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CHICAGO,

piame skaitytojų dė- 
į Th. Chase įdomų 
mį „Lithuania and 
w” paskutiniame ,,Li
an Bulletin” numeryje. Nauja Amerikiečių Invazija

•aipsnis apima lietuvių 
sų santykius nuo seno- 
aikų, kada lietuviai ap- 
rusus nuo totorių pri- 

lomybės, ligi šių dienų, 
Stalinas užsimojo iš

PALOCIL'S
5 RŪSIES
Arbata, Hot Chocolate
S Geriausias pasirinkti 
riausios Smetonos, ALUSli.nti lietuvių tautą, 
tarai užsakymai. KREIPKI^ 

rinkus
Brooklyn, N.

Pamaldos už Lietuvą 
Katedroje

santykių eigoje auto- 
nurodo tris tarpsnius: 

,7 ir 18 amžiais Rusija 
'ėsi nugalėti Lietuvą; 

PIGŪS AUTOMOBuitame amžiuje Maskva 
nutautinti Lietuvą, o 

ien Stalinas kėsinasi vi- 
tau-

Henry Ford praneši 
is turi planus naujiem 
omobiliams, kurie bu 
;esni nuo 15 iki 20 pro 
įei prieš karą buvo.

Ryšium su Lietuvos Nepri
klausomybės švente vasario 
18 dieną 4 vai. po pietų Šv. 
Patriko katedroje New Yor
ke įvyks pamaldos už Lietu
vą.

Visi lietuviai prašomi tą 
dieną susilaikyti nuo kitų pa
rengimų ir dalyvauti tose pa
maldose.

ugvajaus Lietuvių Kul- 
i draugija pradėjo leisti 

Šv. Vincento Labdarį. „Laisvoji. Lietuva , 
a Brooklyn© vyskup ’ Pirmas vmus pasiekęs 
944 metais surinko I 
ingiems tikslams $234 
7; išleido — $143,395.

tįs yra už pereitų metų 
“ičio mėnesį. Redakto- 
fra J. Jazauskas.
malas drąsiai stoja į ko
ji Lietuvos laisvės ir ra-Pirmasis žemėlapis 

inų salų (Filipinų apy|Tik darbu, tik ryžtingu 
e) buvo pagamintas
lėtais, jėzuito kun. gbasauliui, kad esam verti 

ros Lietuvos”.
ikint naujam laikraščiui

losekliu veikimu įrody-

Kiekvienas karo - - — -
tipnna musų krašto g ekim0 negalima nepri-
Bgas. Pirkime boni], 
ik galimumas leidžia.

t, kad šioje šalyje vis 
neprisiruošiam išleisti 

i lietuviško kultūrinio
PARDUODAM110

Geri, pigūs, patogu tiriu kraštų komunistų 
tai. Gerose vietdse. lįivimą Maskvai, nepai- 
avimas teisingas.
Apdraudžia viską, 

o prašo. Apdraudžiu " 
iiu) ir žmones.
Kreipkitės:

savo šalies reikalų, stip-

omentatorius H. V. Kal
ini. __
j rašo: „Europos komu-

T K V t netuia kitokių princi- JOSepil V aStlMI įskyrus principą kiaušy-
Real Estate Insure, rt,ijo? ‘““'Tiabai M'

56 Grand St., Brooklyn, ’
Tel. EVergreen 7-167'

, kad toji linija tebeina 
askvos.

--  ~ —fai Stalinas linktelia, jie 
,ria. Aš dar nežinau nė p-.-- . UI5 komunisto, kuris būtųLlCinCnt V OketS uošęs remti savo paties 
;ą kare ar taikoje prieš 
stų Sąjungą. Aš tikėsiu, 
komunistas gali būti pa- 
iškas, kai matysiu jį re
ft. savo šalies interesus 
i Rusijos interesus”.
toj vietoj autorius pažy- 
„Rusijos imperializmas 
ri jokios kontrolės. Nė 
am Rusijoj neleidžiama 
kuoti Stalino politikos, 
komunistinė diktatūra 
ieka autokratinė. Ji ne- 
ižįsta jokių mažumos 

patikrinimas, prižiūrėt ^*
AKINIAI prieinamiaus ^es prileidžiam, kad bri- 
kainomis pagal jų rūS?atys Sali kritikuoti vi- 

savo imperializmo ap- 
tas. Mes negalim įsivaiz- 
;i Rusijoje jokio ruso, 
( kritikuotų Stalino im- 

0Puąlizmą. Jis gali sužaloti 
niją, prisiskirti Baltijos 
tybes, išdalinti Lenkiją 
umuniją, ir niekas Rusi- 
nedrįsta tarti nė vieno 
jicijos žodžio”.

Advokafas
41-40 — 74fhSfrt
Jackson Heights, K

* NEwtown 9-597!
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Teikiamas geriausias

Si ištaiga Įsteigta prieš 41
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LIETUVIŠKA

ALUDE .etuviškųjų komunistų 
raščiai čia padarė didelę 

Karšti Užkandi" riU, kad patys rusai šu
lė vieną savo kareivį, 
3 apsivogė, — jis buvoKASDIEN

Patogi Vieta W niaukęs laikrodį Norve
gu MOTERIMS r 

didelis pasirinku1
VISOKIŲ GĖBDIC

JUOZAS ZElOi1

L
et vedamąjį apie tai pa- 
: mat, stebėkitės, kokie 
ngi ir griežti savo teisy- 
Rusijos komunistai, kad 

41J Grand Street savo žuliką nužudė!
Brooklyn, N. ik toj jų „teisybėj” pasi- 

didelis neaiškumas: ru- 
J šaudo žmogų už menknie- 
11 giria tuos, kurie plėšia 
) štų laisvę ir nekaltų žmo- 
I gyvybes.

Brooklyn, N. I

HAvemeyer 8-0259
RALPH KRVC 

fotografė 
65 - 23 GRAND AVEM 

Maspeth, N. Y.
ai kurie išsijuosę įrodinė- 
ad dabar, užėjus rusams,

Vytauto D. muziejus Kaune
Šie rūmai buvo vieni iš šauniųjų laisvos Lietuvos pastatų. Juose buvo Čiurlionies pa

veikslų galerija ir Karo muziejus, kuriame taip pat stovėjo ir Dariaus-Girėno lėktuvas. 
Muziejaus bokšte kabojo Laisvės Varpas, amerikiečių dovana.

Pranešama, kad bėgdami iš Kauno, vokiečiai išsprogdino šį muziejų.

Lietuva iš tikrųjų esanti lais
va ir savarankiška.

Gaila, kad pačios Maskvos 
pareigūnai sugriauja jų iliu
zijas. Štai, kalbėdamas apie 
kunigų seminarijas, Sovietų 
Tarybos Religinio Kulto rei
kalams pirmininkas Poljaus
kis pareiškė, kad katalikų 
seminarijos yra „pavyzdžiui, 
Vilniuje ir Kaune, kur kon
trolę turi dabar rusų vyriau
sybė”.

Šioje iš Maskvos gautoje 
žinioje rusų aukštas valdinin
kas aiškiai pasako, kad Lie
tuvą valdo ne koks ten Pa
leckis, bet rusų vyriausybė.

Ne vienas negali suprasti, 
kodėl Maskvos komunistai 
davė lengvatų ortodoksų baž
nyčiai ir apie tai tiek rekla
mos paleido.

Šiandien jau aiškėja to 
Kremliaus žygio tolesni aps
kaičiavimai: mat, norima iš 
ortodoksų religijos pasidary
ti įrankis rusiškam imperia
lizmui ir komunizmui skleis
ti. Tas įrankis vartojamas ne 
tik kaimyniniuos kraštuos, 
bet ir Amerikos kontinente.

Kolumbijoj vyskupas Bui- 
les pareiškė, kad rusų orto
doksų bažnyčios propaganda 
planuojama visoj Pietų Ame
rikoj, Sovietų Ambasadai Bo
gotoje globojant. Tai pripa
žįsta ir patys Kolumbijos 
komunistiniai laikraščiai, 
pradėję ten girti ortodoksų 
tikėjimą ir žeminti katalikų 
Bažnyčios įtaką.

ŽIAURIAI NAIKINA LIETUVIUS
Washington. — „Lithua

nian Situation” duoda naujų 
žinių apie bolševikų šėlimą 
Lietuvoje.

Rusų policija NKVD pir
miausia ieško kunigų ir tų 
žmonių, kurie eina į bažny
čią. Ta policija vykdo ir šau
dymus. Klykuolių parapijoj 
buvo nušautas zokristijonas 
vietoj kunigo, kurio nerado 
namie. Tos policijos sąraše 
stovi vardai tų, kurie 1941 
metais buvo sukilę prieš bol
ševikus. Tie sukilėliai šaudo
mi vietoj, kai tik juos suran
da. Kiti žudomi už tokius da
lykus, kurių jie visai nėra 
padarę. Už kažkeno šūvį vie
name Šiaulių apskrities kai
me buvo išžudyti visi gyven
tojai, neišskiriant nė moterų

ir vaikų. Joniškio valsčiuj ū- 
kininką Duncį ir jo žmoną 
raudonarmiečiai pakorė, ka
dangi juos, kaip „antibolše- 
vikus”, buvo iš keršto ap- 
skundę du vietos komunis
tai, pralaimėję teisme bylą 
prieš tą ūkininką.

Tie rusai, kuriuos vokie
čiai buvo atvežę į Lietuvą, ir 
rusai pabėgėliai ypač uoliai 
gelbsti naikinti lietuvius, pa
tys bijodami dėl savo kailio, 
nes anksčiau jie kritikavo 
komunizmą. P< našūs rusai 
pirmieji sudar^riytinius ko
mitetus, kuriuos sovietiško
ji propaganda vėliau pavaiz
davo kaip „lietuvius”, svei
kinančius savo „išvaduoto
jus”. Iš viso tokių rusų pabė
gėlių Lietuvoje esama apie 
200,000 žmonių.

LIETUVIAMS SUNKU ITALIJOJ
Šiomis dienomis gautas iš 

Italijos korporalo Jono Ma
tulaičio laiškas, rašytas lap
kričio 26 d.

Korporalas savo laiške pa
žymi neseniai buvęs pas vys
kupą Bučį, atsilankęs Vati
kane, dalyvavęs priėmime 
pas popiežių.

Štai kelios ištraukos iš į- 
domaus laiško:

,,... Vėl buvau atostogose 
ir sumaniau atlankyti J. E. 
vysk. P. Bučį ir kitus kuni
gus bei broliukus marijonus, 
su kuriais keletą buvau drau
ge Marijampolės gimnazijo
je. Nors pati kelionė ėmė 
veik dvi dienas, bet esu

marškinių neturi ir vaikščio
ja sutana ar šiokiu tokiu ži- 
ponu prisidengę. Reikėtų tuo 
pasirūpinti ir jiems pagelbė
ti. žiema jau čia pat, o jie 
gyvena šaltuose namuose, 
kuras neįmanomas pirkti”.

Korp. Matulaitis jau ket
virti metai kariuomenėje. 
Užjūrio frontuose jis kovoja 
jau beveik dveji metai.

Tebebėga Švedijon

Vokiečiai Traukiasi 
Prancūzijoj

Paryžius. — Vokiečių ka
riuomenei gresia pavojus bū
ti atkirstai toj vietoj, kur jie 
per savo puolimą buvo to
liausiai prasimušę. Trečiai 
amerikiečių armijai atakuo
jant iš’šiaurės nuo Bastogne, 
priešakinės šios kariuomenės 
dalys tėra už vienuolikos my
lių nuo pirmosios armijos. 
Toms armijoms susijungus, 
daug vokiečių bus atkirsti ir 
paspęsti. Vokiečiams gresia 
katastrofa toje fronto daly
je-

Strasburgo ruože vokie
čiams pasisekė truputį pasi
stumti pirmyn.

Rusija Pripažino 
Liublino Lenkus
Londonas. — Sovietų są

jungos vyriausybė suteikė 
pripažinimą Liubline lenkų 
sudarytai valdžiai, Rusijos 
globojamai.

Jungtinės Amerikos Vals
tybės, Anglija ir Prancūzija 
atsisakė pripažinti Liublino 
lenkų vyriausybę. Kaip lig- 
šiol, taip ir toliau teisėta 
Lenkijos vyriausybe Ameri
ka, Anglija ir Prancūzija lai
ko Londone esančią lenkų vy
riausybę.

Įsidėmėtina, kad Liublino 
lenkų vyriausybėj nėra Wa- 
silevskos, kuri buvo Maskvos 
labai aukštinama prieš kiek 
laiko. Matyt, ji pateko į 
Kremliaus nemalonę.

70 Bilijonų Karui
Sausio 13 ir 14 dienomis 

Cambridge šaukiamas Lietu
vių Darbininkų sąjungos sei
mas.

Kaip iš programų ir pasi- Į tenkintas atsilankymu, 
ruošimų matyti, seimas pa
siryžęs atlikti eilę darbų, su
sijusių ne tik su organizaci- kano garsųjį muziejų, kuria- 
jos, bet tautiniais ir kultūri- me pastebėjau Lietuvos pa- 
niais reikalais. Tarp pasta- aukotą statulą, kuri atvaiz- 
rųjų galima nurodyti, kadjduoja vienoje pusėje miru- 
seime manoma svarstyti ir šią Lietuvą, o kitoje — pri- 
padaryti nutarimų knygų lei- sikėlusią Lietuvą. Apie pir- 
dimo srityje.

Linkime seimo dalyviams 
daug našių darbų.

ŽUVĘ KARIAI
Šiomis dienomis pranešta, 

kad įvairiuose karo frontuo
se žuvo šie lietuviai ameri
kiečiai kariai:

Juozas Šupinskas iš New 
Britain, Conn.

Serž. Al. Juodzevičius 
Brooklyn, N. Y.

Serž. Albinas Baltuška
So Chicago, Ill.

Serž. Albertas Sirplis 
Elizabeth, N. J.

iš

iš

iš

be- 
pa-

se-„Kai ten nuvažiavau, 
kančią dieną atlankiau Vati-

mą valandą visi kariai, jūri
ninkai ir kiti, bet ne civiliai, 
turėjome audienciją pas Šv. 
Tėvą.

„Tikrai graži ir įspūdinga 
ceremonija buvo. Ji tęsėsi 
apie 30 minučių. Mano laimei, 
gavau pabučiuoti popiežiaus 
žiedą ir Jis suteikė palaimi
nimą. Kadangi buvau nusi
nešęs keletą rožančių, tai ir 
juos pašventino.

„Marijonai ten dar šiaip 
taip prasimaitina, nes Vati
kanas duoda pagelbą, bet su 
rūbais tikras vargas. Išsikal
bėjus su vyskupu, jis man 
prisipažino, kad jie visi, kiek 
kunigai, tiek ir broliukai,

Švedų laikraščiai praneša, 
kad iš Pabalčio valstybių gy
ventojai tebebėga į Švediją.

Lapkričio mėn. gale netoli 
pietinio Gottlando ant seklu
mos buvo patekęs laivas su 
162 pabėgėlių iš Pabalčio 
kraštų. Tarp pabėgėlių buvo 
intelektualų ir 20 vaikų. Vi
si buvo išgelbėti. Be anų tą 
pat dieną atvyko 30 latvių, 
kurie plaukė 44 valandas. Pa
keliui viena šešių mėnesių 
mergaitė mirė.

Lapkričio 29 dieną Švediją 
pasiekė 130 pabėgėlių.

Washington. — Atstovų 
rūmams prezidentas Roose- 
veltas įteikė naują Amerikos 
biudžetą.

Iš viso numatoma išlaidų 
83 bilijonai dolerių. Iš jų ka
ro reikalams skiriama 70 bi
lijonų.

Apskritai šis biudžetas yra 
bent 17 bilijonų mažesnis už 
dabartinį, kuris siekė apie 
100 bilijonų dolerių. Dabar
tiniam biudžete, kuris baig
sis liepos mėnesį, karo išlai
dos sudaro 89 bilijonus dole
rių.

NUŽUDYTAS RAŠYTOJAS V. BIČIŪNAS
Washington. — Lietuvos 

Pasiuntinybės leidžiamo „Li
thuanian Situation” pasku
tiniame numery pranešama, 
kad Novosibirsko ruože Si
bire buvo sušaudyti „dėl sau
gumo sumetimų” du žymūs 
lietuviai: rašytojas Vytau
tas Bičiūnas ir generolas Jo
nas Sutkus.

V. Bičiūnas buvo gimęs 
1893 m. Raseinių apskrity. 
Jis yra parašęs nemaža kny
gų — apysakų, dramų, meno 
istorijos studijų. Jis buvo 
seimo atstovas kurį laiką ir 
priklausė krikščionių demo
kratų grupei.

Abu jie sušaudyti 1941 m., 
bet žinios apie jų mirtį pa
siekė šią šalį tik dabar.

Leyte. — Generolo Mac- 
Arthur didysis planas pasiek
tas: jo kariuomenė išsikėlė 
Luzono salon, kuri yra svar
biausia Filipinuose.

Invazija atlikta antradie
nį. Tai yra didžiausias lai
vyno panašus žygis visoj is
torijoj. ,

Amerikos kariuomenė 
tūkstančiais pradėjo savo 
pergalės kelionę į Manilą, Fi
lipinų sostinę, kuri yra už 
109 mylių nuo pirmutinės iš
lipimo vietos.

Šiam žygiui vadovavo pats 
generolas MacArthur, kuris 
drauge su savo kareiviais iš
lipo į Luzono salą.

Invaziją darė 800 laivų. 
Pirmutinės telegramos pra
neša, kad japonų pasiprieši
nimas buvęs silpnas, kadangi 
jie per tris dienas prieš tai 
buvo* daužomi iš laivų ir lėk
tuvų, kurie padarė didelius 
nuostolius.

Pirmutiniai amerikiečiai 
pasiekė salą ryto metu an
tradienį. Taip generolas Mc
Arthur įvykdė savo žodį, kai 
1942 metais kovo mėnesį jis 
prižadėjo grįžti į Filipinus.

Per amerikiečių parengia
muosius puolimus, kada iš 
laivų buvo apšaudoma Luzo
no sala, japonai gynėsi la
bai atkakliai. Galimas daik
tas, kad jie buvo padarę 
nuostolių kai kuriems Ame
rikos laivams. Vienas ameri
kietis admirolas išsireiškė, 
kad tas pasipriešinimas bu-

vo piktesnis negu prie Sai- 
pano. Bet jau antradienį mū
sų laivai beveik nerado jokio 
atsikirtimo iš japonų pusės.

Invazijoj dalyvavo ir ke
letas tų laivų, kuriuos japo
nai manė nuskandinę per 
Pearl Harbor puolimą 1941 
metais.

Visas šis žygis buvo toks 
didelis, kad laivai nusitęsė 
per 100 mylių, plaukdami į 
Luzono salą.

Tokijo radijas pripažino, 
kad amerikiečiai grįžo į svar
biausią Filipinų salą.

Pastebėtina, kad mūsų ka
riuomenė išsėdo lygiai toj 
pačioj vietoj, kur 1941 metų 
gale japonai pradėjo savo 
invaziją, būtent — Lingaje- 
no įlankoje.

Išsyk mūsų karioumenei 
pasisekė įsistiprinti penkio
likos mylių ruože pajūryje.

Paskutiniai pranešimai ro
do, kad jau užimta keletas 
miestų.

Buvo jau gauta radijo ži
nia tiesiog iš Luzono salos. 
Žinia patvirtino amerikiečių 
invazijos pasisekimą. Aero
dromų statytojai, kurie buvo 
vieni iš pirmųjų, jau pradėjo 
ruošti lėktuvams bazes salo
je.

Dabar amerikiečiai atsidū
rė tik už 525 mylių nuo Ki
nijos.

Ši invazija yra pats skau
džiausias smūgis j 
kokį jie yra 
su Amerika

karo

ROOSEVELT UŽ ATLANTO ČARTERĮ
Washingtonas. — Sausio 6 

dieną buvo perskaitytas pre
zidento Roosevelto praneši
mas Kongresui. Tą pat dieną, 
kalbėdamas per radiją, pre
zidentas išdėstė savo kalbos 
pagrindines mintis visai tau
tai.

Šie du prezidento praneši
mai buvo vieni iš svarbiausių 
tarp visų jo kalbų. Jie palie
tė ir plačiai nušvietė tiek vi
daus opiausius reikalus, tiek 
ir tarptautinės politikos svar
biuosius klausimus.

Roosevelto žodis buvo pil
nas rimties ir įspėjimo tau
tai. Prezidentas nesvyruoda
mas nurodė, kad 1945 metai 
yra vieni iš rimčiausių jų. Ne
žiūrint didelių pergalių, ku
rias pereitais metais laimėjo 
Amerikos ir Anglijos kariuo
menės, paskutiniais mėne
siais vokiečiams pasisekė iš
vystyti žiaurius puolimus. 
Dabar jų pasisekimas yra už
kirstas. Karas turės būti to
liau tęsiamas su nenuilstamu 
pasiryžimu ligi galutinės per
galės. „Mūsų nuostoliai bus 
dideli,” įspėjo prezidentas.

Jis nurodė, kad frontuose 
kovojantieji turi gauti visa, 
kas reikalinga pergalei. To
dėl pačioje Amerikoje dauge
lyje sričių yra reikalinga nau
jų patvarkymų, susijusių tiek 
su dabartiniu momentu, tiek 
su tolesne ateitimi.

Kai kurios prezidento siū
lomos permainos yra pagrin
dinės svarbos krašto ateities 
gyvenimui.

Jis pasiūlė, kad būtų pri
imtas tarnybos įstatymas, 
kuriuo „visos žmonių pajė
gos būtų mobilizuotos karo 
reikalui.” Reikia tuojau pri
imti įstatymą, kuris leistų 
keturis milijonus vyrų iš 4- 
F grupės panaudoti kurioms 
nors karo pastangoms. Trūk
stant slaugių karo ligoninė
se, reikia kariuomenėn ėmi
mo įstatymą taip patvarkyti,

kad būtų galima slauges pa
šaukti militarinei tarnybai. 
Po šio karo reikia įvesti vi
suotinę karo tarnybos prie
volę. Karo pramonė, artėjant 
lemiamamai valandai, turės 
būti dar labiau sustiprinta. 
Ta proga prezidentas pažy
mėjo, kad paskutiniais lai
kais amerikiečiai išrado nau
jų ginklų, labai galingų, ir 
šiais metais reikės didelio jų 
skaičiaus. Pagaliau preziden
tas nurodė, kad amerikietis 
turi teisę į darbą, gerą pa
stogę, gerą auklėjimą, gydy
mą, socialinį saugumą ir į- 
manomas žemės ūkio paja
mas. Daromi nauji planai, 
kurie duos darbo apie 60 mi
lijonų žmonių.

Labai svarbi buvo Roose
velto kalbos dalis tarptauti
nės politikos klausimais. Jis 
pabrėžė, kad vyriausias tiks
las čion yra laimėti karą ir 
nurodė laimėjimus, pasiektus 
pernai metais tiek Europoje, 
tiek Pacifiko salose.

Visų reikšmingiausia vie
ta buvo toji, kur prezidentas 
išdėstė Jungtinių Valstybių 
tarptautinės politikos nusis
tatymą. Rooseveltas nesvy
ruojamai pasmerkė jėgos po
litiką ir pareiškė, kad Atlan
to čarteris yra „geras ir nau
dingas ir esminis dalykas”. 
Rooseveltas pasakė, kad kaip 
Amerika dabar kovoja karo 
lauke, taip nesvyruodama 
padės visą savo įtaką, kad 
būtų įvykdyti Atlanto čarte- 
rio principai.

Povandeninių laivų pavojus

Washington. — Preziden
tas Roosevelts ir britų mi- 
nisteris pirmininkas Chur- 
chillis paskelbė, kad vokiečių 
povandeninių laivų veikla pa
gyvėjo.

Dėl to sąjungininkų preky
binio laivyno nuostoliai pa
didėjo paskutiniu laiku.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

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

PREZIDENTO ROOSEVELTO ŽODIS

Dabartinį karą pradėjo šalis, kuri negerbia nei žmo
nių, nei tautų teisių ir laisvės. Vokietijos naująją tvarką 
Hitleris buvo išdėstęs savo veikale „Mano Kova”. Šios kny
gos mintis naciai planingai vykdė gyvenime. Pagal Hitlerį 
ir kitus diktatorius, mažosios tautos tiek teturėjo teisės 
gyventi, kiek tai patinka didiesiems diktatūrų kraštams.

Pasaulyje esama daug mažų valstybių. Laimint dikta
toriams, visų jų laisvė atsidurtų pavojuje. Tai būtų didelis 
nuostolis ne tik laisvės ir tiesos principams, bet ir visai kul
tūrai, nes kai kurios šitų mažųjų šalių yra aukščiausiai iš
kilusios mene, moksluose ir technikoje.

Dėl to ne tik mažos tautos, bet ir visas pasaulis, kuriam 
rūpėjo tiesa, laisvė ir kultūrinė pažanga, lengviau atsidū
sėjo, kai 1941 m. Amerikos prezidentas Rooseveltas su Ang
lijos ministeriu pirmininku paskelbė Atlanto Čarterio prin
cipus.

Atlanto Čarteris davė vilties pavergtoms tautoms, į 
milijonų širdis įliejo džiaugsmą ir pasiryžimą kovoti dėl 
laisvės. Jis žmonių akis uždegė šviesa, grąžino jiems tikė
jimą teisingesne ateitimi.

Antra vertus, Atlanto čarteris buvo Amerikos ir Ang
lijos karo tikslų nušvietimas. Prieš diktatorių grubų mili- 
tarizmą, svetimų šalių grobimą, laisvės ir gyvybės ardymą 
buvo iškelta kilni teisingumo vėliava, siekianti grąžinti 
laisvę visoms tautoms, didelėms ir mažoms, nors jas per 
smurtą būtų tuo tarpu pavergę šios gadynės tironai.

Su Atlanto Čarteriu Amerika ir Anglija stojo teisingu
mo ir tautų laisvės pusėje. Hitleris su kitais visokio plauko 
didžiausiais diktatoriais stojo pavergimo ir tironijos pu
sėje.

Pasaulio tautos šį skirtingumą gerai matė ir suprato. 
Juo labiau suprato, kad daugel kraštų jau dejavo po dik
tatorių jungu 1941 metais, kada buvo paskelbtas Atlanto 
Čarteris: žmonės ant savo kailio ten patyrė, kaip baisu 
yra tautai patekti į vergiją. Užtai visi jie akis kreipė į pre
zidentą Rooseveltą ir su džiaugsmu širdyje sveikino jo pa- 
skelbtysjjrincipus, geresnės ateities ženklą ir vadovą.

‘ gVUuVonoičcd metams, tiems prinęipam& teko išgyventi daug 
bandymų. Paskutiniu laiku diktatūrų šalininkai net šioje 
šalyje džiaugėsi, kad Atlanto Čarteris jau pamirštas, kad 
Amerika jo nevykdysianti ir kad bus leista vyrauti grobi
mo ir imperializmo politikai, atiduodant mažesnes tautas 
galingųjų gerklei.

Pasaulis buvo nusimirięs. Žmonės laukė, ar neišgirs 
tvirto žodžio už tautų laisvę ir teisingumą. Pavergtos tau
tos nustebusios kėlė klausimą: argi jų nepriklausomybės 
viltys jau žuvusios, ar nebus pakartotas vadovaujantis 
laisvės žodis?

Tas žodis buvo pakartotas. Pereitą šeštadienį Ameri
kos prezidentas Rooseveltas tarė, kad Atlanto čarteris kaip 
buvo taip ir yra vadovaujantis Jungtinių Valstybių politi
kos kelrodis ir pasaulio tautų laisvės garantija.

Prezidentas nesvyravo nurodyti, kad Atlanto Čarterio 
taikymas susiduria su nemaža kliuvinių, bet jis drąsiai pa
reiškė: „Ir mes neabejodami pavartosim savo įtaką — ir 
pavartosim ją dabar — kiek žmogaus jėgoms galima įvyk
dyti Atlanto Čarterio principams”. Kaip Amerika nepabūgo 
karinės atsakomybės, taip ji nepabūgs ir politinės atsako
mybės kovoti už aukštus tautų laisvės siekimus.

Kad būtų aiškiau, kokia yra Amerikos politika, pre
zidentas Rooseveltas pakartojo pagal Atlanto Čarterį, jog 
„mes ir mūsų sąjungininkai pareiškė gerbsią visų tautų 
teisę išsirinkti sau vyriausybės formą, kurioje jos nori gy
venti, ir žiūrėsią, kad būtų grąžintos valdymosi teisės toms 
šalims, kurioms per prievartą buvo tos teisės atimtos.”

Viena iš tokių prievartos aukų yra Lietuva. Amerikos 
prezidento Roosevelto žodis duoda Lietuvos vaikams nau
jų vilčių ir patikrinimų laisvės kovoje.

Yra nemaža ženklų, kurie rodo, kaip Amerikos vyriau
sybė savo žodžio tvirtai laikosi praktikoje. Paskutinėmis 
dienomis vienas iš tų ženklų buvo nepripažinimas vadina
mosios lenkų vyriausybės Liubline, kadangi toji vyriausybė 
tėra aklas Maskvos įrankis ir iškamša. Nėra abejonės, kad 
Amerikos vyriausybė panašiai žiūri ir į tas visas šiaudines 
„vyriausybes”, kurių Maskva, kaip grybų po lietaus, pris
teigė Lietuvoje ir kituose jos pavergtuose kraštuose.

Šiam ir tolesniam skirsny 
bandysime 
į didžiojo 
lūs prieš 
klausimą:

„Indeed,
that a race composed almost 
entirely of men who were re-- 
fined, inteligent, full of ima
gination and of poetry, „loy
al, strong in the sentiment 
of their personal dignity” 
(Emmanuel Kant), could not 
give birth to a single great 
poet nor to a single genius 
emminent in the world of 
thought”.

Šį klausimą lietuvių moks
linėje literatūroje teko trum
pai gvildenti 1929 m. Tad čia 
paliesime jau tuomet pa
reikštas mintis.

Tarp 1362 ir 1569 m. Lie
tuvos imperija apėmė beveik 
arti milijono kvadratinių ki
lometrų (400,000 kv. mylių) 
ir buvo didžiausia, o momen
tais net galingiausia Rytų 
Europos valstybė, išsitiesusi 
nuo marių iki marių — a 
mare usque ad marėm, ir tai 
plačiausioje Europos vieto-

MINISTERIO ŽADEIKIŲ ATSAKYMAS
Rusai, kurie pabėgo nuo 

bolševizmo į kitus kraštus, 
šiandien virto Stalino impe
rialistinės politikos tarnais. 
Tokių rusų tarpe rasime pro
fesorių, politikų ir buvusių 
vadų, kaip Kerenskis.

Neseniai Kerenskis kalbė
jo New Yorke, kaip Užsienių 
Politikos draugijos svečias. 
Jis be jokios atodairos suti
ko su dabartiniais Maskvos 
prasimanymais užgrobti Bal
tijos kraštus ir pusę Lenki
jos. Jis suminėjo visą eilę

Nespėjo šie metai gimti

kiems planams pateisinti, 
tik nepamatė, koki tie jo ar
gumentai tušti ir nevertingi.

Panašūs rusų emigrantų 
pasisakymai kaip tik puikiai 
rodo, kaip Stalinas tęsia Ru
sijos carų imperializmą. Ke- 
renskis tai gerai mato ir pu
čia į bolševikų dūdą: jis ži
no, kad kaip seniau carai, 
taip dabar Stalinas varo sve
timų kraštų užgrobimo poli
tiką. Visi, kurie tarnauja da
bartiniam Maskvos imperia
lizmui, yra ir nabašninkų ca
rų, ne vien tik Stalino, ver
gai ir įrankiai.

Lietuvos ministeris Wa
shingtone Povilas žadeikis 
pagrindinai atsakė ir įrodė 
Kerenskio pasakymų netik
rumą. P. žadeikis sausio 5 
d. „New York Times 
spausdino ilgą laišką, kuria
me paliečia Kerenskio klai
das ir drauge pareiškia pa
grįstą nusistebėjimą, kad jo 
argumentai nesusilaukė tin
kamos kritikos ir atidesnio 
nagrinėjimo.

Laiške pamatuotai klau
siama: „Jeigu Kerenskis Sta
liną laiko savo tautiniu va
du, tai kodėl jis taip atokiai 
laikosi nuo savo vado? Jeigu 
Kerenskis smerkia Maskvos 
totalitarinę diktatūrą ir pats 
linkęs būti toli nuo jos, tai 
kodėl jisai trokšta tajai dik
tatūrai atiduoti šešis milijo
nus lietuvių, latvių ir estų? 
Nėra jokių juridinių, istori
nių, etnografinių, ekonomi
nių, religinių ar kultūrinių 
priežasčių pateisinti tų tai
kingų, nedidelių tautų lais
vės sugriovimui. Sovietų Ru
sija 1920 m. atsisakė „laisva 
valia ir ant visados” nuo visų 
savo reikalavimų į Baltijos 
teritorijas”.

Kerenskis kaip argumentą 
ištraukė pasakymą, esą, Bal
tijos valstybės nepasirašė 
Atlanto čarterio, tai jų nė 
nėra. Laiške nurodoma, kad 
daug valstybių nepasirašė 
Atlanto čarterio, bet jos vis 
tiek yra, kaip valstybės. Lie
tuva stoja už Atlanto čarte- 
rį, ir Kauno universiteto stu
dentai, nepaisydami Gestapo, 
surengė demonstracijas už 
šį kilnų dokumentą.

Laiške pastebimas ne tik 
Kerenskio galvosenos pakri
kimas, bet ir faktiškos klai
dos. Antai, jis tvirtino, kad 
Baltijos valstybės buvo 1939 
m. prijungtos prie Rusijos. 
Iš tikrųjų gi 1939 metais pa
sirašytoje sutartyje Sovietų 
Sąjunga sakėsi gerbsianti 
Baltijos valstybių laisvę ir 
nepriklausomybę, nesikišian- 
ti į jų vidaus reikalus.

Lietuviams šie istoriniai 
faktai yra seniai žinomi. Bet 
yra tokių aklų Maskvos pa
kalikų, kuriems kiekvienas 
melas, teisinęs Stalino juo
dus darbus, šviečia lyg ne- 
sugriaujama tiesa.

Lietuviškų įstaigų, kaip ir 
kiekvieno lietuvio pareiga, 
melą pavadinti melu ir ne
teisybę neteisybe, nežiūrint, 
iš kokių garsių lūpų tas me
las būtų išėjęs.

Ministeris P. Žadeikis sa
vo laišku tvirtai parėmė tie
sos ir teisingumo bylą.

Reikia linkėti, kad visa lie
tuviškoji visuomenė būtų 
budri Lietuvos laisvės sargy
boje.

ije. Istoriniais laikais tik 
dviem tautom pavyko vienon 

Įvalstybėn įjungti dviejų to
limiausių jūrų pakraščius: 
viduramžiuose tai padarė 
Lietuvos monarchai Algirdas 
ir Vytautas, ogi naujaisiais 
amžiaus Rusijos caras Pet
ras I. Bet visa lietuviškai kal
banti etnografinė Lietuva 
tuo metu siekė tik apie 100,- 
000 kv. kilometrų ir turėjo, 
gal būt, apie aštuntą dalį vi
sų valstybės gyventojų. Sla
vai (t. y. gudai, ukrainiečiai 
ir rusai) tų laikų Lietuvoje 
turėjo labai žymią daugumą. 
Jie buvo jau nuo dešimto am
žiaus krikščionys ir todėl jau 
turėjo savo raštą ir truputį 
raštingų žmonių. Pietiniuose 
Lietuvos pakraščiuose prie 
Juodųjų jūrų gyveno Maho
meto tikybos totoriai. Tik 
mažesnioji imperijos staty
tojų tauta, davusi jai ir ki
tiems aplinkiniams kraštams 
lietuvius valdovus, karo va
dus ir administratorius net 
iki 1386-1410 metų, dar pasi
liko savo lietuviškoje stab
meldiškoje tikyboje. Ogi is
torikams yra žinoma, kad 

' niekur Šiaurės Europoje 
stabmeldiškos tautos savo 
literatūros ir mokslo nekūrė 
ir beveik visos pirmąjį raštą 
ir alfabetą gavo tiktai priė- 
musios krikščionybę. Kas gy
veno arčiau Romos ar Bizan
tijos, tas anksčiau gavo pro
gos susidurti su krikščiony
be, ją pažinti ir ją pasisavin
ti. Kas anksčiau priėmė krik
ščionybę, tas anksčiau pradė
jo rašyti, steigti pirmas mo
kyklas ir suintensyvinti' 
aukštesnės kultūros kūrybą. 
Kas pavėlavo priimti krikš
čionybę, tas ilgiau pasiliko 
kultūrinėje stagnacijoj, nors 
ir turėjo didelių gabumų. Ši
ta pažiūra man vienam 
priklauso, 'bet jos laikosi ir 
mūsų universitetų istorijos' 
profesoriai, su kuriais šiuo 
klausimu ne kartą teko il
giau kalbėtis.

Nuo krikščionybės priėmi
mo iki pirmojo universiteto 
įkūrimo Lietuvoje praslinko 
200 metų, Lenkijoj 400 me
tų, o Rusijoj dar daugiau. 
Pirmasai bandė krikščionybę 
Lietuvoj įvesti karalius Min
daugas 1251 m. Bet jis neil
gai tos krikščionybės laikėsi, 
ir pirmosios jo pastangos 
maža žymės tepaliko. Min
daugo atkritimą stabmeldy- 
bėn mūsų istorikai laiko di
dele Lietuvos nelaime, kuri 
sutrukdė suvienyti visas 
Baltijos tautas (lietuvius, 
latvius, prūsus), davė gerą 
pretekstą vokiečiams įsigalė
ki Baltijos pajūriuose, o len
kams plėsti savo įtaką Lie
tuvos miestuose, ypač Vilniu
je. Lietuvos krikštas tapo 
nukeltas net iki 1387 m., t. y. 
net 400 metų vėliau negu ap
linkinių slavų. Tuo pačiu ir 
kultūrinio elito suformavi
mas buvo pavėluotas bent 
pora šimtų metų. Pirmoji 
lietuviška knyga pasirodė 
1547 m. Vilniaus Akademija 
(atlikusi universiteto rolę) 
įsisteigė tik 1579 m. Savą pa
saulietišką literatūrą pradė
jo kurti tiktai poetas Kr. 
Duonelaitis (1714-1780) tuo 
metu, kai kitos Europos tau
tos jau turėjo gana žymias 
savas literatūras, o Lietuvos 
nepriklausomybė jau buvo 
atsidūrusi mirties ženkle 
(1772-1795), kai prieš ją su
sitarė Rusija ir Prūsija.

Kai 100,000 kv. kilometrų 
stabmeldiška šalis valdo ar 
kontroliuoja beveik milijoną 
kv. km., kur lengvai sutilptų 
šių laikų Prancūzija ir Vo
kietija, tai apie tokios šalies 
gyventojų gabumus netenka 
abejoti. Bet nelaimingas pa
vėlavimas priimti Vakarų 
krikščionybę virto Lietuvai 
beveik nebepataisoma klai
da ir nepadengiamu nuosto
liu. Dantės, Leonardo da Vin-

Rokiškio bažnyčia
Tai viena iš gražiųjų Lietuvos bažnyčių. 

Pasitraukdami, vokiečiai ją išsprogdino, kaip 
ir daugelį kitų Lietuvos meno paminklų.

ei ir Michelangelo laikų Ita
lijai viduramžių Lietuva ga
lėjo atrodyti barbarų šalimi, 
bet tai buvo sveiki ir gabūs 
barbarai, heroiški ir dori 
žmonės, gal bent kiek naives
ni ir lengviau apgaunami suk
toje diplomatijoj. Bet priva
lu neužmiršti, kad tais lai
kais ir visa Rytų Europa, 
net Centro Europos gera da
lis, išrodė dar barbariškomis 
šalimis, matuojant kultūrą 
Romos ar Florencijos mastu. 
O mažose ir primityviose tau
tose ir prie didžiausių įgim
tų gabumų genijus esti šau
kiamas pasireikšti paprastai 
tik dviem kryptimis: karo ir 
politikos. Juk tokių tautų pa
dėties pavojingumas instink
tyviai verčia jas visą savo 
energiją, visą sumanumą 
koncentruoti savo gyvybei 
ir nepriklausomybei išgelbė
ti. Primum vivere, deinde 
philosophare: pirmiau gy
venti — paskui filosofuoti.

Nors šiuo metu mes jau ne- 
besam primityvūs ir Rytų 
kaimynus kultūroje gerokai 
pralenkėm, bet teroro ir iš
naikinimo pavojus šiuo metu 
(1939-1945 m.) neleidžia lie
tuviams ramiai galvoti, su
sikoncentruoti moksluose, 
mene ir literatūroje. Juk vi
sas mūsų tautos namas dega. 
Dešimtys tūkstančių geriau
sių žmonių tūkstančius my
lių pėsti varomi į Sibirą, veik 
visiems jiems atimamos jų 
žmonos ir vaikai. Masiškai 
žudomi abiejų lyčių ir viso
kio amžaus ir profesijų gy
ventojai, nes jie ne komunis
tai ir nesutinka toki būti. 
Jų kančioms galo dar nesi
mato. Pasaulio galingieji bi
jo viešai net vardą Lietuvos 
ištarti, nes tai labai nepatik
tų galingiausiam diktatoriui. 
Mes esam visai vieni palikti 
raudoti ant savo brolių ka
pų ir ruoštis prie mirties. 
Baisaus naikinimo nuostoliai 
atsilieps mums per šimtą me
tų. Štai kodėl mes vėl kaip 
viduramžiuose turėsim pa
skutinį lašelį energijos, visą 
savo protą ir visus jausmus 
pakinkyti vienam ir pačiam 
svarbiausiam darbui: suran
kioti išžudytos tautos liku
čius, visur ieškoti pagelbos 
ir užtarimo savo laisvei ir 
nepriklausomybei, visur pra
šyti duonos kąsnelio ir pasi
gailėjimo. Taip, pasigailėji
mo, nes 1944 m. vasaros pa
baigoje prasidėjo sistemin
gas ir masinis mūsų tautos 
žudymas, intensyvesnis už 
žydų ir lenkų žudymą. Ir apie 
šitą savo nelaimę mes netu
rime jokių abejonių, jokių i- 
liuzijų, nes žinios mums atei
na iš pačių rimčiausių vers
mių, kokios dar liko mūsų tė
vynėje.

Senovės vargai ir nelaimės 
šiandien mums labai menkais 
beatrodo prieš dabartinę 
patobulintą ir mechanizuotą 
barbariją, prieš melo ir

skriaudos konspiraciją, kuri 
pasiekia ir tolimus kontinen
tus.

Senovės Lietuva kariavo, 
politikavo ir valdė, bet jos 
senovinį valdymą visi, stip
rieji ir silpni, su pagarba pri
simena istorijos lapuose. Di
džiosios Kunigaikštystės lie
tuviams gabumų ir net genia
lumo nestigo. Tačiau nustum
ti nuo Baltijos gaivinančių

mu, KiyziUOClip i J • •
,!“3 raged'jos

pajūrių, kryžiuočių1' 
nuo f ‘ ‘ ” -
karų 
litarinei ekspansijai' 
vietos pietuose ir, 
Tad visas didžiulis 
baseinas atsidūrė

Rašo Pulk. K. G

valdžioje ir įtakoje.pj oios mdens dienos 1939. ką, i

sikaupdami namie metais įvykiai prasi.
prieš sukurdami įjbo greitumu, Čekos- 
1—1 ~ _ aranįJLsostinės Prahos už

jovė mėnesį ir aklam
kultūrines savaraiįj 
bazes ir centrus, 1 
sviedė savo genijų iiT^ėrė, prižadino snau- 
ją iki Dono, MaskrJl Buvo pastebėta, kas 
gorodo, Krymo ir [F ;all rodėsi aišku. Ben- 
Ten jie grūmėsi suKjg tarptautiniame kalei- 
osu, užatakavo RytįfL Klaipėdos užgrobi- 
ną — totorius —paį į tik nereikšmingas 
lizde: plačiose pietų į 
stepėse. Lietuvių į
,,Drang nach Osten" įiglų ir prancūzų pasita- 
bimasis į Rytus) sau i su Sonetais, pradėti 
Europoje neturėjo,

Imperijos laikaisi 
jusi militarinio, m 
administracinio genijų 
persija nesustojo irw 
laikais, 18-me amžiuj] 
lietuvių valstybėse 
pradėjo gesti. Kada 
pradėjo kurtis aojj 
kultūros ir mokslo į 
tai lietuvių diduomį 
jau beveik netekusi* 
rūbo, kuriuo būtų į 
apvilkti Vilniuje bei* 
visuotinosios kultūnj 
16 amžiaus gale liet 
duomenė jau buvo it 
tiška savai kalbai iri 
tusi svetimais pa; 
Vilniuje beaugąs

VYRAI, Į KOVĄ
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įės mėnesį, pavasario 
eiais iškilo į tarptautinę 

įįą. Londonas ir Pary
tį dar vylėsi prikelti 
Jasija santarvę, kuri gu- 
1 palaidota nuo Didžiojo 
įlaikų. Buvo tikimasi ko
los, kuri būtų pakanka- 
jįstipri užkirsti imperia
ls Hitlerio apetitus.

■įieiodis sako, kad skęs- 
I ir šiaudo griebiasi. Tie 
& tiko ir dabar. Kurį lai- 

■ toro rimtai tikimasi, kad 
J galima susitarti su ru- 
IDėl to rugpiūčio 23 die- dinti 
^teskelbus Sovietų-vokie- dėl B 
'mtą, staigmena buvo 
“fiaudesnė, atsipeikėji- 
. nuo smūgio buvo juo ne-

vių energijos dispej | 
sklaidymosi. fligelis stebėtojų nuo to

(Bus daugiai jau bus pamiršę šios 
josios eros aplinkybes, 
irų Europos valstybių 
i, nugąsdinti vokiečių 
srializmo, pražiūrėjo ko- 

Taigi, brangūs lilt.‘“‘i *rilta’' S":Vyrų Apaštalavimo Sąjun
ga yra susibūrimas susipra- rai, į kovą! Susite 
tusių katalikų vyrų, garbi- Vyrų Apaštalavimo 
nančių Švenč. Jėzaus Širdį. 
Išsirinkę Kristų savo Vadu, 
Vyrų Apaštalavimo Sąjun
gos nariai apsiima:

1. Kas rytą paaukoti savo 
Vadui dienos darbus, maldas, 
skausmus, džiaugsmus ir vi
sus rūpesčius.

2. Kartą per mėnesį eiti 
bendrai prie Šv. Komunijos.

3. Savo namuose ir tarp 
kaimynų drąsiai ginti Kris
taus ir Bažnyčios reikalus.

Mūsų laikai to reikalauja. 
Šių dienų bedievybė pasidarė 
galinga, nes ji yra organizuo
ta. Jai pergalėti reikia su
kurti stiprų organizuotą 
frontą. Vyrai vadai veda pa
saulį prie visiško subankru- 
tijimo ginkluota jėga, me
lais, sutarčių laužymu, kerš
tu, gobšumu.

Kas maištauja daugiau
siai prieš Dievą ir tikėjimą? 
Vėl vyrai.

Kas geriausiai sugebės 
grąžinti nežinomą Dievą pa
sauliui, jei ne vyrai kilnios 
dvasios, suorganizuoti, susi
pažinę su savo tikėjimu, pa
siryžę patys giliau pažinti 
savo Dieviško Vado Širdį ir 
viską atnaujinti joje. Pasi
likti palaidam 
kiška! Kam gi 
liau Kristaus 
reikalai labiau 
vyrams? Ir kas daugiau turi 
energijos, jėgos, drąsos, jei 
ne vyrai ?

Kur aiškus protas, stipri 
valia ir galingas Vadas — 
ten laimėjimas, ten jėga, ten 
galybė!

Bedievybė niekuomet ne
pasilieka abejinga krikščio
nybei. „Kas ne su manim, tas 
prieš mane!” Su kokiu šėto
nišku uolumu bedieviai griau
na Kristaus karalystę šioje 
žemėje! Dažnai pašiepian
čiomis pastabomis jie atbai
do ir mūsų lietuvius vyrus 
nuo pareigų atlikimo Dievui 
ir Bažnyčiai. Tokie bailiai 
seka Kristumi „iš tolo”. Vy
rų obalsis turėtų būti: ,,A- 
teik Karalystė Tavo! 
dažnai kartoja Jėzaus Šir
džiai, kad nori gyventi Jame, 
su Juo ir tik Jam, veikti taip, 
kad jų kalbėjimo ir veikimo 
būdas namie ir kitur netu
rėtų kito tikslo, kaip tik 
Kristaus Širdies garbę.

kiekvienoje lietuviu 
joje. Su klebonų p* 
steikime Vyrų Apaš 
Sąjungos skyrius. ,

Iš „4
Los Angeles,

e padėtis, primenanti 
kėčią apie gulbę, vėžį ir 
ą. Kiekvienas traukė į 
’šoną. Hitleris skubėjo 
Ji kardu; Stalinas ma- 
nvo išsilikti nuošalyje, 
(kratams ■ kapitalis- 
■ susikibus žudytis; o 
finės demokratijos, mi
sai silpnos, sapnavo 
savo pajėgumą užkirsti 
rijai kelią.

paris 1939 metais Eu- 
e buvo pritvinkęs neri-

Pašalpos dari

Kultūros ir Labdi 
bo susirinkime ir 
gruodžio 10 d. (suAlido gandai apie „ne- 
Miškiai) klubo nariai ginės agresijos” sąvo- 
čiai Lietuvos Šelpimo 
lams suaukojo: B. Sb į 
11 dol., MiškiailOdol
J. Ghris — 7 dol., Sare 
6, Mordus — 6, prel. 
ciejauskas — 5, Mason|
K. Lukšis — 5, Tuinyl į 
P. Žilinskas — 5, Mais 
5, N. N. — 5, Jonas f 
zas Mažaičiai (kariai 
M. Merkienė — 4, H 
Ambrozai — 3, M. š| 
nė — 3, Žemguliai -j 
kai — 2, Sleinis - į 
riai — 2, Em. Masonia 
Dranginis — 2, Ad. 
das — 1, Irvinas —

Viso per šį 
ta 105 dol.
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R jojo karalius.
tupėjo šakose ir, papūtę 

toį krūmuose straksėjo raudo 
Meoos pušyse.

'Karalius, karalius! — šaukė pulčt 
1 teito labai nusigandusi.

išjojo pulkas raitelių. Pask 
F lie mušė būgnus ir pūtė dū 
| sėdėjo pats karalius. Re 

R obuolį ir ant galvos turėjo kar
Raudona jo apsiausto uoc 

mylios. Jam lenkėsi ir 2
Medžiai. Visa buvo taip graži 

ir pragydo, nors tai buvo 

uodas buvo kvailas ir r 
žėrinčia karūna ir nule 

jj gainiojo šalin. Bet jis bu\ 
ir artyn. Staiga nuo stipr 

P^o, ir jis nė nepasijuto, 1 
pinosi.

afi! - sučiaudėjo valdovas. 
p15“? paukščiai apmirė šakose. 

. augalinių kojų, o voverė stači; 
jRn.

, ^ar aš žuvus! — aimanavo geg

Už Raseinių, ant
Teka saulė, teka;
Geltonplaukės puiki®'
Šneka ten, oi šneki

Po rasas kasas šukii
Saulė jas džiovina,
Kad užgieda, uždais
Širdį taip graudina

Aukštą dangų te fe, rfešpatie? - paklausė
Blaivią JO aukštybę. | M-užuot atsakęs, karai 

Sau akis užsižavėjo uūte g noslcs
Mėlyna gilybe. *11^

Akys blaivios, gelsvos® piktadarys! — stebėja 
širdys oi nešaltos, .^^ėjo palėkti, nes buvo s 
Aukštas ūgis, kojos HK^Wbes įžeidimą suimu jį 
Nuo rasų taip baltos. I/00®1

Bet kodėl gi žalią
Laistydamos liūsta? 8 

Ko, dainuojant joms 
Ašaros nedžiūsta?

i'sarčius.

negalėjo palėkti, nes buvo s 

suimu jį

Kaip nedžiūtų, kad nei 
Tiek jaunų bernelių! 
Kad be laiko tiek net 

Be vilties vargelių!

karalius, raiteliai su raudone 

tolyn k vakare Pliekė 
IT® pasišaukė iždininką ir pas

norit išvysti užpi 

Jifr vaikščioja! Ir sparnus
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baseinas atsidurt
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prieš sukurdami į £39 metais įvykiai prasi- 

savarajj^ žaibo greitumu, čekos- 
ikijos sostinės Prahos už- 
mas kovo mėnesį ir aklam 

ją iki Dono,~Maskv atv^re, prižadino snau- 
gorodo, Krymo ir į ius* Buvo pastebėta, kas 
Ten jie grūmėsi su J Ėup J au rodėsi aišku. Ben- 
osu, užatakavo Ryh ne tarptautiniame kalei- 
ną — totorius — pj-k°Pe Klaipėdos užgrobi- 
lizde: plačiose pietų5 buv0 tik nereikšmingas 
stepėse. Lietuvių į, dentas.
,,Drang nach Osten" 
bimasis į Rytus) sat 
Europoje neturėjo.
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jusi militarinio, poįnįką Londonas ir Pa'ry- 
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lietuvių valstybės šr, 0 iaįkų. Buvo tikimasi ko- 
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pradėjo kurtis at 
kultūros ir mokslo 
tai lietuvių diduomg 
jau beveik netekusi 
rūbo, kuriuo būtu 
apvilkti Vilniuje bei zi° 
visuotinosios kultūros7 
16 amžiaus gale liet 
duomenė jau buvo hl- 
tiška savai kalbai ir 
tusi svetimais pa; 
Vilniuje beaugąs 1 
centras nebesustabj5 
vių energijos dispen 
sklaidymosi.

(Bus daugiai

kultūrines 
bazes ir centrus, 
sviedė savo genijuj.

dentas.
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ūžės mėnesį, pavasario 
lesiais iškilo į tarptautinę

palaidota nuo Didžiojo
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juvo rimtai tikimasi, kad 
galima susitarti su ru- 

;. Dėl to rugpiūčio 23 die- 
paskelbus Šovietų-vokie- 
paktą, staigmena buvo 
skaudesnė, atsipeikėji- 

; nuo smūgio buvo juo ne- 
onesnis.
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erializmo, pražiūrėjo ko-
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Sąjungos skyrius.
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riškai silpnos, sapnavo 
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Pašalpos darbi'esijai kelią.
'avasaris 1939 metais Eu- 

Į oje buvo pritvinkęs neri-

Los Angeles,

Kultūros ir Labdary; 
bo susirinkime ir 
gruodžio 10 d. (sun Sklido gandai apie ,,ne- 
Miškiai) klubo nariai 
čiai Lietuvos Šelpimo

ioginės agresijos” sąvo-

ką, iškeliamą Sovietų ir tu
rėjusią paliesti Latviją ir Es
tiją. Pagal šią sąvoką, rusai 
buvo reikalaują besąlyginės 
kontrolės teisių Estijoj ir 
Latvijoj. Lietuvos klausimas 
dar nebuvo iškeltas: tada ru
sai neturėjo tiesioginio kelio 
pasiekti Lietuvą. Lenkijos 
valdomas Vilniaus—Švenčio
nių koridorius juos skyrė 
nuo Lietuvos.

Britų ministerio pirminin
ko Neville Chamberlaino ir 
užsienio reikalų sekretoriaus 
lordo Halifaxo teisingumui ir 
garbei reikia pabrėžti, kad 
britų atstovai nesutiko su 
anąja Maskvos „netiesiogi
nės agresijos” koncepcija, 
daugiausia dėl etinių morali
nių priežasčių. Vėlesni įvy
kiai parodė, kad Maskva iš 
viso neturėjo noro sueiti į 
kokias nors kombinacijas su 
Vakarų Europos demokrati
niais kraštais. Visos tos de
rybos tebuvo vien akių dū
mimas, apsukriai sugalvotas 
farsas. Farsu reikia pava
dinti ir Maskvos pareiškimus 
dėl Rusijos laikymosi Miun
cheno kapituliacijos metu.

Faktiškai Sovietų laikyma
sis 1938 ir 1939 metais buvo 
padiktuotas dviejų sąlygų: 
noro pasidaryti „tertius gau- 
dens” ir baimės, kad vokie
čiai gali pirmiau užpulti ru
sus. Muškitės, skerskitės, o 
išsiskerdus, mes jus sutvar
kysime, — svajojo Maskva. 
Šiandien mes aiškiai žinome, 
kad tuo pačiu laiku Sovietai 
tarėsi ir su vokiečiais. Ir ne 
nuo 
Kai 
nai, 
nių
kas vyksta anapus uždangos.

Žvelgiant atgal į įvykius, 
yra žinoma, kad sistematiš- 
ki Stalino bandymai susitar
ti su Hitleriu prasidėjo 1938 
metais gruodžio mėnesį, — 
vadinasi, nuo to laiko, kada 
buvo parodytas demokratijų 
visiškas karinis nepajėgu
mas, kapituliuojant Miunche-

šiandien tai mes žinome, 
kurie atsakingi pareigū- 
tarp jų ir nemaža kari- 
atstovų Berlyne, žinojo,

ne. Kaip labai dažnai esti pa
našiose padėtyse, pirmieji 
žingsniai buvo padaryti, pri
sidengiant nekaltu pasiūly
mu pradėti prekybos dary
bas. Šiose derybose Vokieti
jai atstovavo grafas Werner 
von der Schulenburgas, Rei
cho ambasadorius Maskvoje 
ir senosios mokyklos diplo
matas. Nieko neišėjo iš šių 
pirmųjų mėginimų. Netikėtai 
1939 metų sausio mėnesį eko
nominė vokiečių delegacija 
buvo sulaikyta pakeliui į 
Maskvą ir atšaukta namo.

Derybos buvo atnaujintos 
balandžio mėnesį, kada Hit
leris pamatė, kad vargiai ar 
bebus galima lenkus paveikti 
„švelniomis priemonėmis”. 
Dabar mes žinome, jog nieko 
nebuvo gailėtasi, kad tik įti
kinus Lenkiją būti Vokieti
jos partneriu priešsovietinia- 
me žygyje. Be abejo, Hitle
riui nemenko įspūdžio pada
rė lenkų ir britų pasitarimai 
dėl tarpusavio pagelbos pak
to. Nepaisant to, vieną dieną 
balandžio pabaigoje Sovietų 
atstovas Berlyne Merekalo- 
vas buvo staiga pakviestas į 
Reicho užsienių reikalų mi
nisteriją, o Sovietų karinis 
attache pulkininkas Gerasi
movas buvo taip pat papra
šytas apsilankyti vokiečių ar
mijos štabe. Abu jiedu tuoj 
po šių apsilankymų išvažia
vo į Maskvą. Galima spręs
ti, kad tai buvo pradžia vo
kiečių ir rusų politinių pa
sitarimų, kurie privedė prie 
rugpiūčio 23 dienos pakto ir 
tuo pačiu prie antrojo Pasau
linio karo. Gegužės 2 dieną 
Litvinovas buvo pašalintas iš 
užsienio reikalų komisariato 
ir pakeistas Molotovu.

Rusų ūpas pasitarimuose 
su demokratijomis darėsi 
niūresnis, rusų reikalavimai 
griežtesni. Dabar Sovietai 
reikalavo savo kariuomenei 
pervažiavimo teisės Lenkijo
je ir Rumunijoje. Lenkai ir 
rumunai tokį rusų siūlymą 
laikė visai negalimu nė 
svarstyti. Baltijos valstybių 
susirūpinimas kasdien didė
jo.

Tuo laiku vokiečiai sugal
vojo ir demonstratyviai įvyk
dė visą eilę politinių maniev- 
rų — tai generolo Halderio,

Žiemą Lietuvoje

štabo viršininko, triukšminga 
kelionė į Suomiją ir Estiją; 
panašus lankymasis Lietuvo
je vokiečių generolo Tippels- 
kircho; vokiečių povandeni
nių laivų ekskursija į Taliną; 
nuolatinis vokiečių bombo
nešių skraidymas iš Bruste- 
rorto Rytprūsiuose į Taliną, 
Helsinkį ir atgal, ir tt. Rusai 
negalėjo nepastebėti visų šių 
faktų. Tuo būdu vokiečiai su
maniai mėgino pabaidyti ru
sus, kad šie būtų sušneka- 
mesni per derybas.

Savo ruožtu, rusai atsakė 
vokiečiams, pradėdami intri
guojančius pasitarimus su 
britais ir prancūzais. Abi pu
sės manievrūvo viena prieš 
antrą visomis jų turimomis 
priemonėmis, kad sau pasi
tikrintų juo palankesnę padė
tį.

Birželio ir liepos mėnesiais 
tie sukti pasitarimai buvo 
tęsiami Maskvoje. Atrodo, 
kad pačioje derybų pradžio

je rusai, kaip kainą už savo 
„neutralumą”, pareikalavo 
teritorinių nuolaidų Vaka
ruose — Suomijoj, Estijoj, 
Latvijoj, rytinėj Lenkijoj ir 
Besarabijoj. Tuo tarpu Lie
tuvos teritorinis klausimas 
nebuvo iškeltas. Vokiečiai, iš 
savo pusės, viliojo rusus bū
ti partneriu — vadinas, drau
ge pulti ir pasidalyti Lenki
ją.

Kaip įvykiai vėliau parodė, 
rusų politikai sugebėjo ap
mauti vokiečius: jie pasigro
bė pusę Lenkijos, bet agre
soriaus vardą ir „nuodėmę” 
už pralietą kraują jie mokė
jo suversti vokiečiams. Vė
lesni įvykiai neabejojamai 
paliudijo, kad rusų pasirody
mas Lenkijoje rugsėjo 17 
dieną buvo ne tik pavėlintas 
įvykis, bet ir šiokia tokia 
staigmena vokiečiams.

Tuo tarpu apie birželio vi
durį žinomas vokiečių specia
listas ekonominiams reika-

lams Dr. H. Wohltath nuva
žiavo į Maskvą prekybos de
ryboms. Tai buvo skraistė, 
po kurios priedanga riejosi 
politikos ekspertai. Prekybos 
sutartis buvo pasirašyta rug
pjūčio 19 dieną.

Trumpai šnekant, visa taip 
dėjosi, lyg Stalinas būtų vir
tęs turtinga pana, prie ku
rios meilinosi ir varžėsi ang
lai, prancūzai ir vokiečiai... 
Vienintelis skirtumas, kad 
vokiečiai buvo kiek geresnėj 
padėty, nes jie žinojo anglų 
ir prancūzų pastangas.

Kaip jau minėta, Lietuvos 
vardas nefigūravo rusų ir 
vokiečių pasitarimuose 1939 
metų vasarą. Betgi diploma
tija negalėjo išvengti, nemi
nėjus Lietuvos. Lietuva bu
vo susieta su Lenkijos — 
Anglijos tarpusavio pagelbos 
paktu, pasirašytu rugpiūčio 
25 dieną. Lenkijai prašant, 
anglai sutiko laikyti ,,casus 
foederis”, jeigu vokiečiai įsi
veržtų į Lietuvos teritoriją.

Rugpiūčio 5 dieną reikia 
laikyti nepaprasta data: ta
da Hitleris nutarė duoti šuo
lį ir formaliai pasirašyti pak
tą su Maskva. Ambasadorius 
von der Schulenburgas buvo 
lieptas painformuoti Narko- 
mindielą (užsienių reikalų 
komisariatą), kad Vokietijos 
vyriausybė sutinka su aptar
tomis sąlygomis. Beliko tik 
suredaguoti galutinius teks
tus ir juos pasirašyti. Tai 
buvo padaryta Ribbentroppo, 
Vokietijos užsienių reikalų 
ministerio, rugpiūčio 23 die
ną Maskvoje.

Kraštutnis viso dalyko 
salptumas ir klastingumas 
ryškėjo iš tos aplinkybės, 
kad kaip tik rugpiūčio 5 die
ną jungtinė britų ir prancū
zų karinė misija buvo išsiųs
ta į Maskvą. Stalinas buvo 
reikalavęs, kad atvyktų ka
riniai ekspertai. Paposėdžia
vus tik porą kartų parengia
mojoj sesijoj, misija buvo 
užklupta naujų įvykių ir rug
piūčio 24 dieną išvažiavo iš 
Maskvos.

Visas dalykas buvo atlik
tas tikrai „rafinuotu” sukčių 
būdu. Neminint jau prekybos 
sutarties, paskelbtos prieš 
keletą dienų, vadinamasis

„nepuolimo” paktas buvo pa
sirašytas rugpiūčio 23 dieną 
su daug svarbesniu slaptu 
priedu. Kiek galima šiandien 
spręsti iš visų nūn turimų in
formacijų ir vėlesnių įvykių 
eigos, atrodo, kad slaptasis 
priedas apėmė ne tik detales 
apie militarinį Lenkijos iš- 
draskymą, bet taip pat ir ap
skritai įtakos sferų pasida
lijimą Rytų Europoje. Atro
do, kad rytinė Lenkijos da
lis buvo užleista Sovietams, 
kaip „arbatpinigiai”. Suomi
ja, Estija ir Latvija buvo pri
pažintos Sovietų įtakos sfe
rai. Vilnius su apylinkėmis 
turėjo būti grąžintas Lietu
vai, o Lietuva palikta Vokie
tijos įtakos sferoj.

Praėjus keliems mėne
siams Sovietai, keistai išsi
aiškinę savo „įtakos” teisę, 
užpuolė Suomiją. Toji pat su
tartis Sovietams leido pasi
imti Besarabiją. Esama pa
grindo manyti, kad šioji su
tartis atidavė rusams Lenki
jos žemes ligi Narevo-Būgo, 
Vyslos ir Sano upių linijos. 
Vėliau matysim, kad šisai 
„gentelmen’s agreement” bu
vo kiek pakeistas įvykių sū
kury, ir tarp tų pakeitimų 
buvo vienas straipsnis apie 
Lietuvą — šioji šalis iš vo
kiečių įtakos buvo perkelta 
į rusų įtakos sferą.

Toje pačioje sutartyje So
vietai „iškilmingai” pasiža
dėjo savo įtakos sferoj susi
laikyti nuo bet kurios aneksi
jos, okupacijos ir bet kurio 
susovietinimo, išskiriant 
Lenkijos žemes, atiduotas 
pilnai Sovietų nuosavybei.

Rugpiūčio 23 dienos pak
tas aiškiai simbolizuoja grį
žimą prie tradicinio rusų — 
prūsų imperialistinio bendra
darbiavimo, kuris maždaug 
prieš 160 metų buvo atžymė
jęs galutinį Lietuvos ir Len
kijos padalinimą. Geopoliti
niai faktoriai, matyti, nėra 
linkę pasikeisti pernakt. JSJJ&l 
piūčio 23 diendT^a^Fda- 
vė naują akstiną antram Pa
sauliniam karui ir pradėjo 
šiurpią tragediją rytinio Bal
tijos krašto šalims. To pakto 
padariniai net šiandien nesu
silaukia pilno įvertinimo.

(Tęsinys 4 pusi.

lams suaukojo: B. Sti
11 dol., Miškiai 10 dol _ _  __
J. Chris ■
6, Mordus
ciejauskas — 5, Mason
K. Lukšis — 5, Tuinyl 
P. Žilinskas — 5, Mals ’er girią jojo karalius.
5, N. N. — 5, Jonas 
zas Mažaičiai (kariai 
M. Morkienė — 4,1 
Ambrozai — 3, M. i 
nė — 3, Žemguliai - 
kai — 2, Sleinis - 
riai — 2, Em. Masonii mtai. Jie mušė bugnus ir pute dūdas. Už jų, ant 
Dranginis — 2, Ad. 
das — 1, Irvinas —1

Viso per šį pobūvį 
ta 105 dol.

-7dol.,šareTf^p| A Q 
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Antanas Vaičiulaitis

trazdai tupėjo šakose ir, papūtę uodegas, laukė, 
kėtrožių krūmuose straksėjo raudonkaklės, o star- 
skardenos pušyse.
- Karalius, karalius! — šaukė puldinėdama sniege
li' buvo labai nusigandusi.
š medžių išjojo pulkas raitelių. Paskui pasirodė mu

Už Raseini

do žirgo, sėdėjo pats karalius. Rankoje jis laikė 
:sinį obuolį ir ant galvos turėjo karūną iš brangių- 
akmenų. Raudona jo apsiausto uodega buvo nusi
usi per pusę mylios. Jam lenkėsi ir žvėrys, ir paukš-

gr , ir medžiai. Visa buvo taip gražu, jog kanarėlė 
Klubo & usilaikė ir pragydo, nors tai buvo baisiai nekuklu. 

, 'ik vienas uodas buvo kvailas ir nemokėjo elgtis, 
susiviliojo žėrinčia karūna ir nulėkęs zyzė aplink 
Tarnai jį gainiojo šalin. Bet jis buvo atkaklus, lin- 
vis artyn ir artyn. Staiga nuo stipraus smūgio jam 
va susisuko, ir jis nė nepasijuto, kaip pateko ka
ili į nosį.
— Afi, afi! — sučiaudėjo valdovas.
Išsigandę paukščiai apmirė šakose, žvėrys pritūpė 

pasturgalinių kojų, o voverė stačia galva liuokte- 
) žemyn.

Už Raseinių, ant D-
Teka saulė, teka;
Geltonplaukės puikiu
Šneka ten, oi šneka
Po rasas kasas suku:
Saulė jas džiovina,
Kad užgieda, uždais __ Dabar aš žuvus! — aimanavo gegutė. — Visi mes 
Širdį tafp graudina.
Aukštą dangų pamyli 
Blaivią jo aukštybę, 
Sau akis užsižavėjo 
Mėlyna gilybe.
Akys blaivios, gelsvos 
Širdys oi nešaltos,
Aukštas ūgis, kojos nubausim
Nuo rasų taip baltos
Bet kodėl gi žalią rūU )ės iždininkui.
Laistydamos liūsta?
Ko, dainuojant joms f 
Ašaros nedžiūsta?
Kaip nedžiūtų, kad neš
Tiek jaunų bernelių! , .
Kad be laiko tiek nebūf a^arSia1-;;
Be vilties vargelių!

lę!
-— Kas jums, viešpatie? — paklausė ministeris.
— Afi, afi! — užuot atsakęs, karalius nusičiaudėjo 
p smarkiai, jog uodas iš nosies išlėkė ir įsipynė er
ti į karčius.
— Štai kur piktadarys! — stebėjosi teisėjas vabz- 
u, kurs negalėjo palėkti, nes buvo sparnai sudrėkę. 
Už jo šviesybės įžeidimą suimti jį ir be pasigailė-

Jodą uždarė į stiklinę dėžutę ii' padavė saugoti vais

to to karalius, raiteliai su raudonomis kelnėmis ir 
ydovai jojo tolyn ir vakare pasiekė naktigulto vietą. 
Valdovas pasišaukė iždininką ir pasakė:
— Kur jis?
— Jūsų šviesybė norit išvysti užpuoliką? štai jis.

— Žiūrėk: jis vaikščioja! Ir sparnus skėsčioja! — ta- 
karalius.

— Jį būtinai reikia nubausti — įsikišo teisėjas.
— O kaip jis vadinasi? — valdovas kreipėsi į minis- 

terį.
— Kaip jis vadinasi? — nusigando tas. — Jis vadi

nasi... jis vadinasi... nu... To aš nežinau.
— Kas gi žino?
To nežinojo nei šauklys, nei raiteliai, nei generolai, 

nei patarėjai. Atvesti mokslininkai užsidėjo auksinius 
akinius, vartė dėžutę ir iš visų pusių žiūrinėjo vabzdį. 
Pagaliau seniausias prabilo:

— Nagi!
Visi atsigręžė į tą senį. Jis buvo jau toks iškaršęs, 

jog neturėjo nė vieno plauko ant galvos ir nė vieno 
danties burnoje.

— Nagi! — jis pakartojo. — Mokslas tokį sutvėri
mą regi pirmą sykį... Reikės jam rasti gražų lotyniš
ką vardą. Tuo tarpu mes čia savo žodžio netariame.

Atsiliepė tardytojas:
— Kaip aš pradėsiu bylą, jei nežinosiu to piktadario 

vardo, pavardės ir kilimo!
— Tai ką daryti? — tarė karalius.
— Reiktų pasiteirauti žmonėse — gal jie ką pasakys,

— neklaustas prabilo vyriausias duonkepys, kuriam 
labai knietėjo įsikišti į didelių ponų kalbą, nes paskui 
jis galėjo pūstis prieš savo pačią.

Išsiuntė raitelius žmonių atvesti. Kareiviai tuoj grį
žo varydamiesi basinirčią kaimietį, kurį sugriebė šie
naujant paupy.

— Pasigailėkit manęs vargšo! — prašėsi žmogelis.
— Dievas mato, kad niekam į kelią neparėjau.

— Nebijok ir pasakyk, kur gyveni, — tarė teisėjas.
— Kaip Išganytoją myliu, aš jums galim pasakyti, 

kur gyvenu: esu iš Meškučių sodžiaus, — ten prie pu
šyno. O dabar paleiskit mane...

— Galėsi eiti sau sveikas ir gyvas, jei išaiškinsi 
mums, kas šitoj dėžutėj yra, — prabilo karalius.

Kaimietis tarė:
— Čia tai jau uodas tupi, šviesiausieji ponai.
— Uodas! — sušuko valdovas.
— Uodas, uodas, uodas! — rėkė ministerial, karei

viai ir duonkepys.
— Gal žinai, kur jis gyvena? — kamantinėjo mi

nisteris.
— Gyventi jis gyvena ten, kur velnias savo vaikus 

peri — balose, meldynuose, liūnuose, — atsakė žmo
gelis.

Tada karalius davė jam saują pinigų ir atleido.
Kitą dieną valdovas grįžo į sostinę. Kai jis jojo pro 

varinius miesto vartus, tvirtovėje sugriaudėjo armo- 
tos, ir bažnyčiose suskambėjo varpai, žmonės grūdosi

languose, lipo ant stogų, o gatvėse jų buvo kaip kuolu 
primušta.

Vakare buvo pokylis. Šoko dailiausios šokėjos tol, 
kol jų batukai pradilo. Bruku vynas tekėjo kaip van
duo, ir gėrė jį, kas tik norėjo. Buvo taip linksma, kad 
dainavo, bučiavosi ir mylėjosi ne tik jauni, bet ir se
niai. Net giltinė, kuri buvo atėjusi vienos šimto metų 
bobutės, ją pamiršo ir, užsidėjusi ant pečių dalgį, al
kūnėmis į šonkaulius barškindama taktą, straksėjo nuo 
kamino ant kamino, nuo stogo ant stogo.

Uodas tuo tarpu buvo įmestas į kalėjimą, ir jį sau
gojo būrys kareivių.

Nuo pokylio išsipagiriojęs, atvažiavo tardytojas ir 
ištyrė uodo papročius, susirašė, kaip jis kojytėmis spur
da, kaip zyzia ir kokiu būdu sparnelius kėsnoja. Pas
kui apie visa tai pranešė teisėjui, kuris paskyrė bylos 
dieną.

Visi šalies laikraščiai rašė apie tą baisų nusikaltėlį 
ir dėjo padidintas jo fotografijas. Profesoriai savo pa
skaitose aiškino, koks jis pavojingas žmonių giminei. 
Namie, gatvėse, aikštėse nebuvo- kitos kalbos, tik apie 
jį. Vestuvių naktį jaunikis nuotakai į ausį kuždėjo apie 
uodą. Vaikai ginklavosi strėlėmis ir rengėsi į karą 
prieš uodą.

Bylos dieną krautuvės, smuklės ir bankai stovėjo 
uždaryti. Sostines gyventojai apsivilko išeiginiais rū
bais ir ant galvų užsidėjo aukštas skrybėles. Minių mi
nios suplūdo į teismo aikštę. Stogai nuo žmonių juo
davo, kaip musių apgulti medauninkai.

Teismo salėje buvo tokia spūstis, kad sienos braš
kėjo. Valstybės gynėjas pasakė piktą kalbą šaukdamas, 
kad uodui lieka tik vienas kelias “Mirtis, mirtis!” rė
kė jis užkimęs ir daužė kumščia žaliai dengtą stalą.

Paskui prabilo advokatas. Jis atpasakojo visas ge
rąsias vabzdžio puses ir atrado jame visą eilę nuopel
nų. Prašydamas dovanoti nekaltam sutvėrimui gyvy
bę ir laisvę, pats tiek susigraudino ir kitus sugraudino, 
jog visa salė verkė raudojo, kaip kūdikėliai.

Teisėjai išsitraukė nosinukus, nusišluostė ašaras ir 
išėjo sprendimo duoti.

— Dovanokim, — tarė teismo pirmininkas.
— Gerai, — sutiko posėdininkai.
Tik ūmai vienas jų, kuris salėje snaudė ir nubudo 

kaip tik advokatui baigiant, paklausė:
— Beje, kuo tas žvėris nusikaltęs?
— Užpuolė karalių.
— O ką sako apie tai įstatymai?
Atsivertė jie storas knygas ii' perskaitė:
— Mirtis.

— Įstatymas yra įstatymas, ir nusikaltėlio jau nė 
pats Dievas neišgelbės, — tarė miegalius.

— Neišgelbės, neišgelbės — pakartojo kiti.
Ir taip uodas buvo pasmerktas mirti, galvą nuker

tant.
Kitą dieną, lygiai dvyliktą valandą, saulei gražiai 

šviečiant, atsidarė kalėjimo vartai ir pasirodė orkest
ras, kuris grojo gedulo maršą. Paskui žengė sargas 
su nusikaltėliu stiklinėj dėžutėj, padėtoj ant aksomi
nio priegalvėlio. Greta ėjo budelis. Ant galvos jis tu
rėjo raudoną kepuraitę su ilgu kutu, buvo apsivilkęs 
žalią liemenę ir avėjo trumpas mėlynas kelnes. Jo pa- 
gelbininkas nešė kardą uodui kirsti. Visi, lydimi karei
vių kuopos, pasuko į aikštę, čia tuoj atvažiavo kara
lius ir jo patarėjai, kuriuos rėkdami sveikino išsirikia
vusi kariuomenė ir visas miestas. Sargas, budelis ir 
pagelbininkas lėtai užlipo į paaukštintą vietą. Buvo 
taip tylu, kad girdėjosi, kaip karveliai toli ant bokšto 
burkuoja.

Teisėjas perskaitė sprendimą.
— Pradėti! — davė ženklą karalius.
Pagelbininkas atvožė dėžutę, sugnybo uodą ir nune

šė prie kaladės.
— Paguldyk ir laikyk, kad nesispardytų, — tarė bu

delis ir, užgrojus orkestrui, jau norėjo kirsti.
Tik štai jis nuleido kardą ir prisikišęs žiūrėjo, kur 

uodo galva, nes iš toliau nebuvo jos matyti.
— Daugiau iškišk, — liepė jis ir ant nosies galo už

sidėjo akinius.
Tačiau ir dabar nieko nebuvo matyti. Reikėjo dar 

labiau atleisti uodą. Jo gi būta klastingo: kol kentė, tai 
nejudėdamas kentė, bet vos tik pasijuto laisvesnis, tik 
sprūstelėjo ir palėkė. Pagelbininkas išsigandęs nualpo 
ir griuvo aukštininkas. Budelis vienok galvos nepama
tė. Jis čerkštelėjo kardu per tuščią kaladę, paskui, lyg 
didžiausiam jaučiui sprandą nurentęs, apsišluostė pra
kaitą, papurtęs atgaivino savo pagelbininką ir pašnabž
dėjo jam, kad tylėtų.

Kai žmonės suvirto uodo palaikų apčiupinėti, bude
lis pasigyrė:

— Aš jį taip sumaliau, kad nė dulkės neliko.
Tai išgirdę, visi jie, ir duonkepys, ir siuvėjas, neiš

skiriant jau pačios miesto tarybos, ėmė šaukti valio. 
Iš tvirtovės dundėjo armotos, o kareiviai dainuodami 
traukė gatvėmis. Tos dienos didvyris buvo budelis. Į 
jo pagelbininką panelės laidė meilius žvilgsnius ir kal
bėjosi tarp savęs:

— Kokios jautrios širdies jisai!
Vakare vėl buvo pokylis. Gėrė ir valgė visi, kas no

rėjo ir nenorėjo. Kaip negerti: juk karaliaus vynas 
niekam nė skatiko nekaštavo!
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dar naujų narių gauna. Pir
mininku perrinktas tas pats 
p. S. Mažeika. Girdėti, kad 
kuopa mano pradėti naujų 
narių vajų, eiti per namus ir 
taip naujų narių gauti.

SUSILAUKĖ DVYNUKŲ

Tragedijos Pradžia

PARAPIJOS VAKARIENĖ

Šv. Kazimiero parapijos 
metinė vakarienė ir klebono 
kun. Valančiūno vardinių mi
nėjimas įvyks vasario 4 die
ną, parapijos salėj. Teko nu
girsti, kad vakarienės metu 
bus labai graži programa, ku
rią atliks parapijos mokyk
los mokiniai. Šių metų vai
kučių programa būsianti to
kia, kokios dar niekas nema-

mo direktorius, pats uoliai 
sekė visą veikimą ir toliau 
visą darbą tęs. Maldos apaš
talavimo skyrius dėkingas 
kun. klebonui ir T. Kidykui 
už skyriaus sustiprinimą.

SVARBUS KLUBO SUSI
RINKIMAS

KATALIKŲ SPAUDOS 
APAŠTALAI

Kad visi Maldos apaštala
vimo darbai neštų didesnių

South Philadelphijos lietu
vių pašalpinis klubas savo 
metinį susirinkimą šaukia 
sausio 14 dieną, 2 vai. klubo 
salėj. Tarp kitų darbų, bus 
renkami ir klubo valdybos 
nariai, kaip pirmininkas, raš
tininkas, kasierius ir du val
dybos nariai. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti tame svar- į

te Taip pat numatyta, kad 
ir valgiai bus paruošti labai 
skanūs, nes jau išrinktos šei
mininkės pp. O. Balčiūnienė 
ir S. Remeizienė rūpinasi, 
kad valgiai būtų visiems ma
lonūs. Raginama vakarienės 
bilietus įsigyti iš anksto, nes 
dabar reikia „points” mėsai, 
todėl tik ribotas skaičius sve
čių galės patekti į įdomią va
karienę. Jei kam bilietų pri
truks, tai ir tie kviečiami a- 
teiti į apatinę salę ir ten at
skirai paviešėti.

MALDOS APAŠTALAVI
MAS SUSTIPRINTAS

vaisių, Šv. Kazimiero parapi
jos skyrius nutarė sudaryti 
būrelį katalikų spaudos apaš
talų, kurių uždavinys būtų 
eiti iš namų į namus ir vi
siems įkalbėti užsisakyti ka
talikišką laikraštį. Tai vie
nas iš praktiškiausių dalykų 
paskleisti katalikybę ir reli
gingumą mūsų lietuviškose 
šeimose. Jau ruošiamas pla
nas, kaip visa parapija bus 
aplankyta ir kaip katalikiš
kas laikraštis ir knyga bus 
platinami. Toki spaudos a- 
paštalai bus visuomet. Mano
ma, kad jie daug gero pada
rys.

biame susirinkime.

VYČIAI LAIMĖJO

Sausio 3 dieną Lietuvos vy
čių 3-oji kuopa žaidė krepši
nį (basketball) su Šv. An-1 
driejaus jaunimo komanda. 
Šį kartą vyčiai pasirodė žy
miai stipresni ir laimėjo 
rungtynes 27-14 prieš Šv. An- 
riejaus jaunimą, kurių ko
manda praeitais metais bu
vo labai gera ir laimėdavo 
prieš vyčius. Vyčiai žaidėjai 
buvo šie: E. Timinskis, J. 
Mažeika, Jrg. Mažeika, J. Ut- 
kus, P. Barčius, K. Palonis 
ir dar keli kiti.

Palijanskai, gyveną N. J., 
sausio 6 dieną, Trijų Kara
lių dienoj, susilaukė dvynu
kų — dukrelės 6% svarų ir 
bernelio 4y2 svarų. Pažymėti
na, kad Palijanskai yra labai 
karšti katalikai, kaip ir jų 
tėveliai. Dvynukų tėvas yra 
Kolumbo Vyčių ketvirto 
laipsnio narys. Jis, laukda
mas šeimynėlės, rašė savo 
tėveliams, kad jau turi pa
rengęs savo svečiams šiltą 
kambarį. Kai susilaukė dvy
nukų, tai tuoj skambino tė
veliams ir džiaugsmingai 
pranešė, kad net dviejų susi
laukė, tik pažymėjo, kad mer
gytė gimė galingesnė už ber
niuką, ir nežinąs, kaip vyras 
galįs pasiduoti moteriai. Jo 
žmona ir dvynukų motina 
yra buvusi p. Ranionytė iš 
North Philadelphijos. Dabar 
motina ir vaikučiai jaučiasi 
gerai.

MI RŪŠIE JI GRUODŽIO 
MĖN.

Šv. Kazimiero parapijos 
Maldos apaštalavimas susi
laukė tikrai didelės laimės 
paskutinėmis dienomis, nes 
kun. J. Kidykas, S. J. kelias 
dienas turėjo pamokas ir pa
maldas apaštalavimo sky
riaus narių dvasiai atgaivin
ti. Vakaras iš vakaro čia rin
kosi vyrai, moterys ir jauni
mas, kad arčiau susipažintų 
su maldos apaštalavimu. Tai 
buvo šios taip naudingos 
draugijos lyg kursai ir pa
mokos, kaip geriau apašta
lauti malda, pasiaukojimu, 
^Srais^darbKis. Vietos kun. 
klebonas, Maldos apaštalavi-

TRETININKŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS INŽINIERIUS IR LEITE

NANTAS

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 pan. Sešt 8:00 p.m.

Direktorius
ANTANAS DZIKAS 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110 £

Į Charles J. Roman į
i (Ramanauskas) <

LAIDOTUVIŲ į
DIREKTORIUS į

; 1113 Mt. Vemon St., į
; Philadelphia, Pa. į 
^Moderniška laidojimo įstaiga. Dl-£ 
Mele, graži koplyčia, erdvi salė. Pa-? 
Jcelelvingiems suteikiama nakvynė.* I 
Į Viskas nemokamai. Kreipkitės į 
■ dieną ar naktį. 5
IWVWVWWWWWWVWVWWW

Šv. Pranciškaus Tretinin
kų Kongregacija Šv. Kazi
miero parapijoj savo metinį 
susirinkimą ruošia sausio 21 
dieną, 4 vai. parapijos salėj. 
Šis susirinkimas bus iškil
mingas, bus duota veikimo 
apyskaita, paskelbtas atei
ties veikimo planas. Po susi
rinkimo bus parodyta ir re
liginių paveikslų. Pakviesta 
svečių iš kitų kongregacijų. 
Pernai tretininkai gražiai 
veikė. Pilna veikimo apyskai
ta bus paskelbta vėliau.

VEDYBOS

Sausio 6 dieną šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj 
susituokė lietuvaitė Sofija 
Teledžinaitė su Rosario Sa
muel Lagrew. Abu katalikai. 
Sutuoktuvių metu nuotaikin
gai vargonais grojo p. J. Mic- 
kūnas. Nemažas būrys pa
žįstamų ir giminių dalyvavo 
bažnyčioj ir sveikino jauna
vedžius.

Sausio 8 dieną, 9 vai. ry
tą, Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj mišių metu priėmė 
moterystės sakramentą lie
tuvaitė Kotryna Jusaitytė, iš 
Darby, Pa., su Karoliu Ap
plegate.

Lietuvis Vytautas Žvirb
lis yra retas jaunuolis, ku
ris drauge yra leitenantas ir 
nėra kariuomenėj, bet yra in
žinierius ir dirba labai svar
bų savo specialybės darbą. 
Jis yra iš Philadelphijos, bai
gė čia kolegiją ir ėjo specia
lius mokslus žinomame Drex
el Institute. Besimokydamas 
inžinierium, drauge ėmė ir 
kariškus mokslus. Baigęs 
mokyklą, jis gavo ir antro 
leitenanto laipsnį. Bet jį, kaip 
gabų ir naudingą darbininką, 
verčiau paliko dirbti prie 
svarbių karo darbų. Jau ke
linti metai jis dirba Milfred, 
Conn. Švenčių metu buvo par
važiavęs aplankyti savo tė
velių, kurie gyvena Philadel- 
Phijoj.

Gruodžio mėnesį mirė šie 
lietuviai: Barbora Balčiūnie
nė, Jonas Grapas, Juozas Ar- 
belonis, Brigita Martinaitė iš 
Camden, N. J., Juozas Leke- 
tas, Antanas Lukas, Marcelė 
Antanavičienė, Ona Zeringie- 
nė, Jonas Barauskas, Jonas 
Bartkevičius, Kazimieras Ra
nonis, Aleksandras Padoris, 
Marijona Priclikienė.

Visiems paskutinį patar
navimą suteikė graborius 
Juozas Kavaliauskas.

(Atkelta iš 3 pusi.)

Staigus posūkis

Tometinė Lietuvos koalici
nė vyriausybė buvo nutaru
si laikytis griežto neutralu
mo. Lietuva nesvyruodama 
vykdė šią politiką, nepaisant 
vieno ar kito asmens pastan
gų paveikti vyriausybę ki
taip pasielgti. Visi valdinin
kai užsieniuose gavo primyg
tinas instrukcijas šia prasme. 
Panašios politikos laikėsi ir 
kitos Baltijos valstybės.

Apie rugsėjo vidurį viena
lytė lenkų kariuomenės va
dovybė jau buvo suskaldyta, 
ir bet koks organizuotas prie
šinimasis buvo nepataisomai 
žlugęs. Nesulaikomi, vokie
čiai įsibrovė į Lenkijos gilu
mą. Katastrofa kasdien darė
si didesnė. Pietų ruože vokie
čiai jau buvo prasiskverbę li
gi Vyslos aukštupio, o šiau
rėje, nuo Rytprūsių šono, iš
imtinai svarbi Narevo-Būgo 
upių linija atrodė galutinai 
lenkų pralaimėta. Keliai į 
Lenkijos užnugarį buvo atvi
ri vokiečiams. Nesutūrima, 
von Kuechlerio kariuomenė 
skubėjo prie Lietuvos Bras
tos.

Šių aplinkybių akivaizdoj 
. Stalinas nutarė veikti, atsi
plėšti savo grobinį. Rugsėjo 
17 dieną, auštant, visu ryti
nio fronto ruožu priešakinės 
rusų kariuomenės dalys pra
dėjo žygiuoti į vakarus. Silp
ni lenkų generolo Anderso 
(dabar vadovaujančio lenkų 
armijai Italijoje) daliniai ne
pajėgė atsilaikyti, šis rusų 
žygis buvo nelauktas dalykas 
ne tik lenkams. Nemažiau 
buvo nustebę ir vokiečiai...

Tikėtiniausia, kad rusai bu
vo pasižadėję pulti lenkus 
kiek anksčiau — greičiausia, 
prieš arba rugsėjo 15 dieną. 
Bet rugsėjo 17 dieną vokie
čiai jau galutinai nelaukė ru
sus pajudėsiant... Tai išaiš
kina vokiečių skubėjimą gal
vatrūkčiais Lietuvos Bras
tos link, kuri, pagal rugpiū- v • z-x 1 • • >

Miškas Ūžia ^RESPONDENTŲ
Miškas ūžia, verkia, gaudžį j 
Vėjas žalią medį laužo; 
Nuliūdimas širdį spaudžia. 
Lyg kad replėmis ją gįl “ ’ . . Hen 

bitą sekmadienj jvyko f1.

jdgeport, Conn.

graži muzikos progra-Girios tamsios, jūs galingu b f.
Kur išnykote, plačiausio? Pro-

Dienos praeities garsingai1 
čio 23 dienos susitarimo są- Kur pradingote, brangiau I101 
lygas, turėjo priklausyti ru- 01

sams.
Susidarė visai nauja ir ne

laukta padėtis. Reikėjo sku
biai griebtis priemonių nu
statyti naujai demarkacijos 
linijai.

Tuo metu vokiečių prieša
kiniai daliniai jau buvo per
sikėlę per Vyslą, kai kur nu
ėję kiek į rytus nuo Būgo li
nijos. Nauji pasitarimai pra
sidėjo Maskvoje. Vokiečiai 
pasiūlė rusams naują demar
kacijos liniją paliai Būgo 
upę. Kitaip tarus, jie patys 
sau pareikalavo didelio etno
grafinės Lenkijos ploto su 
penkiais milijonais gyvento
jų. Už tai rusai pareikalavo 
Lietuvos. Dalyka reikėjo nu-1 . .

Mainos rubai margo svieto;

jų kraštų kariuomenės grei- ; .. . . .. r
į . _ . . . . ° . Nebijokim vargo kieto, įtai varėsi pirmyn ir turėjo T , , . ... . ’

v. Juk be jo galiūnai puvįjei ne šiandien, tai rytoj su
sitikti. Iš neaiškios padėties 
galėjo kilti incidentų.

jšpildė komp. A. Alek- 
oras iš Waterbury, 
programą ir visą va- 

dklžiagirią * W etos. 
.......... jas išskį atll.kta Ja: 
Lietuva didvyri,: ' *: Tlk ?alia' “ 

bai blogo oro publikos 
atsilankė.

Miškas verkia
Baisūs kirviai
Verkia 1
Jų neprikelia tėvynė.

Kas mums praeitį grąžinu J^vav0 

Ir jos garsą, ir jos galią?
Kas tuos kaulus atgaivintą
Kur po žemėmis nubalę?

įuskas. Baigiant para- 
klebonas kun. J. V. 

nskas padėkojo sve- 
vaidintojams ir daini- 

jjs. ir visai publikai, 
boriečiai su savo jauni
mo atsivežę ir savo 
svadą kun. Dr. J. Bo- 
publikos tarpe buvo ir 
Savičius.
j pasidarbavo šiam va- 
šie asmenys: Lučins- 
Jiiss Coock, česnikas, 
7, Stanišauskas, Nor- 
s, Dulbiūtė, Brilvičius, 

spręsti skubiai, kadangi abie- °'1.?' šumskiūtė, sesu-
• 1 v, , . - . Silpnas kelia, tvndasm Izroutii Lr o rm ar Oo o rai _ 1 ’ ° »• nį n.«L««lrn

Tu, girele, tu žalioji, 
Tu, kurią laikai išgriovė. 
Tu, lietuvi, kurs vaitoji... 
Jūs užmiršote senovę!

Bet tas šaltas šiaurės vėjas 
j Blaško žmones ir girelę 
Ir, daužydamas užėjęs, 
Mus iš miego kelte kelia.

ir Cl. šulinskaitės.
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LIŪDNOS PAMALDOS

ŠELPKIM NUKENTĖJUSIUS LIETUVIUS

Atsibus tėvynės sūnūs, 
Didžią praeitį atminę;

Tyrinėdami šį laikotarpį, Pagimdys vargai galiūnus, 
busimieji istorikai gal kiek Ugnimi uždegs krūtinę! 
ilgėliau užtruks ties vadina
muoju Zoppoto-Dancigo epi
zodu. Rugsėjo 20 dieną Hit- ------------
leris su savo vyriausiais pa- širdyje 
dėjėjais atvyko į Dancigą, mė vien tik pačių voki 
Ten buvo sutelkti ir išdirb- saugumo atžvilgis, 
ti duomenys vadinamajam - ............
antram vokiečių ir rusų su- i ' , . . ,. , ,

., . - T> . i • , ,. turėtų atsiminti, kad papsitanmui. Kai kurių tometi- , . x \ r r.v, . . v . . t ; tai tokias problemas vemų reiškinių šviesoje galima .. . .. <... ,
c j cj pi o i i0onmnd7ia RQTVQ r,

nesvyruojant tvirtinti, kad _ - . 
vokiečiai buvo priešingi pa- . m.
leisti Lietuvą iš savo glėbio. nuomones, ai
Reikia manyti juos darius lludlJa Ir Klaipėdos al| 

visa, kad tik išvengtų tokios 
permainos. Apie tą laiką jie

eitą sekmadienį choras 
Iltiniam susirinkime 

o naują valdybą: pir- 
į. Mačiukaitis, vice- 
JL Dulbiūtė, raštinin- 
Šulinskaitė ir Radvi-

— . bos globėjai česnikas 
. žinoma, viską d ®ė.

itą sekmadienį kleb. 
, V. Radauskas davė 

Ministerio Urbšio krit -parapijos raportą.
tavo pajamų 24 tūks- 
dolerių.

čiai išsprendžia patys, n ___
klausdami jokių mažę įo{jį Amerikos Lie-

Tarybos Bridgeporto 
turėjo savo susirin

ku buvo pranešta apie 
iaesiij darbus, o ypačŠiaip ar taip, anų dii

PIRMOS KAREIVIO 
ATOSTOGOS

Mūsų korespondentas iš 
Philadelphijos neseniai suti
ko jauną kareivį, vytį, Praną 
Mažeiką, ką tik parvažiavusį 
pirmųjų atostogų iš savo 4 
mėnesių karinio gyvenimo. 
Pirmos atostogos buvo tik
rai jam linksmos ir naudin
gos. Jis laukė valandos, kad 
galės vėl į savo gimtinį mies
tą sugrįžti, savo mielus gim
dytojus ir visą šeimyną pa
matyti. Jis džiaugėsi, kad ga
lėjo savo draugus ir drauges 
vyčius susitikti.

Sausio 8 dieną, šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj 
vėl buvo liūdnos egzekvinės, 
kaip ir laidotuvių pamaldos, 
už neseniai žuvusį kareivį 
Kostą Skupeiką. Liūdnose 
pamaldose dalyvavo jo našlė 
žmona, vaikučiai ir draugai 
bei pažįstami.

Sausio 13 dieną buvo at
laikytos pamaldos už mirusį 
prieš kiek laiko a. a. Alek
sandrą Kalažinską. Pamal
dos buvo užprašytos jo moti
nos.

NAUJOS VALDYBOS

Naujų metų pradžioje dau
gumas draugijų ir organiza
cijų renkasi savo naujas val
dybas. Sausio 7 dieną gyvo
jo Rožančiaus draugija išsi
rinko naują pirmininkę — p. 
J. Vitkūnienę. 8 metus buvo 
pirmininke p. S. Bagočienė. 
Ji gavo šiltą padėką už taip 
rūpestingą draugijos vadova
vimą. Visos draugės ir są
jungininkės labai nuoširdžiai

Minėdami Lietuvos Nepri
klausomybę, apdovanokime 

nukentėjusius lietuvius

Iš visų Amerikos dalių 
pundai rūbų kasdien gauna
mi. Mūsų šis vajaus užsimo
jimas — milijonas svarų — 
dar nepasiektas. Džiugu pa
reikšti tačiau, kad rūbus jau 
gauname geriau aptvarky
tus, paruoštus. Tai žymiai 
paspartina darbą sandėly.

Vasario 16 d. minės visi 
Lietuvos draugai Amerikoje. 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventės minėjimo 
proga užsimokim sutelkti jė
gas rinkti rūbus Lietuvai ir 
lietuviams. Tai geriausias ir, 
kaip tik laiku, paminėjimo 
apvainikavimas. Kiekvienas 
kalbėtojas, kiekvienas laik
raštis, kiekvienas radijo ve
dėjas, organizacija prašomi 
mušti į tą tašką. Kiekvienas 
lietuvis teprisideda šiam di
džiajam darbui — rūbų va
jui Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo proga. Tebus 
teikiama lietuviams dovana 
— rūbai — sujungta su Lie
tuvos nepriklausomybe.

Siųsdami rūbus, pasisten
kite apmokėti iš anksto, ypač

kai siunčiate trokais-sunkve- 
žimiais. Jei vietoje išlaidų ne
galite apmokėti, prisiųskite 
mums sąskaitą. Tai žymiai 
palengvina darbą. Visos sąs
kaitos taip pat ko greičiau- 

, šiai reikia pasiųsti į mūsų 
raštinę.

Ruoškimės Lietuvos ne
priklausomybės minėjimams 
praktišku būdu — pagelbė- 
kim lietuvius apdengti, au
kokime rūbus. Už pinigines 
aukas nupirkite rūbų. Labai 
mažai gaunam vyrams kos- 
tiumų-siūtų, avalynės, vai
kučiams drabužėlių. Dau
giausiai gauname moterims 
suknelių ir batelių.

Nupirkdami vyrams siūtų 
ir vaikučiams drabužėlių, at
liksite labai kilnų, praktišką, 
reikalingą darbą. Jei taip pa
darysite, Lietuvos nepriklau
somybės šventė bus labai 
praktiškai paminėta.

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 

Warehouse

101 Grand Str., Brooklyn 11, 
New York

Tel. EVergreen 8-6203

Kviečiam Užsisakyti Naują Knygą

net padarė žygius pasišaukti vvkius naudinga analiz R™bavos Lietu- 
■ ■ - - ■ bendros to laiko padėt® •tanukentejusiems

ne. Tame fone Lietuvai u^ĮPPbuvoiiutar- 

vo mažas kąsnelis, yp

Lietuvos užsienių reikalų mi- 
nisterį Juozą Urbšį, tur būt, 
numatant galimą sustiprini
mą „ryšių” tarp Lietuvos ir kada vokiečiai anuo 
Vokietijos. Aš sakau „tur rimu gavo didelį plotą 
būt” sąmoningai, kadangi to penkiais milijonais gyv 
kvietimo tikslas niekados. jų. 
nebuvo tikrai išaiškintas, i . . , . .z. 4. i - • • Vėlesni įvykiai geraiRibbentroppas neatsake i mi- . - ■ nr7 j- ®. . , 4 mi. Rugsėjo 27 dienąRinisteno Urbšio pagrjstą pra- | aį „
symą aiškiai formuluoti to k Ten
kvietimo tikslą.

bendros to laiko padėta

Jis Lietuvos Nepri 
ujbės šventės minėji- 

iolld.

jos Auksinio Jubilie- 
1945 metams

K 5 d. 8 vai. vakare 
dirbti galutiniai palvai Veikimo Centras tu- 

Ryšium su tuo, iš nacių už- mai visai eilei svarbią 'ritą susirinkimą Šv. 
imtosios Europos dalies kai kalų. Tarp kitų dalyką, lietuvių parapi- 
kurie pranešimai, ne tiek su- vo išspręstas ir Sovietą Minėje.

objektyvumu, lų klausimas Baltijos k * jubiliejaus komi- 
R spaudos, koncerto, 
mote, pikniko ir bankie-

fjaus lietuvių parapi-

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

užjautė ją, kad nebegalejo il
giau pasilikti, nes turi ser
gantį vyrą ir pati eina dirb
ti į fabriką.

Tek REgent 8434. g

RICHMOND GROCERY CO. |
WHOLESALE GROCERS §

Savininkai Lietuviai Staponavičiai $
. PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!
| 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. g

A.L.K. Susivienijimo 10 
kuopa gavo naują sekretorę, 
jauną narę p. Agnes Mažei
kaitę. Malonu pranešti, kad 
jaunieji remia savo pašalpos 
draugystę, tuo palaiko kata
likiškas draugijas ir taip a- 
paštalauja. Šios draugystės 
finansų sekretorė labai sėk
mingai eina pareigas. Tai 
Elzbieta Rimdeikaitė, kuri 
jau metai laiko kaip tvarko 
draugijos piniginius reika
lus. Kuopa gerai laikosi ir

Amerikoje labai mažai pasirodo naujų lietuviškų kny
gų. Tiesiog turime lietuviškos knygos badą, kurs grasina 
apiplėšti lietuvių kultūrą. Letuvoje jau penkti metai, kai 
rašytojai neturi laisvės pareikšti savo kūrybos. Amerika 
šiandien vienintelė šalis, kur lietuvis rašytojas turi laisvę. 
Todėl mūsų visų pareiga domėts savo rašytojų darbais, pa
laikyti lietuvišką knygą.

Užsakymams prašome vartoti tokio ar panašaus turi
nio pranešimus:

Lietuvių Kultūriniam Institutui
222 South Ninth Street
Brooklyn 11, New York.

Gerbiamieji:
Šiuomi užsisakau A. Vaičiulaičio knygą „Kur Bakūžė 

Samanota” ir jos priedu pasirenku knygą.........................................

Parašas

Gatvė Miestas

interesuoti 
ligšiol mėgina kaltės šešėlį tuose, 
mesti ministeriui Urbšiui. 
Duodama suprasti, kad dėl jo 
rezervuotumo ir neskubotu- - T • . rl- „ T . , , , .j , nulėmė Lietuvos likimąmo Lietuva buvo atiduota v .. „„m . . w. . . . j 1941 metų birželio 22 die
rusams. Tai tuscias ir visai K.
nepagrįstas kaltinimas. Tik-|į,a 'sovietiškosios ** 
ra teisybe, kad per šią naują vokiečiams labiauri 
krizę vokiečiai vieną gražią J 
dieną Lietuvos ] 
Berlyne pakvietė į Dancigą. 
Bet tai buvo bergždžia kelio
nė, kadangi už paros jis buvo 
grąžintas atgal. Tuo laiku 
krizė buvo išspręsta viršum 
minėta prasme, ir Lietuvos 
pareigūnai savo reliatyviu 
svoriu nebūtų galėję nulem
ti sprendimo. Matyt, vokie
čiams nebuvo likę kito kelio, 
nes juk niekas nėra kada re
gėjęs vokietį geruoju ko nors 
atsisakant.

Lietuva buvo galop perkel
ta iš vokiečių įtakos į rusų 
įtakos sritį. Galimas daiktas, 
mes sužinosime tikrus užku
lisinius to laikotarpio žygius 
kada nors vėliau, kai tų įvy
kių dalyviai patys paskelbs 
savo memuarus.

Mūsų nuomone, paskuti
niai sprendimai iš dalies bu
vo padiktuoti geopolitinių, 
geriau tarus, strateginių 
veiksnių. Naujų planų 
vaizdo j e (vokiečiai jau 
gėsi visuotiniam žygiui 
karuose) naciams rodėsi 
giau sulaikyti rusus prie Bū- 
go, o ne prie Vyslos. Kitaip 
sakant, vokiečiams rusai at
rodė daug nepavojingesni 
Lietuvoje, negu Lenkijos

Trumpai tarus, ant ie
vokjeciųjr rusų susitarA^

netolimoje ateityje 
Nejaus lietuvių pa-

Priskiriant ir suUi lfcio 
omriDtia IzfioiAC! nlniT *

Sai 
per vi 
M. A. 
sų pa 
dų at 
tų.

Dži 
lietuv 
rai. F 
kleboi 
skolos 
ma bi 
naujo: 
Be to, 
ketą 
Dwigl 

Par 
kad, h 
taip r 
lietuvi 
nes si 
tybos 
po ka 
naują; 
Centri 
geidat 
parapi 
kei.

Ta ! 
parapi 
jaus j 
pestinj 
Matą . 
me j; 
gausių 
žiausic

Šv
Saus 

Šv. An 
parapi; 
metinį 
išrinkt; 
Julija 
kė; On 
kė; Ali 
kė; Irt 
Marion 
veikime 
Kreivėr 
dymo i 
dirbs n: 
nų šalį 

j Bružas 
darbuos 
Nirosky 
mis ir ]

Phaiš 
jaus Gi 

i nariais. 
20 nauji

- jo kaip galint greičiaus ^gimtadienis
doroti Vakarų fronte, J įmetą rugsėjo 24 die- 

--- . “ su Anglija. Jie pasitikėjopaiejipionieriai lietu- 
rusais suvesią sąskaitas 
da nors vėliau, greičiai 
1940 metais, kada Aug 
jau turėjo būti sugniuš 
Tačiau prieš akis stovėjot parapiją šv. Andrie- 
toks likimas. Negalėję giu. Inkorporatoriais 

klupdyti Anglijos, voki#; h. Juozas Žeb-_ ______
buvo priversti žygį prieš JasSkritulskis ir Juo- metų su

®®®s rūpėjo ne vien 
bet ir katalikybę 

^oficialiai ir legaliai 
kuriamąją da-

aki- 
ren- 
Va- 
sau-

siją pradėti dvidešimti 
nėšių vėliau, ir tas žygis! 
sitęsė lig šios dienos.

Žiūrėdami į padėtį iš| 
atžvilgio, mes, lietui 
drauge su kitais Baltį 
kraštų gyventojais ir 
ge su anų šalių kilmės^ 
nėmis turėtume atsius 
kad tiesioginiai šio karo! 
ciatoriai yra vokiečiai 
tik vokiečiai. Bet Lieti 
teko daug nukentėti ir ji 
bar žiauriai kenčia nuo 
sų. Vienok mūsų traged 
yra du aktingi ir neatskM 
mi kaltininkai: vokiM 
naciai ir rusiškieji komUR 
tai. Vokiečiams sykį dau 
iniciatyvą, rusai savo F 
ka, paneigusia 1939 njJ 
demokratijas, padėjo 
ne tik Baltijos kraštų, I 
ir viso pasaulio dabart 
tragediją.

JR metų rugsėjo 24 
* bm. y, a. Pankus 
pakinio jubiliejaus

Andriejaus lie- 
Mjos bažnyčioje iš- 

pamaldomis.
’’’Saskas žavės 
r Lietuvių Veikimo 
Lenkime jau išda- 
Uu1 atomam vasa- 

istoriniam 
kuriame bus at-

jj^,trasieji pampi
no pat įsikūrimo

dvi nau *

M
Maria 

mokslas 
Metų šv 
sausio 8 

Prieš 
darbštus 
24 diem 
egzamin 
numatyt 
(basket!

pranešti, kad Kun. » 
? i^iliejaus proga tingai t' 
d ^inininkė Anna alunmų

Metropolitan Ope- daug ah 
1 ....... nėj, tai j

sų pasai 
pat rūpii

J’Miliejaus proga
T wiinke Anna

, Mo tryliktąją, 
vai. po pietų, 
New Britain pat i ūpu 

t® School audito- nio leid’1
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Miškas Ūžia
iškas ūžia, verkia, gaudj 
ėjas žalią medį laužo; . , „
uliūdimas širdį spaudžia, logepOl’t, Eonn 
/g kad replėmis ją & ----------

AMERIKA

••Tr

PRANEŠIMAI Baltimore, Md

.eitą sekmadienį įvyko 
rios tamsios, jūs galingos graži muzikos progra- 
jr išnykote, plačiausios! irapijos svetainėj. Pro- 
enos praeities garsingu į išpildė komp. A. Alek- 
ir pradingote, brangiais choras iš Waterbury, 

Programą ir visą va- 
rengė parapijos choras.

la- 
fražiai. Tik gaila, kad 
įbai blogo oro publikos 
i atsilankė.
gramai vadovavo A. 
šauskas. Baigiant para- 

klebonas kun. J. V.
.uskas padėkojo sve- 
i vaidintojams ir daini- 
,ms, ir visai publikai, 
rburiečiai su savo jauni- 
buvo atsivežę ir savo 
os vadą kun. Dr. J. Bo- 
Publikos tarpe buvo ir

iškas verkia didžiagirių, 
lisūs kirviai jas išskyrė 
jrkia Lietuva didvyrių: 
į neprikelia tėvynė.

is mums praeitį grąžini), 
jos garsą, ir jos galią’ 

is tuos kaulus atgaivint 
u* po žemėmis nubalę?

i, girele, tu žalioji,
i, kurią laikai išgriovė.
i, lietuvi, km’s vaitoji...
s užmiršote senovę!

?t tas šaltas šiaurės vėjs J• Zanavičius. 
aško žmones ir girelę 

daužydamas užėjęs, 
is iš miego kelte kelia.

ig pasidarbavo šiam va- 
šie asmenys: Lučins- 

, Miss Coock, česnikas, 
ga, Stanišauskas, Nor-

linos rūbai margo svieto lus> Dulbiūtė, Brilvičius, 
pnas kelia, tvirtas griūt; ilaitė, šumskiute, sesu- 
ibijokim vargo kieto, f- ir Cl. Šulinskaitės. 
k be jo galiūnai pūva!

sibus tėvynės sūnūs, 
džią praeitį atminę;
gimdys vargai galiūnui 
ųimi uždegs krūtinę!

Mai

įeitą sekmadienį choras 
metiniam susirinkime 

ako naują valdybą: pir- 
A. Mačiukaitis, vicė- 
Al. Dulbiūtė, raštinin- 

I. Šulinskaitė ir Radvi- 
iždininkas V. Brilvi-

kasos globėjai česnikas 
linskiūtė.*dyje. žinoma, viską

i vien tik pačių vok 
ugumo atžvilgis.

Ministerio Urbšio kri,į parapijos raportą, 
retų atsiminti, kad paiLį buvo pajamų 24 tūks- 
l tokias problemas v gį dolerių.
ii išsprendžia patys, 
lusdami jokių mansio 8 d. Amerikos Lie- 
Istybių nuomonės. Ti
dija ir Klaipėdos alus turėjo savo susirin- 
is.
Šiaip ar taip, anų die , v. . .,.
kius naudinga anali lbuan* rlnklav°s L,etu‘ ° nzt lrnv>/\ mi Irnvirmiim n
įdros to laiko padėti? _ _ . . .
Tame fone Lietuvai' ,. ,T
mažas kąsnelis, Llctu™s Nepn-

įeitą sekmadienį kleb. 
J. V. Kazlauskas davė 

raportą.

Tarybos Bridgeporto

kur buvo pranešta apie 
mėnesių darbus, o ypač

uo karo nukentėjusiems 
ėms. Taipgi buvo nutar- 
sngtis Lietuvos Nepri- XXXCXXJCXO XXCXkJXXkzXXOi y vč •• — v j — . _ ..

la vokiečiai anuo «ornybes av®ntes 
1U gavo didelį pl«/asano 11 d' 
ikiais milijonais gyvi n, . .w Britain, Conn.
Vėlesni įvykiai gerai 
. Rugsėjo 27 dieną Ri 
ippas antru kartu nu|
į Maskvą. Ten būvi lsj° b 8 vai. ^vakare 

bti galutiniai patva 
,i visai eilei svarbią 
[ų. Tarp kitų dalykų, 
išspręstas ir Sovietų 
klausimas Baltijos

>se.
Trumpai tarus, an
liečiu ir rusų susitar nuveiktus ir būsiančius 
lėmė Lietuvos likimą netolimoje ateityje 
11 metų birželio 22 di Andriejaus lietuvių pa- 

priskiriant ir suti 
sovietiškosios okia.

. Vokiečiams labiau 
kaip galint greičiau 
•oti Vakarų fronte,..
Anglija. Jie pasitiki; drmieji pionieriai lietu- 
lais suvesią sąskaitas kuriems rūpėjo ne vien 
nors vėliau, greičii bet ir katalikybę 

:0 metais, kada Ai oficialiai ir legaliai 
turėjo būti sugniui rPoravo kuriamąją da

liau prieš akis sM į šv. jAmdrie-
:s likimas. Negalėj? ’ v_ 
pdyti Anglijos, voki 'ase: 
ro priversti žygį prieš 
į pradėti dvidešimt 
ių vėliau, ir tas žygis 
įsė lig šios dienos.

pijos Auksinio Jubilie- 
ų programa 1945 metams

ivių Veikimo Centras tu- 
svarbų susirinkimą Šv. 
iejaus lietuvių parapi- 
jvetainėje.
.ksinio jubiliejaus komi- 
kaip spaudos, koncerto, 
ramos, pikniko ir bankie- 
’mininkai raportavo apie

os auksinio jubiliejaus

arapijos gimtadienis 
)5 metų rugsėjo 24 die

Lankysis ir vyskupas
Gegužės 27 d. vyskupas 

Henry J. O’Brien atsilankys 
į Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos bažnyčią, kur bus at
našaujamos pontifikalinės 
mišios. Po pietų vyskupas 
suteiks Sutvirtinimo sakra
mentą.

Birželio 17 d. įvyks grandi
oziškas jubiliejinis parapijos 
piknikas.

Spalių 21 d. prasidės 40 
valandų atlaidai, o antradie
nį bus iškilmingos šv. mišios 
už visus mirusius parapijos 
geradarius.

Jubiliejų užbaigiant
Paskutinį spalių sekmadie

nį, 6 vai. vakare, prasidės 
jubiliejinis bankietas. Lap
kričio 18 d. šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos auksinis 
jubiliejus baigsis didingu 
koncertu, kurį išpildys pagar
sėjęs Šv. Cecilijos choras.

Puikūs reiškiniai
Sausio 7 d., sekmadienį, 

per visas pamaldas kleb. kun. 
M. A. Pankus davė pilną vi
sų parapijos pajamų ir išlai
dų atskaitą iš praėjusių me
tų.

Džiugu, kad Šv. Andriejaus 
lietuvių parapija laikosi ge
rai. Pati bažnyčia, svetainė, 
klebonija ir konventas neturi 
skolos. Dar liekasi graži su
ma bėgantiems reikalams ir 
naujosios statybos fondui. 
Be to, parapija turinti išmo
kėtą puikų žemės sklypą 
Dwight gatvėje.

Parapijiečiai džiaugiasi, 
kad, kleb. kun. M. A. Pankus 
taip rūpinasi Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos ateitimi, 
nes sukūrė tą naujosios sta
tybos fondą pradėti tuojau 
po karo statyti reikalingą 
naująją kleboniją ir Lietuvių 
Centro rūmus, taip labai pa
geidaujamus ne tik pačiai 
parapijai, bet ir visai apylin
kei.

Ta Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos auksinio jubilie
jaus proga sveikiname rū
pestingą tautietį kleb. kun. 
Matą A. Pankų ir maldauja
me jam ir parapijiečiams 
gausių Dievo malonių ir gra
žiausios ateities.

Šv. Andriejaus Gildą
Sausio 2 d. 8 vai. vakare

Šv. Andriejaus Gildą lietuvių kutinį senų metų sekmadie- 
parapijos svetainėje turėjo nį. 
metinį susirinkimą, kuriame 
išrinkta ši naujoji valdyba:

Naujų Metų Mirimai
Nespėjo šie metai gimti, 

o jau trys šios kolonijos gy
ventojai buvo pašaukti amži
nybėn. Tai Antanas Pauža, 
Konstancija žekiūtė Poggi ir 
Ona Pautienėnė.

Antanas Pauža buvo palai
dotas, dėl kokios ten priežas
ties, iš svetimtaučių šv. Pet
ro bažnyčios, nors per ilgus 
metus velionis buvo šv. Al
fonso parapijos Šv. Vardo 
dr-jos narys. Kun. Antanas 
Dubinskas, dr-jos dvasios 
vadas, sausio 4 d. atkalbėjo 
su dr-jos nariais rožančiaus 
dalį už mirusio vėlę ir užpra
šė giedotas šv. mišias.

Trijų Karalių dienoje Kon
stancija Poggi ir Ona Pautie
nėnė buvo palaidotos iš Šv. 
Alfonso bažnyčios. Kadangi 
Ona Pautienėnė buvo treti
ninkė ir Altoriaus ir Rožan
čiaus dr-jos narė, tai tų drau
gijų narės, dalyvaudamos 
laidotuvėse, priėmė ir išleido 
numirėlės kūną iš bažnyčios 
su žibančiomis žvakėmis. 
Kun. Dr. Mendelis tarė kelis 
žodžius po mišių apie močiu
tės Pautienėnės gyvenimą.

Visi trys numirėliai palai
doti Holy Redeemer kapuo
se. Juozas Kašinskas rūpino
si visų trijų laidotuvių tvar
ka. Mirusiųjų giminėms reiš
kiame giliausią užuojautą jų 
skausmo valandoje, 
siskyrusiųjų vėles 
amžinąjį atilsį.

o už at- 
tariame

, yra laikomos pamaldos net 14 
kartų ir į jas atsilanko virš 
8,000 asmenų kas savaitę. 
Pereitą penktadienį Baltimo- 
rės arkivyskupijos savaitraš
tis „The Catholic Review” 
pirmam puslapy turėjo ilgą 
ir įdomų aprašymą mūsų ku
nigų darbo.

Įdomi statistika
Iš arkivyskupijos savait

raščio straipsnio paaiškėja, 
kad per 10 metų 3,634,702 
žmonės lankėsi tose pamal
dose. 437,466 asmenys buvo 
įrašyti į Medalikėlio broliją. 
208,118 išpažinčių buvo iš
klausyta per tuos 10 metų. 
Aukų misijoms surinkta 
$159,643.00. Aukų ypatin
giems labdarybės darbams 
duota $99,790.00. 1935 me
tais tik 14,789 asmenys daly
vavo Novenos pamaldose; 
1944 metais dalyvių skaičius 
pasiekė 501,643.

Per 10 metų tūkstančiai 
mišių buvo aukota už Nove
nos lankytojus. Dabar mišios 
laikomos 12.10 vai. vidurdie
nį už jaunuolius ir mergaites 
kare. Be tų mišių, laikomų 

1 kasdien, nuo karo pradžios 
2,200 kitų mišių yra atnašau
jama kas metai už šv. Al
fonso bažnyčios geradarius.

Paprašę Dievo pagalbos, 
mūsų kunigai- Dr. Mendelis 
ir A. Dubinskas pradės vie
nuoliktus gražios maldos me
tus mūsų parapijoj.

Nuotrupos
10 metų Novenos 

vių dėliai, Švč. Sakramentas 
buvo išstatytas ir garbina
mas pirmadienį ir antradienį 
šioj savaitėje per visą dieną.

Vieningumo Oktava prasi
dės ketvirtadienį, sausio 18 
d. Kun. svečias sakys visus 
Oktavos pamokslus. Pamal
dos bus laikomos 1:10 ir 5:30 
vai. po pietų per 8 dienas.

sukaktu-

Moterų Sąjungos bingo 
kortų vakaras perkeltas 
vasario 25 d.

ir

Grįžo kunigų Mendelių ma- 
iš Oakville, Conn. Ten 
išvykusi pas savo duk- 
Feliciją Pliuščikienę ir 
Vasiliauskienę. Vasi-

mytė 
buvo 
teris 
Ievą
liauskienė susilaukė trečiojo 
sūnaus, kurį klebonas kun. 
Valantiejus pakrikštijo pas-

kuriems rūpėjo ne vien

~ “1 ____j.J- .-1Sausio 15 d. kun. Dr. Men-
Julija Januškonis, pirminiu- deliui, mūsų klebonui, sukaks 
kė; Ona Ryiz, vicepirminin- Į17 metų nuo įšventimo į ku- 
kė; Alice Covalski, raštiniu-! nigus. Mokyklos vaikučiai 
kė; Irena Yorke, iždininkė,' turi užprašę mišias už musų 
Marion Shevick, socialinio klebono intenciją.
veikimo vadė; Margareta 
Kreivėnas, sumanymų vyk
dymo vadė; Elena Dennis 
dirbs naujų narių ir kapelio
nų šalpos reikaluose; Rožė 
Bružas yra knygininke ir 
darbuosis spaudoje; Morta je New Cumberland, Penna. 
Nirosky rūpinsis pramogo
mis ir pasilinksminimais.

Vienas iš paskučiausių jau
nuolių, išėjusių į karą, yra 
Arnaldas Pečiulis, ką tik bai
gęs Calvert Hall aukštesnę 
mokyklą. Jis yra stovyklo-

So. Boston, Mass Norėdamos gauti platesnių 
informacijų apie Moterų Są
jungą, kreipkitės pas M. Ra
manauskienę, 62 Cedar Hill, 
Ave.

Sausio 4 d. Raudonojo Kry
žiaus lietuvių moterų viene
tas suruošė draugišką vaka
rėlį parapijos mažojoj svetai
nėje pagerbti savo vedėjai 
poniai Onai Alf; ji nenuils
tamai ir sumaniai vadovauja 
ir dirba mūsų vienetui, ku
ris per praeitus metus nuvei
kė daug gražių darbų. Ponia 
Alf daug pasidarbavo Beh- 
dram Lietuvos Šalpos Fon
dui, renkant rūbus ir juos 
persiunčiant. Buvo pagerbta 
ir M. Drišienė, kuri darbo va
karais prišildo svetainę ir 
patarnauja įvairiais būdais 
visoms darbininkėms.

Šiame vakarėlyje dalyvavo 
bendrai su mumis klebonas 
kun E. Gradeckas. Pasisoti
nus buvo padainuota gražių 
lietuviškų dainelių, pasikal
bėta draugiškai ir įteiktos 
gražios dovanėlės nuo daly
vių vedėjai poniai Alf ir po
niai Drišienei.

M.

Ameri-

auka
Naujus

Chicago, Ill

Washington, D. C

BALF, 
prie jo 
rinkimo

Nusišypsok ir- 
Pamiršk Karą!

Nusipirko ramybę
Pirkėjas: — Noriu nusi

pirkti tris geras šluotas.
Pardavėjas: — Matyti, tu

ri didelį namą.
Pirkėjas: — Visai ne... tu

riu du kaimynu.

Patarimas
— Vinceli, nenoriu, kad 

pats žaistum su Kupstų Juo
zuku, jis negeras vaikas.

— Mama, jis aiškiai pasa
kė man užvakar, kad nenori 
su manim žaisti.

— Gyvulys.

Pataikavo
Pirmas kaimynas: — Ko

kias sėklas sėsi savo dar
želyje? Ropes ar morkas?

Antras kaimynas: — Ko
kias mėgsta tavo vištos?

Sutaupė
— Baltrau brangus, — ta

rė mylinti moteris. — Šian
dien pradėjau taupyti namų 
išlaidas.

— Puiku, mano brangioji. 
Kaip tai padarei?

— Visus tavo cigarus per
ploviau per pusę, taip kad 
pats turėsi du sykiu tiek rū
kyti.

Šv. Kazimiero Seselės krik
ščioniškai užbaigė senuosius 
metus 40 valandų atlaidais 
motiniškam name. ■ Kun. B. 
Urba, seselių kapelionas, bu
vo pakvietęs vietinius klebo
nus ir vikarus į iškilmingą 
baigtuvių vakarą.

Linksmoj nuotaikoj skaudi 
žinia

Kūčių dieną Janušonių na
muose buvo linksma nuotai
ka, nes tą dieną Janušonio 
sūnus Alfonsas Šv. Jono Se
minarijoje priėmė dekanato 
šventinimus. Bet tą pačią die
ną atėjo skaudi telegrama, 
kad Ohio valstijoje orlaivio 
nelaimėje žuvo kitas Janušo
nio sūnus, aviacijos leitenan
tas Bronius. Jo kūnas buvo 
parvežtas ir pašarvotas už
dengtame karste.

Arkivyskupas Lietuvio 
namuose

Kalėdų dieną skausmo pri
slėgtą Janušonių šeimą neti
kėtai atlankė pats diecezijos 
ganytojas, arkivyskupas Ri
chard J. Cushing. Palaimino, 
paguodė ir apdovanojo šei
mos narius rožančiais.

A. a. Leit. Bronius Janu
šonis buvo iškilmingai palai
dotas iš Liet. Šv. Petro baž
nyčios, Kalvarijos kapuose, 
šalia savo mamytės. Į laido
tuves buvo atvykusios iš 
Brooklyno, N. Y. velionies pu- 
seserės Genovaitė Zovytė ir 
Jadvyga Averkienė, 
kos” adm. žmona.

Lietuvis bandito
Šeštadienį prieš

Metus į lietuvio Broniaus 
Petruševičiaus krautuvę, 
prie pat Bostono Centralinio 
pašto, užėjo banditas apiplėš
ti. Pasiėmęs pinigus, bandi
tas šūviais mirtinai sužeidė 
Bronių ir lengviau vieną jo 
darbininką ir pabėgo.

Velionis paliko žmoną, tris 
dukteris ir vieną sūnų.
Gavo aukštesnį paskyrimą

Naujai išrinktasis Mass, 
valstijos gubernatorius, Mau
rice J. Tobin, prieš pasitrauk
damas iš Bostono majoro vie
tos, padarė Bostono miesto 
valdžioje keletą stambesnių 
pakeitimų. Lietuviams ypa
tingai smagu, kad tų pakeiti
mų tarpe jaunas lietuvis ad
vokatas, Jonas Grigalius ga
vo svarbų paaukštinimą: jis 
tapo paskirtas Bostono mies
to. Board of Assessors nariu 
su $6,000 metine alga. Pir
miau jis buvo Bostono lega- 
lio skyriaus nariu. Tai aukš
čiausias lietuvio paskyrimas 
Bostono miesto istorijoj. Rei
kia pažymėti, kad adv. Gri
galius yra baigęs Bostono 
Kolegijos (Jėzuitų) teisių 
skyrių ir nuo savo jaunų die
nų veikia su lietuviais. Jau 
treti metai eina S.B. Liet. Pi
liečių D-jos pirm, pareigas ir 
yra Vasario 16 d. (1945 m.) 
minėjimo komiteto pirminin
ku. Vadinas, Bostono lietu
viai, nors palengva, bet vis
gi politikos srity žengia pir
myn.

Pirmojo lietuvio biznie
riaus Marquette park, Alek
nos sūnūs Albertas ir Hen
rikas tarnauja Dėdei Šamui. 
Kiek metų atgal, tėvui sune- 
galėjus, sūnūs perėmė tėvo 
biznį. Karys Albertas ruošia
si vykti į karo laukus. Jojo 
brolis buvo parvykęs pas sa
vo tėvus į Michigan City, In
diana. Jųjų sesutė Aldona, 
buvusi muzikos mokytoja 
viešose mokyklose Detroit, 
Mich., išvyko į Texas aplan
kyti savo vyro, kapitono M. 
Luko, U. S. N.

Praktiškas žmogus
Kalbėto j as (svetainėj e): 

— Esu praktiškas žmogus. 
Priminkite man bent vieną 
dalyką ūkyje, kurio negalė
čiau padaryti?

(Balsas iš svetainės): — 
Padėti kiaušinį.

Patarimas
Motina: — Mūsų kamba

riai be galo netvarkingai iš
rodo. Ką svečiai pamanys?

Vyras: — Palauk... primė
tykime daugiau baldų kam
baryje, ir svečiai pamanys, 
kad valome namus,

Pranai" ]sėkWnpiš~

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Draugijos Veikla
Pereitų metų antro pusme

čio Washingtono Amerikos 
Lietuvių Draugijos veikla 
pasižymėjo įvairumu.

Buvo trys visuotiniai su
sirinkimai. Naujų narių pri
sirašė apie dvylika. Iš žy
mesnių svečių į susirinkimus 
atsilankė kun. J. Prunskis ir 
p. Jasinskienė-Vailokaitytė. 
Kun. Prunskis pasakė kalbą 
apie savo pergyvenimus prieš 
apleidžiant Lietuvą.

Tuojau įsisteigus 
nuspręsta prisidėti 
skelbiamo drabužių
vajaus nuo karo nukentėju
slėms lietuviams. Sudaryta 
atitinkama sekcija tuo rei
kalu rūpintis su p. G. Petke
vičaite priešakyje. Išsiunti
nėta laiškai asmenims, ir au
kos plaukia drabužiais bei 
pinigais.

Draugijos Studijų sekcijai 
vadovavo domininkonas tė
vas A. Jurgelaitis iš čionykš
čio domininkonų studijų na
mo. Iki švenčių įvyko du tos 
sekcijos susirinkimai.

Prieš Kalėdas draugijos 
nariams buvo suruošta eglai
tė ir pobūvis pirmininkės p. 
O. Gavelytės bute. Apsikeista 
dovanėlėmis, padainuota ir 
praleista vakaras jaukioje 
nuotaikoje.

Įvyko susipažinimo pobū
vis naujiems nariams pagerb
ti pp. Vaiciekauskų namuose. 
Vaišinta išimtinai lietuviš
kais valgiais.

Dvi draugijos lietuvaitės,1 
Gavelytė ir Povilionytė, ats
tovavo lietuvių grupę tautų 
pasirodyme Constitution 
Hall, War Relief vajaus ati
darymo metu. Taip pat gau
siai draugijos nariai atsilan
kė Jungtinių Tautų suruoš-

Lt. Vincas T. Biekša ir Pfc. 
Albertas Yezukevičius pra
dėjo kilnios atminties kunigo 
Jono Navicko paminklui sta
tyti fondą, prisiųsdami kuni
gui Jonui Petrauskui, M.I.C., 
savo aukas iš Belgijos ir 
Prancūzijos. Garbingi Maria- 
napolio alumnai giliai verti
na a. a. kun. Jono Navicko 
— asmenį.

Jonas A. Stoškus

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. STagg 2 - 5043

New Haven, Conn Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Grįžo po dvejų metų karo 
Paaiškėjo, kad Šv. Andrie- tarnybos Pacifiko salose gy- 

jaus Gildą kasmet gausėja dytojas Dr. Krizostomas 
nariais. Tik pernai laimėjo Šio men. 9 d. jis pradėjo auk- 
20 naujų narių. Pirmame šių štesnius medicinos kursus 
metų susirinkime jau įsirašė. gydytojų mokykloje Texas, 
dvi naujos narės. I ---------

Samata ' Pereitais metais mūsų pa- 
 rapijoj buvo 64 krikštai, 25

šliūbai ir 43 laidotuvės. Mū- tam bazare, Baltimorėje, Lie
sų kunigai išmokė ir pakrikš- tuvių dienos proga.

, ... tijo 14 nekatalikų. Lietuvių draugija gavo I
Marianapoho Kolegijoje į . --------- kvietimą būti šeimininku

mokslas po.Kalėdų ir Naujų Sekmadienį, sausio 7 d., vieną vakarą Amerikos ka-
jMetų švenčių buvo pradėtas pas mūSų kunigus ir seseris riams Alexandria, Va. Kvie-

  OQ"einv8 . lankėsi Washingtone baigiąs timas priimtas. Draugijos 
ro susirinkime jau.. isda- Pries mokinių akis stovi mokslus domininkonas lietu-: narės ruošiasi ta proga pa-
tikietai statomam vasa- darbštus laikotarpis, sausio ;vįg kun. Jurgelaitis, kilęs iš įsirodyti su tautiškais rūbais
ketvirtąją istoriniam' 24 dieną prasidės pusmečio g0 Boston Mass. ir

Įtakliui, kuriame bus at-' egzaminai ir, be to, yra tuoj ’ 
duoti buvusieji parapi- numatyta keletas krepšinio 
vykiai nuo pat įsikūrimo (basketball) lošimų. V 1V1JLVX*. vlu{)*hv

, du aktingi ir neatsl lz*os- v
kaltininkai: vokg to, smagu pranešti, kad 

lai ir rusiškieji kofflt511110 jubiliejaus proga tingai tvarko Marianapoho 
Vokiečiams sykį ® 

jiatyvą, rusai savo pt 
paneigusia 1939 $

oriais 
kun. Juozas Žeb- 

Jonas Skritulskis ir Juo- 
Futlis.
■aėjusių metų rugsėjo 24 
leb. kun. M. A. Pankus 
ėjo auksinio jubiliejaus 

Sūrėdami į padėtį ii mes Šv. Andriejaus lie- 
lietr į parapijos bažnyčioje iš- 

ingomis pamaldomis.
Anna Kaskas žavės

Marianapolis
vilgio, mes, 
,uge su kitais Bu! 
,štų gyventojais iri 
su anų šalių kilmės' 
ais 1
1 tiesioginiai šio kare 
toriai yra vokiečiai 

vokiečiai. Bet Liet 
o daug nukentėti ir ji 

■ žiauriai kenčia nuo 
Vienok mūsų trageo

turėtume atsisame Lietuvių Veikimo sausio 8 dieną.

Ponai Reynolds gavo pra
nešimą iš Karo Departamen
to, kad jųjų mylimas sūnus 
Christopher Reynolds buvo 
sužeistas Filipinų salose prieš 
dvi savaites. Tėveliai, sene
lis Jonas Mišeikis ir močiu
tė yra labai susirūpinę sa
vo sūnaus ir anūko likimu. 
Taip pat visos Šv. Kazimie
ro parapijos narės ir nariai 
liūdi, išgirdę šią skaudžią ži
nią, nes ,,Chris” buvo geras 
choristas ir savo stipriu ir 
maloniu balsu daug prisidė
jo prie gražaus choro giedo
jimo.

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

kaltininkai: Kun. J. Petrauskas rūpes-

i 10 meti; Novenos sukaktuvės j 
Trečiadienį, sausio 10 d., 

sukako 10 metų nuo Stebuk
lingo Medalikėlio Novenos ■ 
pradėjimo i

lietuviškais valgiais.

Rochester, N. Y

ankys dainininkė Anna alumnų reikalus. Kadangi 
<as iš Metropolitan Ope- daug alumnų yra kariuome- 

Ji vasario tryliktąją, nėj, tai jis gauna laiškų iš vi-
rokratijas, padėjo įS aa,dieni> 4 vaL P° Piet«- s« pasaulio kraštų. Jis taip 
tik Baltijos kraštų, 
viso pasaulio dabai 
gėdiją.

j koncertą New Britain pat rūpinasi alumnų biulete- 
or High School audito- nio leidimu.

Ie. I

Lietuvos Nepriklausomy- 
mūsų parapijoj, bės šventę Rochesterio lietu- 

Per tą 10 metų laikotarpį viai minės vasario 18 dieną.
Amerikos Lietuvių Tary- 

su puse maldininkų lankėsi bos susirinkime buvo nutar- 
pamaldose. Pirmos pamaldos ta kalbėtoju kviesti p. Juozą 
1935 m. sausio 10 d. turėjo Laučką, „Amerikos” redakto- 
tik 150 asmenų, šiandien pir- rių, kuris vasario 17 dieną

daugiau kaip trys milijonai

R. madieniais ir antradieniais, kalbės Uticoj, N. Y.

Sausio 1 d. prasidėjo Mo
terų Sąjungos naujų narių 
verbavimo vajus. Vietinės 
kuopos pirmininkė M. Joku- 
baitė kviečia visas 33-čios 
kuopos nares stoti į darbą ir 
kalbinti naujas nares prie 
šios taip naudingos organi
zacijos. Kadangi vajaus me
tu nereikia mokėti įstojimo 
mokesčių, tokiu būdu sutau
poma kiek pinigų. Kviečia
mos visos katalikės moterys 
ir merginos pasinaudoti šia 
gera proga ir prisirašyti.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC 

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

✓. ------------------ . 1

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

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

VYČIAI VAIDINS 
„PIRŠLYBAS”

SEIMELIO VAKARIENĖ

Sausio 28 d. įvyko L. K. 
New Yorko Apylinkės Sei
melio atstovams priimti va
karienė. Ją ruošia L.K. Fe
deracijos New Yorko Apskri
tis. Vakarienė bus Apreiški
mo par. auditoriume. Pradžia 
6 vai. vak. Bilietai tik po 1 
dol. 25 c.

Bilietus galima gauti pas 
juos platinančius draugijų 
veikėjus ir „Amerikos” įstai
goje. Rengėjai pageidauja, 
kad visi manantieji dalyvau
ti vakarienėje įsigytų bilie
tus iš anksto.

Sekmadienį, vasario 4 d., 
Apreiškimo par. salėj Brook
lyno Vyčiai suvaidins dviejų 
veiksmų komediją „Piršly
bos”. Tai yra be galo juokin
gas veikalas. Visi, kurie pa
siilgę gero lietuviško teatro, 
žinoma, nepraleis šios progos 
atsilankyti į šį nuo seniai 
ruošiamą vakarą.

Jau visas mėnuo, kai arti
stai stropiai ruošiasi, kad ge
rai prisirengus. Yra užsaky
tas ir orkestras, nes po vaidi
nimo visi dalyviai galės pasi
šokti. žodžiu, seniai jau toks 
linksmas vakaras buvo, koks 
įvyks vasario 4 d. Pradžia 
lygiai 8 vai.

Komisija.

Angelų Karalienės 
Parapija

Šv. Vardo draugijos vyrai 
sausio 14 d., sekmadienį, 9 
vai. mišių metu eis bendrai 
prie Šv. Komunijos. Parapi
jos vyrai prašomi dalyvauti 
kartu. Po mišių bažnyčioje 
bus atnaujinti draugijos vy
rų pažadai.

Po pamaldų parapijos sa
lėje bus svarbus susirinki
mas. Kviečiami parapijos vy
rai ateiti ir prisirašyti prie 
mūsų draugijos. Susirinki
mas bus trumpas. Be to, šia
me susirinkime bus renkama 
1945 metų draugijos valdy
ba.

Apreiškimo 
Parapija

Šv. Vardo draugijos vyrų 
bendra Komunija bus sausio 
14 d. 8 vai. mišių metu. Po 
mišių parapijos salėje bus 
bendri draugijos pusryčiai.

Visi dr. nariai prašomi da
lyvauti ir pamaldose ir bend
ruose pusryčiuose.

Valdyba.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

PARAMA BAZARUI

„Amerikos” bazaras, įvy
kęs gruodžio 9—10 ir 17 d., 
yra jau daugelio užmirštas. 
Bet nuoširdūs „Amerikos” 
bičiuliai dar jį atsimena.

Štai bazaro fondui A. Si- 
T&amra^S-Brpoklyno aukojo 
2 dol., o Jurgis Unguraitis iš 
Brooklyno ir Mar. Jokubaitė 
iš New Haveno po 1 dol.

Nuoširdus ačiū naujiems 
aukotojams!

Jei anksčiau skelbtuose są
rašuose būtume ką praleidę, 
atsiprašome ir laukiame pa
stabų.

Bazaro Komisija.

Ateinantį sekmadienį tuo
jau po vakarinių pamaldų 
parapijos salėje, vadovau
jant Gyvojo Rožančiaus dr- 
jai, bus vaidinimas. Vaidins 
parapijos mokyklos vaiku
čiai. Programoje dar bus mo
nologai, dainos ir kiti įvai
rumai. Bilietas — 50c.

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

Paskutinė Lietuvių Komite
to prie Karo Fondo 

apyskaita

Dar nebuvo paskelbtos 
šios aukos:

Iš Atsimainymo parapijos 
Altoriaus dr-jos gauta $10.00.

Iš Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 126 kuopos Rich
mond Hill $5.00.

Iš Lietuvių Piliečių klubo 
moterų skyriaus Maspethe 
$31.00.

Iš viso su anksčiau skelb
tomis aukomis surinkta 
$1,120.97.

Kun. K. E. Paulonis, iždin.

Didžiojo New Yorko lie
tuvių namų savininkų orga
nizacijos metinis susirinki
mas įvyks penktadienį, sau
sio 19 d. 8 vai. vakare, buv. 
A. Daukanto salėje, 950 Ja
maica Avenue, Cypress Hill, 
Brooklyn, N. Y.

Šiame susirinkime bus val
dybos ir direktorių rinkimai. 
Organizacijos valdyba pa
tieks įdomių pranešimų 
„Mortgage moratorium”, 
nuomų klausimu ir kitais 
svarbiais reikalais. Svarbes
niais klausimais teks priimti 
atitinkamas rezoliucijas.

Visi namų savininkai yra 
kviečiami atsilankyti į minė
tą susirinkimą, nepaisant, 
kokis oras pasitaikytų: ge
ras ar blogas.

J. P. Mačiulis, pirm.

IŠ NAŠLIŲ BALIAUS

Šv. Monikos našlių balius 
įvyko sausio 14 d. Apreiški
mo par. salėje. Nežiūrint la
bai blogo oro, žmonių buvo 
daug — pilna salė.

Atsilankiusieji nerimavo, 
laukdami programos, ypač 
našlių dainų. Programai va
dovavo dr-jos sekr. R. Kašė- 
tienė. Pakviestas kleb. kun. 
N. Pakalnis pasakė labai gra
žią, įspūdingą kalbą.

Po įžanginės kalbos, sce
noje tuojau pasirodė „Rūtos” 
radijo klubo merginų choras, 
vedamas Jokūbo Stuko. šis 
puošnus merginų būrys bu
vo atvykęs iš New Jersey. Vi
sos merginos buvo tautiškais 
drabužiais. Jos žavėjančiai 
sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus, po to — kelias 
lietuviškas dainas. Sekė naš
lių choras, sudainavęs keletą 
gražių dainelių. R. Kašėtienė 
pasakė eiles ir padainavo. 
Našlių chorą sudarė E. Ro
kienė, H. Švabienė, O. Kaz
lauskienė, M. Sabaliauskienė, 
N. Civinskienė, O. Karušai- 
tienė, M. Krašauskienė, A. 
Garliauskienė, O. Vizgaitie- 
nė, O. Juškevičienė, V. Ža- 
liauskienė, U. šašienė. Dai
nas parašė ir sumokė R. Ka
šėtienė.

J. Stukas ne tik savo cho
rui vadovavo, bet ir gražią 
kalbą pasakė ir padeklama
vo.

Baliun buvo atvykusių ir 
iš toliau, kaip Newark, Hill
side, Paterson. Iš Hartfordo 
atvyko buv. dr-jos pirm. EI. 
Vaitekūnienė, p. Vogulienė ir 
jos draugė iš Bridgeport, 
Conn, ir kt.

Baliuje daug dirbo O. Ka- 
rušaitienė, S. Stučienė, Ven- 
cevičienė, U. šašienė, Kra
šauskienė. Prie baro pagel
bėjo A. Andrišiūnas. Našlės 
labai dėkoja visiems atsilan
kiusiems, o ypač pagelbėju
slėms programą paįvairinti: 
Jokūbui Stukui, jo chorui, 
dr. Labanui (jis padainavo 
savo parašytas daineles, o 
pianu pritarė G. Bielinis). 
Našlės dėkingos ir „Ameri
kai” už nuoširdžią talką.

Našlės

• Kun. St. Raila buvo at
vykęs iš Philadelphijos. Lan
kėsi „Amerikos” įstaigoje, 
Lietuvai Šelpti Fondo rašti
nėje ir sandėlyje.

° Sue Griškaitė dainuos 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventės minėji
me, būsiančiame vasario 11 
d., Webster salėje, New Yor- 
ke. (

® Algirdas J. Mikolaitis at
rašė tėvams laišką iš Belgi
jos fronto. Jis džiaugiasi ga
vęs „Ameriką” ir rašo, kad 
fronte bedievių tikrai nėra.

• Barbara Darlys ir M. Ki- 
žytė šį sekmadienį 6 vai. dai
nuoja Pennsylvania Hotel 
Campfire Girls tarptautinia
me pobūvy.

° J. Stukas savo radijo pa
vasarinį koncertą rengia ba
landžio 22 dieną, sekmadie
nį, St. George’s salėje Newar- 
ke.

• Albertas Yatkauskas, 
New Yorko lietuvių parapi
jos narys, apie kurį prieš 
kiek laiko buvo pranešta, kad 
dingęs, yra vokiečių nelais
vėje.

• Kun. K. Malakauskis su
sirgo ir šiuo laiku yra ligo
ninėje.

• L.A. Informacijos Cen
tras jau atidavė spaustuvei 
anglo Harrisono knygą apie 
Lietuvą. Autorius yra buvęs 
Anglijos vicekonsulas Lietu
voje.

• Adv. K. R. Jurgėla yra 
paruošęs spaudai anglų kal
ba knygą apie prezidento 
Roosevelto protėvius Lietu
voje 15 amžiuje.

• Edvardas Tumasonis įs
tojo į New Yorko valstybės 
sargybos 1 tarnybą — State 
Guard. Jis priimtas dvejiems 
metams.

• Pranas Poderis, gyv. 160 
Euclid Ave., Brooklyne, ser
ga. Jis priklauso prie Šv. Var
do draugijos Apreiškimo pa
rapijoje. Draugai ir pažįsta
mi prašomi atlankyti.

Mirė P. Palteraitienė
Sausio 3 d. mirė Petronė 

Palteraitienė, 57 metų am
žiaus, gyvenus 251 Ridge
wood Ave., Brooklyne. Nu
liūdime paliko vyrą Antaną, 
dukterį Mrs. Patricia Atkin
son ir sūnų A. Palteraitį.

Maspetho Žinios

MIRĖ BR. SAIDIS

Kiekvienas karo bonas 
stiprina mūsų krašto gynėjų 
jėgas. Pirkime bonų, kiek 
tik galimumas leidžia.

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.

TeL MArket 2-5360

MEMORIES of LITHUANIA

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

7:30

Sausio 4 d. mirė Bronius 
Saidis, savo namuose 66-08 
— 56 Drive, Maspeth, N. Y., 
kur ir pašarvotas. Paliko nu
liūdime savo moterį Kotriną, 
taipgi seseris Apoloniją Jo
cienę ir Veroniką Rachelie- 
nę. Jo mamytė Uršulė Saidie- 
nė yra Lietuvoj — Kuzulių 
kaime, Šešuolių parapijoj.

Velionis išgyveno Ameri
koj per 40 metų. Jis priklau
sė Šv. Vincento draugijai Ma- 
spethe.

Sausio 8 d. 10 vai. ryte už 
velionį buvo gedulingos šv. 
Mišios Viešpaties Atsimainy
mo parapijoje, po to jis bu
vo palydėtas į Šv. Jono ka
pines. Laidotuvėmis rūpina
si grab. V. R. Valantiejus.

MIRĖ V. PECKAITIS

Kalėdų Eglaitė
Sausio 7 d. mokyklos vai

kučiai, seselių pranciškiečių 
paruošti, vaidino du veikalė
liu: lietuviškai „Mažas Vai
kutis” ir angliškai „Candy- 
land”. Apie 35 vaikai dalyva
vo vaidinime. Gale pasirodė 
Kalėdų diedukas ir visus ap
dovanojo. Kun. klebonas pa
dėkojo seselėms ir vaiku
čiam už taip gražų parengi
mą. Beje, ir kun. klebonas 
Paulonis buvo atvykęs su sal
dainiais ir padalino vaiku
čiams.

Parengimai
— Sausio 14 d. įvyksta šv.

KETVIRTADIENIAIS 7:30 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.)

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

AD. JfiZAVITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

Sausio 1 d. Kings County 
ligoninėje mirė Vincas Peč- 
kaitis, 57 metų. Palaidotas 
sausio 5 d. šv. Jono kapinėse 
iš Apreiškimo par. bažnyčios.

Nuliūdime liko našlė An
tanina (Unguraitytė), duktė 
Ona ir sūnūs Vincas, ir Adol
fas (karys) ir Ričardas, švo- 
geris Jurgis Unguraitis ir ki
ti.

Žuvo karys Juodzevičius
Alfonsas Juodzevičius, 600 

Ridgewood Ave., Brooklyne, 
tarnaudamas kariuomenėje, 
žuvo kautynėse Prancūzijoje. 
Velionis baigęs Apreiškimo 
parapijos mokyklą. A. a. Al
fonsas Juodzevičius mirė lie
pos 19 d.

Vardo Dr. pusryčiai. Kalbės 
Juozas Laučka.

— Vasario 10 d. Rožan
čiaus draugijos ruošia Užga
vėnių balių.

— Vasario 25 d. Tretinin
kės rodys judamuosius pa
veikslus: Crown of Thorns 
(Kristaus Kančia) ir „Ber
nadette”.

— Kovo 11 d. Moterų Są
junga turės Bunco Party.

— Kovo 25 d. Sodalicijos 
mergaitės statys teatrėlį.

Tai tokia žiemos progra
ma.

Susirinkimai
— Sausio 12 d. Šv. Vardo 

draugijos.
— Sausio 15 d. Tretininkų 

po vakarinių pamaldų.
— Sausio 22 d. metinis Al

toriaus draugijos.
Žinutės

— Sausio 8 d. Šv. Onos So- 
dalicija turėjo Naujų Metų 
party. Visos narės įžangos 
mokėjo valgomų daiktų do
vanomis, kurias atidavė sese
lėms pranciškietėms. Pranci- 
škietės gavo labai daug do
vanų ir jos dėkingos gerašir
dėms narėms.

— Sausio 7 d. susituokė 
Marijona R. Raižytė su Ralph 
Yarbrough.

— Sausio 14 d. po mišparų 
įvyks BALF 16 skyriaus 
prakalbos parapijos salėje. 
Visi maspethiečiai kviečiaimi 
atsilankyti ir įsirašyti. Na
rio mokestis dabar tik vienas 
doleris. Kalbės naujasis 
BALF centro gen. direkto
rius.

Gruodžio 30 d. Moterų Są- 
gos 30 kuopos pirm. A. Kivi- 
tienė savo namuose minėjo 
gimtadienį. Puotą surengė 
jos vyras Juozas ir dukterys 
Stella ir Ona. Atsilankė ne
mažai svečių, Kivitų draugai 
ir Rožančiaus draugijos pir
mininkė F. Kurienė. Taip pat 
atvyko Mot. Są-gos valdybos 
narės. Visi atsilankiusieji 
buvo maloniai pavaišinti. Bu
vo daug Inkėjimų ir dovanų.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarę

IIį mi kaip
ne Šešiolikta. 
Dtūkų vajus, 
nuo savii jų... 

lDingai kenkia, 
jjjos pajėgumas. Enterec

Office i

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

Tel. EVergreen 7-8^
VALANDOS: | 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaru

Tel.

jrio 16 jau visiškai čia 
Let Lietuvos nepri- 

Lybės paskelbimo 
■ įrėtų būti minima 
dipriau, nei kada nors 
įn. šiandie, ypač šian- 
jjrbu skelbti ir palai- 
jetuvos vardą gyvą vi-

16 minėjimai yra
tinkama proga patar
simi, sustiprinti 

jayės bylą. Minėjimų 
'galima stropiau at-

[amerikiečių visuome

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOC1LS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasinį
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS H 
viausiu bravoru- Parengimams priimami užsakymai. KREIPI

Juozas Ginkus I
495 Grand Street, Brooklyn, mikšmingesiiį įtakin-

Elizabeth, N. J M
į viešojo Lietuvos gy- 
T neužmirškime, kad 
j kova šiandie reika- 

Sausio mėn. 23 d. I medžiaginės para-

V. Bacevičiaus Simfi 
links Buffalo Filhai 

orkestrasIš mūsų kolonijos vis dau
giau nuolat pašaukiama karo 
tarnybai, šiame sąraše yra Filharmonijos Oskesti ug Vasario 16 minė- 
keletas anksčiau paimtų, tik liks, dirigento Franco 
nebuvo jie dar pranešti.

Štai paimtųjų vardai:
Petras Barčas, Jonas Ba- 

leišis, Mykolas Debesis (2 
br.), Jonas Grigutis, Anta
nas Kašelionis, Julijonas Lei- 
kauskas (2 br.), Juozas Lei- 
kauskas (3 br.), Adomas 
Medway (Medveckas), Ray
mond Mack-Makauskas (2 
br.), Stasys Miškinis (3 br.), 
Bernardas Mandravickas, 
Juozas Stučkas (2 br.), Jo
nas Žvirblis (4 br.), Ray
mond Zabita (2 br.), Juozas 
Žukauskas, Jeronimas Zavec- 
kas, Juozas Urbonas.

Paterson, N. J.
Mirė

Katrina Miškinienė, sena 
Patersono lietuvių gyvento
ja, mirė gruodžio 19 d. Ligo
ninėje išbuvo apie dešimt me
tų. Palaidota gruodžio 23 d. 
iš Šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčios Holy Sepulcher kapi
nėse. Paliko nuliūdime tris 
dukteris, sūnų, tris anūkus. 
Priklausė prie Šv. Onos mo
terų pašalpinės draugijos ir 
prie SLA.

Parengimai
Pareitą sekmadienį 

laimėjimų vakaras, kurį su
rengė Šv. Veronikos klubas. 
Žmonių dalyvavo skaitlingas 
būrys.

buvo

Šį sekmadienį, sausio 14 
d., par. salėje bus lietuviškas 
balius; rengia Lietuvos Vy
čių kuopa ir parapija. Pra
džia 7 vai. vak. Bilietas su 
taksais 50 centų. Prašom vi
sus ir iš visur dalyvauti šia
me parengime. Gros parapi
jos jaunimo orkestras, ku
riam vadovauja James Misū- 
nas, gabus muzikas.

jjamas skirkime Ame-
ri vadovybėj, Vytaui jetoqų Tarybai, kuri 
cevičiaus simfoniją J organizuotosios 
2, kurią jis parašė tg įs Amerikos He
mas 18 metų ir kuri į ^menės bendrai ko- 
dideliu pasisekimu gi 
Europos simfonių od 
ir taipgi Amerikoj Fa 
chigan orketro (dr. N 
vadvoybėje) 1942 men 

Buffalo Filharmonj 
kvietė prof. V. Bacevj 
vykti į koncertą pasii 
ti savo simfonijos.

g Lietuvos laisvės.

Ina Amerikos Lietu
vai yra saugiausias 
{kovoje dėl laisvos, ne- 
jsooios, demokratinės

te mėnesy visame 
vedamas vadinamas

Karo bonai yra g yaJ^- 
ginklas prieš išorinii 
daus priešus.

^paralyžiaus tauti
nio vajus, kuris nuo 

= sty vykdomas. Jis vi- 
egiamas su preziden- 

fcsevdto gimtadieniu, 
Į»d.
Identas Roosevelt, 
pįs paralyžiaus auka, 
ag pagelbėjęs šios li- 
pningiesiems pagel
ti visai tinka, kad jo 
to minėjimas ski- 
s taip gražiam tikslui. 
|tošį vajų visu pajė- 
l stodami vajaus talki-

Lond 
Britani 
ninkas 
kalbėda 
muosiu 
16 d. p 
tol kov 
ji besą 
žiūrint, 
sistatyi 
čių pai 
gintų k 

Toje 
chill už 
sevelto 

kad per Kalėdas panto
Joje žuvo majoras'mas, k

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

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

Kreipkitės:

Joseph Vastui
Real Estate Insunįfej. 

496 Grand St., Brookh
Tel. EVergreen 7-16b savaitės pradžioje

rn ų i .JpELPreddy. Tai dau- dabar 1
VjlCniCIll V OKCHprišo lėktuvų Euro-į galiojo

Advokatas feęs lakūnas. ■ ——— 
| jis tik 25 metų am- i i nr 
^Daugeliui jo žuvimas J Al~L 
fe nesako - juk kas-Į

Jackson Heights, N &ta tūkstančiai karių, i p€ 
ko ne priešo pašau- U kad

41-40 — 74thSfi

Bankui Reikia
RAŠTININKŲ IR KASININKŲ
Maspetho-Ridgewwod Apylinkėj

PATYRIMAS NESVARBUS

GERA ALGA
Tel. JAmaica 6-3200; Ext. 55

Moterų 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.

Sausio 2 d. sąjungietės tu
rėjo metinį susirinkimą, ku
riame nutarta rengti laimė
jimų vakarą gavėnios metu. 
Pelnas skiriamas pusiau su 
parapija. Išrinktos atstovės 
į Kat. seimelį, kurs bus sau
sio 28 d. Perrinkta ta pati 
valdyba kitiems metams. 
Dvasios vadas yra kun. P. 
Lekešis, pirm. A. Kivitienė, 
vicepirm. F. Ražickienė, nu
tarimų rašt. ir koresponden
tė O. Petrulienė, finansų 
rašt. O. Osteikienė, iždinin
kė O. Bagočiūnienė, iždo glo
bėjos A. Jocienė ir M. Zabelc- 
kienė. Tvarkos vedėja yra O. 
Laukaitienė.

Buvo sunkai susirgusi ir 
dabar gerėja seniausia są- 
jungietė ir „Amerikos” skai
tytoja E. Minotienė, kuri mi
nėjo savo 90 gimtadienį.

Praeitą sekmadienį Rožan
čiaus draugija savo susirin-

kime išrinko atstoves į Kat. 
seimelį ir nutarė ruošti Už
gavėnių balių. Visas pelnas 
eis parapijai.

O. P.

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
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway Stoties)
Tel. Virginia 7 -1896

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

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

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

n t LLicij nuu
NEwtown 9 - 59w ffivo savo, amerikie- čiasis 1

ke šią s 
limus A 
išlaipini 
pakrašč 
ir Hong 
kiai apš 
.Formos*

toai - šaudymas į Į ,^ar0 
I idėjos darbuotojus, I nuausia 
tusius kovotojus. ^nius u 

čiuose,
kad savųjų ap- paP0^ 

Ridaromi visiškai są- j sma[kia 
& žinant, kad tokiu Į racl]U n 
!|*lima tikrai pakenk- lėktuvų, 
^įjam gėriui. Labai žinion 
P^yzdzių ieškoti ne- japonai 

i. , giasi sui
šalpos darbo sri- pajūrį, : 

^reikėjodarbo, su- Amoy, 
Jtadumo, energijos būtų gei 

įdėti! Visa nuomen 
t® didingu apvaini- .
," Bendrasai Amen- _. ..P1 
p Fondas buvo i 1 
Jy i Tautinio Karo -

Saugok Savo I
Teikiamas geriausias] 
patikrinimas, prižiurti 
AKINIAI prieinamiaii 
kainomis pagal jų $

SI ištaiga Įsteigta prieš U

OPTOMETRISTAS - Oi

394-398 Broadway. Brool

Mės šūvio užgautas, 
^klaidą, per tikrą ne- 

įfežygio žuvimas pri- 
f amdie mums lietuviš- 
piklą. Kiek daug joje 
R šaudymo ne į prie
rašą kitam ginti, bet

LIETUVIŠKA

ALUDt
Karšti Užkandi'

KASDIEN I
Patogi Vieta V8N

Su MOTERIUS
DIDELIS PASIRINK®1

VISOKIŲ GėRDU

JUOZAS 

411
Brooklyn, N.

HAvemeyer 8-

1ULUG
65 - 23 GRAND

y imą. bes kai 
^ nenuostabu, kad Į Krašte t

Atėnų 
demonst 
graikų < 
apsaugo; 
munistin

Graiki 
kada nei 
gerai or; 
sios ranl 
vaizdžiai

lietuvių tau- 
priešai. Bet dau- 
lprantama, kodėl 

talkon 
iai. Tikė- 
tiesa, He

ir blaivus pro-

pilietinis karas

^stabdė šūvius 
nikijos vyriaus^
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