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I iris Naujų Metų išva- 
1 nieko nauja nepasakė. 
Irtojo tuos pačius me- 
■ iriais vokiečių tauta 

r yra maitinama nuo 
lietų sausio 30 d., kai 
| atėjo valdžion. Bet jo 

iudija, kaip fanatiškai 
yra įsipareigoję gin-

| ip jie yra apnarstę vi- 
1 iečių tautą kovoti.
į| utiniai įvykiai vokie- 
9 nte labai ryškiai bylo-

i karo pergalė nebus 
K. Ji daug kaštuos ir 
į J ir turtu. Todėl kiek- 

amerikietis šiandie
S tkaupti visas pajėgas, 

Įsų pergalė būtų grei-
I r pigesnė.
9 vieno darbas, nežiū- 

Lr atliekamas, turi bū- 
9 amas visu nuoširdus 

Jia to, privalu visada
I >ti į vyriausybės kvie- 
I alyvauti visose karo 
I ?ose.
l ėkime Naujus Metus 
| padidintu pasiryžimu 
I inti karo pergalę.

Brikiečių dalinys, kurs 
:ė per 10 dienų belgų 
ne mieste ir apylinkė- 

Iiė sau garbingą la- 
,ro istorijoje. Per 10 
buvo apsuptas prie- 
ar. Reikalauta pasi- 
t į tai atsakyta vie- 
i: nuts!

;ne gynėjų padėtis 
e vilties ir be išei- 
jie atsisakė pripa- 

ią padėtį esant. Jie 
o vilties. Jie kovojo 
pajėgų. Ir išsilaikė! 
ė priešo puolimus.

3 ir lietuvių tautos, 
ynėjų padėtis labai 
Bastogne amerikie- 
ariams. Daug kam 

■ i tautos padėtis jau 
I be vilties ir be išeities.

aiškiai ir griežtai atsi- 
j prisidėti prie pesi- 
prie vilties nustojan-

tiki į žmogaus asmens 
ą, kas nenulenkia 
o netiesai, kas tiki į 
;ąjį Dievą, tas negali 
i į Lietuvos nepriklau- 
; ir laisvę.
ųjų Metų pradžioje 
inkime savo tikėjimą. ■ 
skime savo gretas, 
j kaip vienas.

m. vasarą Valstybės 
etorium buvo Sumner
Tai tas pats asmuo, 

ivadavo Valstybės Se- \ 
ų Hull 1940 m. vasa- 
bolševikai pasalingai

I sietuvą, Latvija ir Es- 
41 m. rugpiūčio 14 d. 
buvo tame pat laive, 

Roosevelt ir Churchill 
ė paskelbti Atlanto

įer Welles dabar pa
savo straipsnį apie

) Čarterį. Jis nerimas- 
dėl tų asmenų, kurie 
si iš Atlanto čarterio, 
lor-i paskelbti čarterį 
kiančiu, nebeturinčiu 

es išsamiai pabrėžia, 
tlanto Čarteris gimė 
, konstituciniu keliu. 
;ymi, kad jis yra pri- 
,s visiems Jungtinių 
nariams, nes visi jie 
jė Jungtinių Tautų įs- 
) deklaraciją, kurion 
;raukti Atlanto čarte- 
niai. Tai pasakęs, Wel- 
.siai nurodo, kad tau
to, kaip galingi Jung- 
’autų nariai imasi vie
kų žygių, nesuderina-
Atlanto čarterio dės-

ŽUVĘ KARIAI

Šiomis dienomis pranešta, 
kad įvairiuose karo frontuo
se savo gyvybes paaukojo 
šie lietuviai amerikiečiai ka-

Edvardas Kanapkis iš 
Worcester, Mass.

Albertas Gricius iš Engle
wood, Ill.

Juozas Žulys iš Baltimore, 
Md.

Traukinio Nelaimėj 
Žuvo Lietuvis

Ogden, Utah. — Netoli čia 
įvykusioje traukinio nelai
mėje žuvo 47 keleiviai, o per 
80 sužeistų. Žuvusių tarpe 
yra viena šeima iš šešių as
menų.

Tarp žuvusių yra vienas 
lietuvis karys, seržantas An
tanas P. Druskis iš Omahos.

es pasisako už neati- 
aą sudarymą tarptau-
>rganizacijos, kuri įga-

tlanto čarterio dės- 
dymą.
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ROOSEVELT RUOŠIASI KELIONEI

VokiečiaiAtnaujinoPuolimą
------------------------ * ______

Bolševikų laikraščiai pa
skelbė Vilniuje pasakytą Jus
to Paleckio kalbą. Tai ilga, 
gal kelių valandų sakymo 
kalba, bet joje nieko džiugi
nančio lietuvių tautai.

Maskvos pastatytas Lietu
vai kvizlingas labai jautriai 
šneka pie lietuvių išgyventas 
kančias vokiečių okupacijoje, 
apie partizanų kovas, apie iš
gabenimus į Vokietiją sun
kiems darbams. Bet nė žode
lio nerasi pas jį, kas atsiti
ko su tais, kurie buvo išga
benti traukinių traukiniais į 
Sibirą, į Kazakstaną ir kitas 
Rusijos gilumas.

Paleckio kalboje labai daug 
grasinimo Visiems tiems Lie
tuvos žmonėms, kurie nepri
tars sovietinei valdžiai. Jis 
šaukė, kad bus pavartotos 
„atitinkamos” priemonės 
prieš nepritariančius.

Kas yra tos „atitinkamos 
priemonės”, labai lengva nu
manyti. Pirmųjų metų bolše
vikų okupacija Lietuvoje apie 
tai vaizdžiausiai pasako.

Paleckis kalbėjo neva „ta
rybinio seimo” nariamjfe..ku- 
rie buvę išrinkti 1940 nfisTa- 
me „seime” nėra kitokio as
mens, kaip tik komunistai. 
Daugelis jų seniai jau dirbo 
savo gimtajam kraštui pa
vergti.

Savo ilgą kalbą Paleckis 
baigė įprastais bolševikiškais 
šūkiais „tegyvuoja” ir „tegy
vuoja”. Žinoma, kiekvienas 
„gyvavimo” šauksmas buvo 
palydėtas plojimais.

Kai jis sušuko „tegyvuo
ja lietuvių tauta”, tai jo 
klausytojai tik plojo. Bet kai 
jis sušuko „tegyvuoja... mū
sų didysis vadas Stalinas”, 
tai jo klausytojai ne tik plo
jo, bet garsiai šaukė ir visi 
kaip vienas atsistojo...

Štai kokie ten lietuviai! 
Už savo tautos gyvavimą tik 
ploti įstengia, o už savo pa
vergėją nežino kaip ir besi- 
lankstyti!

Šioje „Amerikos” laidoje 
malonus skaitytojas ras 
reikšmingą Dr. K. Pakšto 
straipsnį. Jame labai vaiz
džiai, tikromis skaitlinėmis 
parodoma, kokią vietą civi
lizacijoje Lietuva užėmė.

Dr. K. Pakštas, pasiremda
mas oficialiais šaltiniais, pa
gamino įdomią lentelę, kuri 
rodo, kad Lietuva užima la
bai aukštą vietą. Autorius 
parodo, kad žmonės geriau ir 
ilgiau gyvena, kuo toliau jie 
būna nuo rytų.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt turėjo pasikal
bėjimą su Kongreso vadais 
ir pranešė jiems sausio 2 d., 
kad jis planuoja „kada nors 
greit” susitikti su ministeriu 
pirmininku Churchilliu ir 
maršalu Stalinu.

Bet nė vienas iš Kongreso 
narių, buvusių pas Roosevel- 
tą, nenurodė, kada tas ,greit’ 
gali būti. Spėliojama, kad 
Roosevelt susitiks su Chur
chilliu ir Stalinu tuoj po sau
sio 20 d., kada jis bus įves
dintas prezidento pareigoms
jau ketvirtam terminui.

Liublino Komitetas 
Pasiskelbė Valdžia
Lenkų Liublino komitetas 

pasiskelbė laikinąja Lenki
jos vyriausybe. Šį komitetą 
išimtinai globoja Maskva, 
kurios žinioje jis visą laiką 
veikė. Prezidentu paskelbtas 
Boleslaw Berut, ministeriu 
pirmininku Edward B. Osub- 
ka-Morawski, o karo minis
teriu — gen. Rola-Zymierski.

Vatikano Pažiūros 
Nepakeičiamos

Vatikanas. — Vatikano 
laikraštis „Osservatore Ro
mano” sausio 2 d. paskelbė 
naują straipsnį, kuriame pa
kartojamos Bažnyčios pažiū
ros į komunizmą.

Straipsnis yra atsakymas į 
naują kairiųjų italų judėji
mą, pasivadinusį „krikščio
niškais kairiaisiais”. Pra
džioje šio judėjimo vadai bu
vo pasiskelbę katalikų komu
nistų partija, kurią Vatika
nas tuojau buvo pavadinęs 
tikru vardu. Tada partija pa
smerkimą priėmė dėmesin ir 
tuojau pakeitė vardą, bet vis- 
tiek pasisakė už laikymąsi 
marksizmo.

Vatikano laikraštis nuro
do, kad katalikybė ir komu
nizmas yra visiškai nesuderi
nami, nežiūrint kokiu vardu 
komunistai pasivadintų.

Sausio 2 d. pranešta, kad 
vokiečiai pradėjo naują puo
limą vakarų Europoje, pra- 
plėsdami savo frontą prie Sa- 
aro upės. Keliose vietose 
jiems pasisekė prasiveržti į 
dviejų mylių gilumą.

Belgijoje ir Liuksemburge 
Amerikos kariuomenės dali
niai sėkmingai iš naujo puo
lė stiprias vokiečių pozicijas 
ir išmušė iš ten geroką jų da
lį. Tačiau kitose fronto daly
se amerikiečiai buvo privers
ti laikytis gynimosi, o ne puo
limo vietos.

Nauji vokiečių puolimai at
rodo esą nukreipti^su tikslu 
išstumti Amerikos dalinius 
iš rytinio Saaro kampo. Sa
vo puolime vokiečiai naudoja 
pėstininkus ir artileriją. Iki 
šiol Saare puolimai nebuvo 
labai dideli, bet kariuomenės 
vadovybė į tai žiūri labai rim
tai.

Vokiečių vadovybė, atrodo, 
darys viską, kad ir brangiau
sia kaina, išstumti Sąjungi
ninkus iš bet kurios Vokieti
jos teritorijos dalies, kur tik 
jų daliniai būtų.

Vokiečių kariuomenei va
karuose vadovauja maršalas 
Rundstedt.

Sąjungininkų daliniams 
Europoje sausumos fronte 
daug pagelbsti aviacijos pa
jėgos. Taip sausio 2 d. įvai
rias vokiečių vietas bombar
davo 1,700 Amerikos ir 1,- 
000 Anglijos bombonešių.

Anglų bombonešiai bom
bardavo Nurembergą, Lud- 
wigshafeną ir Berlyną. Nu
mesta apie 5,000 tonų bom
bų. Nuremberg yra svarbus 
geležinkelių ir industrijos 
centras. Ludwigshafene yra 
chemijos dirbtuvės.

F.B.I. SUĖMĖ VOKIEČIŲ ŠNIPUS

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pasikalbėjime 
su laikraščių atstovais pri
pažino, kad tarp Sąjunginin
kų yra „skirtumų, kurių vie
ni svarbūs, kiti nesvarbūs”, 
bet jie esą neišvengiami. Jis 
vėl pakartojo, kad jis ruo
šiasi netrukus susitikti su 
Churchilliu ir Stalinu.

Roosevelt pažymėjo, kad 
nors ir yra skirtumų, bet ne
būtų gera apie tai kalbėti 
balsiai.

Londone manoma, kad šio 
mėnesio gale Roosevelt gali 
atvykti į Angliją ir kad iš 
ten abu demokratijų vadai 
vyktų susitikti su Stalinu.

Manoma, kad šią „vyriausy
bę” netrukus pripažins Rusi
jos vyriausybė, kurios pavyz
džiu greitai paseksiančios 
Anglija, Čekoslovakija, Bul
garija, Rumunija, Suomija, 
Norvegija, Jugoslavija ir 
Prancūzija.

Anglija ir Amerika teisėta 
Lenkijos vyriausybe iki šiol 
pripažino lenkų vyriausybę 
Londone, kur prazidentu yra 
Račkievič, e mFmšteriu -pir
mininku — Arciševski.

Liublino komitetas sutin
ka su visais Stalino. reikala
vimais Lenkijos atžvilgiu.
Jis sutinka priimti Lenkijai 
tokias sienas, kokias Rusija 
pripažins.

Dingo 4 Laivai
Whashington. — Laivyno 

vadovybė praneša, kad nese
niai mūsų laivynas neteko 
vieno submarine, vieno vi
dutiniško laivo ir dviejų tor
pedinių laivų.

Dingusio submarine įgulą 
paprastai sudarydavo 54 as
mens.

KONGRESAS PRADĖJO DARB|
 *-----------------------

6 Washington, D. C. — Sau
sio 3 d. pradėjo savo darbą 
naujasai Kongresas — Sena
tas ir Atstovų Rūmai. Tai 
jau iš eilės 79-tas Kongre
sas nuo mūsų šalies nepri
klausomybės pradžios.

Šios savaitės gale arba ki
tos pradžioje Kongresas gaus 
prezidento pranešimą apie 
valstybės padėtį. Po to Kon
gresas imsis tikro darbo — 
svarstyti prezidento siūly
mus ir ruošti savo narių ini
ciatyva įstatymus. Manoma, 
kad Kongresas šiemet turės 
labai mažai pertraukų nuo 
darbo.

Šiame Kongrese demokra
tai daug stipresni nei buvu
siame. Atstovų Rūmuose de
mokratų dauguma dabar žy
miai ryškesnė. Visa Kongre
so vadovybė bus demokratų 
rankose.

A.

Malonu čia pranešti, kad 
kitoje laidoje turėsime kitą 
Dr. K. Pakšto straipsnį apie
argumentus, iškalbingai šne
kančius už Lietuvos nepri
klausomybę.

Rusai Gabenasi 
Svetimą Turtą

Washington, D. C. — J.
V. ir Didž. Britanija įteikė 
sovietų Rusijai labai griežtą 
protestą dėl turto grobimo 
Rumunijos žibalo versmėse.

Okupacinė sovietų armija 
veža Rusijon brangius žiba
lo versmių įtaisymus, kurie 
priklauso Amerikos ir britų 
bendrovėms. Kai sovietų at
sakymas buvo nepakankamai 
aiškus, tai valdžia įsakė am
basadoriui Harrimanui aiš
kinti reikalą pačiam Krem
liuje.

Rusai neleidžia Amerikos 
karo misijos nariams aplan
kyti žibalo versmių srities.

____

Žuvo Admirolas
Sir Bertram

d.Paryžius. — Sausio 2 
čia pranešta, kad lėktuvo ne
laimėje užmuštas admirolas 
Sir Bertram Ramsay, Sąjun
gininkų laivyno vakaruose 
viršininkas. Velionis buvo 62 
metų.

Admirolas Ramsay buvo 
laikomas žymiausiu pasauly
je žinovu, kaip suplanuoti ir 
įvykdyti didžiulius laivų žy
gius. Jo vadovybėje, 1940 m. 
vasarą anglai išgelbėjo iš 
prancūzų Dunkirk uosto per 
385,000 karių. Jo žinioje bu
vo įsiveržimai iš laivų vaka
rų Prancūzijoje, šiaurės Afri
koje ir Viduržemyje.

Prieš du mėnesiu lėktuvo 
kelionėje žuvo kitas įžymus 
karo pajėgų vadas, maršalas 
Trafford L. Leigh — Mallo
ry, Sąjungininkų aviacijos 
viršininkas.

Prancūzijoj Mirė 
Rašyt. Rolland

Paryžius. — Iš čia prane
šama, kad gruodžio 30 d. mi
rė Romain Rolland, įžymus 
prancūzų rašytojas, sulaukęs 
78 metų amžiaus. Mirė savo 
namuose.

Jis buvo plačių gabumų: 
dramaturgas, muzikas, filo
sofas, romano rašytojas. Se
natvėje palinko į komunizmą.

Karo bonai yra galingas 
ginklas prieš išorinius ir vi
daus priešus.

RUSAI KAUNASI BUDAPEŠTE

KARIŲ AUKOS

buvo suimti, ne
susisiekti su Vo-

yra: William 
Colepaugh (Cald-

26 met

Federalinio Investigacijos 
Biuro (FBI) žmonės suėmė 
du vokiečių agentus, kurie 
buvo atgabenti nacių subma
rine Jie atvyko 1944 m. lap
kričio 29 d. į Maine valst. pa
kraštį, bet 
suspėję nei 
kieti j a.

Suimtieji 
Curtis 
well),

Erich Grimpel, 35 metų. Co
lepaugh yra gimęs Nantick 
Conn, ir lankęs dvejis metus 
Massachusetts technologijos 
institutą. Jis tarnavo Ameri
kos laivyne šio karo metu, 
bet buvo atleistas. Antrasai 
agentas yra Vokietijoj gimęs 
ir ilgai gyvenęs Peru valsty
bėje.

Abu atvežti Amerikon i|.

DŽIAUSIOS IŠJAIDOS
*-----------------------

Washiington. — Pernai 
(1944 metais) mūsų valdžia 
kas mėnuo karui vesti išleis
davo po 7 bil. 444 mil. dole
rių. Daugiausia išleista gruo
džio mėnesį — 7 bil. 503 mil. 
dol.

Iš viso pernai karui vesti 
Amerika išleido 89 bil. 326 
mil. dol. Tai yra pusaštunto 
bilijono dolerių daugiau nei 
1943 metais.

Valstybės iždas pajamų iš 
viso turėjo 44 bil. 421 mil. 
dol., o išlaidų iš viso buvo 97 
bil. 158 mil. dol. Tad valsty
bės iždui deficito (trūkumo) 
pernai susidarė 52 bil. 737 
mil. dolerių.

Prancūzai Priimti 
Į Jungt. Tautas

Washington. — Sausio 1 
d. Prancūzija priimta į Jung
tinių Tautų šeimą. Prancūzi
jos vardu Jungtinių Tautų 
deklaraciją pasirašė Henri 
Bonnet, naujasai Prancūzi
jos ambasadorius. Jį paskyrė 
generolo De Gaulle vyriausy
bė.

Pasirašymo apeigose daly
vavo Jungtinių Tautų diplo
matiniai atstovai, kurių tar
pe buvo Rusijos ir Lenkijos 
ambasadoriai.

Prezidentas Roosevelt pa
sveikino ambasadorių Bon
net kaip Prancūzijos atstovą 
ir pareiškė, kad Prancūzija 
yra stiprus sąjungininkas 
laisvų ir taiką mylinčių tau
tų šeimos pirmose eilėse.

Turkija Nutraukia 
Ryšius Su Japonais

Ankara. — Turkijos atsto
vybė sausio 3 d. nutarė nu
traukti diplomatinius santy
kius su Japonija.

Nutarimas įsigalioja sau
sio 6 d.

Sutinka Trauktis 
Karalius Petras

Londonas. — Jugoslavijos 
karalius Petras II, kuris šiuo 
metu gyvena Londone, pata
riamas Churchillio ir Edeno, 
sutiko tuojau paskirti valdy
mo tarybą Jugoslavijai. Ka
ralius Petras, anot jo drau
gų, esąs nustojęs vilties ka
da nors atgauti sostą. Jis 
planuoja atvykti į Ameriką, 
kur turi sudėjęs turto į ap- 
draudą, kurią paliko jam jo 
tėvas, karalius Aleksandras.

Iš ten pat pranešama, kad 
karalius Petras regentais pa
skirs nuo trijų tautų: Serbi
jos, Kroatijos ir Slovakijos. 
Be to, yra planuojamas tau
tų balsavimas, per kurį bus 
pasisakyta, kokios valdžios 
jie norėsią.

Iš Londono ateina žinios, 
kad vokiečiai deda pastangų 
prasimušti pro rusų kariuo
menės linijas, kurios yra ap
supę Budapeštą, vengrų sos
tinę.

Rusai jau turi paėmę apie 
300 kvartalų miesto ir jau 
puola karališkus rūmus.

Vokiečiai, pagal rusų pra
nešimus, išsiuntė 80,000 ka
reivių, kurie manė, kad jie 
prasimuš per rusų apsuptą 
grandinę ir išlaisvins mieste 
esančius vokiečių karius. Bet 
jų pastangos nuėjo niekais.

Manoma, kad Budapešto 
kritimas gali įvykti bet kurią 
valandą.

Washington. — 1944 me
tais Amerikos karių ir jūri
ninkų, žuvusių, dingusių, ne-

aparatu ir kitais įrankiais. 
Su savim jie buvo atsivežę 
60,000 dol. ir daug suklasto
tų dokumentų. Jie buvo pa
ruošti didelio sabotažo ir 
špionažo darbui.

Prieš suimsiant, abu nacių 
agentai yra gyvenę Bostone 
ir New Yorke įvairiuos vieš
bučiuose.

Colepaugh tarnavo Ameri
kos laivyne nuo 1942 m. spa
lių 2 iki 1943 m. sausio 29 d., 
bet buvo atleistas, nes buvo 
įtartas palankumu Vokieti
jai. 1944 m. sausio 12 d. jis 
išvyko į Portugaliją „Grips- 
holm” laivu, kaip įgulos na
rys. Jis pabėgo nuo laivo pa
siekęs Portugaliją, kur jis su
sisiekė su Vokietijos konsu
lu. Netrukus jis buvo jau Vo
kietijoje.

Abu suimtieji dabar laiko
mi New Yorke, viename iš, 
kalėjimų, kol bus nuspręsta, 
kuriam teismui atiduoti.

laisvėn patekusių ir sužeistų 
skaičius buvo 495,052.

Pernai iki gruodžio 14 d. 
užmuštųjų fronte Amerikos 
vyrų skaičius siekė 82,634, 
kurių 70,676 priklausė armi
jai, o 11,958 — laivynui.

Dingusių sąraše, pernai 
buvo 94,261 pavardė.

Anglai Burmoje 
Veja Japonus

Kalkuta. — Anglijos dali
niai, džiunglių kovotojai, 
staigiu žygiu Burmoje pasie
kė kelių laimėjimų. Jie ap
supo japonus prie Mu upės ir 
užėmė Kabo miestelį.

Valdžios kalėjimuose 1944 
m. padirbta visokių daiktų 
$17,000,000 vertės.
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Dr. K. Pakštas

LIETUVIAI GERIAU, ILGIAU GYVENA
Nuo 1929 m. man tenka 

kai kada rašyti ir kalbėti 
apie žmonijos civilizacijos 
laipsnius pagal tuos materia
linio gyvenimo kriterijus, ku
rie leidžia save aptarti kon
krečia statistine skaitline 
(koeficientu). Mano metodas 
žymiai skiriasi nuo prof. E. 
Huntingtono metodo tuomi, 
kad iš 12 jo kriterijų aš lai
kau bent dešimtį nepasiduo
dančiais išmatuoti statisti
niu būdu. Tik mokslingumą 
(education) ir hygieną gali
ma kiek patenkinamai išma
tuoti, bet ne tautų gabumus 
filosofijoj, literatūroj, me
ne, teisingume (honesty). 
Dažnai man teko pagalvoti 
apie vieną patį bendriausią 
kriterijų, kuris daugiausia 
pasakytų apie žmonių relia- 
tyvę gerovę ir laimę.

Kaunan atvykę svetimša
liai turistai ar diplomatai la
biausia pastebėdavo lietuvių 
genijų puikiuose operos vai
dinimuose, nemirtingo čiur- 
lionies galerijoj ir Kultūros 
Muziejuje, mokyklų ir litera
tūros augime. Svarbiausioje 
Kauno gatvėje Laisvės Alėjo
je jie matydavo daugiau kny
gynų kaip bet kurioje kitoje 

. Europos gatvėje. Bąt sočia- 
į <liuese reformose susikoncen

travęs žmogus gali patiekti

lygiai suprantamos, visų ver
tinamos, visus patenkina ir 
džiaugsmu pripildo. Ir turi
me mes prisipažinti, kad tas 
aukštosios kultūros viršūnes 
Lietuvoje, kaip ir bet kur ki
tur pasauly, pasiekia tūks
tančiai labiausia prasilavinu
sių žmonių, bet ne milijonai, 
ne plačiausios masės pradi
nio mokslo piliečių, kurie 
tuos dalykus tik paviršuti
niškai vertina ir brangina.

Labai daug tautų kasdieni
nio pasisveikinimo ar atsi
sveikinimo formulę reiškia 
sveikatos linkėjimu. Lietu
viai sako: sveiki-gyvi, rusai 
— budte zdorovy, zdrastvuy- 
te ir t.t. Daugelis priežodžių 
ir patarlių įvairiose kalbose 
traktuoja sveikatą ir ilgą gy
venimą kaipo brangiausius 
žmogaus turtus, kuriems nie
kas kitas nesilygina. Tad iš 
šitos kertės žiūrėdamas į gy
venimą, aš priėjau išvados, 
kad gimusio žmogaus proga 
ilgiau gyventi, vėliausia mir
ti yra jo pats didžiausias 
troškimas. Mažas mirtingu
mas atspindi masių sveikatą, 
maisto gausumą ir gerumą, 
buto ir rūbų komfortą, šva
rumą ir sanitarinių priemo-

Gana nuostabu, kad šitas su
prastintas metodas man pa
tiekė beveik tokius pat laips
nius, kokius prof. E. Hun
tington gavo įvairioms pa
saulio dalims sujungdamas 
nuomones kelių tuzinų moks
lininkų, įmančių domėn net 
dvylika sunkiai apčiuopiamų 
kriterijų.

Nepriklausomybės pra
džioje, t. y. 1920-1925 m., Lie
tuvos žmonių ir kūdikių mir
tingumas buvo maždaug toks 
pat kaip Rusijoj, Lenkijoj ir 
Balkanuose. Tačiau nuolati
nis mokslo plitimas, gerėjan
tis maistas, mediciniškas pa
tarnavimas ir rūbai Lietuvos 
sveikatingumo poziciją Euro
poje perkėlė iš kokios 20 ar 
22-ros vietos į 8-tą vietą, pri
artinant mūsų tautą prie pa
čių kultūringiausių tautų. Ir 
labai žiaurus rusų bei vokie
čių režimas, ir labai uoli cen
zūra negali per kelis metus 
atimti lietuviams visai tei
singai pelnyto pasigerėjimo 
jų pačių laimėtais kultūros 
vaisiais.

Dabar pažiūrėkime kurių 
šalių žmogus užgimęs ilgiau 
tikisi gyventi. Nenorėdamas 
skaitytojo skaičiais varginti, 
čia apsiribosiu tik Centrine 
ir Rytine Europa bei U. S. A.

Vidutinis amžius
Vyrai: Moterys:

J. A. V. 59 62
(Tik baltieji) 

Olandija 65 66
Danija 60 64
Vokietija 60 63
Lietuva 52 56
Čekoslovakija 52 55
Lenkija 48 • 51
Vengrija 48 51
Sovietų Rusija 42 . 47

Čia patiekti skaičiai rodo
įdomų vaizdą: mes matome,

1944 METŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA
Trumpai 1944 metų įvykių 

apžvalgai mes čia pasinaudo
sime ištraukomis iš „Drau
go” paskelbtos apžvalgos: 
vičius — japonų fronte.

Karo pastangos
Mūsų karių pastangos 

buvo tuščios. 1944 metai 
nešė Amerikai ir sąjunginin
kams milžiniško didumo lai
mėjimų.

Europos fronte daugiau 
nei pusė Italijos išlaisvinta. 
Krikščioniškasai pasaulis 
džiaugėsi, kad Amžinasis 
Miestas — Roma sąjunginin
kų buvo paimtas nesugriau
tas. Piktieji naciai grasino 
Popiežiui, darė propozicijas 
keltis iš Romos, bet Jo Šven
tenybė, nepaisydamas grasi
nimų, nepriėmė jokių nacių 
pasiūlymų, bet pasiliko krik
ščionybės centre — Vatika
ne.

ne- 
at-

dalimi net, žmonių prasilavl- 
nimą. Todėl žemiau ir patie
kiu lentelę, rodančią natūra
linį žmonių judėjimą.

klausimą: ar visos šitos
aukštos materijos visiems
NATŪRALINIS GYVENTOJŲ JUDĖJIMAS (NUO 1,000 GYV.), 

1938 M. IR CIVILIZACJOS INDEKSAS:
1. Labai geros sveikatos ir labai aukštos civilizacijos zona:

zona:

Gimimų Skaičius Mirimų Gyventojų Civilizacijos
(Tūkstančiui) skaičius prieauglis indeksas

1. Olandija 20.6 8.5 12.1 100
2. Norvegija 15.5 10.0 5.5 100
3. Danija 18.1 10.3 7.8 99
4. Švedija 14.9 11.5 3.4 94
5. Šveicarija 15.2 11.6 3.6 94
6. Vokietija 19.7 11.7 8.0 93
7. Anglija 15.5 11.8 3.7 93

2. Geros sveikatos ir aukštos civilizacijos
8. Lietuva 22.6 12.6 10.0
9. Čekoslovakija 16.8 12.8 4.0
10. Belgija 15.6 13.0 2.6
11. Suomija ’21.0 13.1 8.1
12. Latvija 18.4 13.5 4.9
13. Airija 19.4 13.6 5.8
14. Bulgarija 22.8 13.7 9.1
15. Lenkija 24.5 13.8 10.7
16. Italija 23.6 13.9 9.7
17. Vengrija 20.1 14.4 5.7
18. Estija 16.3 14.6 0.3

3. Vidutinės sveikatos ir vidutinės civilizacijos zona:
19. Prancūzija (1937) 14.7 15.0 0.3
20. Graikija (1936) 28.1 15.2 12.9
21. Portugalija 26.9 15.5 11.4
22. Jugoslavija 26.7 15.6 11.1
23. Ispanija 17.8 16.4 1.4

24.
25.

4. Prastos sveikatos ir žemos civilizacijos zona:
Albanija 34.4
Rumunija 29.6

5. Labai menkos sveikatos ir labai žemos

17.6
19.2

16.8
10.4 

civilizacijos

|

zona:
26. Sovietų Rusija 42.2 22.3 21.9 51
27. Meksika 39.3 22.4 16.9 51
28. Britų Indija ■34.1 24.3 9.8 43
29. Egiptas 43.4 26.4 17.0 35
30. Honkong 27.4 26.6 0.8 34

Kiti kraštai
Jungt. Amerikos Valst. 16.6 11.5 5.1 94
Argentina 24.1 12.3 11.8 91
Japonija 26.7 17.4 9.4 71
Filipinai 35.1 19.5 15.6 62

Malonų skaitytoją prašau 
atkreipti dėmesį ypatingai į 
antrą ir ketvirtą patiektos 
lentelės stulpelius: jie rodo 
mirtingumo ratas ir civiliza
cijos laipsnį arba^ gyvenimo 
standartus. Materialinės ci-

vilizacijos masteliu čia laiko
ma mirtingumo rata tuo bū
du, kad dviem promiliais 
(per thousand) padidėjęs 
mirtingumas numuša civili
zacijos arba gyvenimo stan
dartus dešimčia procentų.

kad Europoje žmonių amžius 
trumpėja iš Vakarų į Rytus. 
Lietuva, kaip ir kitos mažo
sios Baltijos respublikos, 
sparčiai vejasi Vakarus ir 
vis nutolsta nuo Rytų.. Jps 
savo sveikatingumo laipsniu 
ir gyvenimo^standartais . ar
tėja prie JungtlYrių Amerikos 
Valstybių baltųjų žmonių 
(Amerikos negrus jos jau ge
rokai pralenkė). Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gyvento
jo vidutinis amžius jau visu 
penktadaliu arba 10 metų yra 
ilgesnis už Rusijos ir 5 me
tais už Lenkijos piliečio gy
venimą. O tai yra išdava jo 
kultūringesnio ir sotesnio gy
venimo. Kas geriau gyvena 
— tas ilgiau gyvena. Mote
rys beveik visur ilgiau gyve
na už vyrus, nes jos rečiau 
dirba pavojingus darbus, re
čiau pasiduoda alkoholizmui, 
mažiau rizikuoja į pavojin
gus prietykius.

1940-41 m. per dvylika mė
nesių Sovietų tvarka ir 1941- 
1944 m. vokiška okupacija 
jau spėjo Lietuvos gyvenimo 
lygį beveik sulyginti su Ru
sijos. Niekam nereikia aiš
kinti, kad tuomi mažėjo jos 
kultūringumas ir didėjo mir
tingumas. O kas iš lietuvių 
norės penktadaliu trumpinti 
savo gyvenimą, kad pasivytų 
pažangią, beribę Rusiją? 
Kam nemalonu ilgiau pagy
venti, nors ir vargingai? Tai 
štai dar vienas argumentas, 
kuris kalba už Nepriklauso
mą Lietuvą, Rusijos garbės 
ir turtų nei kiek nemažinant.

Šių ir kitų faktų akivaiz
doje, lietuvis turi teisę pa
klausti kiekvieną laisvę my
lintį žmogų: kuri gi yra pras
mė, koksai moralinis pagrin
das, keno teisė bausti nekal
tus vietoje kaltų? šitas biau- 
rias kriminališkas peštynes 
sukėlė keletas diktatorių ir 
keletas milijonų jų paklus
nių tarnų, gyvenančių trijo
se didelėse Europos valsty
bėse. O dabar tūkstančiai 
bendrakeleivių apnyko Ame
rikos spaudą ir radiją, aiš
kiai ar. miglotai siūlydami 
po šio karo atimti laisvę, t. 
y. brangiausią turtą, bent 
trims taikioms mažutėms 
Baltijos valstybėms. Niekas 
nesiūlo panaikinti nepriklau
somybę Italijos ir Vokieti-

Istorinė diena
1944 m. birželio 6 diena yra 

labai svarbi antrojo pasaulio 
karo eigoje. Ji yra istoriška. 
Tą dieną gausingos sąjungi
ninkų ginkluotos jėgos, iš 
Anglijos Kanalo įsiveržė į 
Normandiją, Prancūziją, šis 
žygis buvo ir didis ir nepap
rastai rizikingas. Bet šaunio
je vyriausiojo karo vado gen. 
Eisenhower vadovybėje inva
zija buvo labai sėkminga. Vė
liau sąjungininkai įsiveržė į 
Prancūziją per kitus punk
tus. Susirėmimai buvo bai
sūs, kruvini, tačiau jų pasek
mės buvo džiuginančios. Po 
penketo invazijos mėnesių 
Prancūzija buvo išlaisvinta. 
Taip pat išlaisvinta Belgija, 
Albanija, Graikija, laisvina
ma Luksemburgas ir Olan
dija.

Vokiečiai ir visas savo ge
riausias jėgas stumdami į ka
ro ugnį negalėjo atlaikyti a- 
merikiečių ir Jų sąjunginin
kų. Tik paskutinėmis dieno-

jos, nors jų kariuomenės pa
pildė agresiją prieš visą Eu
ropą, sunaikino jos turtus, 
išžudė ] 
žmonių. Siūloma 
nepriklausomybę 
kuri neturi savo 
kalbos, kurios 
daugumas seniai jau linksta 
prie Vokietijos: nuo senų lai
kų jau buvo ten organizacijų 
ir laikraščių, skelbiančių no
rą prisijungti prie Vokieti
jos. Tuomi tarpu Lietuvoje 
nebuvo jokio prorusiško ar 
provokiško sąjūdžio nei to
kios spaudos. Visos tautos 
nuolatinis susirūpinimas Lie
tuvoje buvo kaip išvengti ru
siško ir vokiško viešpatavi
mo. Jokia Europos valstybė, 
o ypač totalitarinė Rusija, 
labdarybe neužsiima: jeigu 
ji, žūt būt, veržiasi Lietuvon, 
tai tik dėlto, kad ten sveti
mu pelnu ir darbu pasinau
dotų, užkariavimais diktato
riui garbę padidintų, nemė
giamą Europą sumažintų, 
Vakarų krikščionybės ribas 
susiaurintų.

Tie, kurie siūlo bausti ne
kaltus vietoje kaltųjų, gal 
būt, jie tai daro dėl savo pa
togumo, galvodami, kad už 
dabartinį karą vis kas nors 
turi būti stipriai nubaustas. 
Jiems rodosi, kad agresijos 
pakto (Ribentrop-Molotov, 
1939 m. rugpiūčio 23 d.) au
toriai ir po karo bus dar ga
na galingi, todėl nepraktiška 
būtų teismui susipykti su pa
čiais galingiausiais krimina
listais. Tad šie „praktiški, re
alūs ir padorūs” teisėjai be- 
velyja pasirinkti bet ką iš ei
lės, kad tik silpnesnį, kad tei
sėjams būtų lengviau jį ap
kaltinti ir likvidacijai paskir
ti. Bet kiekvienas protaujan
tis gali suprasti, kad ant šios 
ciniškos neteisybės pagrįsta 
taika ilgai nesilaikys, Balti
jos tautų 
plaus tos 
perialistai 
klimpsta.

mis jiems pavyko išeiti kon- 
trofensyvon ir truputį pasi
varyti pirmyn. Tačiau jų 
kontrofensyva sulaikyta ir 
mūsų jėgos vėl varosi į prie
kį?
Karo laukas Rytų Europoje

Rytų fronte rusų armijoms 
pavyko vokiečius išvyti iš 
Rusijos teritorijų, taip pat iš 
Baltijos 
Lenkijos, 
pasuktos 
Vokiečiai 
sitraukti 
bar vejami lauk iš Vengri
jos. Bulgarija taip jau nusi
kratė nacių priespaudos.

Karo laimėjimai ir vakarų 
ir rytų frontuose Europoje 
yra neįtikėtinai dideli. Na
ciai iš visur buvo priversti 
trauktis ir sukoncentruoti 
visas savo likusias jėgas Vo
kietijos sienoms ginti. Į ka
riuomenę ir į karo pramonės 
darbus naciai suvarė vaikus 
ir senelius, nes ir vyrų jėgų 
ir amunicijos pritrūko.

Karo nepasisekimai stip
riai paveikė į nacių vidujinį 
gyvenimą. Buvo sukilimų. 
Kėsintasi ant Hitlerio gyvy
bės. Suokalbininkai suimti ir 
visą eilė nacių generolų bu
vo sušaudyta.

Pacifiko fronte
Pacifiko fronte "kariauja 

veik vieni amerikiečiai. At
sižvelgiant į distancijos ir ki
tus sunkumus bei kliūtis, Pa
cifiko fronte pasiekta dau
giau laimėjimų, negu buvo 
galima laukti ir įsivaizduoti. 
Laimėjimai Marshall, Admi
ralty, Holandija salose yra 
pažymėtini. Guam, Peleliu ir 
Palau užėmimas priartino 
amerikiečius arčiau Japoni
jos. Įsiveržimas į Leyte ir 
Samar salas Filipinuose buvo 
drąsus, bet labai sėkmingas 
žygis. Tos salos jau ameri
kiečių rankose ir dabar ka
riaujama trečioje Filipinų 
saloje — Mindoro.

Šios kovos eina jūrose, o- 
re ir sausžemy. Amerikiečiai 
tuose susirėmimuose sunai
kino šimtus japonų karo lai-

valstybių, dalies 
Suomijos. Be to, 

jėgos į Balkanus, 
buvo priversti pa- 
iš Rumunijos, da-

joj parodė, kad smarkiai pra
dėta kovoti dėl įtakos sferų. 
Į išlaisvintųjų kraštų reika
lus ėmė kištis rusai ir britai. 
Dėl to Jungtinių Valstybių 
vyriausybė turėjo išeiti su Į 
pusėtinai stipria nota.

Šiaip jau taikos planavimo 
atžvilgiu nemažai padaryta. 
Yra svarbūs Dumbarton 
Oaks konferencijos nutari
mai, patiesią pagrindus tarp
tautinei pasaulio taikos or
ganizacijai. Reikšmingas bu
vo Roosevelto-Churchillio pa
sitarimas Quebeke, Kanado
je.

Šventojo Tėvo pasakytos 
dvi kalbos taikos klausimais pokarinį pasaulį, busi 
eina istorijon kaipo geriau- masi Atlanto Čarted 
sios 1944 metais pasakytos 
kalbos. Jo patiekti taikai pla
nai visų pripažįstami geriau
siais ir praktiškiausiais. Juos 
įgyvendinant, pasaulis susi- 
lauktų ir teisingos ir pašto- c?aasill. . , .
vios taikos. ■ darbų siais metais H

VYRAI APAŠT

sus

gjų dienų pasaulis serg 
to, kad daug vyrų išsiži 

Kristaus. Atsimetimž 
Kristaus ir pasekime 

dievais varo tai 
į pražūtį. Jau kelinti nu 
kai verda šis baisusis kž 

palydovai yra mii 
kentėjimai, dorovės si 

kerštas, gobšu 
puikybė, neteisingu 

jus; žodžiu, šių dienų vyra 
įmnedžiagėjęs.
• Daugelis mūsų lietuvių vy

Kadangi Amerikos 
Ii jos vyriausybės 
no bolševikų 
dėl Amerikos 
ryba, pasiremdama 
žmonių nusistatymu 
kreipėsi į Prezidentą 
veltą ir kitus 
narius, prašydama, 
rytų žygius
vikus nuo žudymo 
žmonių ir kad 
atsistatyti 
valstybę. Tais 
pasiuntė į Washing^ 
lias delegacijas, kurioj 
vo pasakyta, kad Al 
simpatingai žiūri į L-,Ta vergįškai pasidavę ši< 
tautų likimą ir kad, at^L, • 1edusio pasaulio dvasiai 

kritai, daug jų yra ne 
rus, sustingę tikėjimo da 
lose, paskendę medžiąnių.

Amerikos Lietuvių f-joj. Susisieloję, rūpiname; 
mas ir veikla javo kalba, sav0 lietuviški 

Prie svarbiausiu į bran?os LietuV0J 
Amerikos |į salimu. Visa tai yre 

■ angų ir reikalinga. Bet jai 
skaityti Amerikos Ij įkas vyrams stipriau susi- 

Kas įvyko Amerikos poli- Tarybos įsteigtą Liete pinti savo tikėjimu; kitaip 
merikiečių Informaciją 

Nė viename pasaulio kraš- rą (LAIC) ir suorga
te šiuo karo metu nebuvo mą Bendro Amerikos | . v . v, TZ .
rinkimų. Bet Jungtinėse Vai- vių Šelpimo Fondo,ku sg^tipneužmirštoįKns- 
stybėse rinkimai įvyko. Par- vo įregistruotas preįus susmurus po Jo ve- 
tijų agitacija buvo tiek dide- War Relief Control vestl ®mvark1^ kovą 

J & J i .. . ..... gš pjevo ir Bažnyčios pne-

angų ir reikalinga. Bet jau

tikos gyvenime [«s žūti lietuvių kalba ir 
tirą. Laikas tad atsibus- 
įš pavojingo miego! Lai-

stybėse rinkimai įvyko. Par- vo įregistruotas Pres lis ir, susibūrus po Jo vė-

lė ir aštri, kad, rodos, gy- priimtas į National 
venome ne karo metu. Fund. Tos organizacijc

. i še daug gyvumo į mL
Politine kova ėjo tarp de- suomeninę veiklą Vi:1Dga drįsta atsišaukti į lie-

mokratų ir respublikonų par- r ....................

Idos Apaštalavimo Są-

milijonus nekaltų rvų ir daugybę lėktuvų. Ir
atstatyti 

Austrijai, 
skirtingos 
gyventojų

nužudymas nenu- 
gėdos, kurion im- 

ir totalitarai

dus vyrus Amerikoj, kad, 
ridėję į vyrų Apaštalavi- 
i Sąjungą, pradėtų šventai 
garbingai eiti vyrams pa- 
fcs pareigas. Vyrų Apaš- 
lavimo Sąjunga — tai lais- 
s susibūrimas katalikų vy- 
| garbinančių Švenč. Jė- 
is Širdį.
Ieškoma savanorių, kurie 
lys pasiryš daugiau pada- 
i Dievui ir Bažnyčiai. Vy- 
Apaštalavimo Sąjungos 

buvusį ilgametį Lieto ^as “ Dievo Ka- 
, ystę vyrų tarpe. Kitais zo- 

ais tariant, prižadinti re- 
Praretėjo ir mūšį i "i tarPe-
eilės, nes mirė šie 4“s “j™
mus. J. Jankus, muzį“ “į. .^eikdanu”. 
ris, kun. A. Baltutis, 
gys, N. Klimas, a 
Dobbs, J. Milius, Julė 
tytė.

nę gerokai išjudino Ali 
______ > rajoninės Ii] 
konferencijos.

ALRK Federacija s 
rL___ rinkimus kė savo tarybos sint

laimėjo. Drauge su p. Roose- mą. Kunigų Vienybėj 
veltu demokratai laimėjo vių R. K. Susivienyc 
daugumą atstovų į abu kon- Liet. Vyčiai atlaikė sar 
greso rūmus. mus.

Šiais metais myrė du žy
mūs politikai, buvę kandida
tais į prezidentus — Al. 
Smith ir Wendell Willkie.

Kas įvyko Lietuvoje?
Iš Lietuvos buvo išvyti na

ciai. Tuo Lietuvos žmonės 
džiaugėsi, nes naciai juos per 
keletą metų smaugė. Jų siau
tėjimas sunaikino 450,000 
žmonių. Tačiau rusai į Lie
tuvą atėjo ne kaipo išlaisvin
tojai, bet kaipo nauji paver
gėjai.

Maskva su kvizlingų Pa- 
leckių pagalba kraštą naiki
na, priešsovietinį elementą 
ištremia ir žudo. Tokiais iš- 
rokavimais bolševikai išnai
kino žmones keliuose mies-. 
tuose ir kaimuose. Buvo nu
žudytas vyskupas T. Matu
lionis, buvęs ministeris pir
mininkas kun. V. Mironas ir 
kiti žymūs mūsų tautos vy
rai. Nuo raudonojo teroro tik 
šimtai lietuvių tegalėjo pa
bėgti į Švediją ir kitur. Daug 
pabėgėlių pakelyje žuvo — 
dr. Garmus ir kiti.

Bolševikų politinė policija 
savotiškai Lietuvoje šeimi
ninkavo. To pasekmės bai
sios. Be to, kraštas yra so- 
vietinamas. Apie grąžinimą 
Lietuvos žmonėms teisių į 
laisvą ir nepriklausomą gy
venimą Maskva ir girdėti ne
norėjo.

tijų. Demokratai kandidatu į gau^tos
prezidentus (ketvirtam ter
minui) išstatė F. D. Roose- 
veltą, 
Dewey. Pirmasis

respublikonai

Mirimai lt
Sausio mėn. amen 

palaidojo Antaną Su

zidentą, kuris žuvo į 
kilusiame jo sūnaus

daug kitų nuostolių priešui 
buvo padaryta. Reikia neuž
miršti nė to, kad šiemet dau
gel kartų lėktuvais atakuota 
Japonijos sostinė Tokio ir ki
ti miestai. Milžiniško didumo 
lėktuvai B-29 gerokai apdau
žė japonų miestus ir jų karo 
pramonę.

Aišku, laimėjimai ir Euro
pos ir Pacifiko frontuose nė
ra be nuostolių. Jų buvo ga
na daug. Tačiau; jei lyginti 
su priešų nuostoliais, jie nėra 
dideli.
Politinė veikla ir komplikaci

jos
1944 metai yra pažymėti

ni ne tik karo eiga, bet ir po
litine veikla. Tarptautinės 
politikos konjunktūroje buvo 
daug painiavų ir neaiškumų. 
Susikomplikavo Lenkijos po
litinė būklė. Rusai nesutiko 
atnaujinti diplomatinių san
tykių su Lenkijos vyriausy
be užsienyje (Londone), kol 
jinai pripažins Rusijai visą 
rytinę Lenkijos dalį iki vadi
namos Kurzono Linijos. Sa
vo ruožtu Maskva stiprino 
savo komitetą (Liubline) 
Lenkijai. Po kelių ilgų pasi
tarimų Maskvoje ir Londone, 
prie susitarimo neprieita ir 
dėl to St. Mikolajczyko vy
riausybė buvo priversta at
sistatydinti. Pagaliau, išėjęs 
su savo kalba anglų parla
mente Churchill užgyrė Sta
lino reikalavimus pasiglemž
ti pusę Lenkijos ir to vietoje 
pažadėjo duoti jai Rytų Prū
sijos teritorijas. Tai dar la
biau sukomplikavo Lenkijos 
padėtį ir apardė sąjunginin
kų vieningumą. Tai palietė ir 
Atlanto čarterį, kuris pradė
ta laužyti ir mažinti jo ver
tingumą.

Taikos planavimo darbai
Politinės kovos išlaisvin

toj Italijoj, Belgijoj, Graiki-j

d apie Maldos Apaštalavi- 
įSąjungą. Tačiau jie yra 
fdnai teisingi. Tegu šeimos 
ras, ar sūnūs nedarys nie- 
į blogo, bet jei nei namie 
^darbuos, nei neis kitur 
rto ieškoti, tai tokia šei- 
i turės greitu laiku nusi-

Sukaktys
Worcester, Mass., Į 

bury, Conn., ir Scranta 
lietuvių parapijos d 
auksinius jubiliejus, Beiti, jei neturės bent ap-

,,Draugas” atšventei 
tų sukaktį su šauniu i 
tu.

IENŲ AKMUO
Arkivyskupas Ron® 

skirtas Apaštališku | 
jum Prancūzijai. Gyveno ^enas ūkininkais 

k1 Du jų buvo gudrūs, o trečiasi Ūkio departamentu^ 
shingtone P* anesa _ , two užrašęs išmintingiesiems 
torų ar vyrų kojines 1 [į. ir pinig

nė asai brolis:
■ Ir to man bus gana.
s užsidėjo girnų akmenį ant ] 
Uoliu, kurie dalijosi arklius i 
Bs ir pagaliau susėdo prie i 
so. Juodu taip vaidijos, kad 

ir katinas juodžius spruko
ftogo katinas pas tą kvailelį i 
& apie jo vyžas.
Mr eisi su manim?
klausė vaikinas:
'Rytoj galėčiau, bet šiandiei 

Nors „Amerikos” bazaras užbaigtas gruodžio®papjauti, — atsakė juodžiu 
bet gerieji „Amerikos” skaitytojai ir bičiuliai dar^paSaujė riebią savo keterą i 
mena jį ir atsunčia savo paramą. ]■ Maukas man praneš, ki

Reiškiame nuoširdžią padėką visiems buvusioj ir kiek Jonas. Bet pats gs 
rikos” Bazaro Rėmėjams, taip širdingai parėmusieSRrėk, Juozapėli, nesusidėk su 
laikraštį.

Čia su giliu dėkingumu tęsiame sąrašą rėmėją 
atsiuntė savo dovanas jau bazarui praėjus:

Teodoras Slapšys, Brooklyn, N. Y. I
Myk. Karaktynas, Brooklyn, N. Y.
Kun. Pr. V. Strakauskas, Lowell, Mass.
J. Miklasevičius, Brooklyn, N. Y. 
Anna Stankus, Woodhaven, N. Y. 
Mar. Tamašauskienė, Maspeth, N. Y. 
Helen Poceviel, Brooklyn, N. Y.
W. Janis, Philadelphia, Pa.
Ant. Vyšniauskienė, Brooklyn, N. Y.
Ona Petrulionienė, Brooklyn, N. Y. 
Fr. Gajauskienė, Astoria, N. Y.
P. Montvila, Brooklyn, N. Y. 
Joseph Lasker, Brooklyn, N. Y. 
Pranas Šopis, Waterbury, Conn. 
Kazys Razmantas, Richmond Hill, N. Y.

Į Ant. Antanaitis, Richmond Hill, N. Y.

užkulnių ir pirštų vi( 
trintų su vašku arba] 
ta parafino žvake.

Bažnyčios vienybės! 
— 8 dienos — bus saa 
25 d. pas tėvus praneš 
Graymoor, N. Y. Šv. 
prisiuntė palaiminimą

“AMERIKOS” BAZARO RĖME

“^prigauna ir suėda!
p so patarimo juodžius apsisu] 

dėliodamas savo baltus b; 
ieškoti žvynės.

rWlis pasitaisė girnas, užve 
r"*0 ir nuėjo sau švilpaudama 
?Mr pievas ir brūzgynus, ki 
F gyvatės. Paskui ten leidos 

nusiėmęs paritino savo 
iš šono, prilaikydama;

riedėjo kaskart greičiau, 
švysčiojo Ugi pat strii 

viena vyža ir nulėkė žemyi 
pakalnėje, jis griuvo a 

Ųai ir pagavau!
Plušti pilvą vaikinas susimus 
P® ir nesikeikė. Prisunkęs pr 

galvą šaltoj
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Kadangi Amerikos ir 
jos vyriausybės nepri 
o bolševikų okupacijos 
ėl Amerikos Lietuviu
^ba, pasiremdama Li« kad SaSg'vyrų išsiža-

VYRAI APAŠTALAVIMO DARBE

Šių dienų pasaulis serga

tnonių nusistatymu ir 
reipėsi į Prezidentą B 
eltą ir kitus vyriau] 
arius, prašydama, kad 
ytų žygius sustabdyti H 
ikus nuo žudymo Lie] 
monių ir kad padėtų 
tsistatyti nepriklaiį 
alstybę. Tais, reikalais] 
asiuntė į Washington] 
as delegacijas, kurioj 
o pasakyta, kad Am 
impatingai žiūri į m 
lutų likimą ir kad, atst 
okarinį pasaulį, bus, 
įasi Atlanto čarterio 
ių.
Lmerikos Lietuvių gj 

mas ir veikla
Prie- svarbiausių ir 
ausiu Amerikos lie 
irbų šiais metais tenki 
:aityti Amerikos Lid 
irybos įsteigtą Lietui 
erikiečių Informacijų 
. (LAIC) ir suorgam 
ą Bendro Amerikos ]| 
ų šelpimo Fondo, kuri 
» įregistruotas Presk 
ar Relief Control Boi 
įimtas į National 
md. Tos organizacija 

daug gyvumo į mū 
omeninę veiklą. Visi 

i gerokai išjudino AI 
ūktos rajoninės Iii 
mferencijos.
ALRK Federacija i 
i savo tarybos suvs 
ą. Kunigų Vienybė, 
ų R. K. Susivienyu 
et.'Vyčiai atlaikė sw 
us.

ėjo Kristaus. Atsimetimas 
luo Kristaus ir pasėkimas 
vetimais dievais varo tau
tas į pražūtį. Jau kelinti me
tai, kai verda šis baisusis ka- 
as, kurio palydovai yra mir
tis, kentėjimai, dorovės su
sukimas, kerštas, gobšu
mas, puikybė, neteisingu- 
nas: žodžiu, šių dienų vyras 
iumedžiagėjęs.

Daugelis mūsų lietuvių vy
lų yra vergiškai pasidavę šio 
Sugedusio pasaulio dvasiai. 
Lpskritai, daug jų yra ne- 
kngūs, sustingę tikėjimo da
lukuose, paskendę medžia- 

:>j. Susisieloję, rūpinamės 
ivo kalba, savo lietuviška 
iltūra, brangios Lietuvos 
[•įsikėlimu. Visa tai yra 
rangu ir reikalinga. Bet jau 
,ikas vyrams stipriau susi- 
ipinti savo tikėjimu; kitaip 
iręs žūti lietuvių kalba ir 
iltūra. Laikas tad atsibus- 

iš pavojingo miego! Lal
as grįžti prie užmiršto Kris
lus ir, susibūrus po Jo vė- 
ava, vesti smarkią kovą 
ries Dievo ir Bažnyčios prie
is!
Maldos Apaštalavimo Są- 

inga drįsta atsišaukti į lie- 
ivius vyrus Amerikoj, kad, 
įsidėję į vyrų Apaštalavi- 
o Sąjungą, pradėtų šventai 
garbingai eiti vyrams pa

istas pareigas. Vyrų Apaš- 
llavimo Sąjunga — tai lais- 
ks susibūrimas katalikų vy- 
j, garbinančių švenč. Jė- 
Įus Širdį.
Ieškoma savanorių, kurie 

Įtys pasiryš daugiau pada
rei Dievui ir Bažnyčiai. Vy- 
į Apaštalavimo Sąjungos 
Kslas — skleisti Dievo Ka- 
įlystę vyrų tarpe. Kitais ža
liais tariant, prižadinti re
ginį atgimimą vyrų tarpe. 
Į,Mes kenkiame Dievo rei- 

___~j .lams nieko neveikdami”.
3, kun.” A.* Baltutis, l’kie tai žodžiai buvo Pavar’ 

’ N Klimas aPie Maldos Apaštalavi- 
obbs, J. Milius, jA2ra
te.

Mirimai
Sausio mėn. amerit 
laidojo Antaną Sint 
ivusį ilgametį Lietuva 
dentą, kuris žuvo g 
lusiame jo sūnaus 
"arėtojo ir mūsų 
Lės, nes mirė šie a 
uz. J. Jankus, muz,

ti apie Maldos Apaštalavi-

idnai teisingi. Tegu šeimos 
vas, ar sūnūs nedarys nie- 
> blogo, bet jei nei namie 

nei neis kitur
Sukaktys

Worcester, Mass., Vsidarbuos, 
try, Conn., ir Scrantoi.rbo ieškoti, tai tokia šei- 
jtuvių parapijos atš 
iksinius jubiliejus, r 
„Draugas” atšventė 3 

į sukaktį su šauniu ki

turės greitu laiku nusi- 
enti, jei neturės bent ap-

Arkivyskupas Roncal 
irtas Apaštališku i 
m Prancūzijai.

sukrios motinos, kuri savo 
darbštumu išlaikys visus tin
ginius.

Kiekviena skruzdelėlč pri
deda savo šapelėlį ar smėlio 
grūdelį skruzdėlyno padidini
mui. Kiekviena bitelė atlieka 
sau skirtą darbą aviliui iš
laikyti. Taip kiekvienas ka
talikas privalo pridėti savo 
darbo dalį Kristaus karalys
tei šioje žemėje išplatinti ir 
jai išlaikyti. Tik tas gali nuo 
tos pareigos atsisakyti, kas 
neturi nė kibirkštėlės Jėzaus 
meilės.

„Bet, ką gi galiu Aš dary
ti? Mano rankos pilnos dar
bų, nėr valandėlės laiko atsi
kvėpti. Galva kvaršinama vi
sokių rūpesčių šeimos reika
lams, kadangi aš begaliu rū
pintis apaštalavimu? Paga
liau, aš ne kunigas, pamoks
lų nesakysiu. Aš ne vienuo
lis, į misijas nevažiuosiu. Die
vas tokiems darbams manęs 
nepašaukė”. Taip ir panašiai 
stengiasi žmonės išsikalbinė
ti nuo Maldos Apaštalavimo 
Sąjungos. Tačiau tie pasitei
sinimai nieko negalioja. Gali 
būti darbuose paskendęs iki 
kaklo, gali būti sunkus ligo
nis, ar net pirmos Komunijos 
dar nepriėmęs vaikas, ir vis- 
tiek gali labai lengvai būti 
geras apaštalas ir labai daug 
prisidėti prie Kristaus kara
lystės išplatinimo žmonių 
širdyse.

(Iš „žvaigždės”)

Karo bonas — didžioji pa
rama 'savo kraštui. Neatsi
sakykime, jei tik galime.

Arklių Lenktynes 
Valdžia Sustabdo
Washington. — Karo Mo

bilizacijos direktoriaus J. F. 
Byrnes įsakymu, nuo sausio 
3 d. bus uždarytos visos ark
lių lenktynių vietos. Tas į- 
sakymas liečia ir šunų lenk
tynių vietas.

Šiais 1944 metais lenkty
nių vietos turėjo 18 milijo
nų lankytojų, kurie lažyboms 
išleido 1 bil. 126 mil. dolerių. 
Iš tų pinigų 56 mil. dol. ati
teko įvairioms valstybėms 
taksų pavidale; labdarybei 
teko apie 16 mil. dol.

Prie lenktynių vietų ir ark
lių auginimo ūkių dirbo apie 
40,000 žmonių, kuriems atly
ginimo išeidavo apie 50 mil. 
dol. Lenktynėms skirti ark
liai vertinami apie 55 mil. 
dol.

Arklių lenktynes leido šios 
valstybės: New York, Flori
da, Illinois, Rhode Island, 
New Jersey, Maryland, Cali
fornia, Michigan, Massachu
setts, New Hampshire, De
laware, Arkansas, Washing
ton, Ohio, Lousiana, Kentu
cky ir West Virginia.

New Yorko valstybės iž
das iš arklių lenktynių lažy
bų kasmet gaudavo apie 25 
milijonus dolerių.

’’Šiuose laikuose tie, kurie 
skaito ir platina katalikiškus 
laikraščius, daug daugiau da
ro naudos ir sielai, ir Bažny
čiai, ir tėvynei, negu, kad sta
tytų bažnyčias, ar puoštų al
torius”.

Pijus XI

MERCHANT MARINE RECRUITING
The accelerated pace of war in both the European and 

Pacific Theaters have imposed sudden new demands on the 
Merchant Marine which raise their manpower situation to 
the status of emergency on both coasts. During the next 
three months, the recruiting rate must be increased to 5,000 
experienced men a month if we are to succeed in keeping 
our armies supplied and our casualties down. Every cargo 
ship that leaves our shores today carries the stuff that’s 
needed to do a specific job, at a specific time. One day’s de
lay in sailing because a ship is held up by lack of men can 
mean death and casualties for men at the front. Join the 
Merchant Marine. Your country needs you in that service.

Foreign Language Division 
Office of War Information

IRNŲ AKMUO
Antanas Vaičiulaitis

Gyveno kartą vienas ūkininkas, jis turėjo tris sū- 
s. Du jų buvo gudrūs, o trečiasis — kvailutis. Gyve- 
sau žmogus, paskui ėmė ir numirė. Visą savo turtą 
buvo užrašęs išmintingiesiems vaikams — ir lau- 

s ir triobas ir gyvulius ir pinigų maišą. Kvailiukui 
paliko tik girnų akmenį.

Tarė šisai brolis:
■ — Ir to man bus gana.

Jis užsidėjo girnų akmenį ant pečių ir paliko savo 
Bažnyčios vienybės < broliu’ brn-ie dalijosi arklius ir karves, žagres ir 
8 dienos bu saus ~cias ir PaSaaau susedo prie šikšninio raudonųjų 
d pas tėvus pranciš rP^io. Juodu taip vaidijos, kad nuo jų ginčo langai 

-aymoor, N. Y. Šv.
isiuntė palaiminimą.

Ūkio departamentas 
ingtone praneša, kai 
rų ar vyrų kojinės k 
irtus ilgiau laikytų, 
įkulnių ir pirštų viet 
intų su vašku arba pi 
parafino žvake.

ėjo ir katinas juodžius spruko pro duris.
Atbėgo katinas pas tą kvailelį ir murkė, glaustyda- 

; įsis apie jo vyžas.
ARO R£MEji^X~m?

— Rytoj galėčiau, bet šiandien turiu dar vieną 
rkę papiauti, — atsakė juodžius.
lis pašiaušė riebią savo keterą ir vėl tarė:
— Pagaliau kas man praneš, kiek raudonųjų gavo 
iras ir kiek Jonas. Bet pats gali eiti savo keliais. 
: žiūrėk, Juozapėli, nesusidėk su lapėmis: jos net ir 
inus prigauna ir suėda!
3o šio patarimo juodžius apsisuko ir, atsargiai pro 
utes dėliodamas savo baltus batelius, nučėpsojo į 
toną ieškoti žvynės.

$fuozapėlis pasitaisė girnas, užvertė kepurę ant vir- 
Ijalvio ir nuėjo sau švilpaudamas. Kelias vedė per 
ivas, per pievas ir brūzgynus, kur lakstė driežai ir 
įfpštė gyvatės. Paskui ten leidosi gražus šlaitas.
1 izapėlis nusiėmęs paritino savo akmenį į pakalnę
2 lats bėgo iš šono, prilaikydamas, kad girnos nenu
imtų.
IRkmuo riedėjo kaskart greičiau, kad net Juozapėlio 
1 nys jam švyščiojo ligi pat strienų. Nuo skubumo 
j iriso viena vyža ir nulėkė žemyn į slėnį.
„Atsidūręs pakalnėje, jis griuvo ant girnų ir sušuko: 

— Tai ir pagavau!
Susimušti pilvą vaikinas susimušė, bet dėl to jis ne- 
tojo ir nesikeikė. Prislinkęs prie šaltinio, jis pa

ketino galvą šaltoj versmėj ir gėrė neatsikvėpdamas,

užbaigtas gruodžio 
jai ir bičiuliai dar vis 
ą.
<ą visiems buvusio ,• 
irdingai parėmusieius1

iame sąrašą rėmėjų, 
rui praėjus:
NT. Y.
N. Y.
’•ell, Mass.

, N. Y.
7.

, N. Y. 
Y.

Y.

Y.
m.

Hill, N. Y. 
ill, N. Y.

ž

Iš Lietuvos
Mirusieji 1944 metų vasarą

1. Kaškelis Antanas, buvęs 
„Prezidento Smetonos” karo 
laivo vadas, atsargos jūrų 
kapitonas, mirė Schivelbeine, 
Pomeranijoje. 2. Blinstrubas 
Antanas, Kaune. 3. Vaiksra, 
A., Aukštojoj Panemunėj. 4. 
Kalvelis, Domas — Kaišedo- 
rių gimnazijos direktorius, 
Kaišedoryse palaidotas. 5. 
Čepaitė Nijolė — Rokišky. 
6. šimanskaitė, Marytė — 
Vilijampolėje. 7. čechanaus- 
kas, Vladas — Aleksote. 8. 
Rimkevičius, Kazys — Brat- 
kiškėje.

Žuvo tragiškai 1944 metų 
vasarą

1. Strolienė-Šukytė, Anas
tazija, su dviem kitais šei
mos nariais. 2. Petkamas 
Stasys. 3. Šernius, Jonas. 4. 
Žukauskas, Jonas, atsargos 
leitenantas, Kėdainių apskr., 
sugrįžęs į Lietuvą kartu su 
nuo Minsko ištrūkusiais de
portuojamais lietuviai 1941 
metų vasarą. 5. Pocius, Juo
zas. 6. Vainauskas, Stasys.

Katalikų Skaičius 
Miestuos Didelis
Fort Wayne (Indianoj) 

vyskupas John F. Noll žur
nale „The Priest” paskelbė 
surinktus davinius apie ka
talikų skaičių Amerikos mie
stuose. Pagal jo pranešimą, 
Bostonas yra katalikiškiau
sias miestas. Bostono miesto 
gyventojų 74.3 procentai yra 
katalikai.

Katalikiškiausi miestai, po 
Bostono, seka šia eile: New 
Orleans — 66 proc.; Jersey 
City — 52.2 proc.; Buffalo
— 5 proc.; Worcester — 49 
proc.; Detroit — 46 proc.; St. 
Louis — 42.9 proc.; Chicago
— 40.8 proc.; Philadelphia
— 29.3 proc.

Amerikoje protestantų y- 
ra 35 milijonai, kurių 80 pro
centų gyvena kaimuose — 
ūkiuose. Miestuose protes
tantų gyvena 7 milijonai, o 
katalikų — 20 milijonų.

'1
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MALDŲ VAJUS UŽ LIETUVOS LAISVĘ
'_______________

Nenutrūkstanti eile Šv. Mišių už Lietuvos Laisvę! || 
(Nuo vasario 16 d. 1944 iki vasario 16 d., 1945)

Sausio 12 — šv. Pranciškaus par., Lawrence, Mass. &
Sausio 13 — šv. Andriejaus par., New Britain, Conn. ||
Sausio 14 — šv. Petro par., So. Boston, Mass.
Sausio 15 — šv. Antano par., Omaha, Nebr.
Sausio 16 — Nekalto Prasidėjimo par., E. St. Louis, Ill.

MALDOS APAŠTALAVIMAS
St. Robert’s Hall, Pomfret Centre, Conn.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gruodžio 3 d. MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGA sulaukė

700 Metų gyvavimo sukakties.
Tam 100 metų Jubiliejui paminėti “ŽVAIGŽDES” REDAKCI

JA, trokšdama, kad katalikiškoji spauda dar labiau pasklistų vi
sose Lietuvių parapijose, skelbia VISIEMS MALDOS APAŠTA
LAVIMO SKYRIAMS IR VISIEMS

"ŽVAIGŽDĖS" PLATINIMO VAJŲ.
kuris prasidėjo lapkričio 1 d. ir užsibaigia sausio 31 <L

Karių Laikraštis 
Turi Pasisekimo

Amerikos kariuomenės 
laikraštis Europoje „Stars 
and Stripes” šiandie yra vie
nas plačiausiai skaitomų 
laikraščių. Jo spausdinama 
daugiau nei vienas milijonas 
kopijų.

Laikraštis pradėtas leisti 
1942 m. balandžio mėn. Nuo 
to laiko iki šiol laikraštis da
vė tris milijonus dolerių pel
no.

Laikraštis būna nuo 4 
8 puslapių.

Į švedų sostinę, Stockhol- 
mą, atvyko Eina Gistedt, bu
vusi Varšuvos operos artis
tė. Ji buvo Varšuvoje, kai 
šiemet jos gyventojai buvo 
sukilę prieš vokiečius tuo me
tu, kada prie Varšuvos var
tų buvo prisiartinusi Rusi
jos armija.

Šios švedės artistės žinio
mis, šiame nepavykusiame 
sukilime žuvo apie 300,000

— Kas išsižadėjo mūsų kal
bos, tegu išsižada ir mūsų 
duonos!

iki

SUŽEISTI KARIAI

Vincas Vaikinas, Brook
lyn, N. Y.

Robert Skaižylis, Newark,

Lt. Frank Mikacionis, 
Bridgeport, Conn.

Andrius Muskus, Green
wich, Conn.

Ant. Masaitis, Broadalbin,

Siųskite Kariams
“VYTĮ”

“VYTIS” yra mėgiamas skai
tyt, nes jis paduoda daug žinių, 
lietuviškai ir angliškai, iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo, apie 
Lietuvos reikalus, jaunimo veik
lą. Jis turi daug paveikslų. Jis 
primins jus kas mėnuo.

Nusiųskite du*’doleriu su pil
nais savo ir savo kareivio adre
sais, o jūsų mylimasis gaus VY
TĮ kas mėnuo per aštuonis 
nesiūs.

“VYTIS”
366 Wes Broadway, 
South Boston, Mass.

mė-

Todėl M. A. nariai-ės, kuriems rūpi Kristaus Karalystė Lietuvių 
tarpe Amerikoje, su ypatingu stropumu imsis “ŽVAIGŽDES” 
platinimo darbo.
1. Tas, kuris prisius dvi prenumeratas “žvaigždei”, gaus gražų, 

celiuliodinį paveikslą 4 3/8 colių — 6|^ colių, Jėzaus Širdies 
arba Šv. Antano, Nesiliaujančios Pagalbos Pan. švenč. Juozapo.

2. Už TRIS PRENUMERATAS gaus sterlingo sidabro Pan. švenč. 
stebuklingą medaliką.

3. Už PENKIAS PRENUMERATAS galima pasirinkti vieną:
a. Baltą rožančių su sidabriniu lenciūgėliu;
b. Gražų paveikslą 8 colių — 9 % colių: — “Kristus klabena į 

duris”.
c. Stebuklingą Pan. švenč. medaliką su sterlingo sidabro len

ciūgu.
4. UŽ DEŠIMTS PRENUMERATŲ galima pasirinkti vieną:

a. “Kristaus šventojo Veido” paveikslą 10 colių — 13 colių.
b. Perlinį rožančių su auksiniu lenciūgu.
c. Labai gražų ligoninis setą.
d. Kun. Pr. M. Juro maldaknygę: “DIDYSIS RAMYBES ŠAL

TINIS”, 787 pusi.
e. Kun. Pr. Juškaičio maldaknygę: “Maldų Šaltinis”, 432 pusi.

VISI J DIDINGA APAŠTALAVIMO ŽYGĮ ŠIRDINGAI KVIE
ČIAME PROMOTORIUS-es, PLATINTOJUS IR VISUS I ŠIAS 
ŠVENTAS LENKTYNES! MALONĖKITE NAUJAS IR SENAS 
PRENUMERATAS (pažymėdami, kas naujas, kas senas skait’’ 
tojas) NELAUKDAMI SIŲSTI:

"ŽVAIGŽDĖS" ADMINISTRACIJ/ffimt^^
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

SENIAUSAS KUNIGAS

Kun. M. F. Delaney iš Na- 
trick, Mass., yra seniausias 
Amerikoje kunigas.

Jis yra gimęs 1841 metais, 
tad turi 94 metus. Kunigu 
įšventintas prieš 69 metus.

—Prieš 250 metų, 1694 m., 
mirė lyginamosios fiziologi
jos (kūno organų veikimo) 
kūrėjas ir mikroskopinės a- 
natomijos (kūno dalelių ty
rinėjimas per padidinamus 
stiklus) pradininkas M. Mal- 
phigi, nuoširdus katalikas.

j
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kol vanduo ėmė slūgti. Tada jis atsiprunkštė, nusi
šluostė veidą ir tarė:

— Užteks tuo tarpu.
Juozapėlis vėl užsimetė girnas ir nukeliavo į girią, 

žengė žengė jis ta giria, ir kaip nėra, taip nėra nei 
galo nei krašto. Čia medžiai ošė seni ir apkerpėję, vo
lungės skraidė po šakas ir sakalai lekiojo nuo skroblo 
prie skroblo. Ten lapė antai nubėgo, stirna praliuok- 
sėjo ir liepoj lūšis miega.

Jau ir vakaras sutemo, ir alkis maustė maudė, o kaip 
buvo nematyti, taip nematyti nei namų, nei žmonių. 
Tik kai naktis atėjo, vaikinas pastebėjo, kad pro pušis 
ten ir nukarusias egles, lyg maža žvaigždutė, spinkso 
žiburėlis. Nieko nelaukdamas, jis pasuko į tą švieselę 
ir rado tokią triobikę su žemu stogu ir su mažais lange- 
liukais.

Jis padundeno į duris, bet niekas neatsiliepė.
Neprašytas įėjo į vidų ir rado seną močiutę kertėj 

besėdinčią prie linu kuodelio.
T. . _ . 1'3Ji tarė jam:
— Bėk greičiau iš šių "A 'ų^
— Aš taip nuvargau, kad koj< nepavelku, — atsakė 

jis. — Leisk man čia nakvoti.
— Kaip tu nakvosi, jei tuoj grįš galvažudžiai ir ta

ve užmuš.
— Kam mane jiems galabyti, jei tave gyvą laiko!
— Mane, sūneli, jie sugavo ir pristatė, kad jiems 

virčiau barščius, šutinčiau bulves ir kad spirginčiau 
lašinius.

— Bet, senutėle, aš čia ant krosnies, už kamino, už- 
lįsiu, ir bene jie pastebės mane!

Nieko nelaukdamas, jis užsirabazdino ant krosnies 
su savo girnomis ir pasislėpė už kamino. Tūnojo ten 
vargšelis ir mąstė sau vienas “O ką žinai žmogus, kar
tais gali imti ir užterioti tave tie galvažudžiai ir dar 
akmenį atimti”! Jis kiurkso apsikamšęs plėšikų vyžo
mis, autais ir paklodėmis, kad tik mažiau jo bekyšo
tų. Jis galvojo apie namus ir katiną juodžių, apie gi
rią ir šaltinį, ir apie savo tėvą mirusį. Jau ir miegas 
buvo besuimąs, kai staiga subildėjo, sutrinksėjo du
rys, ir sugarmėjo dvylika plėšikų. Jie suvirto už sta
lo, kur buvo dvylika dubenų, dvylika kumpių ir dvy
lika duonos kepalų. Pasidėję prieš save kiekvienas po 
pinigų krepšį, jie valgė erzėdami. Jie kirto taip smar
kiai, jog Juozapėliui už kamino seilės varvėjo ir gal
va sukosi nuo viso to čepsėjimo, laižymosi ir rijimo. 
Neišsikentęs pro paklodę jis žvilgterėjo į galvažudžius. 
Jie buvo stambūs ir raudoni, nelyginant burokai. Jų

rudos barzdos buvo išsikerojusios ir siekė diržą, o ūsus 
visi jie buvo apsukę aplink ausis — toki ilgi ir raityti 
jie buvo. Tačiau baisiausias jų atrodė tasai, kurs vi
dury sėdėjo. Jo akys žieravo kaip žarijos, jo nosis buvo 
nemažesnė už ąsotį, gi karpa ant tos nosies augo di
dumo sulig kumščia. Jis kriošėjo ten toks storas, jog 
skrandos siūlės buvo iširę, o ir pats vos besilaikė ne- 
plyšęs.

Prisprogęs, jis taip prašneko:
— Tam pirkliui kad rėžiau per makaulę, tai tik 

žnegtelėjo ir jau neslėpė savo muštinių.
— Cha-cha-cha! — kvatojosi visa dvylika.
Atsiliepė čia kitas, su perkirstu žandu ir viena akim 

balta:
— O ar aš nesakiau: užsukim, vyručiai, į tą lūšną, 

gal ir ten nors ką pelnysim. Ir matot!
— Kas žinojo, kad abu juos rasim ėdantis dėl pi

nigų.
— Jonas dar bandė slėptis, o Petras nustėro tik ir 

atidavė savo raudonuosius.
Už kamino Juozapėlis tik klausėsi, ar neišgirs kas 

jo brolius ištiko.
Bet anas baisusis plėšikas tarė tam, kuris buvo su 

spanga akimi:
— E, parodyk man tuos pinigus.
Atrėžė žlibasis:
— Karpa nuo tavo nosies pirmiau nukris, kol aš 

tau parodysiu! Kas jau į mano rankas pateko, nė su 
replėmis neištrauksi.

— Jis perdaug sau pasiliko! — suriko plėšikai. — Te
gul ir mums dar duoda.

Ir kad pasileido jie visi rėkti, garsiau vienas už kitą. 
Kai kurie jau ir už barzdų susirovė. Kilo toks sumi
šimas, kad jų nė didysis galvažudys negalėjo suvaldy
ti..

Tada ar nesupyks jisai, tas plėšikas su karpa 
ant nosies! Raudonas kaip krosnis, jis kad rėžė su 
kumščia į stalą, net lenta į šipulius suskilo, ir suriko:

— Kad jus visus perkūnas trenktų!
Tuo tarpu Juozapėlis jau buvo išlindęs iš anapus 

kamino ir, užsikvempęs ant akmens klausėsi: taip jam 
įdomu buvo žiūrėti, kaip riejasi plėšikai. Iš to smal
sumo jis nė nepajuto, kaip girnos ėmė ir pasprūdo. 
Bildėdamos, jos nugriuvo tiesiog tarp galvažudžių kaip 
tik tuomet, kai jų vadas perkūnus šaukė.

Nuo trenksmo apglušę, jie spruko vieni pro duris, ki
ti pro langus, iškuldami stiklus. Tas didysis plėšikas, 
besimalindamas pro langą, ėmė ir įstrigo: neišlenda

biaurybė nei į orą, nei atgal. Muistosi kojomis ir šau
kia iš visos kakarinės:

— Gelbėkit, gelbėkit!
Kas jį tau gelbės! Kiti plėšikai jau buvo numarmė

ję ir slapstėsi pelkėse. Juozapėlis pribėgo prie galva
žudžio ir šėrė jam kočėlu per beskeryčiojančius stai
bius, per pasturgalį ir per šlaunis. Anas klykė ant 
visos girios:

— Pirmiau tik perkūnas, o dabar jau ir žaibai: Oi, 
kaip karšta! Gelbėkit...

Čia prišoko ir močiutė. Ji žmogžudžiui kad žiebė su 
menturiu, kuriuo košę maišydavo, ir dar pasakė:

— Še, tau, biaurybė! Ilgai mane laikei čia sugavęs!
Dviem mušant, storulis neišlaikė: tik pasirąžė — ir 

iškrito su visais rėmais ir stiklais. Pakilęs, jis nudram- 
bėjo į liūnus ir ten visą naktį unkštė: taip buvo jis ap
kultas ir susibraižęs.

Auksą ir sidabrą Juozapėlis susižėrė į kišenius, į 
skverną, prisipylė pilną kepurę ir net už vyžų susiki
šo: tokių didelių lobių ten būta!

Tada jis nuėjo į miestą ir nusipirko skrybėlę su pla
čiais bryliais, diržą, kurio sagtis buvo auksinė, akso
mines kelnes, išpūstveidę lėlę ir daugybę visokių ki
tų daiktų. Išsidaręs, lyg koks ponaitis, kramtydamas 
riestainį su aguonomis ir po pažastim pasikišęs lėlę, 
ėjo jis keliu, kai štai pamatė bėgant katinėlį juodžių 
ir kniaukiant:

— Apiplėšė, apiplėšė!
— Ką apiplėšė? — paklausė Juozapėlis.
— Ak, dar kamantinės! Mane — ką gi daugiau!
Ir tai pasakęs, jis vėl graudžiai šaukė:
— Apiplėšė, apiplėšė!
— O ką iš tavęs atėmė?
— Visus pinigus. Ak, kaip gaila! Ir dar žiurkė pa

bėgo, išsigandus galvažudžių.
— Na, nežliumbk jau. Aš visiems jums padėsiu.
Katinas nusišluostė ašaras ir apsilaižęs tarė:
— Jei tu man padėsi, tai pasakyk dabar: kam tą 

lėlę nešiesi?
Vaikinas atsakė:
— Matai, kai turėsiu žmoną, tai ir lėlės prireiks.
Tai taręs jis išsitraukė birbynę ir ėmė taip skar

džiai ir linksmai tratenti, kad neiškentęs katinėlis pra
dėjo raičiotis ir šokti. Ir iš to džiaugsmo juodžiui taip 
apglušo galva, kad nė pats jis nepastebėjo, kaip įgriu
vo į balą ir visas ligi ausų išsipurvino.



AMERIKA Sausio-January 5, January 5, 1945

Philadelphijos mos
čios. Laidotuvėmis rūpinosi 
jo brolis ir jo šeima, p. Pado
ris, 246 Fernon St.

Gruodžio 28 d. mirė Anta
nas Liutkevičius. Velionis 
palaidotas iš šv. Jurgio 
rapijos sausio 3 d.

pa

SUŽEISTAS
SUTIKO NAUJUS METUS

Phladelphijoj Nauji Metai 
sutinkami labai įvairiai. 
Miestas budi. Laukiančių se
natvės užbaigos ir Naujųjų 
Metų — pilnas miestas. Ypač 
neramu aplink City Hali. 
Mat, čia susirenka visi nuo
tykių ieškotojai ir smalsuo
liai, spokso į didžiulį laikro
dį ir laukia, kol 1945 metų 
Diedulis išlys pro langą iš 
aukšto bokšto. O kai jį pa
mato, tai visi pasijunta kaip 
pakvaišę, nebežino ką beda
ryti.

Gal labiausiai šėlsta jau
nuolės, kurios tą minutę jau
čiasi sulaukusios 18, ar 21 pi
lietybės metų. Jų galvelės 
kaip pramuštos, šokinėja 
kaip ožkytės aplinkui ir ne
bežino iš linksmybės, ką ir 
bedaryti.

Apie tą Naujų Metų valan
dą visi policininkai turi daug 
darbo, nes daug siautimo. Jei 
New Yorke tą naktį dirbo 
25,000 policijos, tai Philadel- 
phijoj budėjo nemažiau 10,- 
000, ir dar keli tūkstančiai 
kariškių policininkų, nes čia 
daug jūrininkų ir karių su
tinka Naujus Metus.

Uoliosios mamytės turi 
daug sunkių valandų. Bijoda
mos, jos sykiu eina su savo 
dukrelėmis ir laukia Naujų
jų Metų, kad jų dukterys ne
žūtų iš per didelės linksmy
bės.

Smarkiai celebruoja Nau
jus Metus ir teatrai, pasi- 

vietos, girkšno- 
salės su šo- 

lyg il-
giaus nebegyvens, ir viskas 
einasi gerai, lyg nei karo ne-

būtų, nei niekas nerūpėtų. 
Taip sutinka jaunimas.

Bet yra ir kitaip sutinkan
čių. Rimtesnieji pergyvena 
skaudžias karo nelaimės va
landas. Vieniems tie metai 
gal atneša dar skaudesnes 
dienas, kitiems gal palieka 
sunkius atsiminimus. Neži
nia, kuomet baigsis karas, 
kiek dar aukų reikalaus, ir 
kiti panašūs dalykai vyres
niems sakyte sako sutikti 
naujus metus susitelkus, 
maldoj paskendus, šventą va
landą darant. Todėl jie suti
ko Naujus Metus bažnyčioj, 
susikaupę, melsdamiesi už 
savo ir visus karius, už žū
nančius, sužeistus karius ir 
už visus kenčiančius, mal
daudami, kad visi greičiaus 
susilauktų laimingesnės ir 
geresnės dienos, kad taika ir 
ramybės užviešpatautų.

Jiems Nauji Metai, tai tik 
naujesnis gyvenimas, pilnas 
geresnių lūkesčių ir ramybės.

Lietuviškos parapijos su
tiko Naujus Metus su pamal
domis ir šventa valanda. 
Ypač tas iškilmingai buvo at- 
linkta Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioj, kurioj Naujų 
Metų sutikimą gražiai prave
dė kun. J. Kidykas, S. J.

GRAŽIAI PASIDARBUOTA

LINKSMINOSI JAUNIEJI

E
LIETUVIU RADIO PROGRAMA 

Trečiadieni 7:00 pan. Sešt 8:00 p.m. 
Direktorius 

ANTANAS DŽEKAS 
8619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa. 
Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manės

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

Tek POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa* 
fodernlška laidojimo Įstaiga. 
lelS, graži koplyčia, erdvi salė. Pa-Į
celelvingienu suteikiama nakvynė.1 

Viskas nemokamai. Kreipkitės i 
diena ar naktj.

Di

bų nariams susiprasti ir me
tiniuose rinkimuose žinomus 
komunistus iš valdybų pra
šalinti, kaip geri lietuviai pa
darė Waterbury, Conn.

Už visą sėkmingą veiklą 
padėkos žodžiai priklauso 
veikėjams: J. Kavalauskui, 
K. Žadeikai, J. Griniui, kun. 
S. Railai, adv. C. Cheleden ir 
kitiem nariam: lietuvių dar
buotės per radiją skelbėjams 
A. Dzikui ir P. Antanaitienei, 
parapijų ir draugijų vadams, 
laikraščiams ir visiems ben
dradarbiavusiems. Prie pro
gos nepamirškime atnaujinti 
savo ištikimo laikraščio pre
numeratą ir patarkime savo 
pažįstamiems jį skaityti. Ir 
dar geriau: Naujų Metų do
vanai užprenumeruokime sa
vo artimiesiems.

Žiniij Rinkėjas

PATEKO NELAISVĖN

Karys Jonas Belevičius, 
2837 Cantrell St., buvo su
žeistas ir gydėsi ligoninėj. 
Bet dabar jis jau pasveiko ir 
buvo kelioms dienoms apsi
lankęs namuose ir greit vi
sai pasveiks. Jis jau turi ir 
seržanto laipsnį užsitarna
vęs.

IŠDALINO KALENDORIUS

Šv. Kazimiero parapijos 
kalendoriai 1945 metams jau 
išdalinti visiems parapijie
čiams. Girdėti, parapijiečiai 
kalendoriais labai patenkin
ti. Kalendoriuose surašyta 
visą parapijos pamaldų tvar
ka, turi gražių paveikslų.

LAIŠKAS IŠ RUSIJOS

iš

Lietuvos Vyčiai turėjo sa
vo metinį pasilinksminimą 
Kalėdų dieną. Jie susirinkę 
pasilinksmino ir palinksmino 
visus karius, kurie atėjo į jų 
pasilinksminimą. Tai buvo 
tik draugiškas pasilinksmini
mas.

Salė buvo išpuošta kalėdi
ne nuotaika ir jaunieji gra
žiai pasilinksmino su savai
siais.

SĖKMINGAS VAJUS

Čilės Vyskupų
Naujas Laiškas

Naciai Sndegin0(ORESPONDENTŲ
Kataliku Un-b, ------

Bridgeport, Conn.

Pradedant naujus metus, 
malonu yra prisiminti tikrų 
lietuvių didelį pasidarbavimą 
Amerikai ir Lietuvai. Tai 
veiklai buvo suorganizuotas 
visų srovių Raudonojo Kry
žiaus ir Karo Pergalės Ko
mitetas, kurs veikė Karo Bo
nų pardavinėjimui, Raudono- 
jam Kryžiui aukų priėmimui 
ir vėliau Lietuvių Šalpos 
Fondui ir drabužių rinkimui 
nuo karo nukentėjusiems 
Lietuvos žmonėms. Buvo net 
ir komunistų. Bet jie, kaipo 
atsidavėliai svetimai dikta
tūrai, pradėjo elgtis savotiš
kai prieš lietuvišką veiklą, už 
ką buvo sudrausti ir praša
linti. Vėliau, po karštų dis
kusijų balsavimuose pralai
mėję, komunistai iš lietuviš
kos amerikoniškos bendros 
darbuotės atsitraukė, net su 
triukšmu išmaršavo. Anot 
lietuviško posakio: „boba iš 
ratų, ratams lengviau”. Ir iš 
tikrųjų pasidarė lengviau. 
Patartina ir kitom lietuvių 
kolonijom komunistinį raugą 
prašalinti.

Mūsų kolonijoje lietuviai 
išpirko karo bonų per visas 
paskolas už apie pusantro 
milijono dolerių ir nesisku
bina iškeist bonus. Daugiau
sia bonų parduota Liberty 
Federal Savings and Loan 
Association ir Lietuvių Bal
dų Krautuvės pasidarbavi
mu.. Raudonajam Kryžiui ir 
United War Chest šįmet dau
giau suaukota nei pernai. 
Lietuvių Šalpos Fondo sky
riai surinko daug drabužių 
nuo karo nukentėjusiems lie
tuviams. Teisybė, šįmet ko
munistai daugiau pasišiena
vo dolerių iš miegančių lietu
vių klubų iždų dėl Lietuvos 
pavergėjų. Labai vertėtų klu-

Gauta žinia, kad karys Jo
nas Navickas, 128 Watkin 
St., paimtas vokiečių į nelais
vę. Jaunuolis, išėjęs kariuo
menėn prieš metus, išsiųstas 
Italijos frontan, kur 1944 m. 
birželio 1 d. pateko nelais
vėn.

Karys čia turi seną moti
nėlę ir žmoną su mažu vaiku
čiu, Jonuku. Su ašaromis mo
tina, našlė p. Navickienė, pa
sakoja, kaip geras buvo jai 
jos Jonelis. Jis dažnai ją ap
lankydavęs, paguosdavęs, 
saip šelpdavęs. Dabar ji 
bai susirūpinusi, kad jos 
nelis nežūtų nelaisvėj. Ji
vo senatvėj vis dar norėtų 
pamatyti gyvą savo vienin
telį sūnų.

Kario motina jau 74 metų 
amžiaus sulaukusi.
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KAP. P. LABANAUSKAS 
ČIA APSIGYVENO

Jūrų kapitonas, Paulius 
Labanauskas šiomis dieno
mis atkeltas į Philadelphiją 
ir dirba vienoj elektros dirb
tuvėj kaip inžinierius. Atvy
kęs Amerikon, netrukus sto
jo į Kalifornijos technologi
jos institutą, kurį baigė inži
nieriumi.

Tikimasi, kad jis prisidės 
prie lietuvių veiklos pagyvi
nimo. Kol kas kapitonas dir
ba naktimis, bet kai gaus pa
togesnes valandas, tai galės 
lietuviams labiaus padirbėti.

MILIJONAS GAISRE

Gruodžio 27 d. sudegė mi
lijono vertės vilnonės me
džiagos Grodsky & Son, 3 ir 
Lehigh Ave.

Jei nebūtų pavykę sustab
dyti gaisrą laiku, tai visa a- 
pylinkė būtų suliepsnojusi, 
nes ten pat buvo daug aly
vos sandėliuose, ir jie visi 
būtų sudegę.

PAJUDINA VYRUS

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

3804 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Šiomis dienomis gautas
Rusijos laiškas, išsiųstas 
rugsėjo mėn. Laiške rašoma 
ir apie kai kuriuos lietuvius 
Lietuvoj. Laiške prašoma pa
šalpos, nes esą sunku gyven
ti.

PAMALDOS UŽ KARĮ

Iškilmingos pamaldos su 
trejomis mišiomis bus sausio 
20 d. Šv. Kazimiero bažny
čioj už žuvusį karį a. a. Vin
centą Nekrašių, 211 Morris 
St.

Pamaldas užprašė jo sesu
tė ponia Jetzyk su šeima. Vė
liau daugiau sužinosime 
žuvusio kario gyvenimo.

Kun. J. Kidykas, S. J. nuo 
sausio 1 dienos pradėjo šv. 
Kazimiero parapijos vyrų di
delį judėjimą. Per visas tas 
dienas turi su jais pasikalbė
jimus, daro pamaldas ir ren
gia maldos apaštalavimui.

Girdėti, vyrai tokį veikimą 
mėgsta ir patenkinti. Kai bus 
padaryta pradžia, tai jie to
liau dar labiau išsijudins ir 
pradės tikrai apaštalauti vi
soj parapijoj.

MIRĖ

iš

DAUG VAGYSČIŲ

ne-Švenčių metu atsirado 
maža vagilių, kurie manė pa
sinaudoti savo švenčių page
rinimui. štai gruodžio 17 įsi
laužė į Šv. Alfonso bažnyčią, 
išlaužė altorių, gal manyda
mi, kad ten buvo pinigai su
dėti. Bet nieko neišnešė, tik 
išniekinę ją paliko atadarą.

Gruodžio 20 dieną vagys 
norėjo įsilaužti į šv. Kazimie
ro parapijos kleboniją. Nak
tį jie išlaužė prieangio duris 
ir gal jau būtų veržęsi į kle
boniją, bet šuniuko lojimas 
atkreipė dėmesį šeimininkės, 
kuri tuoj ėjo žiūrėti. Vagys 
bėgdami perstūmė šeiminin
kę ir patys skubiai pabėgo, 
tik šuniukas juos palydėjo. 
Kažin ką jie būtų sugalvoję, 
jei ne budrus šuo ir akyli šei
mininkė.

Gruodžio 21 d. naktį vagys 
buvo įlindę ir p. J. Kavaliaus
ko namuose, bet 2 vai. nak
ties šuo prikėlė šeimininką, 
kuris nuėjo į skiepą, kur ir 
surado vagį, pasislėpusį spin
toje.

Kelios dienos anksčiau, va
gys buvo įsiveržę į Šv. J. šir
dies bažnyčią.

Gruodžio 10 d., S. W. Phi- 
ladelphijos ALCA klubas su
rengė benų pardavimo vajų 
paremti šeštą Karo Paskolą. 
Kadangi vajus buvo iš anks
to garsinamas, tad pavyko. 
Prie vajaus išgarsinimo daug 
pasidarbavo kun. J. Neve- 
rauskas, šv Rapolo bažny
čios vikaras, kuris bažnyčioj 
ragino lietuvius paremti AL
CA klubo rengiamą vajų ir 
tuo pačiu paremti ir šeštą 
Karo Paskolą. Vajų garsino 
taip pat ir Petronėlė Anta
naitienė, per jos vedamą ra
dijo programą. Petronėlė An
tanaitienė ir bonus išrašė.

Didelė garbė priklauso 
ALCA klubo nariams ir 
South West Philadelphijos 
lietuviams, kad jie išpirko 
bonų už $14,225.00. Daryda
mas šį pranešimą, būtent, 
kad buvo išpirkta virš minė
ta suma, atitaisau klaidingą 
žinią, buvusią „Amerikoj” 
gruodžio 15 d. Ten buvo pa
sakyta, kad ALCA Klubas iš
pirko bonų tik už $6,000.00.

Šia proga dar noriu pasa
kyti žodį kitą apie ALCA 
klubą. Šis lietuvių klubas yra 
pašelpinis. Jis buvo suorga
nizuotas prieš 8 metus. Nors 
klubas dar jaunutis, jau turi 
įsigijęs nuosavą namą ir ge
rai stovintis finansiškai.

šeštadienį, gruodžio 16 d., 
šis klubas minėjo savo 8 me
tų sukaktuves dideliu kala
kutų bankietu, kuriame daly
vavo klubo nariai ir pakvies
ti garbingi svečiai.

Juozas žekas
ALCA Klubo pirmininkas

Santiago. — Šiomis dieno
mis Čilės respublikos vyriau
sybė nutarė užmegsti diplo
matinius ir prekybinius san
tykius su Sovietų Sąjunga.

Gruodžio 26 d. penki Čilės 
katalikų vyskupai išleido ga
nytojišką laišką, kuriame 
aiškina komunizmo prasmę. 
Ganytojai pareiškė, kad joks 
katalikas negali pritarti ko
munistų doktrinai, kad ne
galima įsivaizduoti kataliko 
komunisto.

Vyskupai pabrėžė, kad ka
talikai negali bendradarbiau
ti jokiu būdu su komunis
tais.

Olandijos informacijųj 
ras pranešė, kad naciai, 
jami Sąjungininkų iš (u . 
dijos, sunaikino katalib^s' atyyk5ta j 
versitetą Nijmegen ^ai saunusls 
Iš universiteto didelių įpozaP° P^P1!08 c^°‘ 
rūmų liko tik griuvėsiai »a^ovaU'’an^ .^omP'.

sio. Šie svečiai sausio 7
Olandijos katalikų lodins labai juokingą 

sitetas turėjo teologijos,įdiją „Amerikos — Kai
siu ir kalbų skyrių. 19iykla”, kur turėsite 
tais jame mokėsi 532(valandą daug juoko, ir 
dentai. Įjte Amerikos 'kaimo

’flos vaikučius, kaip jie 
jai mokosi. Antroji da- 

lietuviškos gražios 
jies dainelės, solo, duetai ' 
Etiški mūsų lietuviški :

items praėjus turėsi
mai šaunų parengimą,
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mirėGruodžio 26 dieną
Aleksandras Padoris, 70 me
tų amžiaus. Velionis labai il
gai ir sunkiai sirgo. Jis visą 
laiką sirgo ir buvo gydomas 
ligoninėj.

Palaidotas gruodžio 30 die
ną iš šv. Kazimiero bažny-

žodžiu, aplinkui labai daug 
vagių. Dabar policija stro
piai seka ir mano, kad visi 
bus sučiupti.

UŽSIMUŠĖ ŽMOGUS

Prieš pat Kalėdas, gruo
džio 23 dieną, automobilis 
smarkiai susimušė su gatve- 
kariu netoli nuo Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčios. Su
simušimas buvo toks smar
kus, kad automobilis atrodė 
kaip truba, o automobiliu va
žiavęs James Crimes, 46 m. 
6431 Grays Ave., buvo vie
toj užmuštas. Tas įvyko kam
pe Moyamensing ir Dickin
son gatvių.

Gatvekaris buvo išmuštas 
iš vėžių ir užėmė 20 minučių, 
kol vėl galėjo pradėti važiuo
ti. Nė vienas keleivių tram
vajuje nebuvo sužeistas, tik 
išsigando ir smarkiai juos 
sukrėtė.

Šiemetinis kalakutas tik
rai brangiai kaštavo ir pa
rapijai daug pelno atnešė. Iš 
to gauta net $286.45.

Laimingasis, geriau pasa
kius, laimingoji buvo p. 
Krauklis, 110 Mifflin St. 
Daugiausia išplatino laimėji
mo bilietų 5 r 6 skyriaus mo
kiniai. Dabar mokiniai nori 
žinoti, kaip gardu buvo tas 
kalakutas, kurs tiek kašta
vo.

Universitetas turėjo įr 
knygyną. Naciai užde#8' 
ir gaisro liepsnose žuvį 
sos ten buvusios knygoj

Neseniai patvirtintos jį, kaip Jonkelis ir Kal
nios pranešė, kad du olai Po visko bus smagūs 
katalikų universiteto prie gero okestro, kur 
šoriai mirė nacių kance ‘ ----
ei jos stovykloje. Tai 
prof. Titus Brandsmair 
Robert Regout.

jnksmai galės pasišokti, 
įkite, sausio 7 d. 7 vai. 
re, šv. Jurgio par. sale
ns šis parengimas. Visi 
įos atsilankykite. Paro
je savo atsilankymu pa
ima svečiams daininin- 
[ir vaidintojams.
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New Yorko „Selective] 
vice” viršininkas pulk, j 
Dermott praneša, kad joj 
boj raštinės darbininkų.j-1 jVaterburį sausio 21 
rie dykai darbuojasi, suvaidins gražų vei- 
nūs ir 14 dukterų tampys Mylimos” ir nu- 
Dėdei Šamui kariuomew470 liaudies dainelių. 
_______  jį gražu, kad jaunimas 

______________ Bogos apsimainyti gra-
ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVIUI!*™ b- 

mo pas choristus ateity- 
® ~ ore darbuotis.

Kviečiam Užsisakyti Naują KnygJ gavo
-------------------- Kalėdų vakarėlį, priva- 

Amerikoje labai mažai pasirodo naujų lietuviškų^ savo nariams. Visi 
Tiesiog turime lietuviškos knygos badą, kurs granai laiką praleido.

choro ansamblis

gų- < - - apiplėšti lietuvių kultūrą. Letuvoje jau penkti metaiL... , ..
rašytojai neturi laisvės pareikšti savo kūrybos. ,^erne^misias 
šiandien vienintelė šalis, kur lietuvis rašytojas turi °Joaau’
Todėl mūsų visų pareiga domėts savo rašytojų darbaisr*25 su savo s011stais- 
laikyti lietuvišką knygą. Į

su savo solistais.

Tamstai tikrai žinomas rašytojo Antano Vaičiulį ^os Nepriklausomy- 
vardas. Esame laimingi, kad šis rašytojas gyvena tarp 
sų, kad jam buvo lemta patekti į mūsų laisvą šalį ir čia 
vai prisidėti prie lietuvių kultūros ugdymo.

KALĖDŲ SENELIS 
BUVO GERAS

Kaip teko sužinoti, šiemet 
Kalėdų Senelis buvęs labai 
geras’ visiems, ypač jauni
mui. Jis lankė namus nuo na
mų, ir visiems atnešė bran
giausių dovanų. Dar prieš 
Kalėdas kelias dienas, bet 
jau buvo atėjęs į vaikų dar
želį ir į šv. Kazimiero para
pijos mokyklą.

Vaikų darželyje buvo jam 
geriausia, nes visi vaikučiai 
šventai tikėjo, kad jis įlin
do per kaminą ir atnešė to
kių dovanų, kokių kas tik no
rėjęs. Vaikučiai jo laukė. Su 
didžiausiu rimtumu priėmė jį 
ir klausėsi, ką jis pasakė, 
kaip perspėjo ir pamokė, ir 
visi skubėjo pažiūrėti kokių 
dovanų gavo.

Kai atėjo į mokyklą, tai 
jau kitaip buvo, čia tuoj no
rėjo sužinoti, kas tas Sene
lis yra ir ką jis pasakys. Bet 
ir piktas buvo jis. Jau pirmą
jį Pr. šaulį, kai pagavo, tai 
vietoj dovanų gerokai išlupo 
kailį. Gavo iš senelio ir kiti 
už išdykavimus. Bet pabai
goj visiems buvo gerai, nes 
visi gavo dovanų.

Šiemet Senelis buvo geras 
ir Seserims mokytojoms, nes 
ir jų kiekviena gavo savo do
vaną. Jis suieškojo kiekvie
ną, kuriam tik buvo paskir
tos dovanos.

Vaikučiai pagiedojo Kalė
dines giesmes, pasidžiaugė ir 
išsiskirstė namo laukti Kalė
dų ir Naujų Metų.

askelbimo minėjimas 
vasario 11 d. Dalyvaus 
jjai, dainininkai. Bus

Rašytojas Ant. Vaičiulaitis gausiai bendradarbi 
musų spaudoje. Jo rastai gerai žinomi „Amerikos,JTr' 
bininko”, „Draugo”, „Garso”, „Lietuvių Žinių”, „Vi 
io”, „Studentų žodžio” skaitytojams. Jis yra parašęsjRJ® Amerikos Šalpos 
:ą knygų, kurios praturtino lietuvių grožinę literawBWePor^° 8 skyrius 
yra išvertęs visą eilę knygų iš prancūzų kalbos. Yra pF " Darnh uzsnnoke- 
šęs daug straipsnių įvairiais klausimais. Nuo Naujų P“n4 m^ml 
jis redaguos naują žurnalą — „Naująją Aušrą”. Bet toks skaičius

Čia mums malonu pranešti, kad Ant. Vaičiulaiti^??™ kolonijai yra 
paruošęs naują knygą. Jos vardas — „Kur BakūžėSt W11 sekime pasi- 
nota”. Ši knyga jau yra spaustuvėje, ir darbas yra gap ™ gautume nors 
įpusėtas. Netrukus ji galės išvysti pasaulį. I Dani)' tikrai tai

„Kur Bakūžė Samanota” bus iš dviejų dalių
jų ir paša ų. , .kolonijoslietuviai, kurie

Istorijų turinys yra tokis : 1. Dviejų _kaimų Lietuvos ku.
2. Elenutės nuodėmė; 3. Kriokininkų Ievutė; 4. Kada 
lis žydėjo; 5. Daili žmona;lis žydėjo; 5. Daili žmona; 6. Dvi seserys; 7. TevoU^. ...
8. Vakarui ateinant; 9. Kelnės; 10. Pilkasis berniuk^ pfln(j0 ^enjjeų

BRANGUS KALAKUTAS
Šiemet prieš Padėkos Die 

ną šv. Kazimiero parapijos 
mokiniai uoliai platino lai
mėjimo bilietus kalakutui 
gauti. Skyrius po skyriaus 
stengėsi daugiau parduoti ir 
daugiau pelno padaryti pa
rapijai. Ir pasisekė.

Akmenų laukas; 12 Kur bakūžė samanota.
Pasakų turinyje štai kokios pasakos: 1. Žiogųkraštas, tavo gimti- 

2. Puodų puodas; 3. Girnų akmuo; 4. Lokys ir v0%jaunas dienas pralei- 
Senas Kareivis Aleksandras; 6. Ožio balsas; 7. ZvWukokjai nors tą mažą 
pelė; 8. Nidos žvėrys; 9. Adomas ir Ieva; 10 Uodai.! 
Popiežiaus Paukštė; 12. Pabėgėliai.

Šią knygą skaityti kiekvienam bus malonu. A. Vi 
Haitis yra tikras lietuviško žodžio meisteris. Jo kaH»Li ąt y 
turtinga, gyva, nuostabiai sklandi, kiekvienam suppUiesier, 11. I. 
ma. Jo apysakose matai sveiką lietuvio gyvenimą, g® ,-----
vo krašto meilę, gyvus lietuviško kaimo papročius, ^šalpos darbai

Supažindinę Tamstą su nauja knyga, mes noriiwojo Lietuvai Šelpti 
kviesti Tamstą iš anksto užsisakyti ją. Tos knygos f skyrius iki gruodžio 
$1.50, bet kas užsisakys ją iki 1945 m. sausio 15 d-gosturėjo 51 narį. Štai 
priedo vieną iš šių dviejų knygų: A. VaičiulaičiosVondoskyriaus nariai: 
kai parašytą knygą „Outline History of Lithuanian Ifl. Dino - 703 Hudson 
ture” (tai puiki dovana lietuviui kariui ar bet kuri^UP,įfoyer — Watkin 
šiam amerikiečiui) ar poeto J. Aisčio eilėraščių kiA,3.E. Wolosyn — 780 
„Be Tėvynes Brangios”. Abi šios knygos pardavitfW Ave., 4. A. Žiemys, 
po 50 centų, tad iš anksto užsisakę naują Vaičiulaičio Sevas, 6. V. Butrim, 7. 
gą gauna ją žymiai pigiau. jHg.A. Patsinski,’ 9.

Mes nuoširdžiai norime, kad Tamsta pasinawauskas, 10. J. Kovas, 
šiuo pasiūlymu. •• Dino, 12. V. Vaitonis ’,

Lietuvių Kultūrinio Instituto Valdi'*’ ^buis, 14. H. Simons, 
Kun. J. A. Karalius, Pirm, ijj’16'1 Joninas’ 
Kun. Pr. M. Juras, Iždin. 18. V. Stonis, 
Juozas B. Laučka, Sekret. L ūsaitis, 20. K. Šili- 

PASTABA: ^Vainauskas, 22.
Užsakymams prašome vartoti tokio ar panaša®K?'i Šilaikis, 24. 

nio pranešimus:
Lietuvių Kultūriniam Institutui ^Jjn’eh on <j222 South Ninth Street M P. * *£
Brooklyn 11, New York. Sil ig. 33
Gerbiamieji: ijp Urmilaite,

Šiuomi užsisakau A. Vaičiulaičio knygą „Kur 36. P. Dause- 
Samanota” ir jos priedu pasirenku knygą.............. --to: •_ Broknys, 38.

Ji įttnė, 39. J. Kudis,
41 A. Kundro- 

rJ Senvaitis, 43 J. 
... t y. Duoba, 45. P. 

L’M.Brozys, 47. M.
..... . A. Pečkienė, 49

į lietuyi, kad Lietuva ta-

• 0.
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akis 
matyt 
švark 
nistų 
rų lie 
duris, 
merių 
nors 
landži 
bar d 
sau ji 
tauku 
tuvių.
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Naciai Sudegi* ORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Katalikų Un-ta —

idgeport, Conn

Chicago, Ill LENKŲ KOVOTOJAI VĖL SUIMAMI

Olandijos informacijų 
.s pranešė, kad naciai, ntėms praėjus turėsi
mi Sąjungininkų iš (į įbai šaunų parengimą, 
jos, sunaikino katalikųjos, sunaikino katalikų ečiais, kurie atvyksta į 
jrsitetą Nijmegen mį'bury. Tai šaunusis 

universiteto didelių Į uozapo parapijos cho
linų liko tik griuvėsiai fadovaujams komp. A.

io. Šie svečiai sausio 7
imu liko tik griuvėsiai

Olandijos katalikų UBj vaidins iabai juokingą 
tetas turėjo teologijos, 
ų ir kalbų skyrių. 1940 
lis jame mokėsi 532 
mtai.

Universitetas turėjo 
aygyną. :

diją „Amerikos — Kai- 
lokykla”, kur turėsite 
valandą daug juoko, ir 
site Amerikos ~ kaimo 

Universitetas turėjo j klos vaikučius, kaip jie 
--------- Naciai užde ai mokosi. Antroji da- 

gaisro liepsnose žuvl ls lietuviškos gražios 
es dainelės, solo, duetai 

/’ itiški mūsų lietuviški 
i, kaip Jonkelis ir Kal- 
Po visko bus smagūs

)s ten buvusios knygoj
Neseniai patvirtintos 

los pranešė, kad du oį 
atalikų universiteto p>į prįe gero okestro, kur 
)riai mirė nacių kanca nksmai galės pasišokti, 
įjos stovykloje. Tai tikite, sausio 7 d. 7 vai. 
rof. Titus Brandsma ir «e; šv. Jurgio par. salė-

J. Paliukaitė, 50. A. Letkaus- 
kas, 51. A. Šūkis.

Šalia nario mokesčių, Juo
zas Braknys ir Feliksas Šla
pelis paaukojo po 10 dol. 
Pirmiau į Fondą buvo surink
ta 24 dol., tad iš viso pajamų 
buvo 146 dol.

Į Amerikos Lietuvių Tary
bos Fondą surinkta 146 dol. 
(neseniai V. Zubavičius au
kojo 2 dol.).

Drabužių iš viso surinkom 
apie 200 dėžių. Kitataučiai 
suaukojo beveik tiek pat, 
kiek lietuviai. Drabužius au
tomobiliais suvežė kleb. kun. 
J. Bakšys, A. Žiemys, P. Nor- 
keliūnas, kun. Valiukas, J. 
Morkūnas, J. Sevičius. Visi 
entuziastiškai dirbo. Pagal 
mūsų kolonijos dydį, neblo
gai pasidarbuota.

Ant. žiemys,
Spaudos rašt.

Visuomenininkės Elzbietos 
Samienės bute įvyko trijų 
darbščių ateitininkų išleistu
vės. Karys Vincas Samoška, 
šokių ir vaidinimo grupės na
rys, lavinosi Fort Sheridan. 
Leiten. Dr. Jonas Zaikis su 
žmona Lucija išvyko į Bosto
ną aplankyti savo tėvelius 
prieš išvykimą į kariuome
nės stovyklą Pennsylvanijoj. 
Po penkių lavinimo savaičių 
gydytojas bus paskirtas į di
džiulę karo ligoninę Georgia 
valst. Jo'viršininkas bus jo 
buvęs mokytojas kapit. 
James J. Callahan, visų Čika
gos lietuvių gerai pažįstamas 
kaulų specialistas.

Aukokite
Rūbus

Lietuvai!

Robert Regout. is šis parengimas. Visi 
os atsilankykite. Paro
le savo atsilankymu pa- 
mą svečiams daininin- 
ir vaidintojams.

Great Neck, N Y
New Yorko „Selective 

ice” viršininkas pulk. 
)ermott praneša, kad jo 
oj raštinės darbinįnkį 
ie dykai darbuojasi, 95 ir suvaidins gražų vei- 
ūs ir 14 dukterų tan 
)ėdei Šamui karinome:

sų choro ansamblis 
į Waterburį sausio 21

>S LIETUVIAM

,Trys Mylimos” ir nu- 
savo liaudies dainelių.
gražu, kad jaunimas 

progos apsimainyti gra- 
vakarais. Bus daugiau 
no pas choristus ateity
je darbuotis.
)ras turėjo savo links- 
£alėdų vakarėlį, priva-

savo nariams. Visisirodo naujų lietuviškų
knygos badą, kurs grįnai laiką praleido, 

uvoje jau penkti metai
cšti savo kūrybos. Am/kalėdų bernelių mišias 
ietuvis rašytojas turi Ii s gražiai sugiedojo nau- 
ts savo rašytojų darbai ūšias su savo solistais.

ašytojo Antano Vaičii 
s rašytojas gyvena tai 
į mūsų laisvą šalį ir či 

ūros ugdymo.
bis gausiai bendrada^ 
i žinomi „Ameriky
„Lietuvių žinių”* / 

:ojams. Jis yra parašęs

įul tuvos N epriklausomy- 
Jpaskelbimo minėjimas 
J vasario 11 d. Dalyvaus 
Jt /jai, dainininkai. Bus 
/pto majoras, kuris pa
las pasakyti kalbą.

įdrojo Amerikos Šalposvia MCLicwyo . _

jtuvių grožinę literatūrD
prancūzų kalbos. Yra 

Jausimais. Nuo Naujų 
„Naująją Aušrą”. x , , ... 
ti, kad Ant. Vaičiulaiti ;cP°rt0 kolonijai 
rdas - „Kur Bakūžė!8- Tu]°lau stokime pasi
nėje, ir darbas yra kad gautume nors 
ysti pasaulį.
bus iš dviejų dalių - i

au 20 narių, užsimokė- 
į centrą pilną metinį 

stį. Bet toks skaičius 
yra

, narių. Mes tikrai tai 
ie, tik reikia daugiaus 
arbuoti, paraginti, kad 
tolonijos lietuviai, kurie 

j: 1. Dviejų kaimų ist yjį Lietuvos kraštą, ku- 
rininkų Ievutė; 4. Kadi( ^ar r£įpį j0 nepriklau- 
DYls^rys’’ T Tė/o’bės atstatymas, įsigytų 

is Fondo ženklelį. At- 
lietuyi, kad Lietuva ta-

i; 10. Pilkasis beminto 
iže samanota.
ios pasakos: 1. Žiogųlyų kraštas, tavo gimti- 
muo; 4. Lokys irvovtur jaunas dienas pralei- 
6. Ožio balsas; 7. Žviii^ukok jai nors tą mažą 
>mas ir Ieva; 10 Uodą J 
geliai.
mam bus malonu. A. 1 
ižio meisteris. Jo kalbi • 
landi, kiekvienam sufL 
ą lietuvio gyvenimą, gi 
ško kaimo papročius.
auja knyga, mes norit ndrojo Lietuvai šelpti 
sakyti ją. Tos knygos' ’ _
i 1945 m. sausio 15 i 'ios turėjo 51 narį, štai 
ygų: A. Vaičiulaičio i Fondo skyriaus nariai: 
listory of Lithuanian 1 J- Dirso — 703 Hudson 
iui kariui ar bet kuriat 
J. Aisčio eilėraščių to

• O.

ochester, N. Y

Pašalpos darbai

o skyrius iki gruodžio

2. P. Krayer — Watkin 
, 3. E. Wolosyn — 780 

šios knygos pardavėDrd Avė., 4. A. Žiemys, 
isakę naują Vaičiulaičk Slevas, 6. V. Butrim, 7. 

udell, 8. A. Patsinski, 9. 
kad Tamsta pasina# eliauskas, 10. J. Kovas, 

’. Dirso, 12. V. Vaitonis, 
. Bubnis, 14. H. Simons, 
. Miller, 16. J. Joninas, 

•. Roberts, 18. V. Stonis, 
C Stašaitis, 20. K. šili- 
21. W. Vainauskas, 22. 
irčius, 23. J. šilaikis, 24. 

.rtoti tokio ar panašaus ocejunas, 25. J. Kurnus, 
r. Savage, 27. P. Muntri- 
28. J. Juška, 29. S. But- 
30. P. Berens, 31. J. P.

32. Ig. Matulis, 33.
34. M. Urmilaitė, 

Dirsienė, 36. P. Dause- 
37. J. Broknys, 38.

enė, 39. J. Kudis, 
Lankas, 41 A. Kundro- 

J. Senvaitis, 43 J. 
44. P. Duoba, 45. P. 

46. S. Brozys, 47. M. 
48. A. Pečkienė, 49.

tūrinio Instituto Valdi 
f. A. Karalius, Pirm, 
’r. M. Juras, Iždin.
> B. Laučka, Sekret.

Miestas

čiulaičio knygą „Kur 
mku knygą

Pašalpos darbai
Lietuvai šelpti komitetas 

ir rūbų rinkimo komisija 
grudžio 20 d. turėjo susirin
kimą pas komisijos pirm. A. 
Petrauskienę. Peržvelgti at
likti darbai.

Komisijos narės dirbo vi
su uolumu. Jų darbu, pri
rinkta drabužių didelis sunk
vežimis. Rinko Lazauninkie- 
nė, Ališauskienė, Blažonienė, 
Al. Vasiliauskas, A. Petrau
skienė. Drabužiai buvo su
ruošti pas A. Petrauskienę, 
kuri prižiūrėjo ir perskalbė 
tuos, kuriems to reikėjo. Ko
misijos narės susirinko ir 
supakavo į 38 dideles dėžes. 
Mar. Rusienė viena iš Port 
Washington atvežė pririnkus 
12 dėžių. Al. Vasiliauskas su 
žmona ir Lazauninkienė taip
gi pririnko gerą vežimą. Kas 
gaus tuos drabužius, tikrai 
džiaugsis, nes visi jie beveik 
nauji ir švarūs.

Ališauskienė, turinti jau 
daugiau kaip 70 metų, yra 
visiems pavyzdys. Ji savo 
darbą atliko taip, kad ir jau
nesnės negalėtų taip padary
ti. Pasiėmus maišelį ji apibė
go Great Necką. Ji sako: 
„Visus atlankiau ir papra
šiau; ką tik žmonės davė, aš 
ėmiau — ir drabužius ir pini
gus”. Jos darbas įrodo, kad 
senas amžius nekliudo dar
bui.

Atsirado ir tokių turčių, 
kurių širdies nejaudina pa
sauly vargstantys žmonės; 
jie bijo atsiskirti su vienu 
doleriu nuo daugelio turimų. 
Tokie žmonės pasaulyje gy
vena tik sau; jie negirdi, 
kas aplink juos darosi.

Kurie mažiau drabužių da
vė, tie pridėjo po dolerį kitą 
siūlams, guzikams ir kitiems 
reikalams. Em. Plakštienė ir 
J. Petrauskas davė po 2 dol., 
Sauseriai ir Gutauskienė po 
1 dol. Jei ką praleidžiau, do
vanokit.

Čia tenka pagirti mūsų 
jaunuolį, Al. Vasiliauską. 
Jis nenuilstančiai dirba Lie
tuvos žmonių šelpimo dar
be. Jis sutaupė daug darbo ir 
pora dešimtinių, gaudamas 
didelį sunkvežimį pas ponią 
Murphy, amerikietę. Tai jos 
sunkvežimis nuvežė mūsų su
rinktus rūbus į Brooklyną.

Čia įdomu paminėti, kad 
mūsų kolonijoje komunistai 
jau nebešūkauja, jog visi lie
tuviai eina su jais. Lietuvai 
Šelpti Fondo skyrius atidarė 
akis visiems lietuviams pa
matyti raudonus komunistų 
švarkus. Ačiū Dievui, komu
nistų kaktos atsimuša į tik
rų lietuvių jiems uždarytas 
duris. Jie jau neteko „kostu- 
merių” į savo parengimus, 
nors ir bando palei namus 
landžioti. Pustuzinis jų da
bar džiaugiasi kitur. Tegu 
sau jie plauko kaip inkstas 
taukuose, kad tik ne tarp lie
tuvių.

Žurnalistikos mėgėja, poe
tė Sonja Pipiraitė gilina 
mokslą Wilson kolegijoje. 
„Amerikon Legion” laivu ji 
atvyko į Ameriką iš Lietu
vos. Lietuvių jaunimo drau
govės didžiuojasi jos veiklu
mu. Sonja yra ir tautinių šo
kių mėgėja.

Čikagos lietuviai susilaukė 
didelio siurprizo Kalėdų me
tu iš J. F. Wagner knygų 
spaustuvės. Tai kun. Juozapo 
R. Mačiulionio, M. I. C. para
šyta knyga „Seselė Elena, 
Lietuvių gėlė”. Tai gražiai 
parašyta knyga apie seselės 
kazimierietės gyvenimą.

Ateitininkų nauja valdyba 
išrinkta. Draugovės nariai 
ruošiasi prie didesnio veiki
mo. „Draugo” redakcijos na
rys kun. K. Barauskas yra 
naujas pirmininkas; A. Dau
girdas, laikraščių bendra
darbis, vicepirmininkas; vi
suomenės veikėja Elzbieta 
Samienė — iždininkė; rašti
ninkė — jauna šokių narė 
Sophia Samaitė. Naujas rei
kalų vedėjas yra energingas 
Robertas Trejonis.

Sausio 6 d. bus atidarytas 
visų lauktas Švč. Panelės Gi
mimo par. jaunimo centras, 
Marquette park kolonijoje. 
Darbštūs kunigai Stanislo
vas Petrauskas, Vladas Ur
ba ir A. Zakarauskas jau il
gai veikė, kad jaunimas tu
rėtų savo centrą.

Lietuvaičių Šv. Kazimiero 
akademijos choristės giedo
jo kalėdines giesmes Cook 
County kalėjime ir Lyon ir 
Healey muzikos auditorijoje. 
Didieji dienraščiai įvertino 
mergaičių gražų užsimojimą. 
Jų fotografija buvo „Tri
būne” laikrašty. Mūsų lietu
vaitės kelia tautos vardą ki
tataučių gyvenime.

Kaip lietuviai švenčia kū- 
čias savo namuose, buvo at
vaizduota „Chicago Tribune”. 
Norkų šeima, gyvenanti 
Town of Lake kolonijoje, tu
rėjo kūčias namuose, o jų sū
nus Sgt. Norkus šventė karo 
laukuose kur nors Italijoje.

Ona Teofile Mickus atvyko 
iš Lietuvos į Ameriką prieš 
56 metus. Jai atvykus į Či
kagą, dar nebuvo nei vienos 
lietuvių parapijos bažnyčios. 
Gruodžio 24 dieną ji mirė Šv. 
Juozapo name. Velionė pali
ko du sūnus ir dvi dukteris 
Šv. Kazimiero vienuolyne: 
sesuo M. Pranciška (buvusi 
seselių Kazimieriečių mokyk
lų prižiūrėtoja) ir Sesuo M. 
Aloiza, kongregacijos tary
bos narė, buvusi naujokių 
magistrė. Pamaldos įvyko 
Gimimo P. Š. Marijos para
pijos bažnyčioj, kur klebonas 
kun. Jurgis Paškauskas, kun. 
Stanislovas Petrauskas ir 
kun. Balys Urba (seselių ka
pelionas) atnašavo mišias.

A. Petrauskienė.

Dariaus ir Girėno postas 
turėjo didelį parengimą Nau
jų Metų išvakarėse Dariaus 
ir Girėno salėje. Lietuvių ve
teranų postas daug dirba 
tautos ir veteranų labui.

Jonas A. Stoškus

Būkite dosnūs nuo karo
nukentėjusiems.

Už tai Dievas Jus laimins!

I VIETOS ŽINIOS
MIRĖ VINCAS KIVYTA

Gruodžio 23 d. iš • Apreiš
kimo par. bažnyčios į Šv. Jo
no kapus palydėtas Vincas 
Kivyta mirė ilgai sirgęs.

Velionis buvo blaivus žmo
gus, idealistas. Priklausė 
Kat. Susivienijimo 134 kuo
pai, šv. Vardo vyrų ir Mal
dos Apaštalavimo draugijo
se. Priklausė siuvėjų — 54 
skyriuje, kur buvo veiklus 
narys. Rėmė jis katalikišką 
spaudą, ypatingai „Ameri
ką.” Lankydavo lietuviškus 
parengimus, sielojosi Lietu
vos reikalais.

Velionis su savo žmona 
Marijona išaugino gražią šei
mą, 3 sūnus ir 2 dukteris. Jo 
žmona buvo ir yra veikli Ap
reiškimo par. draugijose ir 
parengimuose. Sūnus Vincas 
yra kariuomenėje, o namie 
sūnūs Bronius ir Albinas ir 
dukters Ona ir Genovaitė. Iš 
giminių čia dar yra veikėjai 
Kivytai Maspethe ir Brook- 
lyne.

Bažnyčioje kleb. kun. N. 
Pakalnis gražiai pasakė apie 
velionį. Į šv. Jono kapines pa
lydėjo didelis būrys giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Ilsėkis, Vincai, pas Vieš
patį. Buvai man ilgai žino
mas savo veikla ir savo geru 
būdu.

čia visus vietos ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti, ši vaka
rienė bus labai jaukus paž- 
monis. .Bilietai jau platinami. 
Jų galima gauti ir „Ameri
kos” įstaigoje.

L. A. Inform. Centro pra
nešimu, šveicarų laikraštis 
„Der Landbote” spalių 10 
dienos numery atspausdino 
savo korespondento straips
nį apie sovietų ir lenkų san
tykius. Jis tvirtina, kad karo 
pradžioje sovietų ir lenkų 
santykiai buvo korektiški, 
bet jie visiškai pasikeitė, kai 
Raudonoji Armija įsiveržė į 
lenkų teritorijas.

Sovietų armija, vos įžen
gusi į lenkų žemes, pradėjo 
lenkų kovotojų nuginklavi
mą. Rusai pradėjo lenkus a- 
reštuoti ir deportuoti, dau
gelis jų sušaudyta, o kiti pri
versti įstoti į Raudonąją Ar
miją. Viltys, kurios sakė, kad 
rusai kitaip elgsis, kai per
žengs Kurzono liniją, pasi
rodė melagingos.

Kai tiktai Raudonoji Ar
mija okupavo Liubliną, ru
sai tęsė lenkų areštus, ir nu
ginkluodavo ne tiktai pa
prastus kovotojus, bet ir len
kų valdžios atstovus. Tuo
jau prasidėjo lenkų valdžiai 
ištikimų žmonių ištrėmimai 
iš Lvovo, Zawierces, Biala 
Podklaskos, Tomaszovo, 
Minsko, Rzeszovo ir Baltsto
gės.

Bendradarbiavimą su len
kų valdžia Londone rusai 
skaito didžiausiu nusikalti
mu.

Apie trys tūkstančiai len
kų, kurie priklausė prie ko
votojų armijos ir visą laiką 
kovojo prieš vokiečius, da
bar uždaryti į Majdanek kon
centracijos stovyklą.

Vokiečių okupacijos lai
kais naciai varė lenkus į šią 
stovyklą, o dabar tą patį da
ro rusai.

Bayonne, N. J<
— Stebuklingo Medaliko 

novena trečiadieniais būna 
keturis kartus: 2, 7, 7:30 ir 
8:15 vai.

NAUJAS LĖKTUVAS

Netrukus talkininkų fron
te pasirodys naujas lėktuvas 
B-36, kuris bus daug dides
nis už B-29 ir galės atlikti to
limesnę kelionę.

Manoma, šie lėktuvai bus 
panaudoti prieš Japonus.

KARO GAMYBOS
PADARINIAI

Nuo 1941 m. gruodžio 7 d„ 
kaip Karo Gamybos Taryba 
praneša, iki šio laiko amuni
cijos dirbtuvėse pagaminta 
sekančiai:

230, 737 lėktuvai;
56,229 visokio didumo lai

vai;
3,876 prekybiniai laivai;
35,820,000,000 šautuvų kul

kų;
10,743,000 šautuvų;
2,294,000 automatiškų šau

tuvų;
1,796,764 sunkvežimių ka- 

nuolėms vežioti;
88,552 lengvų automobilių 

(jeeps).

KARO GINKLAI

P. J. Montvila

SEIMELIO VAKARIENĖ

Sausio 28 d. Apreiškimo 
par. salėje įvyks New Yorko 
Apylinkės Lietuvių Katalikų 
Seimelio atstovams priimti 
vakarienė. Ją rengia L. K. 
Federacijos New Yorko Ap
skritis.

Bilietai tik po 1 dol. 
Pradžia bus 6 vai. vak.

Rengėjai nuoširdžiai kvie-

25c.

Paterson, N. J

Kapitonas E. A. Staniulis, 
dingęs kur nors Prancūzijoj, 
buvo uolus darbuotojas lie
tuvių jaunimo tarpe, ypač su 
vyčiais. Yra buvęs L. Vyčių 
61 kp. pirmininku.

Visi laukia linksmesnės ži
nios. Gal atsiras gyvas. Die
ve, duok.

Sužeisti kariai: B. Tocio- 
nis — Prancūzijoj ir Seliuce- 
vičius — Japonų fronte.

J. Sprainaitis

BERNADETOS GIESMĖ

Garsusis paveikslas „Ber
nadetos Giesmė” bus rodo
mas vasario 18 d. Angelų Ka
ralienės par. salėje. Rengia 
tretininkai.

Šis paveikslas parodo Šv. 
Bernadetos gyvenimą. Mili
jonai žmonių jį matė ir gė
rėjosi. Dabar bus nepapras
tai gera proga jo nemačiu
siems pamatyti šį garsinį pa
veikslą lietuvių salėje.

Iš Philadelphijos praneša, 
kad Motinų Dienos šventės 
sumanytoja, Miss Anna Jar
vis, kuriai 1926 m. brolis mir
damas paliko 700,000 dol. 
turto, yra ligoninėje, kaipo 
beturtė. Pinigų nėra.

Judomąjį paveikslą „Go
ing My Way” New Yorko kri
tikai išrinko geriausiu 1944. 
metų paveikslu.

Amerikos kariai surinko 
$15,000.00 katalikų bažny
čioms Anglijoje.

KORP. A. SIJEVIČIUS 
GAL ŠVEICARIJOJ?

Amerikos negrai kariai nu
pirko ir padovanojo Lorenzo, 
Italijoje, katalikų bažnyčiai 
varpą.

Mes čia pa
žinių iš to

d. korp Ant.

Jau buvome pranešę, kad 
korporalas Antanas Sijevi- 
čius yra dingęs karo fronte 
nuo 1944 m. lapkričio 16 d.. 
Jo motina, Ona Sijevičienė, 
šiomis dienomis gavo naujų 
žinių iš karo departamento. 
Jai laišką parašė generolas 
N. F. Twining, 
duosime keletą 
laiško.

Lapkričio 16
Sijevičius skrido bombonešy 
„Liberator”, kuriam buvo 
pavestas vienas uždavinys 
atlikti Miuncheno apylinkėje. 
Antanas tame bombonešyje 
buvo inžinierium.

Skridimo metu, bombone
šis buvo pašautas iš priešo 
priešlėktuvinių kanuolių, bet 
lėktuvas nenukrito. Drauge 
skridę kiti lėktuvai matė, 
kad pašautas bombonešis pa
keitė savo kryptį ir pasuko 
Šveicarijos pusėn. Dar gali 
praeiti keletas savaičių, iki 
bus sužinota, kas atsitiko su 
bombonešiu ir jame buvusiais 
lakūnais.

Savo laišką Onai Sijevičie- 
nei generolass Twining bai
gia tokiais jautriais žo
džiais:

„Amerika yra labai skolin
ga tokiems vyrams, kaip Jū
sų sūnus Antanas, kurie no
riai rizikuoja savo gyvybes 
už principus, kuriems jie ti
ki. Daug jo draugų, tarp ku
rių jis laimėjo gilią pagarbos 
ir gilaus įvertinimo vietą, 
jungiasi su manimi šiame 
pareiškime vilties, kad 
saugiai sugrįžtų...”

jis

Generolas Somervell pra
neša, kad Amerikos armija 
turi tokių ginklų:

68,000 tankų;
1,800,000 sunkvežimių;
187,000 lėktuvų;
2,800,000 didelių ir viduti

nių kanuolių;
15,000,000 automatinių 

šautuvų;
43,000,000,000 amunicUįį 

šovinių. ———

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Salinskas) 

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia
• /

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

9

Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 

63-12 70th Street,
Middle Village, L. I., N. Y.

------  h
Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Apylinkės Seimelis Maspetho Žinios Brooklyno Lietuviai Gydytojai f

Dr. John Wain k lios išnaudojimas.

161 No. 6th Street

Tel.

Geriausias pasinį tauta.
Smetonos. ALUS iii pw“"*

(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

6 
šventadieniais susitaria

Tel. EVergreen 7 - 684j
VALANDOS: 

" 9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

i iaIDe skaitytojų de- 
fh. Chase įdomi, 

įj „Lithuania anc 
f paskutiniame „Li- 
ju Bulletin” numeryje.

straipsnis.
--------------------------------

Tel. EVergreen 8-919 ^nuomonė.
VALANDOS: 

—10 ryto ijv“ , -
— 2 po pietų dįįnkii seimas.
— 8 vakare

U santykius nuo seno- 
į kada lietuviai ap- 
PUDS nuo totorių pri- 
^bės, ligi šių dienų, 
įinas užsimojo iš-

; ■

t '

New Yorko Lietuvių Kata
likų Seimelis bus 1945 m. 
sausio 28 d., sekmadienį, Ap
reiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne.

Seimelio darbotvarkėje 
svarbūs bendrojo pobūdžio 
ir vietiniai reikalai.

Visos lietuvių katalikų 
draugijos prašomos pasirū
pinti, kad kiekvienai jų bū
tų atstovaujama šiame svar
biame apylinkės susirinkime. 
Tegu nelieka nė vienos mūsų 
draugijos, kuri nebūtų iš
rinkusi savo atstovų.

Draugijų atstovų ir seime
lio svečių registracija bus 
nuo 1:30 vai. popiet. Seimelio 
posėdis bus pradėtas 2 vai. 
popiet.

6 vai. vak. bus vakarienė. 
Ją rengia N. Y. Federacijos 
apskritis. Bilietai tik po 1 
dol. 25 c.
Federacijos Apskr. Valdyba

Parapija 1944 m.
Parapijos įeigos 1944 me

tuose buvo $35.855.99 ir iš
laidos $35.690.02. Skolų iš
mokėta $11.183.93. Parapijo
je yra 501 parapijietis. Sek
madieniais bažnyčią lanko 
arti 2,000 asmenų. Mokyklo
je yra virš 140 mokinių. 
Draugijų yra trylika Gimi
mų būta 49, mirimų 18, su
tuoktuvių 15. Kariuomenėje 
suregistruotų 380 jaunimo; 
trys jau žuvę. Parapija šie
met pradės naujos bažnyčios 
statybos fondą.

g e
k ižose

Apreiškimo 
Parapija

susi-Šv. Vardo draugijos 
rinkimas bus sekmadienį, 
sausio 7 dieną, po sumos pa
maldų, parapijos salėje.

Šis susirinkimas labai svar
bus. Bus pranešimas iš praei
tų metų veiklos, finansinė 
apyskaita ir kt. Kiekvienam 
draugijos nariui reikalinga 
žinoti draugijos padėtis ir 
jos reikalai.

Prašomi visi nariai būtinai 
dalyvauti šiame susirinki
me. Būkime savo draugijos 
šeimininkais!

Žinutės
— SLRKA 108 kp. meti

nis susirinkimas bus sausio 
8 d. 8 vai. vakare.

— Šv. Vardo metinių pus
ryčių tikietai jau pardavinė
jami. Bus sausio 14 d. po me
tinių mišių.

— Dijakonas V. Pažerec- 
kas ir klier. Ed. Klosevičius 
grįžta seminarijon sausio 8 
d., praleidę atostogas pas sa
vo tėvelius. Dij. V. Pažerec- 
kas bus šventinamas ateinan
čiose Velykose.

— Sausio 7 d. 7:30 vai vak. 
bus mokyklos vaikučių kalė
dinė programa. Paruošė se
selės pranciškietes. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Jokūbo Stuko vedamas „Rūtos” radijo klubo merginų choras. Šį sekmadienį, 
sausio 7 d., 4 vai. popiet, J. Stuko choras dalyvaus Brooklyno našlių baliuje, įvyk
siančiame Apreiškimo parapijos auditoriume. Choras yra pasiruošęs padainuoti 
daug dainų. Našlių baliaus programa būsianti labai įvairi.

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCILS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE C ’ ' _
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS U
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI)^tyįjų eigoje autO- 

Juozas Cinkus Ldo tris tarpsnius:
495 Grand Street, Brooklyn, N.® ir 18 amžiais Rusija
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - k įgalėti Lietuvą;

DINGO SERŽANTAS

Šv. Vincento dr-jos susi
rinkime nutarta pirkti 6-tos 
paskolos boną už $500.00

Nupirko boną: I. Pollac- 
kas $500.00., Vincas Kuras 
$500.00, Viktoras Grigas 
$100.00, P. J. Šlapikas $50.00, 
E. Rainienė $50.00 Bus 
daugiau stambių pirkėjų.

ir

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, sausio 7 d., 
Gyvojo Rožančiaus draugija 
eis bendrai prie Šv. Komuni
jos 9 vai mišių metu. Narės 
prašomos ateiti į bažnyčią 
kiek anksčiau. Prieš šv. Mi
šias yra bendrai kalbamas 
rožančius.

Po pietų 4 vai. bus Mišpa
rai, po kurių bus procesija ir 
litanijos giedojimas. Po pa
maldų, par. salėje bus svar
bus susirinkimas. Narės pra
šomos gausiai dalyvauti.

Dewey Rūpinsis 
Mokykloms

Mūšy Apylinkėje 
Viskas Nauja

Amsterdam, N. Y

New Yorko valstybės gu
bernatorius Dewey, prieš ati
darydamas New Yorko val
stybės legislatures posė
džius, pareiškė, kad jis rei
kalaus padidinti pašalpą val
stybės mokykloms. Ypatin
gai jis kreipia dėmesį į kai
mų ir ūkių mokyklas.

Be to, gubernatorius kreips 
dėmesį, kad veteranai gautų 
darbų. Jis gelbės jiems pa
siekti tam tikro išmokslini
mo, jei tik jie norės siekti.

Praeitą savaitę Karo De
partamentas pranešė, kad 
Europos karo veiksmuose 
dingo seržantas Edward P. 
Lucas, brooklynietis, Petro 
*WW»^roneles Lucas sūnus.

Dingusio seržanto sesuo 
Aldona yra žinoma Brookly
no lietuvių dainininkė (ji yra 
ištekėjusi už Petro Vaitenio), 
o jo brolis yra pagarsėjęs 
krepšinio žaidėjas Wiscon
sin valstybėje.

Seržanto tėvai yra ilgame
čiai „Amerikos” skaitytojai. 
Jo motina šiomis dienomis 
išvyksta į Floridą sveikatai 
sustiprinti. Ją palydės duktė 
Aldona.

NAŠLIŲ DĖMESIUI

Labai svarbus Šv. Monikos 
našlių draugijos susirinki
mas bus šį penktadienį, sau
sio 5 d., Apreiškimo par. sa
lėje, tuojau po Šv. Valandos 
pamaldų.

Valdyba kviečia visas na
res atsilankyti.

N. METŲ DVYNUKAI

Naujų Metų dienoje Brook
lyne, Adelphi ligoninėje, Ol
ga Waisvila pagimdė, dvinu- 
kus — abu berniukus.

Jauna motina gyvena 195 
Driggs Ave., Brooklyne.

STOP WARTIME ACCIDENTS
The increasing number of preventable accidents in 

wartime actually delay victory by costing us millions of 
man-hours in industrial and food production, killing and 
incapacitating skilled workers and farmers, destroying ir
replaceable material and equipment, using up scarce ma
terial and labor in repairs, and requiring the services of 
already overburdened hospitals, doctors, and nurses.

Help cut down wartime accidents by being more care
ful — in traffic, at home, at work, on the farm.

Foreign Language Press Div.
Office of War Information

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m.
Station WEVD — 1330 kiL, 5000 Watts

DIRECTOR — JACK J. STUKAS 
429 Walnut St., * Newark 5, N. J.

Tek MArket 2-5360

Lietuvių Radijo Draugijos Vakarinės 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius

Ketvirtadieniais 7 v. v. WWRL 1600 kc
Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t. t. 
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

AD. J£ZA VITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

LRKSA 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas bus šį sek
madienį, tuoj aus po sumos.

Visi norintieji prisirašyti 
prie šios organizacijos pra
šom ateiti į salę.

Šiandien vakare, 7:30 vai., 
bus Šventoji Valanda — pa
maldos prie Švč. Jėzaus Šir
dies.

Sausio 14 d. šv. Vardo vy
rai eis bendrai prie šv. Ko
munijos 9 vai. mišių metu. 
Po mišių bus atnaujinimas 
įžadų. Tuojaus po mišių, par. 
salėje, bus susirinkimas. 
Svarbu, kad kiekvienas na
rys ir garbingi parapijos vy
rai dalyvautų.

NAŠLIŲ BALIUS

Šv. Monikos našlių draugi
jos stropiai ruošiamas Naš
lių Balius įvyksta šį sekma
dienį, sausio 7 d., 4 vai. po
piet, Apreiškimo par. salėje.

Programoje bus labai daug 
įvairenybių: dainos, dekla
macijos, monologai. Dainuos 
našlių choras naujausias, dar 
negirdėtas dainas.

Atvažiuoja iš New Jersey 
Jokūbo Stuko vedamas „Rū
tos” radijo choras, kurs pa
dainuos gražių lietuviškų 
dainų.

Našlės suvaidins juokingą 
komediją.

Visos narės deda pastan
gas, kad šis balius būtų įdo
miausias, linksmiausias, sma
giausias.

Šokiams gros Jėzavito or
kestras. Bilietai tik po 60c.

SAUSIO MĖNUO — 
KRAUJO MĖNUO

PLATINA BILIETUS

Apylinkės Seimelio vaka
rienės bilietai jau smarkiai 
platinami. Vakarienė įvyks 
sausio 28 d. 6 vai. vak. Ap
reiškimo par. salėje.

Gruodžio 29 d įvykusiame 
Federacijos apskrities susi
rinkime pasiėmė bilietų pla
tinti šie veikėjai: P. Montvi
la, O. Rimidienė, J. Gražie
nė, Galčiuvienė, M. Krašau- 
skienė, O. Jasaitienė, B. Ado
maitienė, O. Milišauskienė, 
St. Subatienė, K.. Poderys, 
M. Putinienė, M. Šertvytienė 
ir V. žemantauskas.

Bilietai tik po 1 dol. 25c., 
o vakarienė bus tikrai soti ir 
skani. Bilietų galima gauti 
ir „Amerikos” įstaigoje.

Brooklyne sausio mėnuo 
paskelbtas „kraujo aukojimo 
mėnesiu”. Brooklyno apskri
ties pirm. Cashmore atsišau
kė į visus Brooklyno gyven
tojus, prašydamas paaukoti 
po vieną pantę kraujo.

MAISTO KALENDORIUS

Cukrui: Knygutės No. 4 
ženklas 34 yra geras 5 sva
rams cukraus neribotam lai
kui.

Mėsai ir riebalams (svies
tui, margarinui, sūriui, ke- 
nuotai žuviai): dabar tinka 
raudoni Q5, R5, S5; nuo sau
sio 1 d. įsigalios ženklai nuo 
T5 iki X5.

Kenuotam maistui (vai
siams, daržovėms, vaisių sul
tims, pamidorams): mėlyni 
ženklai X5, Y5, Z5, A2 ir B2 
dabar geri. Nuo sausio 1 d. 
įsigalios ženklai nuo C2 
G2.

MIRĖ POLITIKĖ

iki

Chicago. — Gruodžio 31 d. 
čia mirė Ruth Hanna McCor
mick Simms, 64 metų, viena 
įžymiausių Amerikos moterų 
politikių.

Ji yra buvusi Kongreso na
rė. Visą laiką buvo veikli res
publikonų partijoje.

• St. Serž. Justas Jankus 
(Kinijoje) ir Serž. Balys 
Laučka (Indijoje) džiaugiasi 
gaudami „Ameriką”. Jie svei 
kiną visus savo pažįstamus.

©Prel. Boleslaus Puchal- 
ski, lenkų čenstakavos Švč. 
Panelės par. klebonas, sausio 
6 d. mini kunigystės 50 me
tų sukaktį. Iškilmėse daly
vaus J. E. vyskupas Thomas 
E. Molloy.

• J. Averkienė su dukrele 
ir Gen. Zovytė gruodžio 30 d. 
buvo Bostone, kur dalyvavo 
savo pusbrolio, lėktuvo ne
laimėje žuvusio, aviacijos 
leitenanto Broniaus Janušo
nio laidotuvėse.

• Ant. Vaičiulaitis šią sa
vaitę praleidžia New Yorke.

• Vikt. Benderis, čikagie- 
tis, sėkmingai dainuoja ope
retėje „Blooming Girl”.

• Adv. N. Rastenis, BALF 
vicepirm., buvo atvykęs New 
Yorkan į BALF Centro pasė
dį.

• Kun. Pr. Raugalas iš C. 
Islip perkeltas Brooklynan 
vikaru į Dangun Žengimo 
par.

• Kap. inž. P. Labanaus
kas iš Schenectady perkeltas 
į Philadelphiją. Jis dirba Ge
neral Electric Co.

• Seimelio vakarienė bus 
sausio 28 d. Apreiškimo par. 
salėje. Bilietai jau platinami.

• Olga Mocejūnaitė Nau
jų Metų sutikti iš Rochesterio 
buvo atvykusi pas savo sese
rį ir švogerį Laučkus.

® Pulk. Povilas Žadeikis, 
Lietuvos nepaprastas pasiun
tinys ir įgaliotas ministeris 
Washingtone, sutiko daly
vauti Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjime New 
Yorke. Minėjimas bus vasa
rio 11 d. Webster Hall salėje.

• Dr. Alfred Bilmanis, La
tvijos atstovas Washingtone, 
dalyvaus Vasario 16 d. minė
jimo iškilmėse New Yorke.

• Kazys Dumblis, karys 
buvo parvykęs šventėms pas 
tėvus, Kazį ir Konstanciją 
Dumblius.

• Rožė Stumbrytė sausio 
14 d. ištekės už Aleksandro 
Vinckaus, jūrininko. Šliūbas 
bus Apreiškimo par. bažžny- 
čioje.

Vienas „Kalnaberžis”, ap
rašydamas „Vienybėje” Am
sterdamo veikimus, paliečia 
mūsų seseris pranciškietes, 
būk jos nesirūpinančios lab
darybės reikalais. Anot jo, 
„jos yra mokytojos ir turė
tų rodyti pavyzdį kitiems.”

Taip, jos yra mokytojos ir 
rodo gražų pavyzdį, tik kai 
kurie nemato. Turim tik ke
turias Sesutes, kurios veda 
astuonių skyrių mokyklą, 
duoda vaikams religines ir 
lietuviškas pamokas, priren
gia berniukus ir mergaites 
kiekvienai šventei, bažnyti
nėm apeigoms, neatsisako 
prirengti vaikučių progra
mas, turint svarbesnius lie
tuvių parengimus. Be to, 
tvarko ir prižiūri daug baž
nytinių dalykų. Kalnaberžis, 
matyti, arba retai lankosi 
bažnyčioj, arba nemato, ko
kį didelį darbą seserys atlie
ka, papuošdamos bažnyčią 
kiekvienai šventei ir kiekvie
nam reikalui. Tikrai gaila 
užpulti asmens, kurie savo 
vietoj atlieka didelius dar
bus. Būtų gerai, kad Kalna
beržis aprašytų ir paragintų 
prie veikimo tuos, kurie tu
ri gražaus laiko, o nieko ne
veikia. Pas mus tokių yra 
daug, kurie galėtų praplatin
ti gerą spaudą tarpe lietu
vių arba atlikti kitus garbin
gus darbus. O betgi jie pra
leidžia ilgus vakarus kozi- 
riuodami arba prie baro tauš
kia niekus ištisas valandas.

Gučkampis

~ .me amžiuje MaskvaPIGUS AUTOM®* ^Lietuvą, o 

gn Stalinas kėsinasi vi- 
jįikiDti lietuvių tau-Henry Ford pranešė, 

jis turi planus naujienų 
tomobiliams, kurie bu-
gesni nuo 15 iki 20 į Ljetuvi Ku]. 
nei pries karą tavo. 1 md5i„

Entere
Office

Ši 
veiksli 
Muzie-

Pi

draugija pradėjo leisti 
į „Laisvoji Lietuva”,

Šv. Vincento LabdariE*^_r, ., i i pirmas mus pasiekęs ja Brooklyno vysk<„„. mehI 
1944 metais surinko l 
ringiems tikslams $234 
67; išleido — $143,395.1

Graikija Turi
New Yorko miesto ir New 

Yorko Valstybės darbininkų 
vadai reikalauja, kad algos 
darbininkams būtų pakeltos. 
Jie reikalauja, kad mažiau
sia alga metams būtų $1,500.

munistų vadovaujami kairie
ji partizanai.

Nauju graikų ministeriu 
pirmininku arkiv. Damaski- 
nos pakvietė generolą Nicho
las Plastirą. Jis yra žinoma 
graikų asmenybė. 1922 m. jo 
vadovaujami graikai nuvertė 
karalių Konstantiną. 1933 m. 
jis turėjo bėgti iš Graikijos; 
gyveno ištrėmime 11 metų.

J.A.V. ūkiuose dirba apie 
30 milijonų darbininkų ir jų 
šeimų.

Italai gavo pirmą siunti
nį visokeriopos pagalbos iš 
Amerikos.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir irt. darbus.

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

Motery Ir Merginų 
reikia lengvam dirbtuvės 
darbui. 5 dienos savaitėje. 
Pradžiai — $26.75 savaitėje. 
Atostogos. Galima ir nepil
ną laiką dirbti.
United States Printing & 

Litho. Co.
85 No. 3rd Street 

Brooklyn 11, N. Y.

Tarptautinis Radijo biu
ras, buvęs Amsterdame, O- 
landijoje, perkeltas į Londo
ną, kur bus tik laikinai, kol 
8uropoje viskas pagerės.

Iš Londono yra geresnė 
proga susisiekti su visom ka
talikiškom tautom.

Atėnų (Graikijoj) kated- 
dra pastatyta iš 70 kitų, nu
griautų bažnyčių medžiagos.

Atėnai. — Graikijos kara
lius Jurgis sutiko paskirti 
Graikijos pravoslavų arki
vyskupą Damaskinos Graiki
jos valdytoju. Arkivyskupui 
suteiktos visos karūnos tei
sės. Šis pakeitimas įvyko po 
to, kai Churchill su Edenu 
grįžo iš Atėnų į Londoną.

Ministerio pirmininko Pa
pandreou vyriausybė pasi
traukė. Buvo manyta, kad 
jos pasitraukimas sustabdys 
sukilėlių veiksmus. Bet apsi
rikta. šios savaitės vidury 
Graikijoje dar tęsėsi pilieti
nis karas, kurį pradėjo ko-

Advokatas

41-40 —

Jackson Heights, N

* NEwtown 9 -

OPTOMETRISTAS

S94-S98 Broadway,

HAvemeyer 8-0259

yra už pereitų metų 
j mėnesį. Redakto- 
J. Jazauskas.

patogia

Brooklyn

Serž.

filį kraštų komunistų
Maskvai, nepai

ro šalies reikalų, stip- 
uodė žymus radijo ži- 
hatatorius H. V, Kal-

^įrodinė- 

rusams.

s, prižiurę; 
prieinamiau

U lietuviško
PARDUODAMI

imperializmas 
kontrolės. Nė 

neleidžiama

Pirmasis žemėlapis 
linų salų (Filipinų 
je) buvo pagamintas 
metais, jėzuito kun.

Kiekvienas karo 
stiprina miisų krašto 
jėgas. Pirkime 
tik galimumas leidžia

Geri, pigūs, 
mai. Gerose vietose, 
navimas teisingas.

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

Kreipkitės:

Real Estate 
496 Grand St., Brooklyn, 

Tel. EVergreen

Saugok Savo
Teikiamas geriausias
patikrinimas,
AKINIAI 
kainomis pagal jų r

SI ištaiga įsteigta prieš

5?

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

duoti namus, arba kai reika
linga apdrauda (insurance), 
malonėkite kreiptis žemiau 
pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE
8658 85th St., Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 - 1896

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti

KASDIEN
Patogi Vieta

Su MOTERIMS
DIDELIS

VISOKIŲ GĖRIMU

JUOZAS 
411 Grand

Brooklyn, N.

65 - 23 GRAND 
Maspeth, N. Y.

stoja į ko- 
laisvės ir ra

dybų, tik ryžtingu 
veikimu įrody- 

esam verti

negalima nepri- 
šalyje vis 

išleisti 
kultūrinio

.Europos komu- 
kitokių princi- 

principą klausy- 
fr labai at- 

toji linija tebeina

Lietuv 
va ir s

Gail 
pareig 
zijas. 
kunigi 
Taryto 
kalami 
kis pa 
semins 
Vilnių 
trolę t 
sybė”.

Šioji 
žinioje 
kas ai: 
tuvą v 
leckis,

linktelia, jie 
Aš dar nežinau nė 

kuris būtų 
remti savo paties 

ar taikoje prieš 
Spgą. Aš tikėsiu, 

gali būti pa
šai matysiu jį re- 

šalies interesus 
interesus”.

diktatūra 
autokratinė. Ji ne- 

jokių mažumos

kad bri- 
kritikuoti vi- 

hnperializmo ap- 
Mgalim įsivaiz- 

jokio ruso, 
Stalino im- 

gali sužaloti 
Psisbrti Baltijos 
išdalinti Lenkiją 

k niekas Rusi- 
tarti nė vieno 

todžio”.

Ne 5 
kodėl 
davė le 
nyčiai 
mos pf

Šiam 
Kremli 
kaičiav 
ortodol 
ti įrani 
lizmui 
ti. Tas 
tik ka 
bet ir j

Kolų 
les par 
doksų 1 
planuoj 
riko j, S 
gotoje 
žįsta i 
komuni 
pradėję 
tikėjim 
Bažnyč

Sausi 
Cambri 
vių Dai 
mas.

Kaip 
ruošimi 
siryžęs 
sijusių 
jos, bet 
niais n

. njjų gs 
komunistų seime i 

padaryt 
dimo si

Linki 
daug m

. Padarė didelę 
Mys rusai su- 

JJ^vo kareivį, 
- jis buvo 

kikrodį Norve-

“^1 apie tai pa- 
8tebėkitės, kokie 

savo teisy- 
įomunistai, kad 

nužudė!
’Visybėj” pasi- 

. ^kurnąs; ru-

Šiomi 
kad įva: 
se žuvo 
kiečiai 1

. —lu- Juozą
^pžmenknie- Britain,

Serž.
Brookly 

Serž.
So Chici

Uo8> kurie plėšia 
uekaltų žmo-
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