vo
kiečių karo pajėgų — pačią 
armiją, vokiečių strategijos 
pasididžiavimą ir tvirtovę. 
Tai yra tiktai kitas globali
niame kare, kur mes kovoja
me, įrodymas, kad jeigu vie
nas kovos laivas nuskęsta 
virš North Cape Barento jū
roje, visa vokiečių armijos 
linija Rytų fronte pajunta tą 
smūgį.

Į Vakarus nuo Nevel’io ir 
aplink Vitebską vokiečių ar
mijos linksta po gen. Begra- 
mian’o Pirmosios Baltijos 
Armijos atakų. Tačiau tuo 
tarpu vokiečių sektoriuje į
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DEŠIMTMEČIO §
ONDAS

r1943 m. gruodžio 1 d. sukako ly
giai dešimt metų, kai pradėjo 
eiti „Amerika”. Labai malonu 
pažymėti, kad visa eilė „Ame
rikos” skaitytojų ir draugijų 
ta proga tinkamai paminėjo 
„Amerikos” dešimtmečio su
kaktį — atsiųsdami savo dova
nas „AMERIKOS” DEŠIMT
MEČIO MINĖJIMO FONDUI. 
Šio Fondo tikslas — medžiagiš
kai sustiprinti „Ameriką”, pagelbstint išmokėti naoj 
mašinų pirkimo skolos lakštus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems. Bit ,s
džiugu, jei ir daugiau draugijų ir asmenų pasektų gar t^^bų Latvijos nū- 

bingu „Amerikos” Dešimtmečio Fondo pirmųjų rėmėj A. Bilmanio 
pavyzdžiu.
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K. D. S.
Antanas Šertvietis, Brooklyn, N. Y.
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Thomas Chase, Brooklyn, N. Y.
Rose Butauskas, Torrington, Conn.
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tymo kelius į Rusj 
per Persijos įlanką 
Kaspijos jūrą.
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kad kaip tik -- -;;
jai aprūpinti alijar jos įr doroves dėsnių būtų 
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nis Murmansko kg žmogaus vertę, tikrąją 
lydų didumo, kt ryvenimo prasmę, jo galu- 
konvojus buvo yp tikslą, užtikrina jam tei- 

Scharnhorst’as
kutinis vokiečių lai 
buvo pakankamai 
stiprus grasinti k 
kelius. Dabar šia;
skendo ir per sekt įme vadinti patrijotizmu. 
ka.us matymo mė Veltui kalba apie patrijo- 
trečioji iš vokieti; Qą tie, kurie stengiasi su- 
jėga — oro laivyną mti didžiulius žmonių lai- 
lės sėkmingai oper j " '
kelyje, alijantų h >nių ir piliečių pareigingu-

; lės vykti į Rusiją
• ti.

urgis Washington žinojo, 
jis sakė išsireikšdamas: 
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.” Patriotizmas be re-

apsiaustas. VIEN TIK 
LIGIJA, kuri nurodo tik-

visuomeniniame gyveni- 
apsaugo jo nuosavybę, 

liko taiką, ramybę ir lai- 
: išauklėja tinkamą meilę 
o kraštui; tokią meilę ir

stulpus, tvirčiausius

palaikytojus. Gryni poli- 
eriai lygiai su pamaldžiai- 
s gerbtų ir sveikintų juos, 
elė knyga negalėtų apim-

“AMERIKt
) tų minėtų dalykų-priva- 
:os ir viešosios laimės.” 
ishington’s Farewell Ad- 
3S).

tentingi ir teisingi protestai 
turi reikšmingą prestižą ir 
galingą jėgą. Tačiau, pats 
Raymond Moley, kuris pir
miau priklausė prie preziden
to Roosevelt „Brain Trust”, 
o dabar, riebiai apmokamas, 
rašo žurnalo „Newsweek” 
skiltims, pasirodo esąs sovie
tų valdžios reikalų propagan
distas.

Forgotten Country
Tokia antrašte vertingą e- 

ditorialą paskelbė savaitinis 
Hartfordo vyskupijos orga
nas „The Catholic Trans
cript,” Vol. XLVI, No.35, Ja
nuary 20,1944.

Redakcija nurodo, kad 300 
lietuvių kunigų, dirbančių A- 
merikos lietuvių katalikų pa
rapijose, nusiuntė preziden
tui Rooseveltui peticiją, ku
rioje prezidento maldauta „to 
defend Christianity and to 
guarantee the God-given 
rights of life, liberty and the 
pursuit of happiness to Li
thuania.”

Todėl visi tie, kurie griau
na religiją, dorovingumą, ar
ba ir tie, kurie nepaiso reli
gijos, tampa atviri ar tylūs 
savo šalies ir tėvynės prie
šai. Jie pasikasa po visuome
nės bendru labu, padeda suki
limams, neramumams; pada
ro netvarką, nelaimę, paga
liau susilaukia sau ir savo 
kraštui bausmės.

Panašiai būtų galima pasa
kyti atžvilgiu tų piliečių, ku
rie mėgsta skaityti nepado
rią ir anarchistinę literatū
rą, kurie palaiko tokią litera
tūrą, kurie aklai seka kitų 
nuomonę, nedaro savo spren
dimo, kurie viską priima už 
gryną pinigą, ką tik mato ant 
juodo baltu, kurie kaip avių 
būrys seka. Laimingoj tautoj 
reikalinga piliečiams susi
klausyti ir bendradarbiauti. 
Jei kokioj valstybėj ar ben
druomenėj blogieji viešpa-( Tačiau nieko nesigirdi, ar 
tauja, tai reiškia, kad geriau 
išsiauklėję piliečiai apsileido 
savo pareigose.

Šiais sunkiais laikais tu
rėkime drąsos pažvelgti da
lykams tiesiog į akis; nepai
sant kaip tai skaudėtų, dva
sinė operacija turi būti pa
daryta, arba SENOJI GAR
BE pasidarys visai kitas da
lykas. Kiekvienas mūsų yra 
šiek tiek kaltas. Kai namai 
dega, mes nepaisome, kiek 
namai nukentės, bet stengia
mės užgesinti gaisrą, išgel
bėti pastatus.

Vieningi, meilingai mes tu
rime atrasti seniai pamestus 
kilniuosius dealus ir klausyti 
Jurgio Washingtono patari
mų: Religija ir dorovingu
mas yra nepamainomi pagel- 
bininkai žmonių laimingam 
gyvenimui.

Sulietuvino
K. St. R.DEŠIMTMEĮ| LITUANIKA ANGLŲ SPAUDOJE

FONDĄ
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^šimtmečio Fondo pirmoj

MINEKIM LIETUVOS LAISVĖS ŠVENTĘ
Į Amerikos Lietuvių visuo

menę!

versiteto iškabą. Po to pra
sidėjo skubus universiteto 
turto grobimas. Į sunkveži
mius pakrovė dalį baldų, kny
gų ir kito kilnojamojo turto.

Per tuos veiksmus buvo su
gadinta dalis mokslinių įren
gimų.
Kaip naciai kovoja su Lietu

vos spauda
Lietuvoje slaptai leidžia

mas „Laisvės Kovotojas” Nr. 
12 (išleistas 1943 m. liepos 
5 d.) nupasakoja, kaip naciai 
niršta ant slaptosios lietuvių 
spaudos.

Stengdamiesi ją likviduo
ti, naciai bal. 29 d. suėmė visą 
eilę jų įtariamų asmenų ir 
tuos areštuotuosius iš Lietu
vos išvežė: iš Vilniaus išvež
ta,, Naujosios Lietuvos” re
dakcijos nariai — Žukas ir 
Stankevičius, „Statybos” 
bendrovės tarnautojai — inž. 
Daniūnas, inž. Masiulis, kpt. 
Jakubauskas ir Itn. Abromas, 
apskrities viršininko įstaigos 
viršininko pavaduotojas Alk
snis, Itn. Babickas; iš Kauno: 
žurnalistas Urbanavičius ir 
karo korespondentas Henri
kas Blazas; vidaus Reikalų 
V-bos tarnautojai — kpt. Če- 
kauskas ir Lukošiūnas, iš 
„Žaibo” spaustuvės ir Valsty
binės Leidyklos — P. Lugas, 
St. V. Telksnys ir S. Kvietka. 
Gegužės 15 d. suimtas ir iš
vežtas siuvėjas M. Kriukelis.
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Karo bonai yra galingas 
ginklas prieš išorinius ir vi
daus priešus. Pirkime jų ko 
daugiausia.

jeigu demokratinis pasaulis 
neparodys tokio pat pasiryži
mo ginti savo principus, kokį 
parodo agresoriai, siekdami 
savo imperialistinių tikslų.

Mes privalome padėti Lie
tuvai atgauti savo laisvę, nes 
ji šiandien neturi galimybės 
apginti savo teisių tarptauti
nėje arenoje. Jos gyventojai 
desperatiškai kovoja prieš 
okupantus nacius su viltim 
nusikratyti svetimų jungų. 
Būtų baisi tragedija, jeigu 
po visij karo ir okupacijos 
metų iškentėtų baisenybių 
jie vėl patektų vergovėn.

Jų kova bus sunki ir visi 
nuoširdūs Lietuvos draugai 
turės dėti didelių pastangų, 
kad šioje pasaulio katastro
foje ji išliktų gyva.

Tad, minėdami Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktį, visi Amerikos 
lietuviai, kuriems yra brangi 
jų gimtojo krašto ateitis, yra 
kviečiami prisidėti, kuo kas 
gali, prie šio kilnaus darbo.

Už nepriklausomos demo- į 
kratinės Lietuvos Respubli
kos atstatymą!

Amerikos Lietuvių Taryba
(Aukas prašome siųsti 

ALT sekretoriui, Dr. P. Gri
gaičiui, 1739 So. Halsted st., 
Chicago, Ill., parašius čekį 
arba Money orderį, ALT iž
dininko, M. Vaidylos, vardu).

Artinasi Vasario šešiolik
toji, Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 26-os metinės 
sukaktuvės. Visi Amerikos 
lietuviai yra raginami jas iš
kilmingai paminėti.

Šie metai gali nulemti Lie
tuvos ateitį.

Lietuva pergyvena jau an
trą okupaciją dabartiniame 
kare, žmonės kenčia žiaurią 
nacių priespaudą ir, kaip į- 
manydami, nuo jų ginasi.

Ši vokiečių okupacija, gal 
būt, pasibaigs dar šiemet, bet 
tuomet visu aštrumu iškils 
klausimas apie tolimesnį lie
tuvių tautos likimą.

Lietuva buvo neteisėtu bū
du 1940 m. pagrobta rusų ir 
jėga, prieš žmonių valią, pri
jungta prie Sovietų Sąjun
gos. Sovietų valdžia, deja, 
dar iki šiol neatsisako nuo 
savo pretenzijų į Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių že
mes, nežiūrint to, kad ji pa
sirašė Atlanto Čarterį, kuris 
prižada sugrąžinti nepriklau
somybę visoms tautoms, ku
rios neteko jos prievartos ke
liu.

Demokratinės valstybės ši
tų Rusijos pretenzijų nepri
pažino ir, reikia tikėtis, ne
pripažins niekuomet. Bet yra 
pavojus, kad Lietuva gali 
virsti jėgos politikos auka,

Kan. BĮ. Česniui 
60 Mėty

Vytauto Didžiojo universi
teto profesorius, Kauno me
tropolijos kapitulos kanau
ninkas, popiežiaus rūmų 
monsinjoras Blažiejus Čes
nys yra vienas iš garsesniųjų 
vyrų Lietuvoje, šiemet vasa
rio 13 d. sueina jam 60 m. 
amžiaus.

Gimęs Paluklaukio vienk., 
Luokės valse., Telšių apskr. 
Mokėsi Palangoje, Žemaičių 
Dvasinėje Seminarijoje Kau
ne ir Petrapily, kur dvasinę 
akademiją baigė magistro 
laipsniu. Dar studijas gilino 
Šveicarijoje.

Kaip retų gabumų žmogus, 
1911 m. buvo pakviestas pro
fesoriauti Petrapilio dvas. a- 
kademijoje, o nuo 1919 m. 
trejus metus Liublino univer
sitete dėstė sanskritų ir lietu
vių kalbas bei kai kuriuos te
ologijos dalykus. Nuo 1922 
m. pakviestas profesoriauti 
Kauno universitete, vėliau 
buvo išrinktas teol-filos. fa
kulteto dekanu ir universite
to prorektoriumi. Nuo 1926 
m. buvo studentų bažnyčios 
rektoriumi ir pamokslihmEu.

Nemažai rašė įvairiuose 
žurnaluose ir dirbo daugely
je lietuviškųjų draugijų. Bu
vo Liet. Enciklopedijos ben
dradarbis ir jos redakcijos 
narys, o taipgi Lietuvos Ka
talikų Mokslo akademijos vi
cepirmininkas. Savo dideliu 
taktu buvo nusipelnęs ir kito- 
kiij pažiūrų žmonių pagar
bos. Studentų buvo ypač ger
biamas ir mylimas.

Neturime žinių, kaip gar
bingasis sukaktuvininkas da
bar gyvena Lietuvoje.

buvo darytas kokis žygis gel
bėti Lietuvai. Dėl to kalba
mas editorialas sako: „Lithu
ania is a forgotten Country”.

Ne duok, Dieve, kad myli
ma mūsų tėvų žemė pasilik
tų „užmirštoji tėvynė” atei
tyje. Gi pačioje tikrovėje, 
Lietuvos negali verstinai su
ryti nė Rusijos meška, nė na
ciškas leopardas, nes „Lithu
anians are not of the Slavo
nic race. They have no natio
nal, religious or cultural inte
rests similar or akin to those 
of the Soviet Union or its 
people but differ from them 
in every respect.”. Ir daro 
reikšmingą pastabą: „Until 
they are completely destroy
ed they will always be funda
mentally separated from the 
Russians by a wide spiritual 
gap that cannot be bridged 
by force.”

Tuo tarpu „The Catholic 
Transcript” redakcija lietu
vius ramina ir guodžia, kai 
ryškina: „Nevertheless it re- 

! mains a crime explained but 
not justified by Russia’s de
sire for military security. 
Long ago the 18th century 
German philosopher Kant 
said, „Lithuania, having a 
royal character, deserves the 
protection of the state. She 
must be preserved, for her 
tongue possesse the key 
which opens all the enigmas 
not only of philosophy but 
also of history.” We say that, 
apart from reasons of 
language, pure justice would 
counsel her preservation.”

Be galo apgailestautina, 
kai modernių dienų tikrovė 
akimirkoje pasireiškia baisė- 
tinu siaubu: „But what 
chance has pure justice a- 
gainst materialistic expe
diency?”

Nors laikina tikrovė be ga
lo skaudi, bet lietuviams rei
kia turėti vilties. Gi faktų 
šviesoje, Lituanika labai 
reikšminga ir anglų spaudoje 
daug gelbsti tėvynainiams 
darbuotojams sunkioje kovo
je už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę.

Mes, anot Maironio prana
šavimo, Tėvynės sūnūs, atsi
minę didžiąją ir garbingąją 
Lietuvos praeitį, ir save 
guosdami, kad vargai ir kan
čios pagimdys galiūnus, ug
dykime šviesių naujojo gyve
nimo vilčių:

’’Vienok tėvynė dar nepra
žuvus :

Užšvis jos vėliai garbė 
spindėjus,

Praūž ta audra kaip ne
buvus,

Pakils saulutė patekėjus.”
Kun. A. Tamoliūnas

SLAPTA SPAUDA APIE OKUPACIJAS
Slaptasis Lietuvos laikraš

tis „Į Laisvę” praneša, kad 
pereitą vasarą, birželio 7 d., 
vokiečiai siautė Prienuose. 
Rinko ne tik šaukiamojo am
žiaus jaunimą, bet ir iš suva
žiavusių ūkininkų ir vietinių 
gyventojų — turtą ir net pi
nigus. Yra nušautų.

Ariogaloje vokiečiai plėšė 
birž. 10 d. Šaudė net į žmo
nes, per Dubysą plaukian
čius. Šančiuose birž. 9 d. nu
šovė 1 žmogų. Birž. 10 d. — 
du jaunuoliu. Tą pat dieną, 
betikrindami dokumentus, 
kai kurie žandarai buvo girti 
ir vakare iš senamiesčio tem
pė žmones iki Įgulos į nuova
dą, kad dokumentus patikrin
tų.

bent dalį savo nusikaltimų 
užkrauti, mus sukompromi
tuoti užsienyje, o viduj vie
nus su kitais lietuvius supiu- 
dyti... Vokiečiai, atsargumo 
dėliai, stengiasi panaudoti 
lietuvių rankas savo nešva
riems darbams...; išvežamieji 
į Vokietiją darbams priver
čiami pasirašyti, kad „sava
rankiškai” vyksta; darbo ir 
transporto tarnybą Lietuvos 
jaunimui įvedė tarėjas Pauk
štys, o vokiečiai jau tik jo 
potvarkį vykdo... Lietuvos 
kolonizacija eina pagal duo
tą tar. Petronio ir Narako 
pernai metais sutikimą; lie
tuviai mobilizuojami pagal 
Kubiliūno patikėtinių konfe
rencijos nutarimus; suiminė
jamos ir kalinamos nesire- 
gistravusių karininkų šeimos 
ir naujokų tėvai Kubiliūno į- 
sakvmu. Visur vokiečiai sten
giasi sudaryti įspūdį, kad tai 
pačių lietuvių darbas ir rei
kalas.”

Birželio 15 d. (1943 m.) at
spaustas „Nepriklausomos 
Lietuvos” Nr. 10 (22) paves
tas paminėti dviem skau- 

i džiom sukaktuvėm: bolševi
kų ir nacių okupacijoms. Tą 
proga tame slaptame lietuvių 
patrijotų laikraštyje rašo
ma:

„Atskirai minėti bolševikų 
ir vokiečių okupacijos nėra 
prasmės, nes jos savo sieki
mais Lietuvai panašios... 
Bent kiek lengviau galėjome 
atsikvėpti po bolševikų ma
ro, ėdusio mūs tautą tūks
tančiais, bet tik tol, kol ru
dieji nesuorganizavo savo a- 
parato Lietuvoje... Miestuo
se tos pačios naktinės žmonių 
medžioklės, tos pačios suim
tųjų žudynės mirties koncen
tracijos lageriuose, kaip ir 
enkavedistų laikais... Vokie
čiai „rado” mus brendusius 
„savarankiškai” valdytis, su
teikė savivaldą... Vokiečiai už 
savivaldą stengiasi ir mums

Lithuanian Bulletin” „The Baltic States,” kuriame 
neteisingai ir skaudžiai ap
rašė Lietuvą, Latviją ir Es
tiją.

Lietuvių visuomenė pasi
piktino ir pasijuto įžeista. 
Lietuvos gen. konsulas J. 
Budrys ir kiti tėvynainiai 
spaudoje pakėlė protestą ir 
nurodė Raymondo Moley ne
sąmones.

Reikia pastebėti, kad Kalė
dų ir Naujų Metų proga 
„Newsweek” žurnalo admi
nistracija išsiuntinėjo dva
siškiams laiškus, prašant, 
kad papiginta prenumerata 
paragintų parapijiečius užsi
prenumeruoti žurnalą. Gi tė
vynainis kun. M. A. Pankus, 
Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos klebonas, New Britain, 
Conn., kuris buvo iš anksto 
užsimokėjęs prenumeratą 
trejiems metams, tuojau sėdo 
ir skambiais žodžiais parašė 
laišką, pabrėždamas, kad 
„Newsweek” žurnalo leidėjai 
turėtų rausti iš gėdos dėl 
Raymondo Moley straipsnio, 
kuriuo įžeidžia Baltijos tau- 

„Lithuanian tas, ir del to įsako adminis- 
etin” kuris yra turinin- tracijai panaikinti užmokėtą 
ir lobingas svarbiomis ir trejų metų prenumeratą, ir 
ingomis informacijomis 
mūsų tėvų žemę ir mūsų 
lynus.
D to, lietuviai turėtų tą 
raštį platinti ne tik tarp 
;aučių, bet tuo pačiu tu- 
‘paremti ir aukomis, kad 
namiškas ir kultūrinis 
s nenustotų skleidęs rei- 
lų dokumentalinių infor- 
Ljų Amerikos ir svetimų- 
raštų įtakingiems asme- 
J. Tuomi daug kuo padė- 
iakingesnei ir galingesnei 
ii Lietuvos laisvę laimėti.

>y „Newsweek” skiltyse 
’aėjusių metų leidžiama- 

populiariame žurnale 
ivsweek,” Vol. 22, No. 24, 
smber 13, 1943, buvo 
nondo Moley straipsnis

Fondo Garbės B

.—N. J. Apskritis 
ar. Šv. Vardo Vyrai.
Brooklyn, N. Y. 

daspeth, N. Y. 
i, Brooklyn, N. Y. 
Rochester, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

į mėnraštį anglų kalboje 
žia Lietuvių Tautinė Ta- 
a (Lithuanian National 
ncil). Iki šiol yra išėjusių 
numerių, kurių skiltyse 
g svarbios informacijos 
j įvairius įvykius Lietuvo- 
r artimuose kraštuose, 
ų dabina dokumentalinės 
ištraukos: pirmoji, tai
os sutartis su Rusija iš 
) m. liepos 12 d., gi kito- 
antrauka trijų punktų iš 
intic Charter, 1941 m. 
3. 14 d.
Lithuanian Bulletin.” Nr. 
uri svarbų Latvijos mi- 
___) Dr. A. Bilmanio 
ipsnį antrašte „The Bal- 
N’ations Will Never Die”, 
Ir. 10 yra gana ilga ir la- 
svarbi Jono Torpatso stu- 

„Baltic Freedom and 
;ing Peace,” taip pat Vy- 
o Sirvydo įdomus raštas 
Ding the Facts.”
ietuviams svarbu prenu- 
uoti sau ir kitiems, ypa- 
ai politikams ir diploma- 
g, mėnraštį „j

ci o Fondo Reinį
lontreal, Kanada 
is, Warwick, N. Y. 
ai 
paštalystė

, Woodhaven, N. Y.
>klyn, N. Y. 
rrington, Conn. 
)klyn, N. Y.
io Par. Šv. Vardo UTil 
earny, N. J.
us, Great Neck, N. Y 
oklyn, N. Y.
So. Boston, Mass.
i, Brooklyn, N. Y. 
etininkai
Laidos Apaštalystė 
iet. Vyčių kuopa 
aterbury, Conn, 
oklyn, N. Y.

daugiau to žurnalo nebesiun- 
tinėti. Tikime, kad daug ku
nigų ir pasauliečių pasekė tė
vynainio kleb. kun. M. A. 
Pankaus pavyzdžiu.

Matyti, žurnalo „News
week” leidėjai, nebenorėdami 
prarasti daug prenumerato
rių, įsakė Raymond Moley 
padaryti atitaisymą ir teisin
giau rašyti apie Baltijos res
publikas. Štai, šių metų žur
nalo „Newsweek” laidoje, 
Vol. 23, No. 4, January 24, 
1944, tas pats autorius an
trašte „The Baltic States 
Again” rašo jau švelnesniu 
tonu ir Lietuvai duoda žymią 
vietą apologetiniame aprašy
me, nors su daugeliu jo išva
dų negalime sutikti.

Tikrovė rodo, kad kompe-

New Yorko valgyklose įsa
kyta neduoti valgytojams 
sviesto pietų ir vakarienės 
metu. Duodama tik rytais.

Darbo sekretorė 
Perkins sako, kad 
šioje šaly būsią nuo 6 
milijonų bedarbių.

Frances 
po karo 

iki 8

NACIŲ SIAUTĖJIMAI LIETUVOJE
Šaudo už duoklių neatidavi- 

mą

„Laisvės Kovotojas” prane
ša, kad naciai Lietuvoje kai 
kurios vietose iš valsčiaus 
parenka du žmones, neatida
vusius okupantų paskirtųjų 
duoklių. Atvykę naciai su
šaukdavo visus valsčiaus gy
ventojus ir jų akivaizdoje 
surištą žmogų šūviu į pakau
šį nužudydavo, kiti narių pa
lydovai tuo momentu laiky
davo į minią nukreiptus au
tomatinius šautuvus. Tuo bū
du, kaip anas slaptasis laik
raštis praneša, jau sušaudy
ta arti 50 žmonių.

Tas pats daroma ir Preve- 
niškių priverčiamojo darbo 
stovykloje, čia vokiečių ko
misaro Schroederio įsakymu 
esą nužudyta 14 lietuvių ūki
ninkų. Šioje stovykloje bol
ševikai 1941 m. birželio m. 
kulkosvaidžiais ir granato
mis yra išžudę arti 500 lietu
vių ūkininkų.

Tas pats laikraštis Nr. 6. 
(kovo 18 d.) rašė:

„Kada okupaciniai parei
gūnai Vilniaus krašte žiau
riausiu ir ciniškiausių būdu 
žudė nekaltus Lietuvos ūki
ninkus, neva už pyliavų ne- 
vežimą, tuo pat metu kiti vo

kiečių civilinės valdžios pa
reigūnai Vilniuje ir Kaune 
spekuliantams pardavinėjo 
rugių centnerį po 80 markių, 
o kviečių centnerį po 150 
markių. Už maišą ėmė dar 
papildomai 10 markių.”

Nužudyti ūkininkai
Pereitų metų kovo mėn. vo

kiečiai dviem šūviais į vidu
rius sužeidė Marijampolės 
apskrities, Gudelių kaimo ū- 
kininką Antaną Stankevičių, 
27 m. amžiaus. Atvežtas į vie
ną Kauno ligoninę Stankevi
čius mirė.

Vilniuje per paskutinius 
vokiečių teroro veiksmus 
tarp daugelio kitų buvo su
šaudyti šie ūkininkai: Rin
kevičius Mečys, Kadziškių 
kaimo; Žarenka Jonas, Nau- 
jasėdžių kaimo; Apolevičius 
iš Kryžiokų, Chmieliauskas 
Gabrielius iš Karnėnų, Tu
mas Stasys iš Pakalniškės, 
Masiulionis Adomas iš Mai- 
šiogalos.

Sudaužė iškabą
Slaptasis Lietuvos laikraš

tis „Laisvės Kovotojas” Nr. 
6 praneša, kad pereitų metų 
kovo 17 d. vokiečių policija, 
užimdama Vilniaus Universi
teto rūmus, pirmiausia su
daužė šautuvų buožėmis uni-

Birželio 5 d. Kupiškyje su
imtas gimnazijos direktorius 
Jočys ir mokytojai: Karto- 
čius, Kriptavičienė, Giedrai
tis, Kriščiūnas, Mušinskaitė, 
Visockas. Suėmė už tai, kad 
mokslą baigdami ir grįždami 
iš bažnyčios mokiniai uždai
navo. Tada Panevėžio komi
saro Neum įsakymu, kai visi 
mokiniai buvo susirinkę į 
gimnaziją baigiamajam ak
tui, gimnazija buvo apsupta 
ir tikrinti dokumentai. Nė 
vieno šaukiamojo amžiaus 
nerado. Direktorius ir moky
tojai buvo apkaltinti sabota
žu, kad mokiniai nesiregis- 
travę. Suimtuosius išvežė į 
Panevėžio kalėjimą... Suėmi
me uoliai vokiečiams talki
nęs policijos vadas V. Gied
raitis.

Rokiškio apskr. vyrai gau
domi padedant latvių polici
jai. Du broliai dirbo lauke. 
Pamatę rudmarškinius norė
jo pasprukti. Vieną jų nušo
vė, antrą sužeidė ir išgabeno. 
Krekenavos valsčiuje, nepa- 
gavę sūnų, išsivedė iš namų 
abu tėvus ir iš užpakalio į 
galvą nušovė.

Tokios žinios iš Lietuvos. 
Jas rašo slaptuose laikraš
čiuose tie, kurie rizikuoja sa
vo galva...

Laisvės Alėja - 
vokiečių prekybininkams
Slaptai Lietuvoj leidžia

mas laikraštis „Laisvės Ko
votojas” Nr. 4 praneša, kad 
Kauno miesto komisaras Cra
mer davė parėdymą lietu
viams prekybininkams teleis
ti tik laikinai užimti patal
pas Laisvės Alėjoje, nes ši 
gatvė esanti rezervuota tik 
vokiečiams prekybininkams. 
Neapsiskaičiavo... Pasikeiti
mai fronte išardys visas vo
kiečių rezervacijas...

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1944 m.

Chicago, Ill. — šv. Petro ir 
Povilo Par. Kovo 6-12 d. Tėv. 
Justinas Vaškys.

Chicago, Ill. — Dievo Ap
vaizdos Par. Kovo 6-12 d. 
Tėv. Juvenalis Liauba.

Chicago, Ill. — Švenč. P. 
Marijos Gimimo Par. Kovo 
12-19 d. Tėv. Justinas Vaš
kys.

Chicago, Ill. — Visų Šven
tųjų Par. Kovo 13-19 d. Tėv. 
Juvenalis Liauba.

Cicero, UI. — šv. Antano 
Par. Kovo 20-26 d. Tėv. Ju
venalis Liauba.

Rochester, N. Y.—Šv. Jur
gio Par. Kovo 20-26 d. Tėv. 
Justinas Vaškys.

Schenectady, N. Y. T— Šv. 
Kryžiaus Par. Kovo 27 — Ba
landžio 2 d. Tėv. Justinas 
Vaškys.

New York, N. Y. — Auš
ros Vartų šv. P. Marijos Par. 
Balandžio 3-9 d. Tėv. Justi
nas Vaškys.

Franciscan Fathers
310 Orchard Place
Pittsburghe 10, Pa.

He. 6567

Kelias I pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais.

Nušovė studentą

Perei į metų vasario 16 d. 
prieš piet, vokiečių kareivis 
be jokios rimtos priežasties 
nušovė Vilniaus universiteto 
studentą Šakėną. Jis buvo pa
laidotas vasario 17 d.
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MALDOS UŽ LIETUVĄ

Šv. Kazimiero parapijoj 
jau sudaryti rateliai, kurie 
nuolat maldaus Dangų taikos 
ir laisvės Marijos globojamai 
katalikiškai Lietuvai ir jos 
iškankintiems žmonėms.

Tai tikrai graži praktika. 
Juk nuolatinė malda dvigu
bai patarnauja-svarbiausia, 
kad prašomas Dangus suteik
ti pagelbą, o antra, kad visi 
per tokias nuolatines maldas 
geriau atsimena kankinamus 
lietuvius ir labiau patarnauja 
visiems dibti Lietuvos nepri
klausomybei atgauti. Kas
dien aukojama Komunija ir 
atliekamos kitos maldos.

Tretininkų Kongregacijos 
atstovai, vaikučiai, Maldos 
Apaštalavimo nariai ir kiti 
sudaro ratelius. Sąraše, kas 
galės, tegul pasirašo kokią 
dieną ir ką galės padaryti 
Lietuvos laisvei. Pasisekimo 
ir ištvermės, kol Lietuva bus 
laisva!

JUBILIJATO VARDINES

Klebonas kun. Ignacas Va- 
lančiūnas, Šv. Kazimiero pa
rapijos Philadelphijoj vado
vas, vasario 1 dieną švenčia 
savo vardines, šiemetinės jo 
Vardinės yra nepaprastos, 
nes šie metai yra jo Kunigys
tės Sidabrinio Jubiliejaus 
metai. Jau 25 metai, kai jis 
tarnauja savo Dangaus Va
dui Kristui, kaip vienas Jo 
karininkų.

Dar yra keli mėnesiai ligi 
jubiliejaus valandos, bet ir 
šių vardinių proga visi para
pijiečiai nori išreikšti savo 
sveikinimus ir linkėjimus sa
vo Dvasios Vadovui.

Visos draugijos ir pavie
niai asmenys surinko di
džiausius dvasinius turtus, 
dvasinius maldų bukietus, 
kad jais išreikštų savo padė
ką ir išmelstų iš Aukščiau
siojo laimingai sulaukti Si
dabrinio Jubiliejaus ir kad 
ilgai laimingai vadovautų 
mūsų parapijai.

Vardinių iškilmės bus pa
žymėtos Vardinių Vakarie
ne sausio 30 d., sekmadienį. 
Vakarienės metu bus atlikta 
pritaikinta programa, kurią 
išpildys mokyklos vaikučiai. 
Į vakarienę pakviesta daug 
svečių, klebono draugų, prie- 
telių bei pažįstamų.

KARO BONŲ VAJUS

Šv. Kazimiero parapijos 
Karo Bonų Komitetas, kurį 
sudaro veikliausios ir ener-

gingiausios parapijos jaunos, 
darbščios, pasišventusios ir 
pasiaukojusios moterys bei 
merginos, jau sėkmingai dar
buojasi Ketvirtosios Karo 
Paskolos vajuje. Jos pardavi
nėja karo bonus prie bažny
čios kiekvieną sekmadienį, ir 
dar aplanko namus, kad tik 
daugiau parduotų.

Kas perka per tą Komitetą, 
tie yra katalikų varomo va
jaus dalyviai. Jų vardai bus 
kaip ženklas, kiek katalikai 
pagelbėjo laimėti karą. Visi 
pirkti bonai užregistruojami 
ir lietuvių kreditui, kad rei
kale galima būtų parodyti, 
kiek lietuviai rėmė pergalės 
pastangas.

Mūsų korespondentui pa
vyko sužinoti, kad komitetas 
savo susirinkime, kuris įvy
ko sausio 16 d. malonios ir 
vaišingos ponios Barauskie
nės (225 Fernon St.) namuo
se, buvo labai sėkmingas.

Šis bonų Komitetas susi
organizavo į pastovią ir stip
rią organizaciją. Komiteto 
vadove vienbalsiai išrinkta 
jauna ir energinga, sumani ir 
pasiaukojanti, jau antrus me
tus dirbanti tą darbą ponia 
B. Mickunienė. Jos dešine 
ranka išrinkta nepailstanti 
darbininkė, parapijos veikė
ja, karšta lietuvaitė ameriko
niuke, daug veikianti panelė 
Teklė Balčiūnaitė. Bet ir ki
tos darbininkės, kurių ar tik 
ne 12 „apaštalių”, yra labai 
veiklios.

Jei pasiseks daugiau žinių 
apie jas surinkti, tai skaity
tojams gal vėl paduosim ir 
apie kitas bonų pardavėjas. 
Pažymėtina ir tai, kad jos 
jau daro savo susirinkimus 
kiekvieną mėnesį, vis naujoj 
vietoj. Sako, kad po susirin
kimo ir smagiai laiką pralei
džia, pasivaišina, pasišneku- 
čioja. Taip atsitikę ir pasku
tiniame susirinkime, kur po
nia Barauskienė mielai vi
sas pavaišino ir priėmė, kaip 
savo drauges.

Gautas „bevielinis” prane
šimas, kad sekantis jų sma
gus ir darbingas susirinki
mas įvyks pas panelę Sekre- 
torką. Jeigu mūsų reporte
riai galės ten patekti, tai vėl 
ką nors parašysim.

Leitenantas Jonas Balchu- 
nas yra bombardieris viena
me didžiausių Amerikos bom
bonešių.

Šiurpulingiausių pergyve
nimų jis patyrė kovoje su ja
ponais prie Kurilų salų. A- 
merikos bombonešį užpuolė 
net 40 japonų lėktuvų „Zero”. 
Ir jie taip arti kovojo, kad 
ta kova buvo pavadinta 
„hand to hand.” Kai japonų 
kulka beveik užmušo jų pilo
tą, tai visi pradėjo savo kul
kosvaidžiais ir net pistalie- 
tais šaudyti japonus.

Lt. J. Balchunas savo gin
klu numušė vieną japonų lėk
tuvą, o kiti kitus. Drąsusis 
leitenantas jau dalyvavo ke
liose kovos vietose ir nusipel
nė herojaus vardo.

Šis jaunas leitenantas Jo
nas Balchunas yra susipra
tęs lietuvis, jo tėveliai gyve
na 2826 Winton St.; jis pats 
23 metų amžiaus, prieš karą 
tarnavęs National Guard 
kuopoje 3 metus.

Visi Philadelphijos laik
raščiai pagerbė šį jaunuolį, į- 
dėdami jo paveikslus ir pa
girdami už jo atsižymėjimą. 
Sveikiname ir mes kaip nar
suolį, Šv. Kazimiero parapi
jietį, linkėdami laimingai vi
sas kovas laimėti ir greit iš 
padangių laisvę ir taiką vi
sam pasauliui iškariauti.

ŽUVO J. GEGECKAS

RENGIASI MISIJOMS

Šv. Kazimiero parapijos 
misijos bus nuo kovo 6 dienos 
lig 20. Misijas ves T. Geral- 
das, pasijonistas. Jau pradė
ta rengtis taip svarbioms pa
rapijos iškilmėms.

Neseniai gauta žinios, kad 
vėl krito nauja auka iš šv. 
Kazimiero parapijos karei
vių. Pranešta, kad Italijos 
kovose žuvo karys Juozapas 
Gegeckas. Du jo broliai tar
nauja kariuomenėj. Daugiau 
sužinosime vėliau.

Žuvusio kario šeimai reiš
kiame giliausios užjuojautos.

MŪSŲ KAREIVĖLIS

■ VARDINIŲ VAKARIENĖ
Kleb. Kun. Iii. Valančiumi! Pagerbti

SEKMADIENĮ, SAUSIO 30 D.

Šv. Kazimiero Par. Salėje
Pradžia 6 vai. vak. Auka tik $2.00
Skanūs valgiai, graži mokyklos mokinių programa. 

Tik kelios dienos įsigyti bilietų. Paskubėkime!

DINGĘ BE ŽINIOS DIDVYRIAI
Vardai paprasti — O’Hare 

ir Miller. Mirtis šiomis die
nomis taip pat yra pakanka
mai paprasta. Tačiau kol šie 
du vyrai gyveno, jie vykdė 
dalykus, kurie paaštrina ži
nias apie jų netekimą. Jie ko
vojo virš kitų žmonių galios 
ir pajėgumo — tų kitų žmo
nių apsaugai. Ir taip šio ka
ro ankstyvomis dienomis jie 
tapo tuo, ką mes vadiname 
herojais. Dabar Įeit. com. Ed
ward H. (Butch) O’Hare, pi
lotas, ir jūreivis Dorie Miller 
(Mess Attendant) yra laiko
mi kaipo dingę be žinios.

Miller, stambus 200 svarų, 
buvęs futbolistas Waco 
Texas’o Moore High School, 
buvo prezidento Roosevelto 
apdovanotas Laivyno Kry
žiumi už „Ypatingą atsidavi
mą pareigoms, nepaprastą 
drąsą ir nepaisymą savo as
meniško saugumo Japonų jė
gų atakoj Pearl Harbor, Ha
vajų teritorijoje, 1941 gruo
džio 7 d.”

Tuo pat metu Miller gavo 
pagyrimo laišką iš laivyno 
sekretoriaus ir buvo pakel
tas iš Mess Attendant trečios 
eilės į Mess Attendant pir
mos eilės. Be to, mėlynšvar- 
kis Miller gavo Amerikos Ap
saugos Tarnybos medalį, Lai
vyno Sagtį ir Azijos-Pacifi- 
ko kampanijos medalį.

Admirolas Chester W. Ni- 
mitz, Pacifiko laivyno vy
riausias vadas, 1942 m. gegu
žės 27 d. įteikė Miller’iui Lai-

tokį lėktuvą. Tai bus antras 
Philadelphi j iečių nupirktas 
lėktuvas. Laukiama, kad lie
tuviai išpirks dar daugiau, 
kaip reikia ir už tai gaus dar 
kitą kokį pasirinktą daiktą. 
Tai labai gražus sumanymas. 
Gal ir lietuviai sužeisti kariai 
bus gabenami tuo lėktuvu ir 
taip bus išgelbėti nuo mir
ties.

Tik greičiau ir daugiau pir
kime Karo Bonų!

AR PADIDĖS CHORAS

Stanislovas Žvigaitis išėjo 
atlikti karinės prievolės 1942 
m. gruodžio 2 dieną. Tarnau
ja Virginia State. Jaunuolis 
yra baigęs West Catholic 
High School, o 1940 metais 
baigė University of Pennsyl
vania. Po to vienerius metus 
lankė Temple universitetą. 
Jaunas karys pasižymėjo di
džia savo mamytės ir tėvelio 
meile. Kai tik kokia jų šven
tė, tai jis ir pagerbia juos, 
pasiaukoja, meldžiasi ar pa
dovanoja kokią nors dovanė
lę. Ir dabar jis savo laiškais 
reiškia tą pačią gilią meilę 
jiems.

LĖKTUVAS AMBULANSAS

i Tel. REgent 8434.

| RICHMOND GROCERY CO. I
WHOLESALE GROCERS |

Savininkai Lietuviai Steponavičiai |
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

į 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

Philadelphi j iečiai lietuviai 
per savo Raudonojo Kryžiaus 
ir Pergalės Komitetą pradėjo 
Ketvirtosios Paskolos vajų. 
Reikia išpirkti karo bonų už 
140,000 dolerių; už tuos pi
nigus gaus savo vardu lėk- 
tuvą-ambulansą sužeistiems 
kariams vežioti.

Visi perka karo bonus ir 
registruoja Komitete, kad 
būtų galima gauti lietuviams

Parapijos choras išleido at
sišaukimą, kad daugiau narių 
gautų savo chorui. Neteko 
girdėti, kiek prisirašė naujų. 
Bet choro vedėjas turi vilčių, 
kad kada nors mūsų choras 
išaugs į galingą ir vieną ge
riausių chorų visoj Philadel
phijoj. Mat, jis yra sudaręs 
kokius tai paslaptingus pla
nus, kurių niekam neišduoda, 
bet tik jis pats pradės vykdy
ti.

Sveikinti tik reikia ir pa
sisekimo linkėti.

VYRAI JUDA-BRUZDA

Jau daug girdėjom, kaip 
jaunos moterys daug dirba ir 
veikia. Bet ir vyrai nenorė
tų atsilikti. Tiesa, jie prare
tėję, ir vis dar jų skaičius re
tinamas Dėdės Šamo tarny
bai, bet vis dar yra keli šim
tai vyrų, kurie irgi planuoja, 
ką jie galėtų daryti.

Kai kuris laikas stipriai 
veikė Bowling team, dar ank
sčiau jaunų vyrų Šv. Vardo 
draugystė. Dabar vyrai vėl 
nerimsta ir nori veikti, čia 
siūloma vyrams parašyti sa
vo nuomonės, ko jie norėtų 
ir kokį veikimą galėtų turėti 
Šv. Kazimiero parapijoj ir 
gal visoj Philadelphijoj.

vyno Kryžių per ceremonijas 
karo laivyne. Prisegdamas 
kaspiną ir bronzinį kryžių 
ant jūreivio krūtinės, jis ap 
rašė jo herojiškus žygius ,,A- 
rizonos” laive Japonų atakos 
ir pasveikino jį kaipo pirmą
jį negrą, kuris yra taip pa
gerbiamas šiame kare. Po to 
jis perskaitė:

„Miller, būdamas ant tilte
lio prie savo kapitono šono, 
nežiūrint priešo puolimų ir 
bombardavimo, akivaizdoje 
rimtos ugnies, padėjo perneš
ti savo mirtinai sužeistu ka
pitoną į saugią vietą ir vė
liau operavo kulkosvaidį, nu
kreiptą į japonų puolančius 
orlaivius, iki gavo įsakymą 
apleisti tiltelį.”

Vėliau, 1943 m. sausio mėn. 
lankydamasis Laivyno Great 
Lakes, 111, apmokymo stoty
je, mėlynšvarkis Miller pa
aiškino, kad anas Perlų uos
to incidentas atžymėjo jo pir
mą patyrimą su kulkosvai
džiu. Kreipdamasis į šimtus 
mėlynšvarkių negrų, kurie 
yra apmokomi Great Lakes 
vartoti tokius ginklus, Mil
ler sakė:

„Nebuvo sunku. Aš tik pa
traukiau gaidžiuką ir kulko
svaidis veikė puikiai. Aš an
ksčiau stebėjau, vartojan
čius kulkosvaidžius. Man at
rodo, kad šaudžiau apie 15 
minučių į tuos japonų orlai
vius. Jie nėra gana arti mū
sų.”

Apie Millerio dingimą tėra 
žinoma tai: trumpai prieš ga
vus pranešimą apie jo dingi
mą, jis buvo lėktuvnešy „Lis- 
come Bay”, kuris buvo priešo 
nuskandintas atakoje prie 
Gilberts, 1943 m. lapkričio 
24 d.

Tačiau apie Butch O’Hare 
dingimą yra pranešimų. Jis 
nukrito naktį virš Pacifiko ir 
virš lėktuvnešio, kurį gynė, 
taip kaip jis gynė 1942 m. pa
vasario dieną „Lexingtoną” 
nušaudamas pats vienas pen
kis japonų lėktuvus. Už tai 
jį prezidentas Roosevelt bu
vo apdovanojęs Congressio
nal Medal of Honor. Kai jis 
praėjusį mėnesį nuskendo, 
jis ir jo draugai lakūnai lau
žė 30-40 japonų orlaivių ata
ką prieš U. S. lėktuvnešį.

Eskadrilės vado, kovos pi
loto, radiografistą ir artile
risto, paskutiniųjų mačiusių 
O’Hare, pasakojimai nevisai 
sutapo su viens kitu. Bet 
veiksmai buvo greiti ir vyko 
tamsoje, su svarbiausią iliu
minacija nuo gaisrais degan
čių lėktuvų ir akinančiom ieš- 
komojom šviesom, taip kad 
natūralu, kad nei vienas iš 
jų tiksliai nežinojo kas vyko.

„Tris dienas Butch ir aš 
stovėjome budėdami ir lauk
dami japonų apgaulingo puo
limo, „Butch pirmas pakilo 
nuo denio. Mums buvo sunku 
laikytis kartu, kada sutemo. 
Bet mums sekėsi ir mes jau 
jungėmės, kai pakliuvom tie
siog į japonų vidurį.”

„Butch artinosi iš mano 
dešinės, gi Wingman Skon iš 
kairės. Staiga mano artile
ristas Kernan pamatė ketvir
tą lėktuvą skrendantį po 
Butch. Aš daviau jam leidi
mą šauti, kai tik jis bus ap
šaudymo zonoje. Tuo pat me
tu aš pralenkiau viena japo
ną ir nugramzdinau jį į be
dugnę.

„Artinausi prie antrojo ja
pono, kuomet prasidėjo ug
nis. Šoviau į japoną, mano 
artileristas šovė į kitą japo
ną, kuris savo keliu šovė į 
O’Hare.

„Kol sekiau, japoną de
gant, pamačiau ką tai tiesiai 
krintant į vandenį su dideliu 
triukšmu. Tuomet pagalvo
jau ’Dieve, tai galėjo būti 
Butch’.

„Pabandžiau susisiekti, 
šaukdamas ’Butch, čia Phil’, 
kartodamas tai be galo, bet 
negavau jokio atsakymo. 
Man atrodė, kad trenkimas į 
vandenį buvo ilgas ir galvo
jau, kad tai galėjo būti Butch 
parašiutas. Dabar gi aš ma
nau, kad tai buvo japonų lėk
tuvas, kurį Butch pašovė”.OWL

Luksemburgo šventė

Sausio 23 d. yra Luksem
burgo tautinė šventė, ši val
stybė, esanti tarp Belgijos, 
Vokietijos ir Prancūzijos, te
užima tik 999 kvadr. mylias 
ir teturi 301,000 gyventojų, 
o vis dėlto yra Jungtinių Tau
tų narys ir yra sudariusi sa
vo vyriausybę ištrėmime.

Lietuvos aviacijos sukaktis

1919 m. sausio mėn. prasi
dėjo organizavimas aviacijos 
Lietuvos kariuomenėje. Iš 
pradžių aviacijos kariai pri
klausė prie inžinerijos dalių 
ir tik kovo 12 d. įsikūrė kaip 
savarankiška dalis.

Pirmas Lietuvos lėktuvas 
buvo gautas 1919 m. vasario 
mėn. — tai buvo benzino pri
trūkęs ir ties Jeznu nusilei
dęs bolševikų lėktuvas. Vasa
rio mėn. pabaigoje Vokietijo
je nupirkta 8 lėktuvai. Pir
mas lietuvis lakūnas Lietu
vos aviacijoje buvo karinin
kas Hiksa. Pirmas savaran
kiškai išskridęs Lietuvoj pa
ruoštas lakūnas buvo a. a. V. 
Rauba.

Lietuvių aviacija tais pat 
metais jau dalyvavo kauty
nėse, ties Panevėžiu sudau
žydama bolševikų traukinį. 
Vėliau lietuvių aviacija daly
vavo kautynėse su lenkais, 
ypač pasižymėdama Varėnos 
bombardavime. Bombarduo
jant Varėnos stotį žuvo pa
šautas karo lakūnas Įeit. 
Kumpis. Vienas Lietuvos lėk
tuvas buvo nuskridęs į Var
šuvą: 1920 m. kažkokiam an
glų karininkui prireikus sku
biai vykti į Varšuvą, buvo į- 
sakyta ant Lietuvos lėktuvo 
išpiešti anglų karo aviacijos 
ženklus ir lietuvis karo la
kūnas Hiksa jį nugabeno į 
Varšuvą.

1922 m. pastatytas pirmas 
lakūno Dobkevičiaus sugal
votas lėktuvėlis. 1925 m. pa
statytas Gustaičio sudarytas 
sportinis lėktuvas. Užsienis 
plačiau rašė apie Lietuvos a- 
viaciją. Dirbtuvės jau 1924 
m. buvo tiek praplėstos, kad 
statydavo naujus lėktuvus.

Saužudybė — tankai

Baptuose nusižudė repatri- 
jantas vokietis, nes buvo pa
sodintas į ne savo ūkį.

Laimė, kad saužudybė išė
jo aikštėn, nes už ją būtų te
kę atsakyti keliems šimtams 
nekaltų lietuvių vyrų, moterų 
ir vaikų... Vokiečiai, dar į- 
vykio neištyrę, jau siuntė ton 
vieton net tankus...

Nušauti pataikaujantieji

Pereitų metų balandžio 22 
d. nušautas Taujėnų vals
čiaus gaminių tiekimo sky
riaus vedėjas Alf. Čiutaitis, 
o geg. 14 d. — Pabaisko val
sčiaus viršaitis ats. maj. Ad. 
Treidenis. Abu jie buvę įsi
tikinę vokiečiais, spaudę ūki
ninkus ir nesistengę suprasti 
lietuvių tautos interesų.

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

NusišypsoH^^^ 
n • vi rr Y . r Gal galv;Pamiršk Kwi^G’1®’

Klaida
Columbus (|Mažame

Carolines) miestelyje/! * į 3 vai. popiet, 
buvo tik vienas meciF Ly 1?—:nl °9* 
viešbutis, apsistojo grfį], Conn., įvyko 
ristų. Lovų pritrūko... pįota pagerbti 
gulti po du į vieną lovąFjpijos kleboną 

guldžius keliauninkus p uhft metų gim
dė, kad dar vienas žmt&^L’ 
pasiliko be nakvynės, 8' 
dar lova, kurią anksčiau 
ėmė vienas, ne iš jų gJ 
negras, šis sutiko paskd 
keliauninką priimti savoj 
von.

Kuomet negras, anksti 
tą atsikėlęs išėjo, su j® 
Įėjusį tebemiegantį turi 
draugai, norėdami pajuj 

ištepė veidą suodžiais.
Visiems atsikėlus, žd 

ir su negru gulėjusį drd 
Šis iš lovos pašoko, bet, 
matęs save veidrody, susi

— Ką jūs, po šimtų b 
padarėte? Vietoj manęs 
rą prikėlete...— ir, pasižij 
jęs į veidrodį, vėl atsiguli

Ne toje vietoje
Tėvas, nubaudęs neklaj 

dą vaiką, sako: ,,Ak,vaū 
kodėl tu toks išdykęs! i 
tave baudžiant man taip 
skaudu.”

Vaikas atsako: „Skani 
gal ir skauda, bet tik nei 
vietoje.”

Tėvas nepagelbėjo
Tėvas vakaro metu į 

bėjo sūnui išspręsti aril 
kos uždavinį. Sugrįžusiol 
naus iš mokyklos paklaj 
„Na, ką pasakė mokyti 
peržiūrėjusi tavo uždad 

Vaikas: „Ji sakė, kadi 

dieną iš dienos darausi 
lesnis”.

Pasidalinimas
Motina: (vaikui)—Še 

du obuoliu; vienas jų dn 
nis, antras mažesnis. Pas 
linkite krikščioniškaisu(i 
te.

Vincukas: — Kas tai 
„krikščioniškai pasidali

Motina: — Duosi savo 
selei Onutei didesnį obu 
sau pasiliksi mažesnį.

Vincukas: — Mama, 
riau duok Onytei abu 
liu, tegul ji pasidalina sui 
nim krikščioniškai.

Naujas mokytojas
Motina: — Kaziuk, esu] 
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Į ir svetimtaučių tarpe.
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kykloje taip pramokai? (pagyvenęs amžiumi, bet
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Pranas Bekaiij v

3 okia Graži Z<

įgyvenęs amžiumi, bei d
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Tel. DEW. 5136 

Jos. Kav alauskaS. palatosšie 
r^o ant svanų grindų s 

LIETUVIS GRABORin! 7s baltų lovų.

Lalsnluotas Penna ir New Jenfl 
valstijose

Nuliūdimo valandoje praJM 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

^ai įeina prižiūrėtojos, g 
. ■Jos pakalbina ligonius. Vi 
*kai nepaprastai mėgsta ka 
ovose gulintieji kalba sa

a vienas kitą prajuokinti. 1 
*btos, turi gitarą ir dažu 
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talumo. Stengiasi vien; 
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? malonumo kiekvienas į 
>?us, nors ir ne jo lank 
Ji akys, džiaugsmingo dėi 

fikųjų pasaulio atėjusį. 
Jjris jie neturi kur dėti di 

mirtį niekados nekalba 
*?.apie ją negalvoja. Tači 

-to džiovininkai, ir kiek 
.^uje kažkokį baisų šešėlį

- jų numiršta, visi 
ištisą dier 

W r su kažkokia bail
i. uv ^kas nepasako,
k J?oks-retai aPsiriDk 
Paiko visų dėmesį ant v 

iSjJ bampe stovinčioj 
fe? beveik niekai 

pydavo, kada sustip 
daiiŠ“0/8 sanatoriją. 
l£3ausJavo ^išėsti! 
jNjai apie j| kMba ir teirau

LIETUVIU RADIO PROG
• Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8:W
• Direktorius
! ANTANAS DZIKAS

a 8619 East Thompson Stre*1
Į Philadelphia, Pa

Telefonuoklte: Regent MSI

Tel. POPlar 4110 
| -»jc 

Charles J. Roma® turis ji 

(Ramanauskas) j 
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaigoj 
tlelč, graži koplyčia, erdvi 
kelelvlngiems suteikiama natin 

Viskas nemokamai. Kreipti# 
dieną ar naktj. į
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Nusišypsok ir
Pamiršk Kari . . _ —

___ v Britain, Conn

((RESPONDENT! PRANEŠIMAI

Klaida
iai

Muz. A. Stanišauskas sau
sio 25 d. buvo nuvykęs į a. a. 
muziko Jono Jankaus laido
tuves Brooklyne. A. Stani
šauskas labai apgailestauja 
jo mirtį ir reiškia didelės užo- 
jautos artistei Ievai Jankie- 
nei ir jų sūnui Justui Jankui.

O.

Marianapolis kai katalikų mokslo įstaigai 
paremti, ypatingai klebo
nams kun. J. švagždžiui ir 
kun. Pr. Virmauskui, nuola
tiniams kolegijos gerada
riams.

Sausio 30 d. rinkliava Ma
rianapolio kolegijai paremti 
bus Šv. Juozapo par. Water
bury, Conn., ir šv. Kazimie
ro par., Westfield, Mass. Ta 
proga pamokslus Waterbury 
sakys kun. Dr. Vincas An
driuška, M. I. C., o Westfield 
—kun. J. Kuprevičius.

Kolegijos vadovybe

nusiuntęs du atstovus ir pri
sidėjęs su 50 dol. auka. Da
bar išrinko du atstovus į 
New Yorke būsimą suvažia
vimą (išrinktos St. Kisieliū
tė ir St. Karutytė).

Atlikta ir daugiau darbų, 
rengiamos prakalbos, įvai
rios pramogos ir t. t.

Lietuvis duonkepis Mika
lajūnas paaukojo visą duoną 
ir dar nupirko iš draugijos 
bilietų už tris dolerius.

Prie stalų patarnavo Joana 
Grunskytė, Gailutė Užemec- 
kaitė, Rūta Butkiūtė ir kitos. 
Mūsų mylimas Tarybos pir
mininkas Petras Kairys dir
bo išsijuosęs, už penkis as
menis suspėjo atlikti darbą. 
Širdinga padėka jam nuo Šv. 
Jono Pašelpinės draugijos.

Nors, kaip minėjau, žmo
nių buvo pilna salė, bet To
ronto lietuviai socialistai, ku
rių skaičius su visa valdyba 
yra devyni, tiesiog boikotavo 
ir neigė šį parengimą. Vienas 
tiesiog pareiškė: nematome 
reikalo su katalikais drau
gauti. Bet plačiau ir kokia 
priežastis, nematom reika
lo”, nepaaiškino. Kaip ten 
buvo, bet į parengimą neatsi
lankė nei vienas socialistas.

Rinkliava Kolegijai
Sausio 23 d. Brocktone

So. Boston, Mass, lietuvių 
bažnyčiose buvo rinkliavos. 
Marianapolio kolegijai. Kole
gija susilaukė didžiausio pa
lankumo iš Šv. Roko par. kle
bono kun. Jono Švagždžio ir 
Šv. Petro par. klebono kun. 
Prano Virmausko, uolių ko
legijos geradarių ir rėmėjų.

Brocktone rinkliavos pro
ga pamokslus sakė Mariana
polio High School vedėjas 
kun. Dr. Vincas Andriuška, 
M. I. C. Aukų buvo surinkta 
$640.00.

Bostonan rinkliavos proga 
iš Marianapolio buvo atva
žiavęs ir pamokslus sakė ko
legijos disciplinos prefektas 
kun. Juozas Kuprevičius, 
M. I. C. Aukų buvo surinkta 
$422.00.

Marianapolio kolegija nuo
širdžiai dėkoja visiems savo 
auka prisidėjusiems lietuviš-

Gal galvą nudažė gyveni
mo šalnos,

Gal slegia gyvenimo sunki 
našta,

Bet šypsnis dar puošia ir 
skaidrina veidą,

Ir vis atjaunėja tavoji dva
sia...

ir

artistai Hartfordo 
centre.

23 d. 3 vai. popiet,

Mažame Columbus q vii 
Carolinos) miestelyje! 
buvo tik vienas mįsi 
viešbutis, apsistojo gr^ >j e Avery Memorial sa- 
ristų. Lovų pritrūko., Hartford, Conn., įvyko 
gulti po du į vieną :alinė puota pagerbti 
guldžius keliauninkusp ių parapijos kleboną 
dė, kad dar vienas žbį j. Ambotą, 75 metų gim- 
pasiliko be nakvynės, iio proga.

šio

Estrellita.

dar lova, kurią anksčb , . ,
ėmė vienas, ne iš B pigumą programos da- 
negras. šis sutiko lld« Pianistas kompozi- 
keliauninką priimti ^ Vytautas Bacevičius, 
von.

Kuomet negras, anį *
QfsilrplpQ iQPin on*);

programoj buvo ir jo 
5 keturi kūriniai.

tą atsikėlęs išėjo, su Jgramoj dalyvavo ir vie-
__ 2 x_i____ •_____ j* • ipfnvnifp cnliatn IvriniaĮėjusį tebemiegant} ^ietuvaitė solistė, lyrinis 

draugai, norėdami paj 
ištepė veidą suodžiais.

Visiems atsikėlus, į 
ir su negru gulėjusį , 
Šis iš lovos pašoko, b:D programą, 
matęs save veidrody,$ l°naus siurprizo publi-

— Ką jūs, po šimto ' ’ ’

nas, Anna Valionis, ku- 
lelavina balsą ir yra pa

ilsi atsiekti aukščiausio
lio dainos pasaulyje. Ji

— Ką jūs, po šimto uteikė Metropolitan O- 
padarėte? Vietoj manį artiste, Anna Kaskas, 

netikėtai atvyko koncer- 
kad pagerbtų garbingą, 
;ų idėjų asmenį, prel. J. 
Dtą. Programos vedėjo, 
J. Kripo, prašoma, suti-

rą prikėlete...— ir, pau 
jęs į veidrodį, vėl atsi

Ne toje vietoje
Tėvas, nubaudęs nrfj/izJi2° 

dą vaiką, sako: „Ak, t Įdainuoti dvi dainas, bū- 
kodėl tu toks išdykęs
tave baudžiant man ti er”. Kaip visuomet, taip 
skaudu.’ cartą jos skambus, aukš-

Vaikas atsako: „Si slavintas balsas, laisva 
gal ir skauda, bet tiki )je laikysena visus už- 
vietoje.”

Tėvas nepagelbėj
Tėvas vakaro meto

bėjo sūnui išspręsti arL’ ^ad sale per maža ir 
kos uždavinį. Sugrįh :ema ios balsui pilnai iš- 
naus iš mokyklos pat
„Na, ką pasakė moi (gailestaujama, kad ne
peržiūrėjusi tavo užd ’ 1 J " „'

Vaikas: „Ji sakė, i f pasigėrėti ir 
dieną iš dienos darau ^i artistais, kurie mu- 
lesnis”.

Pasidalinimas

Rugiagėles” ir „Our

navo. šią dainos kara- 
nuo estrados nulydėjo 

irdžiausi aplodismentai.

;ema jos balsui pilnai iš-

o susirinkti daugiau lie- 
pasi-

3 jėga palaiko ir sklei- 
mūsų tautos garbę lie- 

į ir svetimtaučių tarpe.
Motina: (vaikui)- lblikoje matgsi. L j 

du obuoliu; vienas i 
nis, antras mažesnis.!
1 inkite krikščioniškai!

t

otas, kun. J. Valantie- 
kun. J. Kripas, kun. A. 
;as, kun. Abromaitis, 
Ražaitis, kun. Matutis, 

nės ir iš New Britain Se-Vincukas: — Kasi
„krikščioniškai pasiek t Vranclškie'tės.

Motina: — Duosis Hartfordo kolonijai, 
selei Onutei didesnį ė: nenuilstančiam veikė-

s

sau pasiliksi mažesnį
Vincukas: ■ 

riau duok Onytei ais 
liu, tegul ji pasidėtai jnboto gimtadienio pa

koncerto vadui, kun. J. 
— Mac |Uį u£ tokią menišką puo- 
. J tauraus tėvynainio, prel.

nini krikščioniškai imui.
Naujas mokytoji iė asmeniui, kuriam arti 

Motina: — Kaziuk.!

Tai atitinkama

širdies kenčianti Lietu-
sipiktinusi išgirdus J samanota bakūžė, lietu- 
kią nešvarią kalbą. 1a daina. Nors prelatas

pagyvenęs amžiumi, bet

Bridgeport, Conn
Platinimas „Amerikos” 

prie bažnyčios yra lyg daly
vavimas loterijoje — kartais 
pritrūksta, o kartais lieka 
keli egzemplioriai. 
— būti nuolatiniu 
ratorium.

Patariu visiems,
ri reguliariai skaityti „Ame
riką, atsinešti prie bažnyčios 
3 dol. ar 1.60, o aš mielu no
ru pagelbėsiu užsirašyti „A- 
meriką”, kuri lankys jus kas 
savaitė.

Geriausia 
prenume-

kurie no-

A. J. Klimaitis

Parapijos choro metinis 
koncertas bus vasario 20 d. 
parapijos salėje. Choras ren
giasi su naujomis, gražiomis 
dainomis. Yra užkviestas 
dainininkas Aleksandras Va
siliauskas iš New Yorko. Tą 
dieną paminėsim ir Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo 26 m. šventę. Rytmetį 
10 vai. choras turės iškilmin
gas savo užprašytas šv. Mi
šias už Amerikos ir Lietuvos 
karius, o vakare 7 vai. iškil
mingą koncertą.

Visi lietuviai turi atminti 
šį koncertą. Neseniai mums 
dainavo bosas Stankūnas, ku
ris paliko didelį įspūdį pub
likoje, o dabar dainuos teno
ras Vasiliauskas.

Mūsų korespondentai daž
nai parašo, kad pas mus vis
kas gerai. Bet yra ir peikti
nų dalykų, štai, tokia Lietu
vių Apšvietos Draugija, ku
rioje priklauso vyrai ir mo
ters, turi išsirinkus pirminin
ku J. J. Mockaitį, kuris rūpi
nasi ne lietuvių tautos, o jos 
priešų reikalais. Jo vadovy
bėje draugija buvo net nu
siuntusi du atstovus į raudo
nųjų skodą Brooklyne.

Tautos atskalūnų suvažia
vime dalyvavusieji atstovai 
(E. Glavackienė ir J. Bart
kus) pranešė apie buvusį jo- 
marką ir su pasididžiavimu 
gyrėsi, kad buvo priimta re
zoliucija, reikalaujanti Lietu
vai sovietinės vergovės. Gla- 
vackienę gal dar galima kiek 
pateisinti, nes ji gimus ir au
gus šioje šalyje, apie Lietu
vos reikalus mažai supranta. 
Bet su M. ir B. visai kitokį 
reikalai.

Laikas būtų draugijai pa
matyti, kas jai vadovauja ir 
kur 
nuo

veda. Laikas išsivalyti 
šiukšlių.

Mat kaip

Amsterdam, N. Y

o 
s

I

kykloje taip pramok
Kaziukas: Mokyki: am tinka žodžiai: 

reiks man. Visai ne. 1 
vaikus išmokiau ta 
džius tarti.
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Tel. DEW. 5136

Sausio 16 d. moterų pašai 
pine kuopa buvo surengusi 
vienos dienos bazarą. Tai bu
vo par. mokykloje. Tikslas— 
paremti seseles pranciškie- 
tes. žmonių buvo daug. Pra
moga pavyko.

Ši kuopa neseniai įsikūrė, 
o jau spėjo gražių darbų at
likti. Rūpinasi bažnyčia, įtai
sė seselėms rakandų.

Berželis

Elizabeth, N. J.

Toronto, Ont

Vasario 27 d. prasidės vie
nos savaitės rekolekcijos. Jas 
ves kun. J. Kidykas, S. J. Vi
si tikintieji prašomi tą savai
tę paskirti sielos reikalams.

Mūsų mieste steigiasi 
Bridgeporto Lietuvių Tary
ba. Kai kurie veikėjai jau tu
rėjo savo pasitarimą ir nu
matė sukviesti susirinkimą. 
Dalyvaus tik asmenys, kurie 
norės Lietuvai gerovės; tai 
katalikai, sandariečiai ir ge
ri tautininkai, (mes visi esa
me tautininkai). Reikalas yra 
svarbus; kiti miestai tokias 
Tarybas jau turi. Taryba ne
bus kokiai politikai varinėti, 
o tik vieningam darbui Ame
rikos karo pastangoms rem
ti, Lietuvai pagelbėti.

Lietuvai Šelpti Komitetas 
sausio 16 d. turėjo metinį su
sirinkimą. Pirm. St. Kerbe- 
lis atsisakė iš pareigų. Jo vie
ton išrinktas Ant. Lukšis; 
kiti valdybos nariai: vice- 
pirm. M. Kerbelis, užrašų 
rašt. St. Kisieliūtė, fin. rašt. 
St. Karutytė, ižd. Mot. Kaz
lauskas, globėjai S. čekana- 
vičius ir P. Sargelis.

L. Š. K. susidaro iš visų 
Amsterdamo draugijų ir klu
bų atstovų (po du) ir rūpi
nasi Lietuvos ir vietos reika
lais. Komitetas yra daug nu
veikęs. Lietuvai atgavus Vil
nių, surinkta ir nusiųsta 
niečiams 900 dol. Vėliau 
papildomai nusiųsta 300 
Anglijon per B. Balutį
siųsta 100 dol. Nupirko už 
75 dol. ir tarp amerikiečių iš
platino A. Simučio knygą 
„Economic Reconstruction 
of Lithuania”. Noremo kny
gai „Timeless Lithuania” iš
leisti paaukota 300 dol. Į Pit
tsburgh© konferenciją buvo

vil- 
dar 
dol. 
nu-

labaiBridgeportiečiai 
džiaugiasi gražiu žiemos sau
sio mėnesiu.

Šv. Jono pašelpinė draugi
ja Naujų Metų išvakarėse su
rengė metinį balių, žmonių 
buvo pilna salė. Visiems su
sėdus prie stalų, kurie buvo 
apkrauti įvairiais ir skaniais 
valgiais, parapijos klebonas 
kun. V. MacGiwney atkalbė
jo maldą.

Visiems skaniai pavalgius, 
stalai buvo atimti ir prasi
dėjo šokiai, kurie tęsėsi iki 
dviejų vai. ryto. Vienas sta
las apkrautas valgiais buvo 
ištisai per visą salę kol šokiai 
pasibaigė. Atėję vėliau ir vi
si galėjo pavalgyti kada tik 
norėjo. Mūsų gerosios šeimi
ninkės visuomet ir visiems 
mokėjo gražiai ir mandagiai 
patarnauti ir paįvairinti val
gi-

Už tokią skaniai parengtą 
vakarienę ir didelį pasidarba
vimą tenka garbė ir širdinga 
padėka šeimininkėms. Di
džiausią naštą teko pakelti 
pirmutinei iniciatorei, Bronei 
Cirūnienei ir josios vyrui A. 
Ciriūnui (B. Cirūnienės bro
lis J. Žuklys yra Niagra 
Falls, N.Y. policininkas, veik
lus katalikas). Ciriūnai daug 
ir paaukojo iš valgio ir kito
kių dovanų. Vieną dovaną 
išleidus, gauta pelno virš še
šių dol. Su darbu ir auka pri
sidėjo Pranciška Dargienė, 
Izabelė Jurcienė, biznieriai p. 
Grubevičiai, paaukodami 
penkis dolerius. Tenka paste
bėti, kad p. Grubevičiai nie
kuomet neatsisako labdarin
go tikslo paremti tai su stam
bia auka, tai su darbu. Pra
nas Lekšas prisidėjo auka ir 
darbu. Labai daug dirbo Ve
ronika Samulevičienė ir Apo
lonija. Lastauskienė.

Sausio 2 d. Šv. Jono pašelp. 
draugijos metiniame susirin
kime perrinkta nauja valdy
ba: pirm. M. Dervinis (nau
jai išrinktas), vicepirm. P. 
Lekšas (naujai išrinktas) 
nutarimų rašt. S. Balčiūnas 
(paliko tas pats), rašt. padė
jėjas J. Samulevičius, ižd. A. 
Belickas (tas pats), finansų 
rašt. A. Ciriūnas (tas pats). 
Kontrolieriai; F. Karaliūnas 
(tas pats) ir J. Kalinauskas 
(naujai išrinktas). Parengi
mų komisija visai nauja iš
rinkta: M. Dervinis, P. Lek
šas, A. Lastauskienė, Em. 
Matjošaitienė, J. Samulevi
čius.

Buvo iškeltas ir svarstytas 
sumanymas, kad draugija 
imtų iniciatyvos suorgani
zuoti jaunimą, kuris dabar 
yra labai išblaškytas ir ne
turi savo tvirtos organizaci
jos. Pavesta valdybai paruoš
ti planus ir patiekti sekan
čiam draugijos susirinkimui.

Aistis

Sausio 21 d. palaidotas Bo
nifacas Brazaitis. Prieš ke
lias dienas buvo palaidotas 
jo brolis Nikodemas.

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

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

Juozas Grušas.

kia Graži Žeme

vabtijow

! idelės ligoninės palatos sienos lygios, baltos 
JoS. Kavalail' odos,, o ant švarių grindų sustatytos trys il- 

eilės baltų lovų.
LIETUVIS GRABU įeįna prižiūrėtojos, gailestingosios se- 

LaisniūotM PenMir!*” 5. Jos pakalbina ligonius. Visi ligoniai — džio- 
nkai nepaprastai mėgsta kalbėtis. Artimesne-

NuUūdimo valandoje! ovose gulintieji kalba savo tarpe, nuosta- 
mėgsta linksmus atsitikimus pasakoti ir sten- 
i vienas kitą prajuokinti. Vienas, gulintis ga- 

1601 - 03So.wa,latos, turi gitarą ir dažnai skambina. Ligo- 
mėgsta gitaros muziką ir parodo daug sen- 

sntalumo. Stengiasi vienas kitam kuo nors 
jti, turi daug užuojautos ir draugiškumo. Gal 
iena įstaiga taip greit nesuartina žmonių kaip 
uinėz •

W T E l abiausia visi laukia lankomųjų valandų. Jiems 
lietuvių radio pb? *a malonumo kiekvienas į palatą įėjęs svei

ki žmogus, nors ir ne jo lankyti butų atėjęs. Ta- 
ų akys, džiaugsmingo dėmesio kupinos, lydi 
veikųjų pasaulio atėjusį. Nelankomomis va- 

“ omis jie neturi kur dėti dėmesio ir neturi ko 
:ti.
pie mirtį niekados nekalba ir atrodo, kad nė 
tas apie ją negalvoja. Tačiau visi paskutinės 
lijos džiovininkai, ir kiekvienas tyliai sle- 
viduje kažkokį baisų šešėlį.
iad kuris jų numiršta, visi nepaprastą baisu- 
pergyvena. Po to ištisą dieną visi tyli, ir kiek- 

(Ramanaus^ las slaptai su kažkokia baime peržvelgia kitų 
..us. Jiems niekas nepasako, kurio eilė artina-

šauktis prie

Philadelphia, D

■ Trečiadieni 7:00 pjn.

■ Direktoriai

I ANTANAS L
1 3619 Eart Thomp**

Philadelphia *

I Telefonuoklte: 
4----------------- *—

Tel. POPIar 4110

Charles J.

LAIDOTO^ bet kažkoks, retai apsirinkąs, nujautimas il-
DIREKTOKI1 j sulaiko visų dėmesį ant vieno kurio ligonio

1113 Mt. Venn*'
Philadelphia

Moderniška laidoj® J1 

įel8, graži koplyfl* 
kelelvingienu «irteBd»*

Viskas nemokamai J 

dieną u

Įo.
iandieną, kampe stovinčioj lovoj, mirė jau- 
įvaikinas. Jo beveik niekas nelankydavo, ta- 
1 jis sakydavo, kada sustiprėsiąs, giminės jį 
įjsią į kurią nors sanatoriją. Pastaruoju laiku 
dažnai klausdavo gailestingųjų seselių, ką 
ytojai apie jį kalba ir teiraudavosi prižiūrėto-

jų, ar besaugojami jo rūbai. Keletą dienų prieš 
mirtį jam kažkas atsiuntė kiek pinigų, ir jis nu
sipirko iš vieno ligonio lengvas vasariškas kur
paites.

Po jo mirties visi buvo nepaprastai susimąstę 
ir ilgai nedrįso nė vienas pradėti kalbos.

Visų dėmesys, prieš jų norą, slapta, bet vis da
žniau ėmė krypti į jauną studentą, gulintį prie di
delio palatos lango. Vienas antroj eilėj gulintis 
ligonis net gailestingosios seselės paklausė, ar 
pagysiąs studentas.

Seselė nieko neatsakė, tik pažiūrėjo į studentą 
ir pati sau pratarė:

— Koks jis jaunas!..
Studentas girdėjo. Jis seniai jautė tylų, bet 

baisų, ligonių dėmesį, o dabar jį apėmė nesulai
komas nusiminimas. Jis nusisuko ir įsižiūrėjo 
į ligoninės sodą. Sodas buvo nušviestas saulės 
spindulių, o medžiuose skleidės pirmieji pumpu
rai. Toks gražus jam dabar atrodė gyvenimas. 
Skaudžiai suspaudė kažkas jo širdį, ir jis primer
kė akis...

Vėl jis įsižiūrėjo į mėlyną dangų. Dangumi 
plaukė balto pūko debesėliai. Jie plaukė tyliai, jie 
plaukė į vakarus...

Priėjo gailestingoji seselė.
— Tamsta šiandien daug stipresnis. Ir tempe

ratūros tamstai šiandien beveik tik trisdešimt 
devyni.

Jis staiga atsisuko, pagriebė jos ranką.
— Sesute!.. Sesute, aš šiandien stipresnis?..
— Taip, tamsta greitai galėsi vaikščioti.
— Sesute, tamsta nežinai, tamsta nežinai, kaip 

aš noriu gyventi.
Jo akys žibėjo, o skruostai buvo rausvi, 

pirmųjų saulėlydžių nurausvintas pavasario 
gus.

Jis žiūrėjo į jos veidą, į jos rankas. Koks 
žus, koks kupinas sveikatos atrodė jam jos vei
das. O jos rankomis jis stebėjosi, kaip stebisi kū
dikis jam dar nematytu daiktu.

— Sesute, tamsta gyvensi, bet mes čia nebegy
vensime... mes visi mirsime... ir priglaudė veidą 
prie jos rankų.

Jis žiūrėjo į nueinančią gailestingą seselę ir 
galvojo, kaip gera vaikščioti.

kaip 
dan-

gra-
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Seselė grįžo ir atnešė pamerktų pavasario gėlių. 
Pastatė gėles ant jo stalelio ir pasakė:

■— Tamsta žiūrėk į gėles ir galvok apie svei
katą, bet kvepinti jų daug tamstai negalima.

Palikęs jis galvojo:
„Gėlės!.. Kokios gražios mėlynos gėlės!”..
Paėmė ir pritraukė prie veido. Kaip kvepia pa

vasario laukais, kaip kvepia gėlės pavasario sau
le.

Vakarop jis išgirdo už lango linksmą juoką. 
Už lango juokėsi vyrai ir jaunos mergaitės. Jie 
fotografavosi — gailestingosios seselės, gydyto
jai ir jaunas vaistininkas.

Jis suspaudė gėles saujoj ir numetė ant stale
lio.

Paskui staiga pasisuko ir garsiai ligoniams pa
sakė:

— Jie fotografuojasi!
Jis pradėjo smarkiai blaškytis.
Sukando savo pirštus ir užsikniaupė.
Jis matė fotografuojantis gailestingąją sese

lę, kuri atnešė jam gėlių. Ji sėdėjo šalia jauno 
vaistininko.

— Koks gražus pavasaris!... — paskui jis sau 
kalbėjo.

Kada_ išsiskirstė tie, kurie fotografavosi, jam 
pasidarė be galo ilgu.

Tada jis ligoniams balsu pasakė:
— Šiandieną man gydytojas leido pavaikščioti, 

ir aš eisiu į sodą. — Jis melavo, todėl dar keletą 
kartų jis tą patį pakartojo.

Jis laukė vakaro, kada baigs darbą gydytojai 
ir gailestingosios seselės.

Paskui, žiūrėdamas į tolį, jis dar matė baltą 
paukštį, skrendantį aukštu dangumi. Paukštis 
iš lengvo skrido, ir jis sekė jį akimis, iki mažytis 
baltas taškas išnyko erdvių platybėse. Jam ro
dėsi, kad tas mažytis baltas taškas nusinešė tai, 
kas slepiasi jo sieloje. — Tai, kas sudaro jo il
gesį, jo liūdesį.

„Aš mirsiu” kažkodėl jis dabar galvojo ir 
žinojo pats, ko jam taip neišpasakytai gaila.

Nusileido saulė, ir palatą pripildė vakaro 
kurna.

Studentas tyliai atsikėlė, paėmė chalatą ir 
simovė kurpaitėmis.

ne-

pil

ap-

Lovos tokios žemos ir tiek daug, o palata tokia 
tuščia.

Koridorius toks ilgas, o jis eina vis prieš kal
ną.

Išėjo į sodą. Sode aplinkui žalia, ir truputį 
raibsta akys ir krūtinę užlieja nesuprantamas ge
rumas.

Jis jaučia, kaip pavasario gyvybė veržiasi ir 
plazda, pajutusi artėjančią naktį, ir virpulio sro
vės plaukia jo kūnu. Aplinkui vos prasiskleidu
siais lapais apsibėrę alyvų krūmai ir stiprus žalio 
augalo kvapas svaigino jo galvą.

Jis išėjo į lygią sodo aikštelę ir atsisėdo ant 
žemės.

Naktis nusileido į sodą, o topulių viršūnėse pra
žydo žvaigždės.

Kokia tyli, kokia kupina tylinčios gyvybės pa
vasario naktis, kokia kupina tylios muzikos pa
vasario naktis.

Jis tik jaučia, kaip kaista krūtinėje, o jo kūnas 
tirpsta, kaip migla nakties platume.

Jis pasviro kniūbščias ir palietė rankomis že
mę.

— Žemė!... Kokia graži žemė!... — ir prispaudė 
veidą prie žemės.

Ten aukštai viršum besiskleidžiančių sodų, vir
šum pavasario nakties švito naujos žvaigždės ir 
skaistėjo.

—- Štai jis, parvirtęs kniūbščias! — pasakė gai
lestingoji seselė: — ligoniai sakė, kad nuo pat 
vakaro jis išėjęs.

Sanitarai paėmė jį už pečių ir pakėlė.
— Kraujas! Jam kraujas tekėjo iš burnos!...
Ant žalios pavasario žolės, tarp nakties rasų, 

buvo stambūs kraujo lašai.
Rytą studentui pakvietė kunigą.
— Galvok apie Aukščiausiąjį Tėvą. Jis sustip

rins ir išgydo ligonius, Jis suteikia amžinąją lai
mę aukštybė-’ę.

Studentas i.usilpęs klausė kunigo. Jo akys bu
vo nublankusios kaip žvaigždės dienai auštant. 
Ir jis pasakė:

— O kokia graži žemė!...

Antrą dieną visi ligoniai buvo nepaprastai nu
liūdę ir susimąstę. Vienas kito jie klausė

— Kodėl jis pasakė: „Kokia graži žemė”.
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A. A. MUZ. J. JANKAUS LAIDOTUVES ♦
(Pradžia 1 pslp.) 

rapijos choras jam buvo ar
čiausia širdies — jį mokyda
vo ir lavindavo skrupulatiš- 
kiausiu uolumu, šiame darbe 
jam artimiausiais talkinin
kais buvo jo žmona ir sūnus 
Justas (kol išėjo kariuome
nėn). Jo vedamas Apreiški
mo par. choras buvo šios apy
linkės tikra meno pažiba — 
ir skaičiumi ir kokybe!

Daugiau kaip per 11 me
tų Brooklyne muzikas Jonas 
Jankus visu nuoširdumu dir
bo ne tik Apreiškimo parapi
jai, kuriai jis ištikimai tar
navo. Jis dirbo ir už jos ri
bų, nuolat patarnaudamas 
lietuvių visuomenei. Kada tik 
buvo Vasario 16 minėjimai, 
pasirodymai Pasaulinėje Pa
rodoje, Apylinkės Lietuvių 
Dienos, „Amerikos” koncer
tai ar vakarienės — visur 
matydavai muz. Joną Jankų 
su didesne ar mažesne dai
nininkų grupe. Kur tik bu
vo lietuviškas darbas, muz. 
Jonas Jankus buvo ten su sa
vo pagalba. Ir prieš pat mir
tį giliai sielojosi, kaip suor
ganizuoti didesnį chorą va
sario 16 šventės minėjimui, 
kurį vasario 13 d. rengia 
New Yorko Lietuvių Taryba.

Muz. Jono Jankaus asme
nyje netekome tauraus lietu
vio, labai nuoširdaus žmo
gaus, jautraus muziko, lietu
vių jaunimo mylėtojo ir ga
baus jo organizatoriaus.

Liūdinčiai p. Ievai Jankie- 
nei ir jų sūnui Justui reiškia
me giliausios užuojautos ir 
siunčiame suraminimo žodį.

MINĖSIME ŠVENTĘ

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 26 metų su
kaktis šiemet bendrai visų 
New Yorko lietuvių bus mi
nima vasario 13 d., sekmadie
nį, Webster salėje, New Yor
ke. Iškilmes ruošia New Yor
ko Lietuvių Taryba.

Tai vienintelis lietuvių tau
tos laisvės šventės minėji
mas, kurį drauge ruošia visi 
lietuviai, susibūrę į New Yor
ko Lietuvių Tarybą. Minėji
mas bus didingas, su įvairia 
programa. Jis turėtų susi
laukti plačiausio pritarimo 
lietuvių visuomenėje.

Bilietai jau platinami. 
Kiekvienas lietuvis, kuriam 
tik laiko ir kitokios aplinky
bės leidžia, turėtų šiose iš
kilmėse dalyvauti.

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
mas įvyks penktadienį, sau
sio 28 d., 8 vai. vak., Apreiš
kimo par. salėje.

Visi draugijų atstovai ir 
veikėjai prašomi dalyvauti.

Valdyba

METINIS SUSIRINKIMAS

Muz. Jonas Jankus iškil
mingai palaidotas sausio 25 
d. šv. Jono kapinėse iš Ap
reiškimo par. bažnyčios. Į 
bažnyčią velionies kūnas at
lydėtas iš grab. S. Aromiskio 
koplyčios, kur jis buvo pa
šarvotas. Lydėjimo eisenai 
vadovavo kleb. kun. N. Pa
kalnis, o giedojo vietos ir a- 
pylinkės vargonininkai.

Bažnyčia buvo perpildyta. 
Vargu ar ši bažnyčia matė di
desnes ir iškilmingesnes lai
dotuves per daugel metų.

Prieš ir per mišias labai 
įspūdingai giedojo vargoni
ninkų ir svečių giedorių cho
ras, kuriam vadovavo varg. 
Stankevičius. Vargonais gro
jo komp. J. Žilevičius.

Gedulo mišias prie didžiojo 
altoriaus laikė kun. N. Pa
kalnis, asistuojamas kun. A. 
Petrausko ir kun. B. Kruzo. 
Prie šoninių altorių mišias 
laikė kun. J. Balkūnas ir kun. 
K. Paulionis. Pamaldose, be 
minėtų kunigų, dalyvavo kun. 
J. Valantiejus, kun. J. Simo
naitis, kun. J. Aleksiūnas, 
kun. P. Lekešis, kun. K. Ma
lakauskas, kun. J. Kartavi- 
čius, kun. A. Masaitis.

Laidotuvėse be anksčiau 
jau minėtų muzikų, dalyva
vo vargonininkai: Al. Alek- 
sis, J. Brundza, Pr. Dulkė, A. 
Visminas, A. Kaminskas, A. 
Stanšauskas, Sokodolskis, 
Hodelis, Ks. Strumskis. Per 
mišias vieną giesmę sugiedo
jo ir parapijos choras, likęs 
šiandie našlaičiu.

Prieš išlydint iš bažnyčios, 
kleb. kun. N. Pakalnis pasa
kė atsisveikinimo žodi, įver
tindamas brangų velionies 
asmenį. Kapinėse kun. N. Pa
kalnis pašventino duobę ir at
skaitė maldas. Sugiedotas 
Angelas Dievo, naujan kapan 
įmesta atsisveikinimo gėlės...

Ponia Ieva Jankienė susi
laukė daug užuojautos pa
reiškimų. Už velionies vėlę

Lithuanian Universal Bu
reau, Inc. metinis susirinki
mas įvyks vasario 3 d. 8 vai. 
vak. savo įstaigos patalpose, 
222 So. Ninth Str., Brooklyn, 
N. Y.

Visi šėrininkai prašomi da
lyvauti. Negalėsią atvykti 
prašomi atsiųsti savo prane
šimus, kas jiems atstovaus.

Direktorių Valdyba

DIRBA IR MOKOSI

Alfredas Savičiūnas, Kons
tancijos ir velionies Jono Sa- 
vičiūnų sūnus, šiomis dieno
mis jau antrą kartą baigė Šv. 
Jono universitetą. Anksčiau 
jis buvo įsigijęs Bachelor of 
Arts laipsnį, o dabar Alfre
das gavo Bachelor of Busi
ness Administration laipsnį.

Alf. Savičiūnas yra 27 me
tų. Jis yra vedęs Aldoną šert- 
vietytę. Dienos metu jis eina 
Sperry Gyroscope Co. „super
visor” pareigas, o vakarais 
siekia dar aukštesnio moks
lo.

Alfredo ir Aldonos Savičiū- 
nų tėveliai yra „Amerikos” 
skaitytojai. Malonu sveikin
ti darbštų, gabų ir susipratu
sį lietuvį. Alfredui linkime 
labai gražaus pasisekimo.

KULBOKŲ PADĖKA

Velionies Albino Kulboko 
(Alfred F. Kulber) šeima 
nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie išreiškė užuojautą, už
prašė, mišias, atsiuntė gėlių. 
Ji ypač dėkoja giminaičiui 
kun. Juozui Barkauskui iš 
Newarko, kurs atlaikė laido
tuvių mišias; šv. Anzelmo 
kunigams, kleb. kun. K. Pau- 
loniui ir kun. V. Pinkui.

Šeima dėkoja visiems gi
minėms ir draugams, Kolum
bo Vyčių Thomas Don gan 
kuopai, American Can Co., 
policijos Anchor klubui ir vi
sam New Yorko policijos de
partamentui, kuriame velio
nis dirbo kaip detektyvas. Vi
sos užuojautos liūdinčiai šei
mai buvo dideliu suraminimu 
ir palengvino skausmą.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Apreiškimo par. mokyk
la sausio 23 d. turėjo mokslo 
metų užbaigimo iškilmes. Jos 
buvo bažnyčioje ir salėje. 
Mokyklos mokiniai gražiai a- 
tidavė paskutinę pagarbą 
muz. Jonui Jankui.

• Kunigų Vienybės centro 
valdybos posėdis bus New 
Yorke vasario 9 d.

• Pranė Mociejūnienė iš 
Rochesterio buvo atvykusi 
paviešėti pas savo dukterį I- 
zabelę ir žentą Juozą Lauč- 
kus. Dalyvavo a. a. muz. Jan
kaus laidotuvėse.

• Art. Barbara Darlys grį
žo iš Chicagos. Sausio 23 d. 
dainavo iš miesto radijo sto
ties (WNYC). Dvi daineles ji 
išpildė lietuviškai. Skambėjo 
labai aiškiai.

• Sofija ir Jonas Paulin 
(Palubinskai) susilaukė pir
mojo sūnaus. Naujagimis 
svėrė 11 sv. 2 unc. Motina 
sveiksta, o įpėdinis smarkiai 
auga.

• Kun. J. Valantiejus iš 
Waterburio buvo atvykęs į 
muz. Jankaus laidotuves. 
Drauge su juo buvo komp. 
Al. Aleksis.

• Pranas Bajoras, N. Y. L. 
K. Bonų kom. pirm., praneša, 
kad sausio 28 d. lietuviai per
duos kariuomenei 28 „jeep- 
sus”. Iškilmės bus 10 vai. ry
te Flushinge.

• Kun. Lt. K. Petreikis yra 
parvykęs iš užjūrio. Šiuo me
tu būna Virginijoj.

• Alfonsas Kuzmickas, ka
rys, sužeistas Viduržemio jū
ros fronte. Apie tai pranešta 
jo motinai, gyvenančiai Mas- 
pethe.

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos ruošiamas Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
šventės minėjimas bus vasa
rio 13 d. Webster Hall, New 
Yorke.

• Anitai Garšvaitei pada
ryta apendicito operacija. Li
gonė sparčiai sveiksta Brook
lyn© šv. Kotrynos ligoninėje.

• Kariuomenėn netrukus 
išeina Povilas Vičas ir Ant. 
Kiburis.

• Juozas Skarulis, karys, 
grįžęs iš Saliamono salų, te
bevieši pas tėvelius.

• „Amerikos” Pavasario 
Koncertas bus paskutinį ba
landžio mėnesio sekmadienį.

• Ksaveras Strumskis savo 
degtinės parduotuvę perkėlė 
į 322 Union Avė., Brooklyne.

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį kiekvienas 
parapijietis, išeidamas iš baž
nyčios, gaus parapijos finan
sinę apyskaitą. Kiekvieno ga
vusio apyskaitą pareiga pa
žiūrėti, kiek jis yra parapijai 
palaikyti prisidėjęs. Jei ma
žai — tai aukas padauginti, 
jei daug—dėkoti Dievui, kad 
Jis duoda sveikatos ir pasise
kimo mūsų gyvenime.

Parapijiečiai turėtų džiaug
tis, kad, klebono kun. J. Alek- 
siūno pastangomis, parapijos 
skola pereitais metais suma
žinta $2,000.00. Reikia tikė
tis, kad šiemet irgi bus ma
žinama skola, kurios liko 
$19,121.88.

REMKIM NELAIMINGUS
- ---------------------------- -i

"Help ’Me Win 
MY Victory"

Vaikų paralyžiaus vajus 
prasidėjo sausio 14 dieną ir 
baigsis sausio 31. Tuo metu 
Amerikos piliečiai prašomi 
siųsti aukas į vadinamą de
šimtukų (dimes) iždą, iš ku
rių bus gydomi apsirgę ta 
baisia liga.

Šį fondą specialiai globoja 
prezidentas Roosevelt.

NAUJA VALDYBA

Moterų S-gos 29 kuopos 
metinis susirinkimas įvyko 
sausio 19 d. Vadovavo pirm. 
O. Dobrovolskienė. Buvo 
daug pranešimų. Nutarta 
ruošti keletą pramogų.

Išrinkta nauja valdyba. 
Buvusiai pirm. O. Dobrovol- 
skienei atsisakius, išrinkta 
nauja pirm. St. Subatienė, vi- 
cepirm. Barakauskienė (ta 
pati), finansų rašt. J. Tere- 
beizienė, nutarimų rašt. T. 
Kubilienė, iždininkė ta pati, 
koresp. J. Terebeizienė.

S. S.

SĄJUNGIEČIŲ DĖMESIUI

Moterų S-gos New York— 
New Jersey apskrities meti
nis suvažiavimas įvyks vasa
rio 20 d., Angelų Karalienės 
par. salėje, Roebling ir So. 
4th Strs. kampe, Brooklyne. 
Pradžia 2 vai. popiet.

Visos kuopos prašomos at
siųsti atstoves. Tai svarbus 
metinis suvažiavimas.

Tikimasi, kad atstovės at
vyks laiku; 6 vai. vak. įvyks 
vieša vakarienė, kurią rengia 
M. S. 24 kuopa.

Pirm. S. Subatienė

IŠ NAMŲ SAVININKŲ 
VEIKLOS

Bayonne, N. J
—Sausio 26 d. pas kleboną 
kun. M. Kemėžį viešėjo klie
rikai: dij. Ignaciūnas, Pocius, 
V. Svirnelis ir Ant. Kaspa
ras. Jie yra parvykę žiemos 
atostogų.

— Kalėdojimas sėkmingai 
tęsiamas.

— Nuolatinė novena tre
čiadieniais už karius labai 
gausiai lankoma.

— Šiomis dienomis sužino
ta, kad Vito Kemėžis, mūsų 
klebono brolis, susižiedavo 
su mokytoja Maryte Čiurins- 
kaite iš Kearny. Vito yra jau 
paskutiniame medicinos kur
se. Greit susilauksime naujo 
lietuvio gydytojo.

Newark, N. J
Serga Kaminskienė

Agota Kaminskienė, Ant. 
Kaminsko žmona, yra susir
gus. Ji gydoma Presbyterian 
ligoninėje, 27 So. Ninth Str. 
Giminės ir pažįstami prašo
mi aplankyti, už ką jos vy
ras nuoširdžiai dėkoja.

Ligonė sunkiai serga jau 
2 mėn. Linkime jai sėkmin
gai pasveikti.

Rep.

Koncertas
Sausio 30 d., sekmadienį, 

3:30 vai. popiet šv. Jurgio 
dr-jos salėje N. J. Lietuvių 
Radijo programa rengia kon
certą. Skambins kompozito
rius Vyt. Bacevičius. Dainuos 
Kearny Lietuvių Politikos 
Klubo choras. Programoje 
klasiški ir lietuvių kompozi
torių kūriniai. Išnuomotas 
koncertinis Steinway pianas.

Kviečiame Newarko ir ap
linkinių miestų lietuvius gau
siai atsilankyti.

Jonas Giraitis

Visi linki labai gražaus gy
venimo Frances Glatke, ište
kėjusiai už Ensign William 
Kenny, kurs čia mokėsi. Jis 
yra kilęs iš So. Carolina. Jau
noji buvo veikli vytė, gerai

vitas, Pijus Blažaitis, Mike 
Mačiulaitis, Uršulė Stašienė 
ir p. Kulbokienė.

Atsistojimu pagerbti pe
reitais metais mirę sekantys 
nariai: Kasparas Daugėla, 
Pranas Barbšis, Vincas Dau
baras, Vincas Stankevičius ir 
Petro Tarno žmona.

Rep.

L. PILIEČIŲ KLUBO 
NARIŲ ŽINIAI

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9t!|
VALANDOS: 

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

šventadieniais susitars

M KAIP
j džiaugiasi... 
jjlę skelbėjas. 

Stina pareiga. 
jjOnii abejonės.

Ente
Offic

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

VALANDOS: 
9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

tjvikai savo „Laisvė
to džiaugtis menkiau-

dalykėliais, kurie, jų
iflBu, padeda lietuvių 

Penktadieniais uždaru pavergimui. Šiomis L 
von

Už žaidimą su ugnimi 
(fire-crackers) Naujų Metų 
išvakarėse Cl. Durwin, Go
shen, pateko 90 dienų į „be
langę.”užprašyta daug mišių.

į Radio Voice of the Lithuanians s 
j i p. m. :■

MONDAY • WEDNESDAY • FRIDAY • SATURDAY

I; JONAS VALAITIS WBNX. 1380 Kilocycles 5
ji 179 SOUTH 2nd STREET 260 EAST 161st STREET į
■J Brooklyn 11, N. Y. Bronx 52. N. Y. >

E Vergreen 8-7871 MEIrose 5-0333 J J
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Šv. Vardo draugijos meti
niame susirinkime valdyba 
palikta ta pati, būtent: pirm. 
Vincas Žemantauskas, vice- 
pirm. St. Pusvaškis, rašt. J. 
Mikolaitis, fin. rašt. J. Tu- 
masonis, ižd. M. Dailydėnas.

Dr-jos susirinkimai būna 
kiekvieną antrą mėnesio sek
madienį po 9 vai. mišių.

Visi parapijiečiai kviečia
mi prisirašyt.

Kovo 19 d. par. salėje bus 
rodomi įdomūs judomi pa
veikslai apie Kristaus kan
čią. Ruošia tretininkai.

Sausio 21 d. A. Daukanto 
salėje, Brooklyne, įvyko Di
džiojo New Yorko lietuvių 
namų savininkų organizaci
jos metinis susirinkimas, ku
rį sumaniai ir gyvai vedė p. 
J. J. Sherry (šertvitis), o se
kretoriavo adv. R. J. Urevich 
(Jurevičius).

Iš valdybos pranešimo pa
aiškėjo, kad organizuoti na
mų savininkai atlieka labai 
svarbų vaidmenį ir yra pasi
ryžę sutelkti daugiau jėgų 
sėkmingesniam darbui namų 
savininkų naudai, šiuom tar
pu lietuvių organizacijoj yra 
apie 200 narių ir per $200.00 
ižde pinigų. Nutarta pirkti 
Ketvirtosios Karo Paskolos 
boną už $50.00. Aptarta na
mų savininkų reikalai ir 
svarbesniais klausimais pri
imtos rezoliucijos.

Šiems metams valdybon iš
rinkta: pirm. J. P. Mačiulis, 
vicepirm. Z. Kavalunas, sekr. 
adv. Cl. Voketaitis, finansų 
rašt. J. Dobrow, ižd. P. Ma
čys, legaliu patarėju adv. Jo
nas Jurevičius. Direktoriais: 
Pius W. Shalins, A. Briedis,
S. Steckis, T. Lisajus, V. Pū
kas, P. Thomas, M. Šeskas,
T. Repšys, adv. R. J. Jurevi
čius ir M. Peikus.

Naujais nariais įsirašė: 
Povilas Kubilius, Lena Jeza-

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo biznio skyriaus meti
nis susirinkimas bus penkta
dienį, sausio 28 d. klubo na
me, 280 Union Avenue, 
Brooklyne, N. Y.

Visi nariai prašomi daly
vauti; išgirsite daug naujo 
šiame susirinkime. Klubo ge
rovė priklauso nuo visų na
rių.

Direktorių valdyba

Skaitytoje Laiškai

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,})

Tel.

žinoma apylinkės jaunimui. 
Jaunieji apsigyvensią Kali
fornijoje.

Federacijos skyriaus su
sirinkime nutarta: susirinki
mus turėti kas trys mėnesiai; 
gavėnios metu turėti mišias 
už Federacijos narius; daly
vauti Lietuvių Universalinio 
Biuro šėrininkų susirinkime 
vasario 3 d. (per atstovą) ; 
paskirti „Amerikos” Dešimt
mečio Fondui 5 dol.; mėginti 
suruošti koncertą ar teatrą, 
pasikvietus Maspetho par. 
chorą; pasidarbuoti karo bo- 
nų platinime.

Vietinis

Waterbury, Conn

Mrs. Emma Van 
gy v. Bronxe, Šv. EI 
Kalėdų metu išleido j 
menę paskutinį - 
vaiką.

Lietuvio kūrinių pa 
nadoje

12 VAIKŲ
parašė laišką „News-

1 redaktoriui, atkreip- 
jo dėmesį į p. Moley 
io klaidas.

Budriui atsakė laišku ne
žurnalo redaktorius, bet 

Moley, kuriam p. Bud- 
visai nebuvo rašęs.

konsulas Budrys ne-

Lietuvos generalinis 
Budrys negavęs at- 

į savo laišką profe- 
i Moley, kurs neseniai 
niekų apie lietuvių tau- 
irašė „Newsweek” žur- 
puslapiuose...

teko patirti šie fak-

ėmė 
sku 
Vas 
pra 
vo' 
myi

A! 
Gov

kai] 
dau

K

eliui žinoma, kad p. 
va mėgsta sensacijas.

I iki šiol mes nenorėjome 
i, kad p. Tysliava gale- 
isiškai atsisveikinti su 

ir žurnalistiniu pado-

Tysliava „Vienybėje”

mis 
mie

žiai 
dur 
kan 
ros 
kų

N

Žymus lietuvių d 
M. Dobužinskis, kuris 
New Yorke, apie va 
vidurį rengia savo 
parodą Montrealyje, 
j e.

Tuo tarpu jis dirt
Kongreso knygyno i litą savaitę paskelbė, kad 
mo, rinkdamas medžu iugas” ir „Amerika” no- 
nam katalogui iš me paskelbti kažkokią „sen
ties.

Lietuvių diena
Sausio 29 d., šeštadienį, vi

są dieną bus išstatyta Wa
terburio lietuvių dovana ar
mijai — lauko ambulansas. 
Ambulansą armijai įteiks 
sausio 30 d. 2:30 vai. popiet 
Lietuvių Komitetas Amerikai 
Ginti. Iškilmės bus prie 48 
Green Str.; jose dalyvaus 
kongresmanas Talbot, miesto 
majoras Monagan, piliečių 
klubo pirm. T. Matas ir kiti.

Sausio 29 d. čia bus žino
ma kaip Lietuvių Diena karo 
bonams platinti. Ją ruošia 
Waterburio Lietuvių Taryba > 
ir Lietuvių Komitetas Ame
rikai Ginti. Visi lietuviai 
Kviečiami paremti šią dieną. 
Kas Lietuvių Dienoje pirks 
doną, tas galės pasivažinėti 
nauju kariuomenės ambu- 
lansu.

Lietuvių Diena bus Victory 
House. Komitete dirba Dr. 
P. Vileišis, J. Trečiokas, Ant. 
Orantas, Ant. Lazdauskas, 
Dr. M. Colney, Marcelė An- 
drikytė ir ponia Colney.

Gerb. Redaktoriau:—
Prašau įdėti „Amerikon” 

šį mano laišką:
„Amerikos Lietuviui” Wor- 

cesterin esu siuntęs du kartu 
pinigus už prenumeratą. Ne
gavau nei laikraščio, nei pi
nigų. Rašiau gal 10 kartų, 
nieko negelbėjo — negavau 
jokio atsakymo. Turiu ir liu
dininką.

Kadangi ir dabar dar nega
vau atsakymo, tai norėjau 
viešai pasiskųsti.

Kastantas Gagas, 
Brooklyn, N. Y.

MOKYKLOMS ATOSTOGOS

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

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

J. P. MACUI LIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

Tel. GRamarcy 7-7697

Dr. S. 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.

t

Sausio 26 d. New Yorko 
mokyklose padaryta vienos 
savaitės atostogos. Jų metu 
tikimasi sutaupyti daug an
glies.

S

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, plasteriavimų, šaligat
vių cementavinui ir kt. darbus.

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

sau 
šist

E 
moi 
pas 
kar 
nac 
mą 
vie 

mirtį nieko kito, ką ji 
bė. Tysliavos begėdis- 
ųnuacija yra biaurus ir 
tus išmįslas, kurs turė-|ei1, 

bent tiek sveti 
Tysliavti.

į" apie prezidento Sme- 
8 mirtį. Ne mums atsa- 
„Draugo" vardu, bet, 

savo vardą, štai ką 
e pasakyti: 
erika” nenorėjo pas-

i apie a. a. prez. Smeto-

PARDUODA
Geri, pigūs, pa 

mai. Gerose vietose, 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, 
ko prašo. Apdraudžia 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės;

Joseph Vast
Real Estate

496 Grand St., Brooklyn^118 iau prasidėjo. Ue-\ 
Tel. EVergreen 7-lC““ai I“e 

uja didžiausiu stropumu.
, Vasario 16 šventės 

f. jimai daugelyje vieti
ICIement Vokeli

plačiau paskleisti.
/t d VO kotūS Mums atrodo, kad Vasari 

minėjimuose labai tink 
luti karo bonus. Kur ti 
irenka didesnis būrys, t( 

tinkime bonus. Bet n 
tina, kad Vasario j 

e ypač atsiminti ir Li 
žmones, ir Lietuvos n< 
usomybės bylą.

Vasario 16 šventės prog 
M pastirkime savo auk 

. etuvos gynimo reikalam: 
ir nusiųstime ją Amerikc

I
M

irtosios Karo Pasko-v

Saugok Savo

41-40 — 74th Sfr

į Jackson Heights, N.

NEwtown 9-5972

Teikiamas geriausias i Lietuvių Tarybai, Amerikc 
patikrinimas, prižiūrėt Mrtnvių organizuotos visut
AKINIAI prieinamiaiS- : 
kainomis pagal jų rū§.

Ši Įstaiga Įsteigta prie! II •

menės bendrai atstovybei.

• .Gabriel Heatter, radijo ž 
nių perdavėjas, dažnai n

OPTOMETRISTAS - 

394-398 Broadway, Brooklyn,

UETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandi

o. _ _ o o. .J “Wo savo pagarbos saStengei Cl ule . žemę ginančiai Rusijai, i 
opiu tikėjo jos vadų gera valia..

tikėjo Jungtinių Tautų s 
usių narių bendradarbit 
taikiam rytojui suki

^Vasario 1 d. Heatter pr 
jautresniu tonu. Jis par 

»abejonių dėl šviesios a 
fe. Savo abejones remia 
fe faktais:
Rusijos „Pravda” be jo. 

įlindo įžūliai puolė W
Wilkie, kurs truput

Patogi Vieta UžėjWjėgmo ginti Lenkijos ir B 
Su MOTERIMS Pjosvalstybių teises. Mask 

didelis PAsmraa* f? Ame?0(s 
visokių gėrM tarpininkauti ginče 

Lenkijos vyriausybe. Mas 
JUOZAS ZEIDA1 R „Izvestijos” vasario 1 

411 Grand Street * Puidai
d ii n Y 1 Proiasistu...Brooklyn, N.L[Gabriel F

HAvemeyer 8-025?
RALPH KRUcl 

FOTOGRAFĖ 
65 - 23 GRAND AVE>1 

Maspeth, N. Y.

- - - - -  Heatter, tikiu 
sakė ne savo, o milijo 
lonių abejones.

Vasario 1 d. „Izvestk 
tolino valdžios organas, p 
kelbė straipsnį, kuriame a 
aukia popiežių Pijų XII pi 
tolstu, o Vatikano uzsien
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