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iviai Gydytojai

“ sario šešiolikta.
TeL šimtukų vajus,

ra nuo savųjų... 
noningai kenkia, 
žumos pajėgumas.

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

Šventadieniais susitari)

TeL EVergreen 7-^;ario 16 jau visiškai čia 
Šiemet Lietuvos nepri- 
omybės paskelbimo 

Penktadieniais uždaru ė turėtų būti minima 
----- stipriau, nei kada nors 

................įiau. šiandie, ypač šian- 
jvarbu skelbti ir palai- 
ietuvos vardą gyvą vi-

VALANDOS: 
9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare

PALOCIUS
)S RŪŠIES 
l, Arbata, Hot Chocolate
NE Geriausias paširs
geriausios Smetonos, ALUS į 
Imami užsakymai. KREIPI

Ginkus

sario 16 minėjimai yra 
tinkama proga patar- 
Lietuvai, sustiprinti 

lisvės bylą. Minėjimų 
galima stropiau at- 

Brooklyn,; j reikšmingesnį įtakin- 
ž"'"'"g; s amerikiečių visuome-

V. Bacevičiaus Simlo lėmesį.
links Buffalo Filhar ia viešojo Lietuvos gy- 

orkestras neužmirškime, kad 
nė kova šiandie reika- 
ir medžiaginės para- 

.Todėl Vasario 16 minė- 
pajamas skirkime Ame- 
Lietuvių Tarybai, kuri 

’■auja organizuotosios

Sausio mėn. 23 d.
Filharmonijos Oskes: 
liks, dirigento Franc 
ri vadovybėj, Vytas 
cevičiaus simfoniją
2, kurią, jis parašė ti :auJ.a - '-”;S»>'uzuULUa,;JB 
mas 18 metų ir kuri ikratmes Amerlkos lle' 
dideliu pasisekimu j 
Europos simfonių o
iri taipgi Amerikoj Fi ’ama Amerikos Lietu- 
chigan orketro (dr. Tarybai yra saugiausias 
vadvoybėje) 1942 me

Buffalo Filharmoi tusomos, 
kvietė prof. V. Bacei vos! 
vykti į koncertą pas; — 
ti savo simfonijos.

[Visuomenės bendrai ko- 
ėl Lietuvos laisvės.

s kovoje dėl laisvos, ne
demokratinės

įme mėnesy visame 
e vedamas vadinamas

Karo bonai yraptukų žygiavimo vajus, 
ginklas prieš išorini] aikų paralyžiaus tauti- 
daus priešus.

PARDUODA
Geri, pigūs, pato o 30 d. 

mai. Gerose vietose 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską,

ondo vajus, kuris nuo 
metų vykdomas. Jis vi- 
jungiamas su preziden- 
.oosevelto gimtadieniu,

zidentas Roosevelt, 
juvęs paralyžiaus auka, 
laug pagelbėjęs šios li- 
lelaimingiesiems pagel- 
Tad visai tinka, kad jo 
.dienio minėjimas ski
ts taip gražiam tikslui.

rinu) ir žmones.
Kreipkitės:

Joseph Vastunkime šį vajų visu pajė- 
L, stodami vajaus talki- 

Real Estate Insnfn eilėsna.
496 Grand St., Brooklv

Tel. EVergreen 1- s savaitės pradžioje 
jšta, kad per Kalėdas 
joje žuvo majoras 
*e E. Preddy. Tai dau- 
ia priešo lėktuvų Euro- 
nušovęs lakūnas.
vo jis tik 25 metų am- 
. Daugeliui jo žuvimas 
ieko nesako — juk kas- 

Jackson Heights, žūsta tūkstančiai karių.
is žuvo ne priešo pašau- 

NEwtown 9-5^is ŽUY° sav0’ amerikie- 
:anuoles šūvio užgautas.

-r: per klaidą, per tikrą ne- 
— ■ ■ ■ = ratimą.

• karžygio žuvimas pri- 
, šiandie mums lietuviš- 
veiklą. Kiek daug joje 

mgų šaudymo ne į prie- 
e viens kitam ginti, bet 
dažnai — šaudymas į

Clement Vok
Advokatas

47-40 —74thSt

Saugok Savo
Teikiamas geriau® 
patikrinimas, prižil
AKINIAI prieinant rog įjgjos darbuotojus, 

ainomis pagal jų f dužiausius kovotojus.
Bi {staiga Įsteigta prie!
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)giausia, kad savųjų ap- 
Steilger & Si* yniai daromi visiškai są- 

ngai, žinant, kad tokiu 
optometristas-t'a gaiįma tikrai pakenk- 

394-398 Broadway, Brotf indra j am gėriui. Labai 
pavyzdžių ieškoti ne-

a.
kime šalpos darbo sri- 

LIETUVIŠKI iek čia reikėjo darbo, su- 
A T Tinilmo’ lanckimo, energijos 
ALŲ UUsiaukojimo įdėti! Visa 

didingu apvaini- 
narsn UttWau _ Bendrasai Ameri-

KASDIEN Lietuvių Fondas buvo
Patogi Vieta U8htas į Tautinio Karo

Su MOTERŲ1 lo narių šeimą.
_ kiek nenuostabu, kad

DIDELIS PAfiffiD» , , . . .
visokių G£B# sndro darbo laimėjimą 

sutrempti lietuvių tau- 
JUOZAS Zw aisvės priešai. Bet dau- 
411 Grand Silli nesuprantama, kodėl

Brooklyn,

DIDELIS Pj

is neprieteliams talkon 
la ir kiti šaltiniai. Tikė- 
J, kad vis dėlto tiesa, lie- 

---------------- ’ ska širdis ir blaivus pro- 
HAvemeyer 8-® itsilaikys!

RALPH KK( — • —
‘aiklJOS Pietinis karas 

rOiUGKAf ūdytas. Padėjo ginklus
65 - 23 GRAND eliai, sustabdė šūvius

ii ir Graikijos vyriausy-Maspeth,N.^
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FRANKLIN D. ROOSEVELT, 
mūsų šalies prezidentas, sausio 20 d. pradėsiąs ket
virtą terminą. Naujo termino pradėjimo iškilmės 
Washingtone bus labai kuklios.

CHURCHILL APIE ATLANTO CARTERĮ

Londonas. — Didžiosios 
Britanijos ministeris pirmi
ninkas Winston Churchill, 
kalbėdamas Parlamento že
muosiuose rūmuose, sausio 
16 d. pareiškė, kad alijantai 
tol kovos prieš Vokietiją, iki 
ji besąlyginiai pasiduos, ne
žiūrint, kad toks alijantų nu
sistatymas sustiprintų vokie
čių pasipriešinimą ir prail
gintų karą.

Toje pačioje kalboje Chur
chill užgyrė prezidento Roo- 
sevelto nusistatymą dėl At
lanto Čarterio, pareikšda
mas, kad Atlanto Čarteris 
dabar taip pat galioja, kaip 
galiojo 1941 metais. Bet jis

pridūrė, kad visų Atlanto 
Čarterio siekių vargu bus ga
lima tuojau pasiekti, nes čar
teris „nėra įstatymas”.

Churchill užtikrino, kad 
Anglijos vyriausybė ir toliau 
pripažins Lenkijos vyriausy
bę ištrėmime, nežiūrint, kad 
rusai sudarė naują Lenkijos 
vyriausybę Liubline.

Ši Churchillio kalba Wa- 
shingtono politiniuose sluog- 
sniuose laikoma reikšminga, 
ypač kad šio mėnesio pabai
goje įvyksianti svarbi Roo- 
sevelto, Churchillio ir Stali
no konferencija, kurioje bus 
svarstomi ne tik Lenkijos, 
bet ir kitų valstybių reikalai.

JAPONAI VĖL NETEKO DAUG LAIVU

Iš Pearl Harbor praneša
ma, kad admirolo Halsey tre
čiasis karo laivynas Pacifi- 
ke šią savaitę puolė tris ga
limus Amerikos kariuomenės 
išlaipinimo punktus Kinijos 
pakraščiuose: Amoy, Swatow 
ir Hong Kong, taip pat smar
kiai apšaudė ir bombardavo 
Formosos salą.

Karo laivyno lėktuvai pir
miausia bombardavo strate
ginius uostus Kinijos pakraš
čiuose, kur nuskandino 41 
japonų laivą ir 28 laivus 
smarkiai apdaužė. Iš tų ope
racijų negrįžo 16 mūsų karo 
lėktuvų.

Žiniomis iš kinų šaltinių, 
japonai desperatiškai sten
giasi sustiprinti visą Kinijos 
pajūrį, nuo Hong Kong iki 
Amoy, kur amerikiečiams 
būtų geriausiai išlaipinti ka
riuomenę.

Išlaipinimas kariuomenės 
Kinijos pakraščiuose sudary-

tų rimto pavojaus japonų su
sisiekimui tarp Japonijos ir 
pietvakarių Pacifiko.

TRYS DIENOS BE MĖSOS

New Yorko miesto mayo- 
ras La Guardia sumanė įves
ti New Yorke tris dienas sa
vaitėje be mėsos. Jis siūlo vi
sose valgyklose, viešbučiuose 
ir kavinėse tris dienas per 
savaitę negaminti mėsiškų 
valgių: pirmadienį, antradie
nį ir penktadienį.

Pagal La Guardijos pro
jektą, pirmadieniais galima 
maitintis šeštadienio ir sek
madienio valgių likučiais, 
antradienį — daržovėmis ir 
vaisiais, o penktadienį — žu
vim.
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bės kariai. Eina derybos. 
Krašte dar neramu.

Atėnuose buvo milžiniškos 
demonstracijos. Apie 100,000 
graikų dėkojo anglams už 
apsaugojimą krašto nuo ko
munistinės diktatūros.

Graikijoje komunistai nie
kada nebuvo gausūs. Bet jie 
gerai organizuoti ir prityru
sios rankos vadovaujami. Jie 
vaizdžiai parodo, ką gali ma
žuma, jei savo galioje turi 
ginklą ir išvystytą susiorga- 
nizavimą.

Šiomis dienomis pranešta, 
kad įvairiuose karo frontuo
se žuvo šie lietuviai ameri
kiečiai kariai:

Aleksandras žižys iš 
Brooklyn, N. Y.

S-T. Serž. Viktoras Pet
rauskas, Waterbury, Conn.

Serž. Bronius Kalinauskas 
iš Chicago, Ill.

Alekas Keršulis iš Detroit, 
Mich.

Korp. Danielius F. Kimčius 
iš Chicago, Ill.

Stasys J. Akramas iš Wau
kegan, Ill.

Walter J. Jankūnas iš Chi
cago, Ill.

Ričardas Skrabutėnas iš 
Chicago, Ill.

Lakūnai Pražudė 
20,000 Japonų

Pear Harbor. — Amerikos 
lėktuvai, pasikėlė nuo adm. 
Halsey laivyno lėktuvežių, 
puolė Japonijos šešių laivų 
transportą prie Saigono. Ja
ponų transportas mėgino 
plaukti Filipinų link.

Visas japonų transportas 
nuskandintas. Tai įvyko pra
eitos savaitės gale. Visi lai
vai buvo prigrūsti japonų ka
riais. Visi jie nukeliavo jū
ros dugnan. Manoma, kad 
žuvusių japonų skaičius sie
kė 20,000.

Adm. Halsey papildomai 
praneša, kad prie Filipinų nu
skandintas japonų 45,000 to
nų karo laivas „Musashi”. 
Tai buvo vienas didžiausių 
japonų karo laivų.

Prancūzai Pritars 
Kurzono Linijai

Šiomis dienomis paskelb
tas Prancūzijos užsienių rei
kalų ministerio Georges Bi- 
dault pareiškimas dėl Pran
cūzijos nusistatymo Rusijos 
Lenkijos sienų klausimu.

Bidaut pareiškė, kad Pran
cūzija pasisakanti už Ru
sijos Lenkijos sieną Curzono 
linija. Už atiduotą Rusijai 
buvusią Lenkijos teritoriją 
lenkai, esą, turėtų gauti vo
kiečių žemes Baltijos pajūry
je ir iki Oderio upės krantų.

Ta proga užsienių reikalų 
ministeris Bida ilt pareiškė 
vilties, kad būŽiincse „trijų 
didžiųjų” konferencijose tu
rėtų būti ir gen. De Gaulle.

Puolimas Naciams 
Daug Kaštavo

Žiniomis iš Washingtono, 
paskutinis vokiečių puolimas 
ties Ardennes, Belgijoje, ku
rį dabar alijantai baigia lik
viduoti, vokiečiams per tris 
savaites kaštavo labai bran
giai. Jų nuostoliai buvo apie 
50,000 užmuštų ir 40,000 pa
imtų į nelaisvę, iš viso per 
90,000 vyrų.

Tuo tarpu mūsų nuostoliai 
per paskutines tris savaites, 
nors ne taip dideli, betgi sie
kia per 50,000 visam vakarų 
fronte.

Karo sekretoriaus Stimson 
pranešimu, nuo pereitų metų 
birželio 6 d. iki šių metų sau
sio 7 d. mūsų karių nuosto
liai Prancūzijoje buvo: 48,- 
226 užmušti, 216,763 sužeisti 
ir 45,729 dingo be žinios.

Japonai Nusivylę 
Savo Valdžia

Iš Washingtono gauta ži
nių, kad paskutiniu laiku Ja
ponijos spauda ir visuomenė 
pradėjo atvirai reikšti nepa
sitenkinimą dabartine minis
terio pirmininko Koiso vy
riausybe ir reikalauja per
mainos.

Tų nepasitenkinimų prie
žastis, kaip sako vokiečių ra
dijas, yra japonų nepasiseki
mai Filipinuose.

Tuo tarpu japonų propa
gandistai bando visuomenės 
dėmesį nukreipti nuo pralai
mėjimų Filipinuose, skleisda
mi propagandą, kad Ameri
kos bombonešių lakūnai tyčia 
bombarduoja japonų švento
ves Japonijoje.

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

Naujos Bušų Kovos Lenkijoj
4>

Kun. Pranas M. Juras, 
sausio 14 d. išrinktas L.D.S. 
centro pirmininku. Seimas 
įvyko Cambridge, Mass. Pla
čiau apie L.D.S. seimą para
šysime kitą savaitę.

Maskva Puola 
Karių Spaudą

• ---------
Maskva. — Sovietų komi

sarų tarybos laikraštis „Iz
vestia” sausio 13 d. puolė A- 
merikos karo žurnalą „Ame
rican Army and Navy Jour
nal”.

Žiniomis iš Londono, rusų 
kariuomenė šią savaitę visu 
rytų frontu pradėjo vieną iš 
didžiausių puolimų, šio puo
limo stambiausi rusų laimė
jimai pasiekti Lenkijoje, į 
pietus nuo Varšuvos, kur ru- 
sąi paėmė Kielcą ir artinosi 
Krokuvos.

Pačių vokiečių žiniomis, 
rusai Rytprūsiuose, po dide
lių kautynių ties Stalupėnais 
ir Įsrute (Instenburgu) pra
laužė vokiečių frontą ir paė
mė Schlossbergo miestą, 
svarbų Rytprūsių susisieki
mo centrą. Ta proga prane
šama, kad tarp rusų ir vo
kiečių įvyko dideli mūšiai 
ties Klaipėda, bet tų mūšių 
daviniai dar nebuvo žinomi.

Rusų žiniomis, puolimui 
prasidėjus, vokiečiai pirmuo
se mūšiuose neteko keletos 
kariuomenės divizijų. Vo
kiečių nuostoliai esą ypač di
deli Lenkijoje.

Vokiečių žinomis, rusų 
puolimai didėja, ypač Ryt
prūsiuose ir Lenkijoje. Per 
Karpatus eina į Slovakiją ir 
Vengriją.

Šiuose mūšiuose dalyvauja 
apie 2,000,000 rusų ir 1,500,- 
000 vokiečių.

Anot korespondentų, su
liepsnojo visas rytų frontas, 
nuo Baltijos jūrų iki Jugos
lavijos.

Radijo žiniomis, rusų ka
riuomenė sausio 17 d. anksti 
rytą paėmė Lenkijos sosti
nę Varšuvą. Pranešimas per
duotas iš Liublino, kur vei
kia rusų pripažinta „laikina 
Lenkijos vyriausybė”.

Varšuvos šiaurėje rusai 
puola Lomžą, o pietuose pa
imtas Radomas.

“Trys Didieji” Gal 
Greit Susitiks

Numatyta Roosevelto, 
Churchillio ir Stalino konfe
rencija, kaip praneša iš Lon
dono, įvyksianti sausio mė
nesio pabaigoje kur nors vi
duriniuose rytuose.

Amerikos ir Anglijos dele
gacijos jau besiruošiančios 
išvažiuoti.

FILIPINUOSE KAUTYNES SEKASI

Neseniai šis Amerikos žur
nalas buvo parašęs, kad Ru
sijos armija paskutiniu metu 
kreipia savo veiksmus ten, 
kur Rusyai^J^a^oĮi^Uul^

Gen. Mac Arthuro genera
linio štabo žiniomis, Luzon 
saloje išlaipinta 6-oji Jungti
nių Amerikos Valstybių ar
mija pasiekė ir perėjo Agno

skaičiavimo.
upę, apie 28 mylias nuo Lin- 
gayeh ’ įlankos, ’Manila riiies-

3,000 žmonių streikavo per 
15 valandų Jamaica ir Far
mingdale, L. I. Fairchild lėk
tuvams motorų dirbtuvės. 
Streikas prasidėjo dėl algų 
sumažinimo, bet CIO unijos 
atstovas streiką sustabdė, 
pareikšdamas, kad unija al
gas prašiusi sumažinti.

to kryptimi.
Mūsų kariuomenės žvalgai 

vietomis pasiekė per 30 my
lių nuo Lingayen įlankos, 
apie 80 mylių nuo Manilos ir 
38 mylios nuo didžiausios Lu
zon salos aviacijos bazės 
Clark Field, kurios paėmimas 
žymiai pagreitintų Filipinų 
salų išlaisvinimą.

Ktos MacArthuro grandys

KARO JĖGOM REIKIA DAUGIAU VYRŲ
♦--------- ------------------------------------------------

Pasaulinio karo galo dar 
nematant, mūsų šalies vado
vybė labai gyvai susirūpino, 
kad užtektų žmonių ir karo ir 
namų frontuose.

Kariuomenė nuo šių metų 
pradžios kas mėnuo reika
laus daugiau ir daugiau nau
jų karių. Iki birželio 30 d. 
ginkluotosios pajėgos nori 
gauti 900,000 vyrų. Iki to pat 
laiko 400,000 darbininkų no
ri gauti ir daugybė dirbtu
vių.

Iš kur galima gauti tuos 
žmones? Kariuomenė pirmo
je eilėje žiūri į visus vyrus 
iki 30 metų amžiaus, kuriems 
karinė tarnyba atidėta vien 
tik todėl, kad jie dirba karo 
pastangoms būtinuose dar
buose.

Išeitis matoma keturiuose 
milijonuose vyrų, kurie yra 
patekę į vadinamą 4-F klasę. 
Tai vyrai, kurie dėl vieno
kio ar kitokio nesveikatos 
ženklo ne'priimti kariuome- 
mėn. Norima, kad 4-F vyrai 
būtų priversti stoti į sunkes
nius darbus, o iš ten jauni, 
sveiki vyrai būtų imami ka
riuomenėn.

Prezidentas nori tokio įs
tatymo, kurs įvestų šalyje vi
suotinę mobilizaciją ir karo 
ir darbo tarnybai. Kongre
sas tai jau svarsto.

PASIKEIS BELAISVIAIS

Žiniomis iš Šveicarijos, šią 
savaitę alijantai pasikeičia 
belaisviais su Vokietija Švei
carijoje. Alijantai vokie
čiams atiduoda 4,892 sužeis
tus karo belaisvius, o vokie
čiai alijantams atiduoda 2,- 
212 sužeistų anglų ir ameri
kiečių karių.

Be to, numatoma pasikeis
ti civiliais belaisviais ir pre
kybos laivyno jūrininkais.

pasiekė Urdaneta, Catablan 
ir kitus Filipinų miestus.

Vėliausiam gen. MacAr
thuro biuletenyje sakoma, 
kad visuose Filipinų salų ba- 

giuoja pirmyn, nežiūrint at
kaklaus japonų pasipriešini
mo.

Graikijos Padėtis 
Dar Neaiški

Atėnai. — Anglijos ka
riuomenė ir Graikijos suki
lėliai susitarė turėti paliau
bas. Nežiūrint to, Graikijos 
vidaus padėtis tebėra neiški.

Sukilėlių rankose yra pa
grobtų tūkstančiai graikų, 
kurie laikomi nelaisvėje kaip 
užstatai. Pabėgusieji iš su
kilėlių rankų pasakojo, kaip 
žiauriai elgiamasi su suim
taisiais.

Graikijos regentas, orto
doksų arkivyskupas Damas- 
kinos, išleido pareiškimą, ku
riame jis smerkia nežmoniš
ką sukilėlių elgesį.

Graikų sukikėliams vado
vauja komunistai ir jų ben
drakeleiviai.

Padėkime Lietuvai Atgauti Laisvę.
REMKIM AUKOM AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ 

IR JOS INFORMACIJOS CENTRĄ,

kuris skleidžia pasaulyje teisingas žinias apie Lietuvą ir 
skelbia tikrus lietin ių tautos troškimus.

Iškirpkite, išpildę šį lapelį, ir pasiųskite kartu savo au
ka Amerikos Lietuvių Tarybos Centrui:

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL 
1739 South Halsted St. 

Chicago 8, Illinois
Čekį arba Money Orderį rašykite Tarybos iždininko Miko 
Vaidylos vardu.

Žemiau pasirašęs (usi) siunčia Amerikos Lietuvių Ta
rybai $............auką paremti lietuvių tautos kovą už laisvę.

(parašas)
Šią savaitę Churchill An

glijos parlamente pareiškė, 
kad Graikijoje partizanų ko
vose britų nuostoliai buvo 
2,101 karys, iš jų 237 užmuš
ti.

(adresas)
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

IŠDAVYSTES ISTORIJA

Senovės romėnai sakydavo: „Nieko naujo po šia saule”.
Šių dienų diktatoriai mėgsta girtis, kad jie pasauliui 

neša naujus dalykus ir naują tvarką. ,
Bet įdomu, kaip jie, savo žiauriems darbams atlikti, 

griebiasi tų priemonių, kurias praeity jau seniai išbandę ki
ti sukti ir biaurūs valdovai.

Sovietų Rusija savo vergams ir pasauliui kasdien triū- 
bijo ir triūbija, kad ji esanti pažangiausia šalis socialinėj 
ir valstybinėj santvarkoj, — tiesiog naujausias, madniau- 
sias ir niekad negirdėtas žodis.

Iš tikrųjų nuostabu, kaip daugelyje sričių Stalinas ir 
jo vergai nukopijavo carų metodus ir pamėgdžiojo anų ne
gražius darbus. Tai kiekvienas žino, kas yra susipažinęs su 
Rusijos istorija. Tai taip pat nenaujiena visiems, kurie yra 
skaitę Lietuvos istoriją.

Ta istorija šiemet mums primena vienas sukaktuves, 
kuriose Rusijos carienė Katerina elgėsi lygiai taip, kaip 
mūsų dienomis pasielgė Stalinas.

Prieš 150 metų buvo padalinta tarp Rusijos, Vokietijos 
ir Austrijos jungtinė Lietuvos — Lenkijos valstybė.

Liūdnos tai sukaktuvės, nes jos rodo didelės neteisy
bės ir skriaudos istoriją, kurią šiandien nori pakartoti 
Maskva Lietuvai ir kitiems laisviems kraštams.

Bet toji istorija mums taip pat pasako, kaip aklai Sta
linas laikėsi Carienės Katerinos sijono, 1940 metais eida
mas į Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes, su savo tuolaiki
niu broliuku Hitleriu užpuldamas Lenkiją ir sudarydamas 
sąlygas šiam karui.

Stalinas, tik daug žiauriau, darė visa tai, ką buvo da
riusi prieš Lietuvą carienė. Šioji susitarė su Prūsijos kara
lium Fridriku, padalinimo sumanytoju. Ir dabartiniam ka
rui pradėti ir Europa pasidalinti pasiūlė Hitleris. Stalinas 
sutiko, pradėjo agresoriaus politiką ir grobėsi, ką tik ga
lėjo. Tai liudija 1939 m. ruduo ir žiema ir 1940 m. vasara.

Carienė kišosi su kariuomene. Taip darė ir Stalinas. 
Carienė papirkinėjo, ieškodama išdavikų. Stalinas tų išda
vikų rado lietuviškuose komunistuose, kurie per savo apa
kimą nepamatė, kad jie virto tokiais pat žaisleliais ir gė- 
ęšs&^aizd'omis^-karip-lš amžiuje buvo Katerinos papirktieji: 
ir anie, ir šie išdavė savo tėvynę svetimam tironui.

Vyriausią tvarkdario rolę Lietuvos-Lenkijos respubli
koje carienė pavesdavo savo ambasadoriams. Mūsų die
nomis Stalinas lygiai tokias pat pareigas paskyrė viso
kiems Pozdniakovams ir kitokiems laisvės smaugėjams, 
ramiai savo klastingus tinklus spendusiems po Sovietų Są
jungos pasiuntinio skraiste.

Gal įdomiausia, kad tiek carienei, tiek Stalinui savo 
plėšikavimą rūpėjo pridengti „teisėtumu”. Carienės amba
sadorius sudarė pastumdėlių seimą, surinko papirktus ats
tovus, ginklu ir smurtu gavo „teisėtą patvirtinimą”. Ir Sta
linas turėjo savo pastumdėlių ir papirktųjų seimą, kurį 
už apinasrio pasirišęs vedžiojo Pozdniakovas.

Tik keista, kad lietuviškieji komunistai, atlikdami iš
daviko rolę, manėsi esą naujųjų laikų herojai ir pionieriai. 
Iš tikrųjų buvo jie tik tolimos pamazgos nuo 18 amžiaus 
parsidavėlių bajorėlių, carienės Katerinos ambasadoriaus 
papirktų ir stumdomų.

Išdavikas lieka išdaviku, nežiūrint kokiu vardu jis dangs- 
tysis.

COLLIER’S ŽURNALAS APIE LIETUVĄ
Šių metų sausio 6 d. išėjęs 

žurnalas „Collier’s” įsidėjo 
George Creel straipsnį „Ques
tions for the Big Three”, ku
riame rašoma apie Europos 
mažųjų tautų ateitį ir apie 
jų kilmės amerikiečių veik
lą Amerikoje.

George Creel ano karo me
tu prezidento Wilsono ad
ministracijoje turėjo spaudos 
—informacijos viršininko 
vietą. Ryšium su šiuo straip
sniu, „Naujienos” savo ap
žvalgos skyriuje taip para
šė:

P-as Creel rašo, kad Rusija 
jau pasiglemžė tris Baltijos res
publikas ir rytinę dalį Lenkijos 
ir kaip Stalinas su Churchillu 
organizuoja savo blokus valsty
bių, kurias nori kontroliuoti So
vietų Rusija ir Didžioji Britani
ja, neatsižvelgdamos į Atlanto 
Čarterio dėsnius, kuriuos jiedvi 
pasirašė kartu su kitomis Jung
tinėmis Tautomis.

Amerikos žmonėms ši rusų ir 
britų politika nepatinka, nes ji 
visai ignoruoja Jungtines Val
stybes, kurios jau antru kartu 
vieno ketvirtadalio šimtmečio 
būvyje yra įtraukta į karą, ki
lusį dėl vidujinių Europos kivir
čų. Amerikai ne visviena, kaip 
Europa susitvarkys po šio karo, 
ir ji todėl negali leisti, kad Eu
ropos tautų likimą spręstų tik-

tai nišai ir anglai, nesiskaityda
mi su šios šalies norais.

Todėl, sako p. Creel, kai pre
zidentas Rooseveltas susitiks su 
Churchilliu ir Stalinu, jisai tu
rės pastatyti jiem tam tikrus 
“klausimus” ir pasikalbėti su 
jais visai aiškiai ir tvirtai. To 
reikalauja Amerikos žmonės, ir 
to reikalauja JAV senatoriai ir 
kongresmanai, kurie girdi žmo
nių balsą.

“Collier’s” straipsnio autorius 
nurodo, kad šioje šalyje eina 
smarkus judėjimas už tai, kad 
mažosioms Europos tautoms bū
tų suteikta laisvė ir nepriklau
somybe. Už šias idėjas kovoja 
tie grynai amerikoniškos kilmes 
žmonės, kurie karštai tiki į Wil
sono skelbtą tautinį apsisprendi
mą, o dar smarkiau kovoja įvai
rios tautinės grupės, kurių seną
sias tėvynes kėsinasi pavergti 
rusai su britų pritarimu.

Šios organizuotos tautinės 
grupės daro spaudimą į valdžią, 
senatorius ir kongresmanus. Jos 
leidžia literatūrą, kelia protes
tus ir siunčia delegacijas į Wa
shington. Valdžios atstovai ir 
kongreso nariai yra jautrūs ši
tam visuomenės balsui, — juo 
labiau, kad jie patys pripažįsta, 
jogei tos tautinės grupės turi 
savo pusėje tiesą.

Tarp šitų grupių, kurios ko
voja už savo gimtųjų kraštų 
laisvę, p. Creel mini lenkus, ser
bus, vengrus graikus, lietuvius, 
latvius ir estus. Veikliausiomis 
jisai pripažįsta lenkus ir lietu-

vius, pabrėždamas ypatingai A- 
MERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS veikimą.

Pono Creel straipsnyje dau
giausia kredito gauna už savo 
veiklumą Amerikos lietuviai, 
kuriems vadovauja Amerikos 
Lietuviu Taryba, ir veikiančios 
su ja išvien latvių ir estų orga
nizacijos.

Aprašęs Amerikos lenkų, kai
po stambiausios tautinės grupės, 
judėjimą, žurnalo “Collier’s” 
bendradarbis sako:

“Bet dargi Amerikos lenkų 
grupė nėra veiklesnė, kaip A- 
merikos Lietuvių Taryba 
(Lithuanian-American Coun
cil), Jungtinis Amerikos Lat
vių Komitetas ir Jungtinis 
Estų Organizacijų Komitetas 
Amerikoje. Visi jie turi savo 
literatūrą ir žmones, kurie už 
juos kalba. Ant kiekvieno kon
greso nario stalo guli nuora
šai 1920 metų sutarčių, kurio
se Rusija ‘savo noru ir vi
siems laikams’ atsisakė nuo 
betkokių suverenumo teisių 
tose trijose Baltijos valstybė
se.

“Atsakydami į Rusijos ar
gumentą, kad lietuviai, latviai 
ir estai laisvuose rinkimuose 
nubalsavo stoti į Sovietų Są
jungą, Baltijos tautybių atsto
vai nurodo, kad tuos plebisci
tus vedė Raudonosios armijos 
ir kad jie nieku būdu neiš
reiškė žmonių valios. Tam pa
remti, jie paduoda sekantį se
kretoriaus Hull (sekretoriaus 
pavaduotojo, Sumner Welles. 
— “N.” Red.) pareiškimą iš 
1940 m. liepos 23 d.:

“ ‘Per paskutines kelias 
dienas sparčiai ėjo prie už
baigos sukti veiksmai, ku
riais vienas galingas trijų 
mažų Baltijos valstybių — 
Estijos, Latvijos ir Lietu
vos' — kaimynas sąmonin
gai ryžosi sunaikinti jų po
litinę nepriklausomybę ir 
teritorijų čielybę. Nuo tos 
dienos, kai šitų respublikų 
žmonės įgijo nepriklauso
mybę ir demokratinę vai- i 
džios formą, Jungtinių Val
stybių žmonės sekė su gilia 
simpatija ir susidomėjimu 
jų nuostabią pažangą savęs 
valdyme. Šios valdžios po
litika yra žinoma visam pa
sauliui. Jungtinių Valstybių 
žmonės yra priešingi plėš
riems veiksmams vistiek 

-----_ ar jie būtų atliekami, var
tojant jėgą ar jėgos grasi
nimu. Jie taip pat yra prie
šingi betkokios formos ki- 
šimuisi vienos valstybės, 
nežiūrint kaip ji galinga, į 
kitos valstybės naminius 
reikalus, nežiūrint kaip ji 
silpna... Jungtinės Valsty
bės šitų principų laikysis 
ir toliau.’
“Ir Amerikos nusistatymas, 

sako lietuviai, latviai ir estai, 
pasiliko nepakeistas. Šiandien, 
kuomet Rusija turi Baltijos 
valstybes pilnoje savo galioje, 
Washingtonas dar vis pripa
žįsta jas, kaipo suverenines ir 
nepriklausomas respublikas, 
ir, lygiai kaip ir Lenkijos pa
siuntinio klausime, jų diplo- 
matiniems atstovams yra tei
kiama tokia pat kurtuazija 
(pagarba) ir pripažinimas, 
kaip p-ui Gromyko, Rusijos 
pasiuntiniui. ‘Mūsų nusistaty
mas”, sako Baltijos tautybių 
grupės, ‘yra Jungtinių Vals
tybių nusistatymas.’ ”
Taip rašo George Creel sa

vaitraštyje “Collier’s”, kuris už
ima, rodos, trečią vietą tarpe 
Amerikos žurnalų ir turi bene 
3 ar 4 milionus cirkuliacijos. 
(Tik “Reader’s Digest” ir “Sa
turday Evening Post” turi dau
giau skaitytojų.)

Šis straipsnis aiškiai liudija, 
kad Amerikos lietuvių veikimas 
turi be galo didelę svarbą Lie
tuvos išlaisvinimo reikalui.

P-as Creel, gal būt, geriau, 
negu kuris kitas žmogus Ame
rikoje, nusimano apie politinę 
tautinių grupių veiklą. Ir jeigu 
jisai pripažįsta, kad Amerikos 
Lietuvai Taryba savo veiklumu 
pralenkia visas kitas organizaci
jas, net ir lenkus, kurie turi ne- 
palyginimai daugiau jėgų ir pi
nigų, negu lietuviai, — tai lietu
viai gali pasididžiuoti.

Bet pas lietuvius dar yra to
kių “kritikų”, kurie plepa, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba “nie
ko neveikia”, kad jos pareiški
mų “niekas nepaiso” — baigia 
“Naujienos”, kurių redaktorius 
Dr. P. Grigaitis yra Amerikos 
Lietuvių Tarybos sekretorius.

LIETUVIU GENIJAUS IŠSISKLAIDYMAS nių ?° ,metų syvenimo tem‘ ‘LT,ir k?da*nas Ipirin miimci mnnvti Irsrl nedideliu n Intu k

Harry Bridges, CIO. unijų 
vakarinėse valstybėse vadas, 
dar vis laikomas departavi- 
mui.

Amerikos komunistai deda 
pastangas, kad jų Bridges 
nebūtų vejamas iš kapitalis
tų šalies į kokį ten ,,darbi
ninkų” kraštą.

Dr. K. Pakštas

(Tęsinys)

Daugybė lietuvių kilmės 
mokslo, literatūros ir meno 
kūrėjų ir šiaip žymių žmonių 
išsisklaidydavo didžiuose 
Rusijos, Gudijos, Ukrainos, 
Lenkijos ir net Vokietijos 
plotuose, savo mintis reikš
davo slavų ir germanų kalbo
mis, o ne savo turtinga ir 
gražia kalba, pa v. Dostojevs
kis, Levas Tolstojus, Micke
vičius ir daug kitų. Savo tur
tus ir gabumus išbarstydavo . 
jie svetimų žemių neišmatuo- ; 
tose platybėse. Likusieji Lie
tuvoje jau nebepajėgdavo su
kurti tokios kultūrinės švie
sos, kuri visiškai nebegravi- ; 
tuotų į svetimus centrus.

Šita lietuvių kūrybos, ener
gijos ir genijaus dispersija į 
didžiausias erdves nesidavė 
sustabdyti net iki 19 amžiaus : 
pabaigos. Ogi tuo metu lietu- ' 
vių kultūrinis genijus jau ; 
buvo visiškai išsklaidytas, < 
išvilktas iš tautinių rūbų ir 
net atskirtas nuo kilniųjų ! 
tautinių tradicijų, visiškai ] 
apsipratęs dirbti svetimoje 1 
atmosferoje: lenkų, rusų ir i 
net vokiečių etiketėmis pa- ■ 
ženklintas. Iš Lietuvos im- j 
portuotas genijus sukūrė j 
Lenkijai tokias kultūrines < 
vertybes, kuriomis ji labiau- 1 
šiai didžiuojasi. Lietuviai ■ 
lenkų tautą padarė didele na
cija, o ir kitus kaimynus ap- < 
dovanojo didžiais dvasiniais ] 
turtais. Nuolatinės dovanos : 
išsėmė labdario kultūrinius < 
sandėlius. Nekoncentruoja- : 
mas, tiksliai nebeugdomas, 
nuo gimtosios aplinkumos at- • 
plėštas lietuvių genijus pra- ; 
dėjo skursti ir nykti. Jei mū- j 
sų kultūrinę kūrybą būtų pa
vykę apvilkti tautinėmis lie
tuviškomis formoms Mindau- : 
go ar nors_»Vytauto laikais, ; 
jei tuo metu lietuviai būtų 
pasiėmę veiklią iniciatyvą 
krikščionybės idėjų skleidi
me, pritaikydami joms lietu
viškas formas, tai lietuvių 
genijaus dispersija būtų at
nešusi Lietuvai pačių gra
žiausių vaisių.

Kai 19 amžiuje pasireiškė 
didieji tautos žadintojai Dau
kantas, Valančius ir Basana
vičius, tai lietuvių kūrybinė 
energija jau buvo visiškai iš
barstyta po pusę Europos, o 
namie nepasitikėjimas savo
mis jėgomis jau buvo palietęs 
tautos širdį ir kaulus. Tauta 
buvo jau netekusi miestelė
nų ir pasiturinčio bajorų 
sluoksnio, t. y. tų sluoksnių, 
kurie beveik visur sudaro 
kultūros ir vadovybės bran
duolį. Po tokios baisios ope
racijos daugelis Europos tau
tų išnykdavo iš gyvųjų tar
po. Kad lietuviai vis dėlto iš
liko gyvi, tai yra jų nepap
rasto gajumo apsireiškimas. 
Išbraukim iš Lenkijos, Vo
kietijos ir Prancūzijos kul
tūrinio gyvenimo visus mies
telėnus ir stambesnius žem
valdžius, ir tos šalys liks kul
tūrinė dykuma, tuštesnė už 
Lietuvą. Daug kur kaimas 
bejėgis aukštesnėje kūrybo
je, o pas mus jis nuo 1883 me
tų eina net ir miesto gyven
tojų kultūrines pareigas. Nuo 
1918 m. vidutiniai ir smul
kieji ūkininkai ir net beže
miai darbininkai proletarai 
davė Lietuvai beveik visą 
valstybinę vadovybę ir, kaipo 
garantiją ateičiai, ūžtelėjo 
universitetan ir gimnazijos- 
na dešimtis tūkstančių jau
nos, sveikos, nors kiek neta
šytos, bet gerų norų ir aukš
tų idealų moksleivijos. Šio 
karo metu rusai ir vokiečiai 

■ turi labai rimto darbo visus 
tuos dešimtis tūkstančių in- 
teligentinio proletariato su
gaudyti ir į koncentracijos 
stovyklas uždaryti.

Nėra pasauly antros šalies, 
kur kaimas taip greit ir taip 
storu sluoksniu būtų užlie
jęs miestą. Mes esame tik
riausia kaimiečių respublika.

Žūtbūtinėje kovoje ir mirti
nose rungtynėse kaimynai iš
ėmė mums mūsų smegenis ir 
išlupo mums akis ir manė, 
kad mes nebegyvensim. Bet 
mūsų tautinis organizmas 
surinko paskutiniuosius savo 
gajumo rezervus ir visos Eu
ropos nustebimui ir priešo 
pykčiui atželdė sau naują 
galvą, naujas akis. O širdies 
Lietuva niekad nebuvo nu
stojusi: ji buvo visuomet 
svetinga ir meili. Ši nauja 
galva gal kurį laiką lėčiau 
protaus, sunkiau orientuosis 
pasaulio piktose suktybėse; 
bet tai tik pereinamoji sta
dija: po šiek tiek ilgesnės 
protinės mankštos naujoji 
inteligentijos karta įgyja pa
kankamos iniciatyvos ir pro
tinio produktyvumo.

Nepriklausomybės atgavi
mas 1918-1920 m., nors ir ne 
visoje etnografinėje teritori
joje, sulaikė lietuvių genijaus 
dispersiją—išsklaidymą.

Per pirmą dešimtmetį vy
ko žemės ūkio atstatymas ir 
pačių reikalingiausių intelek
tualinių kadrų mokykloms 
paruošimas, valdžios apara
tui, laisvosioms profesijoms 
ir reikalingiausioms pramo
nės šakoms. Tad per pirmą 
dešimtmetį respublikos kul
tūrinio gyvenimo tempas bu
vo gana lėtas, statyba vidu
tiniška ir pramoninė gamyba 
dar labai maža. Antrą nepri
klausomybės dešimtmetį mū
sų respublika pradėjo su 
daug didesnėmis intelektua- Su savo vyskupo J. E. Tho- 
linėmis jėgomis, ir visi ma- mas E. Molloy leidimu, kun. 
tėme labai didelį pasikeitimą ; 
visose gyvenimo srityse: ] 
sparčiai augo dailioji ir 
mokslo literatūra, menas, ū- ; 
kio ir pramonės produkcija ir 
bendra visų žmonių gerovė. 
1930-1940 metų periode Eli- ' 
sėe Rečius jau visai kitaip 
rašytų apie lietuvių sugebė
jimus išplėsti savo talentus 1 
ir genijų, negu tuo metu ! 
(1870-1880), kai lietuvių kul
tūrinės energijos dispersija ; 
ir naikinimas buvo pasiekęs 
liūdniausių proporcijų.

Paskiausiu laiku mūsų is
torikai ir šiaip jau intelektu- : 
alai gerai buvo supratę lie
tuvių energijos dispersijos 
pražūtingumą tautai senes
niais mūsų galybės laikais. 
Tad niekas mūsų nebesvajo
jo atstatyti seną Vytauto im
periją, kurios plotuose šian
dien gyvena apie 56 milijonai 
žmonių. Jie nebesvajojo ir 
apie 18 amžiaus Didžiąją Lie
tuvos Kunigaikštystę, kuri 
turėtų apie 15 mil. gyventojų 
ir apimtų plotus nedaug ma
žesnius už Vokietiją. Visi 
lietuviai patriotai ir visos 
grupės nuo 19-to amžiaus vi
durio aiškiai apsisprendė rei
kalauti tik laisvos etnografi
nės Lietuvos, kur gyvena sa
vos lietuviškos kilmės ir kul
tūros žmones. O šioje zonoje 
dabar gyvena tik apie 4 mil. 
žmonių, kurių tarpan mies
tuose yra įsiterpusių šiek 
tiek ir svetimos kilmės bei 
kultūros žmonių: žydų, len
kų, vokiečių. Atsisakydami 
nuo senesnių istorinių ribų, 
lietuviai siekia išvengti savo 
jėgų dispersijos svetimose 
erdvėse ir mažame plote ryž
tasi sukurti aukštai kultūrin
gą valstybę aplink savo seną 
sostinę Vilnių. Savo jėgų kon-

1 centracijoj vien savo lietu- 
, viškoje teritorijoj lietuviai
■ mato savo tikrąją galybę ir 

savo išganymą. šiandien
• jiems jau yra svetimas me-
■ sianizmas valdyti, tvarkyti ir 
> kultūrinti slaviškus kraštus

rytuose. Mažoje savo erdvė
je susikoncentravę, trumpu 
laiku mes jau spėjome toli 
pralenkti Rusijos ir Balkanų 
gyvenimo standartus, šiek 
tiek pralenkėme Lenkijos ir 
kai kurių kitų Centro Euro
pos tautų gyvenimo normas. 
Jei ne šis baisus karas su 
ypatingai žiauria rusų ir vo
kiečių okupacija, tai paskuti-

Sausio-Januaq. sio,january 19, 194!
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pas leido mums manyti, kad nedidelių plotų įF 
anie 1980 m Lietuva alėio klimato kraštas, t , .• +.apie J.C7OU m. -uicLiiva &d.icjo <per paskutines 1944 metų
savo gyvenimo puikumu, sa- kurie išventes ir Naujuosius 
vo kultūra ir gerove atsistoti ’ , Lnerikos Lietuvių Fondo sa 
greta pačių kultūringiausių ų oon n ’Jta daugiau rūbų, negu pe 
Europos kraštų, kaip Olandi- P ’ Jspaiių mėnesių, šiuo m 
ja, Šveicarija, Danija ir šve- , ,Ją. t. • arti ketvirtadalis milijo
dija. Tai butų musų realus .. § lči • Trynės, kurios didesnė da 
atsakymas Elisee Rečius ir ■ " . ... įpresuota į nedidelius po
šių laikų žmonijai. I ? patį vis.

Bet musų darbas ir svajo- čių ir izoliuotų ar^u^ų’,Pav?en*u amer^e^ 
nes buvo nutrauktos 1940 m. vių, kaip ligšiolinė;tuvių kdmgs’ yra Paauko-H 
niekad nematytu žiaurumu ir rodo, gali pabėgti Šia proga reikia priminti, 
planingu naikinimu intelek- nas iš kelių tūkst^riai, tiek lietuvių parapi; 
tualinių jėgų. GPU ir GES- 66,000 ištremtų l^įnė nuoširdžiai atsiliepė į 
TAPO puikiai suprato, kad dar didesnių skaį^vesti rūbams rinkti vajų, 
per inteligentijos žudymą ir Sibiran išvaromų Korių rūBŲ DAUGIA 
dispersiją lengviausiai gali- metų žus be vUii8p^ M M £ 
ma Lietuvą sunaikinti. Todėl mylėtą kraštą m 
ii ir šaudoma tūkstančiais ir Atrodo, kad po šit BT. -> -u„
dešimtimis tūkstančių tre- i lietuvių tauta ^^v^ižkų kostS

, • ... Dai 111CUXU XX XXV putjo 6vxj

kuriame ji buvo ę jr netinka 
see Rečius laikau, vaik
kios pažangos Labai mažai ta 
atsuktas atgal be° js spragas reikės kokiu no 

pats jr su avalyne.

KATALIKAI KARO VETERe*XS
RŪBAI SIUNČIAMI TV

Pastebėtina, kad paskutin 
3. Veteranai JI*“ * ***“ da'

šiuoti ir supakuoti. Tai 
Pirmojo karo ka^bą sandėlyje ir sutaupo i 

teranų yra apie dulkia pažymėti, kad gruodi 
Šiame kare katalikiieagos apie 30,000 svarų 
sudaro 46 nuošimūalyti, surūšiuoti ir supa] 
graži pajėga. Catbmtinių iš kitur taip pat i 
Veterans, Inc., nar.mčiami, 
siekia milijono. DaiNew Britain, Conn, rūbus 
nizuojama įrašyti tai tvarkingai, 
mojo karo veteraųpidesnjais kiekiais rūbų 
dedamos pastang^jg0S Naujųjų Metų atsi 
visus katalikusdat^^£p 65 skyrius, Roche 
kai e. Tai bus keut(Ka parapįja> Nanticok< 
gerai organizuotų,^ Luzeme> Pa<; 
gų patriotų katalik;llpmonti Penna_. BALF 
ja. Katalikai veteį Pa..tKun. v. A. §imkor 
pramatę tautines k ^^^0 parapija, Plj 
jas, kaip lietuvių l^olo parapija) Scranton, 
vokų, ūki amų 'r^^itis, Cleveland, Ohio; Bj 

•gh, Pa.; Šv. Kazimiero 1 
H.; Nekalto Prasidėjimo

UNITED LITHUANL 
4. Kyšiai su 4 101 Gr

Katalikai vetej___________________
tautiškoms orgarr nrran-ri Tri 
veikti autonominiai! NAMINIS, V] 
reikalams. Jie netoli 
gelbės kiekvienai t „ , . _ 
Katalikai veter. Svarbus įspėjimas 

priešingi kitų vetet„Kiekvieną amerikietį 
nizacijoms, kaip Vii jaudina kovos dvasia, 
Foreign .Wars arkų parodo mūsų ginkluc 
can Legion. Juk pajėgos visuose mf 
ir Jewish Veteraniukuose”, pasakė J. A. Kr 
Protestant Vetenaro Gamybos Valdybos 1 
Šios visos organidūinkas. „Jų stiprybė ko 
kia saviems ypatų® labai daug pareina 1 
kalams; viena kitamkamų ir nuolat įplauki 
tarauja. Katalikaių atsargų — ir dabar, 
net raginami įsirašęs kovojame svarbiausi 
F. W. arba Americifišiuose, mums tenka p 
ir ten savo įtekmę styti ypatingai didelį ki 
bar kyla klausimaisargų. Visiems yra žinoi 
kalinga lietuvių veiad mums laiku nepaga 
ganizacija, ir kokiais ir nepristačius v 
būti? Ar, iš viso,temenu ir pabūklų, t 
dingą suburti visus dalingų sėkmingam 1 
pirmojo karo ir ____ ■ —
karo ekskareivius | 
lietuvišką veteranui. •

(Bus daugiai ELE IR Ž V I

miama Sibiran ir Vokietijon ta į tą P™tmgmažai irtie patys gero
į nežmoniškus koncentracijos 
lagerius lėtai mirti kanki
niais. Kadangi daugumas Vo
kietijos bus demokratijų kon-

Rašo Kun. Jonas Balkonas

1. Organizacija.
Pirmojo pasaulinio karo 

veteranas kapelionas kun. E. 
Edward J. Higgins (Astoria, 
L. I.) matė, kaip organizuoti 
veteranai V. F. W. arba Ame
rican Legion yra stiprūs ir 
reikalingi veteranų reika
lams. Jis pastebėjo, kad ko
vai su komunizmu, tuo laiku 
bekeliančiu galvą Amerikoje, 
reikalingi yra veteranai su 
aiškiu religiniu nusistatymu.

Higgins pradėjo rinkti kata
likus veteranus ir organizuo
ti Catholic War Veterans, 
Inc., 1934 metais.

The Catholic War Veterans 
of the United States buvo in
korporuoti New Yorko vals
tybėje 1935 m. geg. 19 d. pir
mojo tautinio komandieriaus 
John M. Dealy. Tuo pat lai
ku kun. Higgins nuvyko Ro
mon ir gavo Pop. Pijaus XI 
patvirtinimą bei palaiminimą 
organizacijai. Šventasis Tė
vas pašventino pirmąsias or
ganizacijai Amerikos ir Po
piežiaus vėliavas. Tada pra
sidėjo rinitas katalikų vete
ranų veikimas visoje Ameri
koje.

jungs į vieną gali 
lie War Veterans 
ted States.

2. Veteranų tikslas
Kaip sakiau, organizuoti 

katalikus veteranus paaksti- 
no noras kovoti prieš komu
nistinį elementą, kuris yra 
aiškiai žalingas demokrati
nei valstybei ir Bažnyčiai.

Pirmasis karas kilo dėl vo
kiškojo imperializmo. Ameri
ka paskelbė laisvę tautoms ir 
galą karams. Daugybė jauni
mo, net du milijonai katali
kų, aukojosi idealams, kurie 
vėl pateko pavojum Trečiasis 
internacijonalas siekė tautas 
pavergti. Komunistai bendro
jo fronto skraiste skverbėsi 
į amerikiečių eiles. Katali
kai veteranai negalėjo už
miršti pirmojo karo aukų. Jie 
negalėjo toleruoti aiškaus 
komunistų knisimosi po A- 
merikos pamatais, ardymo 
viešosios tvarkos, demokra
tinės santvarkos. Būdami ge
ri katalikai, ištikimi piliečiai, 
katalikai veteranai pasimojo 
stoti viešon kovon prieš Baž
nyčios ir Valstybės priešus.
. Veteranams buvo reikalin
ga ir socialė pagalba. Nedar
bas, streikai, apdrauda, pa
šalpa, ekonominis stovis, žo
džiu, vertė organizuotis ir 
ieškoti pagalbos prie miesto, 
valstybės ar federalės vy
riausybės. Ginti savus reika
lus kongrese ar senate tik or
ganizuotas kūnas turi svo
rio. Veteranų bonai, ligonių 
beneficijos (ir šiame kare G. 
I. bill of rights) tik dėka ve
teranų vieningumo iškovotai. 

. Veteranų administracija yra 
• svarbi valdžios pagalbinė ša- 
■ ka.

--------- i ------ <
DOMISI POPinKadaise pelė ir žvirblis g 

------ - tol jie lizdus buvo susisul 
Federal Council Mrblis savo vaikus perėjo 

ches (protestantu ^je po šiaudus, rinko į 
ragina savo sekėjMasus po pamatu. Ji kart 
juoti popiežiaus aplankyti ir įsikandi 
Kalėdų kalbą. p miežį, ar avižą, žvirblis, 

o 1 1 inr ^^ėdavo nuo kraigo, kad;
George Sokolsl)

mes žurnalistas,
Sun” sausio 4 d. — Man geriausiai patinka 
popiežius yra savo kaimynui: — 
žmonių teisių gynėja Prikrauja šalines javais, 

____ __1—krimsdama rugius. Ak, ž 
GAMINA radeni!

--- - b ji iš laimės, kad buvo 
Jono uiuvpė ir koja ausiukę pasikrŠv. Jono utfYpė ir koja ausiukę pasikr 

Brooklyne, darbuoj^ngesnė dėl to ausiukės p 
ni studentai (trys Pasakyti, net ir patsai ž 
ir 4 vienuolės), -yisai gi pratarė, gurklį pe 
būdo ištobulinti Pūsdamas, kad balsas rimči; 
tą — penicillin. J'e — aš sakyčiau, kad nėr 
nydami dirba dienosią, kada kviečio grūdas 
karais. ardus, jog, jį nurijus, tau

-------------^iau, kad pavasarį nebloga
Arthur GreenffHrmėlaičių ir ypač kada ar 

jos parlamento M lysią. 0, tai gyvenimėlis 
jos narys, peikia S' fr Mlis plunksnj 
sistatymą Lentoj06 lyginaį • į
giu. \
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em- trolėje ir kadangi
kad nedidelių plotų į,

klimato kraštas, ų 
mas iš jos gaių 
tiems, kurie išliks;

AMERIKA

BALF RŪBŲ SANDELIO ŽINIOS
Įėjo 
sa- 

toti 
įsių 
adi- 
5ve- 
ilus 
i ir

'er paskutines 1944 metų dvi savaites, prieš 
ėdu šventes ir Naujuosius Metus, Bendrojo 

metų gale lietuviųierikos Lietuvių Fondo sandėlyje Brooklyne 
apie 700,000. Mta daugiau rūbų, negu per visą lapkričio ir 

spalių menesių. Šiuo metu sandelyje jau 
. arti ketvirtadalis milijono svarų rūbų ir 
Jynės, kurios didesnė dalis jau surūšiuota 
upresuota į nedidelius po 100 svarų pundus.

įjo- 
> m. 
u ir 
lek- 
ES- 
kad 
L ir 
ali- 
>dėl 
3 ir 
tre- 
jon 
jos 
iki- 
Vo- 
on-

apie 700,000. Rusį> 
kieti ją didesnė 
kartų ir turi didel; 
pačio šalčiausiojL 
joks civilizuotas įT 
nori gyventi. Iš tų į’er tą patį laikotarpį visa eilė mažesnių 
čių ir izoliuotų ari ugijų, pavienių amerikiečių lietuvių ir ne
viu, kaip ligšiolinį 
rodo, gali pabėgti;; 
nas iš kelių tūksti p 
66,000 ištremtų 1<U nė nuoširdžiai atsiliepė į mūsų 
dar didesnių skaį; 
Sibiran išT----- (
metų žus be vilties’ 
mylėtą kraštą vėl 
Atrodo, kad po šit 
lietuvių tauta bus 
ta į tą primityviu 
kuriame ji buvo 1? 
sėe Rečius laikais.
kios pažangos hj •“■“““>■ įuuų va.Kams, ypač a iki az m«ų 
atsuktas atgal ta-zlaus- Labai mazai gauta rubų kudlklams'

uvių kilmės, yra paaukoję rūbų.
lia proga reikia priminti, kad- tiek BALF 
riai, tiek lietuvių parapijos ir šiaip visuo- 

prašymus
vesti rūbams rinkti vajų.

T™!1 kokių rūbų daugiausia gauta 
Pastebėtina, kad iki šiol sandėlyje daugiau- 

gauta moteriškų rūbų: paltų; suknelių ir 
ą. Iš vyriškų rūbų daugiausia gauta paltų 
skalbinių; Vyriškų kostiumų (siūtų) gauta 
ai mažai ir tie patys gerokai sudėvėti, kar- 
; net suplyšę ir netinka vilkėti. Taip pat gau- 
nemažai rūbų vaikams, ypač 5 iki 12 metų

5 spragas reikės kokiu nors būdu užpildyti, 
’ras pats ir su avalyne. Moteriškų batelių 

ita daug, bet tuo tarpu vyriškų ir vaikų ba- 
4 — labai mažai, o ir tie reikės taisyti.

RŪBAI SIUNČIAMI TVARKINGIAU
’astebėtina, kad paskutiniu laiku gautieji 

3 Veteranai šiai,a* siuntiniai atsiųsti daug tvarkingiau su- 
iuoti ir supakuoti. Tai žymiai palengvina

ARO VETERA
i. Jonas Balkūnas

iro

•ia, 
oti 
ae- 
ir 

<a- 
co- 
ku 
je, 
su 
1U. 
10- 
m. 
ka
lc
is,

Pirmojo karo kai bą sandėlyje ir sutaupo nemažai laiko, čia 
teranų yra apie du da pažymėti, kad gruodžio 27 d. gauti iš 
Šiame kare kataliį ieagos apie 30,000 svarų rūbų buvo puikiai 
sudaro 46 nuošimi alyti, surūšiuoti 
graži pajėga. Cath utinių iš kitur taip pat daug tvarkingiau 
Veterans, Inc., narų nčiami.
siekia milijono. Dai Qew Britain, Conn, rūbus prisiuntė pažymė- 
nizuojama įrašyti i ai tvarkingai.
mojo karo veteram didesniais kiekiais rūbų nuo lapkričio pa
dedamos pastanga L ................ -- •
visus katalikus dak 3ALF 65 skyrius, Rochester, 
kare. Tai bus kelių 
gerai organizuotų, 
gų patriotų katalik 
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ja. Katalikai vėteipa.;,Kun. V. A. šimkonis, Wanamie, Pa.;

ir supakuoti. Daugumas

gos iki Naujųjų Metų atsiuntė:
, N. Y.; Šv. 

>zapo parapija, Nanticoke, Pa.; šv. Onos 
•apija, Luzerne, Pa.; BALF 89 skyrius, 
Ipmont, Penna.; BALF 44 skyrius, Pitts-

ns 
n- 
Is-

LIS 
ti- 
o-

ią 
ė-

o-
a- 
e-

ti
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i- 
ir 
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pramatę tautines« Kazimiero parapija, Plymouth, Pa.; šv.
jas, kaip lietuvių,l( Įę0|0 parapija> Scranton, Pa.; Kun. V. Vil-

- - ;aitis, Cleveland, Ohio; BALF 40 sk., Pitts-
_ l, Nashua,

H.; Nekalto Prasidėjimo parapija, Camb-
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND 

101 Grand Street,
Tel. EVergreen 8-6203

Kazimiero parapija, Plymouth, Pa.; Šv.

vokų, ukrainų ir L • • ' 2" • Z‘LF
jungs į vieną galą pa . §v< Kazimiero parapija 
lie War Veterans d 
ted States.

ridge, Mass.; BALF 20 sk., Great Neck, N. 
Y.; Švč. Trejybės parapija, Wilkes Barre, Pa.; 
Šv. Kazimiero parapija, Chicago Heights, UI.; 
kun. V. Puidokas, Westfield, Mass.; BALF 22 
skyrius, Norwood, Mass.; BALF 35 skyrius, 
Newark, N. J.; BALF 86 sk. Paterson, N. J.; 
Lietuvių brolių dr-ja, Branford, Conn.; BALF 7 
sk., Harrison, N. J.; BALF 11 sk., New Britain, 
Conn.; BALF 64 sk., Baltimore, Md.; Šv. Juoza
po parap., Scranton, Pa.; Kun. A. Ežerskis, Wil
kes Barre, Pa.; Aušros Vartų parapija, Worces
ter, Mass.; Šv. Marijos parapija, Kingston, Pa.; 
BALF 8 skyrius, Bridgeport, Conn.; Lietuvių 
Pergalės ir Raudonojo Kryžiaus komitetas, 
Philadelphia, Pa.; šv. Kazimiero parapija, Wor
cester, Mass.; BALF 41 skyrius, Lewiston, Me.; 
BALF 73 sk., Racine, Wis.; BALF 32 sky
rius, New Haven, Conn.; šv. Kiyžiaus parapi
ja, Schenectady, N. Y.; J. Lapinskas ir A. Žvir
blis, Jersey City, N. J.; A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos kuopa, Hudson, Mass.; šv. Antano 
parapija, Forest City, Pa.; BALF 12 sk., Hart
ford, Conn.; Šv. Petro ir Povilo parapija, Rock
ford, Ill.; kun. Konst. Strimaitis, Albany, N. Y.; 
BALF 41 skyrius, Lewiston, Me.; Šv. Vincen
to parapija, Springfield, Ill.; Neperstojančios 
Pagalbos parapija, Cleveland, Ohio; BALF 51 
skyrius, Binghamton, N. Y.; BALF apskritis 
Chicago, Ill.; BALF 71 skyrius, Athol, Mass.; 
W. Kasputienė, Tower City, Pa.; šv. Juozapo 
parapija, Mahanoy City, Pa.

DĖL AVALYNĖS IR RŪBŲ TAISYMO
Kai kurie BALF skyriai, šiaip draugijos ir 

net atskiros moterys teiravosi, ar verta suor
ganizuoti rūbams siūti ir taisyti ratelius. Tai 
būtų labai naudinga ir, kur galima, tokius ra
telius patartina įsteigti. Reikia siūti naujų rū
bų kūdikiams, vaikams, taisyti senus, o ypač 
taisyti avalynę. Kai kuriems BALF skyriams 
patarėme, jeigu galima, surasti vietoje žmogų 
ar žmones, kurie laisvu laiku ar vakarais galėtų 
taisyti batus.

DAR NE VISI ATSIUNTĖ
Nors jau turime arti ketvirtadalio milijono 

svarų rūbų, betgi dar toli nuo mūsų dabar užsi
brėžtojo vieno milijono svarų. Rūbų reikia dar 
tris kartus daugiau, negu turime. Neabejojam, 
kad visi BALF skyriai, parapijos, draugijos ir 
pavieniai lietuviai toliau tęs rūbų rinkimą ir 
siuntimą, kurį ypač išplėskime vasario mėnesy.

Visus rūbus malonėkite siųsti BALF sandė
lio adresu:

OF AMERICA, INC., WAREHOUSE 
Brooklyn 11, N. Y.

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS
Svarbus įspėjimas

4. Ryšiai su i
Katalikai vetera, 

tautiškoms organ ' 
veikti autonominiai 
reikalams. Jie nekli 
gelbės kiekvienai 
Katalikai veterans
priešingi kitų veten,,Kiekvieną amerikietį gi- 
nizacijoms, kaip Ve 
Foreign .Wars arte 
can Legion. Juk q>s pajėgos visuose mūšio 
ir Jewish Veterans įkuose”, pasakė J. A. Krug, 
Protestant Vetera iro Gamybos Valdybos pir- 
Šios visos organizai ninkas. „Jų stiprybė kovo- 
kia saviems ypating 
kalams; viena kitai 
tarauja. Katalikai H atsargų — ir dabar, kai 
net raginami įsirašys kovojame svarbiausiuos 
F. W. arba America išiuose, mums tenka pris- 
ir ten savo įtekmę ti tyti ypatingai didelį kiekį 
bar kyla klausimas sargų. Visiems yra žinoma, 
kalinga lietuvių vett .d mums laiku nepagami- 
ganizacija, ir kokia ls 
būti? Ar, iš viso, b udmenų ir pabūklų, taip 
dingą suburti visus ikalingų sėkmingam mu- 
pirmojo karo ir d r — ------------ -------- —
karo ekskareivius;

,i jaudina kovos dvasia, ku- 
. parodo mūsų ginkluoto-

labai daug pareina nuo 
ikamų ir nuolat įplaukian-

šiui vesti, bus atitolinta per
galės diena; ir vis dėlto fak
tas yra, kad mes nepagami
name pakankamo kiekio ka
ro gaminių pakankamu grei
čiu ir negalime patenkinti 
skubių mūsų karo pajėgų rei
kalavimų, nors ir pagamina
me į mėnesį už virš 5 bilijo
nų dolerių vertės ginklų.”

Ickes įspėjo, kad turimos 
petrolijaus gaminių atsargos 
užteks visiems, tik, žinoma, 
reikia vengti bereikalingo 
eikvojimo ar atsargų sudari- 
nėjimo.

ir nepristačius visų

Gasolino atsarga ne kritiška
Harold L. Ickes, Petroli

jaus administratorius, pa
reiškė, kad valstybė paliko 
Kalėdų savaitę su kūrenamo
sios alyvos ir gasolino atsar
gomis ribotomis, bet ne kri
tiškomis.

Sąžiningai vykdė taisykles
Kainų Reguliavimo Įstai

gos administratorius Chester 
Bowles radijo kalboje pareiš
kė, kad visos šalies prekybi
ninkai, su, palyginti, mažo
mis išimtimis, sąžiningai 
vykdė Kainų Reguliavimo Įs
taigos nustatytas taisykles.

„Kad ir ne visada jie sutik
davo su būdais, kuriais mes 
stengėmės išlaikyti kainas ir 
nuomas tinkamame lygyje, 
vis tik jie visada lošė atvi
romis kortomis, žinodami,

Antanas Vaičiulaitis

“"'“'X' ELE IR ŽVIRBLIS

DOMISI POPIEi Kadaise pelė ir žvirblis gyveno didelėje santaikoje. 
 su jie lizdus buvo susisukę vieno ūkininko kluone.

Federal Council l [irblis savo vaikus perėjo palėpėje, o pelė šmižinėjo 
ches (protestantų i linėje po šiaudus, rinko grūdus ir savo urvą buvo 
ragina savo sekėju sikasus po pamatu. Ji kartais sąspara atkrebždėdavo 
juoti popiežiaus H čiulio aplankyti ir įsikandusi atnešdavo ar tai kvietį, 
Kalėdų kalbą.

George Sokolsky, 
mės žurnalistas, „N 
Sun” sausio 4 d. par 
popiežius ;

’ miežį, ar avižą, žvirblis, atsidėkodamas pelei, su- 
rškėdavo nuo kraigo, kada pamatydavo katiną žėb- 
įburnį atrėplinant.
— Man geriausiai patinka ruduo, — vieną dieną pa-

■ . yra fibke pelė savo kaimynui: — bernai ir mergos ligi pan-
žmonių teisių gynėjai l prikrauja šalines javais, ir aš gyvenu, kaip rojuj, 

■ ^krimsdama rugius. Ak, žinotum kaip nutukau per-
GAMINA VA!5ai rudenį!

Ir ji iš laimės, kad buvo tokia nusipenėjusi, net su
lini? fpė ir koja ausiukę pasikrapštė. Ar ji buvo dar lai- 

Brooklyne, darbuojas lingesnė dėl to ausiukės pasikasymo, niekas negalė- 
ni studentai (trys SU pasakyti, net ir patsai žvirblis.
ir 4 vienuolės), — i® Jisai gi pratarė, gurklį pašiurpindamas ir kaklą pa
budo ištobulinti naU ūsdamas, kad balsas rimčiau ir storiau skambėtų:
tų — penicillin. Jie H— aš sakyčiau, kad nėra gražesnių dienų, už va- 
nydami dirba dienom kada kviečio grūdas pageltonuoja ir būna toks 
karais.

Šv. Jono

Jisai gi pratarė, gurklį pašiurpindamas ir kaklą pa-

— Aš sakyčiau, kad nėra gražesnių dienų, už va-

ardus, jog, jį nurijus, tau net gūžį niežti. Dar saky- 
au, kad pavasarį nebloga žvirbliui, kada lapai pilni 
irmėlaičių ir ypač kada artojas pamiršta užakėti avi-Arthur Greenwood

jos parlamento Dark lysią. q, taį gyvenimėlis tada!... 
jos narys, peikia Štai 
sistatymą Lenkijos 
giu.

Ir žvirblis visas plunksnas pašiauše, kad buvo pa
lšus lyginai į sudžiūvusį ir susprogusį konkorėžį.

kad kainų kontrolė tarnauja 
apsaugai visų grupių, ar tai 
būtų prekybininkai, darbi
ninkai, ar ūkininkai.”

Karo išlaidos
Jungtinių Valstybių karo 

išlaidos lapkričio mėnesį su
darė 7,095,000,000 dolerių, 
arba 352,000,000 dolerių ma
žiau už spalių mėnesio išlai
das. Karo išlaidos per dieną 
lapkričio mėnesį sudarė vi
dutiniškai po 272,900,000 do
lerių, o spalių mėnesį buvo 
286,400,000 dolerių per dieną.

Medicinos patariamoji grupė 
veteranams

Generolo Frank T. Hines, 
Veteranų Reikalų Adminis
tratoriaus, pranešimu, Vete
ranų Reikalų Administrato
riui įsteigta speciali medici
nos sričiai patariamoji gru
pė. Grupę sudarys 15 įžy
miausių visos šalies medici
nos autoritetų, apimančių vi
sas svarbiausias medicinos 
sritis.

Gen. Hines paaiškino, kad 
naujosios specialiosios Medi
cinos Patariamosios Grupės 
veikimas pasireikš pirmoje 
vietoje išsprendime painių 
medicinos problemų, užgulu
sių Veteranų Administraciją, 
apžiūrint ir gydant tūkstan
čius šio karo jaunų veteranų.

Pagalba veteranams
Kainų Reguliavimo Įstai

gos pranešimu, veteranams, 
įsigijantiems namus, Vetera
nų Reikalų Administrato
riaus garantuotais pinigais, 
netaikoma Kainų Reguliavi
mo Įstaigos taisyklė, kuria 
privaloma įmokėti 20 nuošim
čių pirkimo sumos, iki įgau
namu teisė turėti gyventojo 
legalaus iškraustymo liudiji
mą.

Pagal Kainų Reguliavimo 
Įstaigos nuomų taisykles, na
mo pirkėjas neturi teisės iš
kraustyti gyventojo, iki jis 
nėra įmokėjęs bent 20 nuo
šimčių namo kainos.

Seni liudijimai nebeveikia
Kainų Reguliavimo Įstai

gos pranešimu, gruodžio 23 
dieną pasibaigė galiojimo 
laikas visiems padangų (ta- 
jerų) racijonavimo liudiji
mams, išduotiems 1944 metų 
kovo 23 dieną ar anksčiau.

Šiuo veiksmu nesitikima 
sudaryti nuostolių motorų 
vartotojams, kadangi labai 
mažas skaičius šių liudijimų 
yra palikęs neišnaudotas.

Kainų Reguliavimo Įstaiga 
pataria turintiems nesunau
dotus liudijimus ir norin
tiems pratęsti jų veikimą 
kreiptis į savo vietinę Karo 
Kainų ir Racijonavimo Įstai
gą-

Taip juodu šnekėjosi vieną pavasario dieną. Saulu
tė gražiai švietė, pienės ir ramunės žydėjo, ir smilga 
dūzgeno, vėjo papučiama, žvirblis buvo nusileidęs ant 
takelio pakluonėj, kui' saulės atokaitoj pelė šmižinėjo 
ir laižė savo skrandutį.

— Gera dabar po sąšlavas straksėti ir čirškėti, — at
sidūsėjo žvirblis, — bet žiemą, kaimynėle, vos nenuša
lau ir iš bado vos nesprogau: anei grūdelio, anei vabalė
lio ar duonos trupinėlio. Du gražūs ir stori žvirbliai toj 
pačioj palėpėj, kur aš lizdą susivijau, ėmė ir sušalo.

— Ir man sunkių dienų būta, — pritarė pelė. — Dar 
anksti iš rudens vyrai iškūlė visus javus, nuo gaigystės 
ligi nakties spragilais trankydami, ir, supylę į maišus, 
išnešė į klėtį. O ten įsikūrė žvyne ir man nė pasipai
nioti neleidžia. Vieną kartą atsitiko, kad tris kiauras 
dienas doresnio grūdelio nesukrimtau.

Ji sušniukštė nosiuke, susigraudinus, ir ašarą nuo 
barzdos nusibraukė.

— čir-čir-čir! — garniai sučirškė žvirblis ir snapu 
kaptelėjo į žemę.

— Ką radai, kūmai? — atsiliepė peliukė. — Nors 
tu, kaimyne, esi iš smarkiųjų padermės ir pusėtinas 
padauža, bet prie manęs teikis būti mandagus, nes ži
nai, kad aš esu švelni ir greitai nusigąstu.

— čir-čir-čir! — nesiliovė rėkęs žvirblis ir net spar
nais brūkštelėjo per žemę: tai buvo ženklas, kad jisai 
baisiai patenkintas. — Miežio gimdą! Radau miežio 
grūdą...

— Va, ir man gi po kojų kažkas pasimaišė.
Peliukė prikišo nosytę ir pasižiūrėjo, ką radusi.
— Kaip mane gyvą matai, — tarė ji, — ir aš miežio 

grūdą radau, tokį didelį, kad net sunku apžioti. Tik aš 
nerėkauju ir neskeryčioju, kaip tu.

MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ ŽINIAI
Pernai mokesčių (taksų) 

mokėtojai ir mokėtojos turė
jo galvosūkio išskaičiuoti, 
kiek pinigų jie ir jos turi pa
siųsti iždui (Collector of In-

Apribota gamyba
Karo Gamybos Vadyba, 

imdamosi tolimesnių žygių 
sustabdyti gamybos civilių 
reikalams kliudysią karo pa
stangoms, pareiškė, kad ci
vilinė gamyba bus apribota 
1944 metų paskutiniojo ket
virčio lygiu.

Milijonai karo veteranams
Veteranų Reikalų Admi

nistratorius Gen. Frank T. 
Hines praneša, kad Veteranų 
Administracijoje apie 25 mi
lijonai dolerių laukia išdali
nami tarpe 30 tūkstančių pe
reitojo karo veteranų, jei jie 
kreipsis tuo reikalu, kol ne
pasibaigė liudijimų galiojimo 
laikas.

Viskas, ką minėtieji vete
ranai privalo atlikti, minė
tiems pinigams gauti, yra pa
sinaudoti teisėmis, kurias 
jiems suteikia tarnybos liu
dijimais.

Patvarkymas dėl racijonuo- 
jamo maisto

Suprastintas būdas aprū
pinti racijonuojamu maistu 
tokius įvykius, kaip bažnyčių 
vakarienes, bankietus ir pik
nikus, kur imamas atitinka
mas mokestis, buvo paskelb
tas Kainų Reguliavimo Įstai
gos. 1944 metų gruodžio 15 
dienos paskelbimas apima 
naujus, pripuolamus racijo- 
nuojamo maisto vartotojus.

Tokiam reikalui iškilus, 
reikia kreiptis į vietines raci
jonavimo įstaigas, tam reika
lui vartojant blanką Form— 
R 315. Šitie blankai gaunami 
vietinėse Kainų Reguliavimo 
įstaigose.

•Prašymas maistui gauti 
turi būti paduotas 30 dienų 
iš anksto prieš tą dieną, ka
da maistas bus vartojamas. 
Praėjus reikalui, tos rūšies 
vartotojas turi per 10 dienų 
pranešti, kiek maisto suvar
tota ir kas padaryta su liku
siu maistu.

Be racijonavimo taškų
Batų pardavinėtojai galės 

parduoti ribotą kiekį iš ma
dos išėjusių batų be racijo
navimo taškų, bet tik tam 
reikalui turės gauti Kainų 
Reguliavimo Įstaigos prita
rimą. Kaip jau anksčiau pa
tvarkyta, pardavinėtojai už 
tuos iš mados išėjusius ba
tus galės imti ne daugiau 
kaip vieną dolerį už porą, ar
ba 50 centų už vieną batą.

OWI.

temai Revenue), šįmet taksų 
mokėjimo tvarka yra paleng
vinta. Taksų apskaičiavimo 
bėda daugeliui žmonių yra 
pašalinta.
Dabar daugeliui darbo žmo

nių tvarka bus tokia:
1. — Jau, tur būt, gavote 

iš savo samdytojų dvigubą 
popierėlį. Jis yra vadinamas 
Form W-2.

2. Jame pažymėta kokią 
algą už 1944 metus gavote.

3. Jame pažymėta, kiek iš 
jūsų algos išskaityta tak
sams mokėti.

4. Jeigu tik tiek pajamų 
gavote, kiek pažymėta tame 
popierėly, jeigu iš kitokių 
šaltinių per visus metus ne
gavote daugiau, kaip $100, 
tai įrašykite į popierėlį gautą 
algą ir iškolektuotą taksam 
sumą, pasirašykite ir išsiųs
kite jį: Collector of Internal 
Revenue adresu, atitinka
mam mieste.

5. Kolektoriaus ofisas iš
skaičiuos, kiek jūs turite už 
1944 metus taksų sumokėti 
ir atsiųs jums vėliau sąskai
tą.

6. Dažniausia pasitaikys 
taip, kad jūsų taksų sąskai
ta ne atitiks pilnai tai sumai, 
kurią iškolektavo iš jūsų al
gos kompanija. Kolektoriaus 
ofisas arba sugrąžins jums 
sumokėtų pinigų balansą, ar
ba pareikalaus primokėti.

7. Taksų kolektoriaus ofi
sas apskaičiuos taksus, jeigu 
jūsų alga nesiekė daugiau, 
kaip $5,00(1 metams.

8. Taksų kolektoriaus ofi
sas apskaičiuos taksus taipgi, 
jeigu jūsų pajamos atėjo iš 
dividendų arba nuošimčių.

9. Jeigu gi jūsų pajamos 
atėjo iš biznio, rendų, profe
sionalių patarnavimų ar ki
tokių šaltinių, tai turite iš
pildyti taksų formos 1040 
blanką.

J.A.V. laivyno vadas admi
rolas Ernest J. King pirmuti
nis turės savo epoletuose pen
kias žvaigždes ir vadinsis 
„laivyno admirolas”.

Kasdien Švč. Jėzaus Šir
dies programa šiuo metu duo
dama per radiją iš 141 sto
ties.

Sakoma, kad pernai krau
tuvių vagiliai — išvogė iš 
krautuvių visokios rūšies 
daiktų 80 mil. dol. vertės.

Harper aukštesnės mokyk
los krepšinio narys Al. Mik- 
šis stipriai pasirodė sporto 
atidaryme, garsiam Čikagos 
universiteto sporto aikštėj.

Tiesusis Vyrų 
Kelias Pirmyn

„Būti Vyrų Apašatalavi- 
mo Sąjungos nariu, tai reiš
kia būti tikrai sąžiningu ka
taliku”, — taip pasakė vie
nas kilnus Lietuvos ūkinin
kas. O sąžiningumas atsiran
da ten, kur yra asmens pri
sirišimas prie Kristaus, mū
sų Vado. Tas, kuris dieną iš 
dienos auga Dievo meilėje, 
bus Jam ištikimas ir sąžinin
gai eis savo pareigas, neno
rėdamas Jo įžeisti.

Geriausias kelias vyrams į 
Kristaus Širdį yra bendra 
mėnesinė Komunija. Gal kam 
atrodys, kad per staigiai ir 
per daug reikalaujama. Ne
tiesa. Juo didesnius statysim 
reikalavimus, juo didesnį tu
rėsim pasisekimą! Jei kiek
vienoje lietuvių parapijoje 
50 vyrų drauge eitų kas mė
nuo prie Dievo Stalo (ge
riausiai Šv. Vardo dr-jos sek
madienį), kokį jie padarytų 
nepaprastą įspūdį kitiems! 
Apsileidžiusiuose atsirastų 
ūpas, bailiuose — drąsa. O 
penkiasdešimts vyrų kas mė
nesį garbingai įneštų Kristų 
— Karalių į savo namus.

Kartu atsirastų meilė, sa
vęs išsižadėjimas, kantru
mas, doras ir pavyzdingas 
gyvenimas. Tas visas priža
dintų religinį atgimimą vyrų 
tarpe. Šventasis Tėvas Pi
jus X yra pasakęs: „Jei vi
same pasaulyje vyrai eis sy
kį per mėnesį prie Dievo Sta
lo, tada aš būsiu visai paten
kintas”.

Reikia turėti mintyje per
maldavimo atlyginimo inten
ciją. Niekas taip vyrams ne
paveikia, kaip mintis — „ei
nu Šv. Komunijos tarū^kad 
atlyginčiau Dievo Širdjįmi už 
visas Jam daromas skriau
das, paniekinimus, persekio
jimus”. Tokianą_JĮi^n^y^*iM 
daro artimesnis ir jam "dau
giau ir daugiau rūpi sielos 
gyvenimas ir Kristaus Ka
ralystės plėtojimas.

Kur tik Vyrų Apaštalavi
mas byvo įvestas ir tinka
mai sutvarkytas, visur buvo 
žymus Eucharistinis atgimi
mas. Vyrai, pripratę eiti Ko
munijos ne dažniau, kaip vie
ną ar du kartus per metus, 
mielai eina kiekvieną mėne
sį. Atsiranda ūpas, kurs per
gali apsileidimą; atsiranda 
jėgos, kuriomis vyras perga
li pusėtinumą; atsiranda drą
sa, kuria jis pergali žmonių 
baimę... Tai yra vyrų tiesu
sis kelias.

(Iš „žvaigždės”)

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

— Tai pauliosim! — džiaugėsi žvirblis. — Einam 
kur į.kamputį ir išsikeliam puotą.

— Einam! — sutiko pelė ir apžiojo savo miežį.
Jos abu žandai nuo to išsipūtė, lyg patinę būtų.
Bet štai ji vėl padėjo ant takelio savo radinį ir pra-. 

šneko:
— Man šovė į galvą, ar negeriau būtų tuos du grū

dus pasėjus ir rudenį šimteriopai nuvalius.
— Ką? — pražiojęs snapą, pasiklausė žvirblis.
— Taigi, aš aušinu burną ir šneku, kad jeigu pasė- 

tume savo miežius ir rudenį, išeižėję supiltume į aruo
dą, tai žiemą nereikėtų pusbadžiai stipti ir žvynei pa
vydėti.

— Bet, širdele, man vistiek gaila šio miežio.
— Kūmai, ar tu galvą ar puodynę nešioji: gi rude

nį šimteriopą derlių gausi!
— Ar tu manai, kad užaugs šimtas tokių didelių, 

apvalių miežių, kaip šisai?
— Tikrių tikriausiai. Ir dar didesnių, jeigu tik dir

vą gerai išarsim.
Žvirblis, pakėlęs koją, pasikrapštė pilvą ir ūmai su

čirškė:
— Aš tik dabar supratau, kad teisingai šneki, širde

le. Na, greičiau prie darbo! Nuo ko pirmiausia pradėti?
— Mačiau, kad šio kluono ponas, kai javus sėjo, iš 

pat pradžių žemę suarė, o paskui suakėjo ir grūdus 
subėrė į dirvą...

— Kaimynėle, tu būsi artojas, o aš akėtojas.
— Gerai jau, gerai, nors artojo darbas visados sun

kesnis, ir plėškė nugarą pragraužia.
Pakinkė žvirblis pelę į žagrę ir vaikščioja žiūrėda

mas, kaip toji nuo vieno dirvos galo ligi kito plunkia 
sušilusi ir pūškuoja. Arti ji arė gražiai, vagą prie va
gos lygiai priklodama ir tiesiai, kaip pagal siūlą, visą

lysią suguldydama. Bet tai buvo tik niekai palyginus, 
ką žvirblis išdarė, kai atėjo eilė akėti. Jis buvo toks 
apsukrus ir nagingas, kad jam nei akėčių nei virbų 
nereikėjo: tik atsisuko jisai atbulas, kad pradėjo nagais 
kapstyti žemę, kad pradėjo grumstus mėtyti ir tru
pinti, net akys žaižaravo, į tokį darbininką bežiūrint. 
Tuoj visas laukas skersai ir išilgai buvo taip išpuren
tas, jog visa dirva atrodė kaip miltais nupilta. Negana 
to, kad jisai taip gražiai išakėjo tuos arimus ir net 
vieną slieką radęs nurijo, bet, pabaigęs savo darbą, 
jis nė trupučiuko nebuvo nuvargęs ir net dar po to 
žemę išsivaliojo, sparnais plumpėdamas.

žvirblis parišo peliukei sėtuvą po krūtine ir ten su
dėjo anuos du grūdus, kuriuos paskui pasėjo ir dailiai 
žeme užžėrė, kad varnas ar vištos neužtiktų ir nepra
rytų.

Taip jiems besidarbuojant, jau ir vakaras atėjo. 
Žvirblis su pele sėdėjo prie savo lauko, kol anapus šilų 
patekėjo mėnulis ir apuokas gluosny ėmė ūkti. Tuomet 
jie pabūgo pelėdų ir žalčių, kurie per žolę taip geba 
šliaužti, jog nė lapelis nesušnerės, ir grįžo į kluoną.

Atsisveikindamas pelę, žvirblis tarė:
— Kaip tu sakytum, kaimynėle, ar jau rytoj mie

žis žydės? *
— Tuoj matyti, kad pats niekados nei sėjai, nei 

piovei, tik artimo derlių grobei. Būtų gerai, jei rytoj 
javas diegą išleistų. Ir be to, neįsivaizduok, kad mie
žis taip pražys, kaip rožė ar bijūnas.

Po tų žodžių ji šmurkštelėjo į olą ir tuoj užmigo, 
nors pusėtinai perštėjo strėnas jai nuo plėškės.

Ryto metą žvirblis pakirdo su pirmaisiais gaidžiais 
ir, lovyje nusiprausęs bei pluksnas dailiai susiklostęs,



ŽUVO 6 KAPELIONAI

MIRĖ A. a. Petras Raguckas

SODALIEČIŲ SUVAŽIAVI
MO BELAUKIANT

Philadelphijos ir apylinkės 
Sodaliečių suvažiavimas šiais 
metais bus gegužės mėnesį, 
sykiu su gegužės mėnesio 
procesija ir kitomis pamaldo
mis į Mariją.

Suvažiavimo vieta dar ga
lutinai nepariųkta, bet ji 
greičiausiai įvyks Šv. Andrie
jaus parapijoj, nors dar yra 
svarstoma ir kita galimybė, 
kad tas susivažiavimas ga
lėtų įvykti Villa Joseph Ma
rie, kur sodalietės pavyzdin
gai tvarkomos, kur taip gra
ži aplinka procesijai ir ki
toms iškilmėms.

Sodaliečių suvažiavimo di
rektorium išrinktas kun. 
Stan* Lukšys, Šv. Jurgio pa
rapijos vikaras, o jo pagelbi- 
ninku kun. V. Včžis, šv. Ka
zimiero parapijos vikaras. 
Juodu jau daro visus pasi
rengimus, kad minėtas suva
žiavimas šiemet būtų tikrai 
naudingas ir sėkmingas.

Iš Philadelphijos arkivys
kupijos jau žuvo 6 karo kape
lionai iš 69 tarnaujančių ka
rinėse dalyse. Štai tie žuvu
sieji: kunigai McGarrity, Ir
win, Gillespie, Bonnor, 
Hughes, Conway.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. SeSt. 8:00 p.nv 

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2987

Sausio 8 d. mirė Kazimie
ras Babravičius, 140 Morris 
St. Velionis išgyveno visą 
amžių nevedęs ir buvo atvy
kęs iš provincijos pas savo 
pusseserę M. Berneckienę. 
Jis ten susirgo ir mirė.

Palaidotas iš Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčios sau
sio 13 dieną.

Antanas Vaicekauskas, 
219 Mifflin St., savo gyveni
mą išgyveno vienas. Jis susi
laukė ir ilgo amžiaus. Dirbo 
Horn & Hardart kompanijoj. 
Jis jau ilgoką laiką sirgo li
goninėj, vėliau buvo patal
pintas namuose, kur gerai 
prižiūrimas ir prisirengęs 
šventai numirė sausio 11 die
ną.

Jis palaidotas Šv. Kryžiaus 
kapinėse sausio 15 dieną. Sa
vo santaupas paliko gailes
tingumo darbams paremti.

vojų, kad kas įsilaužtų į mo
kyklą ir t.t.

Naujoji valdyba, vadovau
jant energingai pirm. p. E. 
Mironienei, rengiasi įsiruoš- 
ti tą choro kambarį ir ten jį 
padaryti visos parapijos mo
teriškosios giminės gražiau
siu ir naudingiausiu kamba
riu, į kurį galėtų laiks nuo 
laiko susirinkti ir padirbėti 
ir pasilinksminti visos para
pijos organizuotos moters, 
mergaitės, jei tik jos norėtų 
prisidėti įrengti.

KRAUJO DIENA

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

i

$

e!6, graži koplyčia, erdvi salė. Pa-/ 
elelvlngiems sutelkiama nakvynė.į 
Viskas nemokamai. Kreipkitės 

dienų ar naktj.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa. 
odernlška laidojimo įstaiga. DI-1

ŽUVĘS KARYS LAUKIA VAKARIENĖS

Šv. Kazimiero parapijos 
metinės vakarienės šiemet vi
si labai laukia, nes ji bus su 
gražia programa, kurią iš
pildys visi geriausi mokyk
los artistai. O valgiai taip 
bus smokauniai pagaminti, 
kad visi valgys ir dar dau
giau norės. Vakarienės bilie
tai labai greitai išperkami ir 
kitiems gali pritrūkti. Ku
riems neteks, tai tie galės ba- 
liavoti apatinėj salėj. Po va
karienės bus šokiai.

MIRĖ PRIE BAŽNYČIOS

MOTINŲ KLUBO VEIKLA

Šv. Kazimiero Parapijos 
Motinų Klubas gražiai veikia 
jau 3 metai. Jų rūpesčiu at
naujinta mokyklos patalpos, 
naujai išdažytos, rengiamasi 
išdažyti parapijos salę ir į- 
vesti pagerinimų mokinių gy
venime. Ligi šiol mokiniams^ 
kiekvieną pirmą mėnesio 
penktadienį rengiami bendri 
ir šilti pusryčiai, paruošiami 
užkandžiai neturtingiems mo
kiniams, prisidedama prie 
mokinių ekskursijų, parem
ta bažnyčios tarnautojų įvai
rūs reikalai ir pagelbėta se
serims mokytojoms.

Vėliausiu laiku Motinų 
Klubo rūpesčiu ir pastango
mis, išdažytas laisvas mo
kyklos kambarys, kuriame 
jos rengėsi turėti susirinki
mų kambarį ir bendrų vaka
rojimų susirinkimus. Dabar 
tas kambarys tebėra tuščias 
ir neįrengtas. Teko nugirsti, 
kad ten bus pavesta mokyk
los reikalams, o motinom pa
vesta buvęs choro kambarys, 
kuris yra patogesnioj vietoj 
ir didesnis, nereiks laikyti a- 
tidaros mokyklos, nebus pa-

Sausio 10 dieną P. Anta
naitienė per savo lietuvišką 
radijo programą paskelbė, 
kad Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė būtų ypatingai pa
minėta, jei lietuviai paskir
tų dieną ir duotų kraujo gel
bėti karius. Tai ne naujas su
manymas, daug sykių svars
tytas ir dalinai vykdytas vie
nos ar kitos lietuvių grupės, 
bet labai plačiai neišvysty
tas. Tai būtų gražus sumany
mas ir naudingas darbas.

Tik toks sumanymas būtų 
daug daugiau sėkmingesnis, 
jei jis būtų skelbtas drauge 
su mūsų lietuviškų organiza
cijų talka ir ypač su bendru 
lietuvių Komiteto varomu 
darbu Raudonajam Kryžiui 
remti ir kitiems darbams lie
tuvių atžvilgiu atlikti. Žino
ma, individualiai gražūs su
manymai gali padaryti gera, 
bet jie niekuomet neatneš 
tiek naudos, jei jie būtų vyk
domi sutartinai ir visuotinai. 
Bet šis žygis yra pagirtinas.

SUGRĮŽO MARINAS

Marinas Pranas Kundro
tas, 1707 S. 2nd St., pirmą 
kartą sugrįžo Amerikon po 
30 mėnesių kariavimo kelio
se invazijose — Guadalcanal 
ir kitose vietose. Jis yra per
gyvenęs didelių baisybių, ku
rių ir apsakyti negalima.

Jis parsivežė daug suveny
rų iš japonų fronto. Po karo 
jis paskelbs savo atsimini
mus plačiau. Dabar karys il
sisi 30 dienų atostogų po to
kių sunkių ir pavojingų kovų.

Kovos laukuose kankino 
netik priešo kulkos, bet ir 
baisios tų kraštų ligos, daug 
nukankina negyvai ar susilp
nina jų sveikatą. Pranas, pa
dėkodamas Dievui už sveiką 
sugrįžimą, užprašė mišias, 
kad ir toliau būtų laimingas 
jo kariškas gyvenimas.

Tai buvo prieš pat Kalė
das, kai jaunuolis a. a. Petras 
Raguckas, 1334 Howard St., 
ėjo mirtinon kovon. Jis dar 
manė sulaukti Kalėdų ir gal 
laimingesnių Naujųjų Metų. 
Bet neprietelio žiauri kulka 
sužeidė jaunuolį taip pavo
jingai, kad jis gruodžio 19 
dieną, tik savaitę prieš Kalė
das, atsiskyrė su šiuo pasau
liu, užmigo Viešpatyje.

Jo mylima motina, p. Teo
filė Razgienė, nujautė nelai
mę. Nelinksmos jai buvo Ka
lėdos ir dar liūdnesni Nauji 
Metai. Kai tik bažnyčioj bu
vo primenamas karių gyveni
mas, tai tuoj jai ašaros 
trykšdavo. Mat, motinos šir
dyje daugiau parašyta ir 
greičiau skaitoma, kaip ko
kiame laiške ar telegramoj.

Velionis buvo gimęs Phi- 
ladelphijoj, 1916 metų liepos 
mėn. 10 dieną. Jis visą laiką 
gyveno South Philadelphijoj, 
lankė Šv. Kazimiero parapi
nę mokyklą ir artimai drau
gavo su visais lietuviais. Tai 
buvo šv. Kazimiero parapijos 
artimas jaunas narys. Ka
riuomenėn paimtas 1941 m. 
lapkričio 23 dieną. Europon 
išvežtas 1944 m. spalių mė
nesį.

Dalyvavo visuose didžiuo
se mūšiuose, perėjo Prancū
ziją, Belgiją, pasiekė Vokie
tiją, kurioj ir paguldė savo 
jauną galvelę.

Savo laiškuose labiausiai 
užjautė mielą motinėlę, kuri 
jį taip mylėjo ir laukė su
grįžtant, nes tik jį vieną sū
nų turėjo. Jis buvo motinos 
didžiausia paguoda.

Motina viską laikė, jo dra
bužius ir viską, kad tik jis 
sugrįžtų. Bet kitaip lemta. 
Kai tik sužinojo, kad jos sū
nus žuvęs, tai nebemiela pa
sidarė jos namai, ji tuoj iš
ėjo iš savo namų, viską pali
kusi. Dabar gyvena pas savo 
dukrelę p. A. Reilly. Už a. a. 
karį iškilmingos trejos šven
tos Mišios bus atlaikytos sau
sio 19 d., tai yra už mėnesio 
po jo mirties.

Teodora Ginevičiene, 3251 
Edgmont St., dažnai ėjo Sak
ramentų ir lankė Dievo na
mus — bažnyčią. Gal todėl 
ji taip laiminga, kad ir mirė 
prie bažnyčios.

Sausio 5 dieną ji atėjo į 
bažnytėlę, priėjo išpažinties, 
karštai pasimeldė, išėjo iš 
bažnyčios ir netoli paėjusi 
užmigo Viešpatyje prie baž
nyčios. Ją mirštančią pama
tė viena praeivė, kuri padėjo 
ją palydėti į namus, bet jau 
buvo mirusi.

Palaidota iš šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčios sausio 11 
dieną. Ilsėkis ramybėj. Tegul 
Viešpats priima Tavo sielą, 
kuri savo gyvenime Jį mylė
jo-

Sausio-January 19, jo January 19, 1945

Šv. Jurgio Parapija
Gausiai aukojo

Švenčių metu parapijiečiai 
labai gausiai lankė bažnyčią 
ir Kalėdų aukos parapijai su
dėjo $1,600. Visi aukojo kaip 
savo dovanėlę užgimusiam 
Kūdikėliui. Kai kurie atėjo į 
bažnyčią kelis kartus, ir vis 
aukojo savo parapijai palai
kyti.

«sz ^Korespondentų 
namu „Frank”.

Frank : 
mo j su savo broliuku ir j)| 
sesutėm. Jo tėvelis dar 
vas, bet mamytė jau išl | v , .
vus amžinau gyvenimai, eistUTa nemažas skai- 

tina ir tėvas sunkiai dįT 

vo, kad šeimynai gėrės; 
venimą sukurtų. į

Šeima gyveno vidutines ^ėdų šventes tėvai 
Bet Frank buvo ypatyžiH ^uv° Myko- 
berniukas. Jis keistesnijfflebesis rugpjūčio 15 d. 
kykloj, jis visur pirn^M0!6- Taip pat prieš 
moksle kartais atsilikd^tėvams pranešta, kad 

kartais ir kitus pralenki Jonas Kiršlys, jūrinin- 
Kartais paniuręs, kanDar rudenį buvo 
mandrus ir tikras gudrXsta, kad dingęs yraJur- 
vis. Už mokyklos Frankl^ckas, bet prieš šyen- 

būdavo veiklus, ar tėinauta žinia, kad birželio 
dėdavo, ar mokykloj motej jis ^v0- Šiomis die- 
joms patarnaudavo. Ji$®]wnešta iš Karo Dė
tus valyti mokėdavo, maminento. kad yra žuvę 

I -Al--.L' ..U __ j_____ IL llwlnnici ir Alhorfoa

augo ir gyvew|izabeth,N.J.
vn hmlinVn k j

paug karię žuvo

bet vieni jų pasveikę 
namo poilsiui, kiti

pri 
vei 

vo 
mi 
Ku 
tai 
mū

Įvesti konvertėliai
Nuo gruodžio 1 d. parapi

joj įvesti sekmadienio aukos 
konvertėliai, kurių lig šiol 
nebūta šioj parapijoj. Dabar 
kiekvieno sekmadienio auka 
užrašoma į knygą ir bus pa
skelbta, kiek kiekvienas pa
aukojo parapijai per mėnesį 
ir per metus. sidarbiauti norėdavo, is ūkinis ir Albertas

prieš kiek laiko jo gkįįli 
pastebėjo, kad Frank p 
da draugauti su blogo 
draugais, kad jis jau ir 
vakarais pradeda 1 
Frank sugautas bernely

SUŽEISTAS KARYS

Ed vardas Fejortas, 3462 
E. St., sužeistas. Jis buvo at
sikėlęs čia gyventi iš Shenan
doah, Pa. Išėjo kariuomenėn 
prieš keleris metus. Buvo iš
vežtas į Europą ir mūšiuose 
buvo sužeistas.

Dabar laukia kitos žinios, 
kaip paskutiniu laiku yra 
jo sveikata.

su

VISKO MAŽIAU

Šv. Kazimiero parapijoj 
1944 m. buvo mažiau kaip 
1943 m. parapijiečių pasikei
timo. Krikštų 46 (1943-71), 
vedybų 20 (1943-31), mirčių 
40 (1943-53).

Iš 20 vedybų tik 6 vedybos 
buvo lietuvių su lietuvaitė
mis, kitos buvo mišrios tau-

Linkime malonaus poilsio. tybės atžvilgiu. Kelios buvo

LANKOSI KARYS

Sausio 6 d. iš Europos ka
ro sūkurių 30 dienų atvyko 
pas savo motiną Ievą Sas
nauskienę korporalas Juozas 
Sasnauskas.

su nekatalikais.
Mirusiųjų skaičiuje buvo 3 

I vaikučiai, šiaip dauguma mi- 
Paskutinėmis dienomis tarp 50-70 metų amžiaus, 

musų apylinkėj ir tarp lietu
vių vaikučių pasitaikė dides
nių nusikaltimų, kaip pabė
gimų iš namų, vagysčių, įsi
laužimų ir tt. Jie net sudarę 
savo gaujas ir mokosi nusi
kalsti, Vienas Šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos mokinys 
pabėgo iš namų, kelis kartus 
įsilaužė į vaikų darželį, iš
daužė langus ir padarė kitos 
žalos.

Jis buvo sučiuptas tik po 
10 dienų siautimo sausio 13 
dieną. Jį pagavo parapijos 
zakristijonas K. Kisielius. 
Vaikutis atiduotas teismui ir 
pataisai. Tie ir panašūs atsi
tikimai duoda perspėjimą vi
siems gimdytojams, kad jie 
labiau rūpintųsi savo vaiku
čių auklėjimu, kad žinotų 
kiekvieną valandą, kur jie 
yra ir kad neturėtų būti leis
ta jiems vieniems bet kur ei
ti ar draugauti su kitais vai
kais. Neprižiūrimi jie grei
čiau išmoksta ir nusikalsti.

PAMOKA TĖVAMS

NELAIMINGOJO „FRANK 
ISTORIJA

1945 m. pradžia, sausio pir
mosios dienos, bus ilgai at
mintina vienos mokyklos mo
kiniams. Mat, tomis dieno
mis kaž kas atsitiko su vi-

dažniau bažnyčioje 
matyti grabą, per pa- 

apdengtą Amerikos 
įdėtąja vėliava.

sportininkas Jonas 
Bet dar blogiau pasidarėįiskis, Adolfo Brazins- 
Frank buvo sučiuptas 
giliaujant.

Tėvo gera širdis ir jojos buvo lenkų bažnyčio- 

minių ir artimųjų rū] 
gumas pradėjo 
sekti Frank ir norėjo gįir, nors jis lietuvis, bet 
ti jauną vaiką nuo nelaiknkų parapijos buvo 
ir pražūties. Daug kas ainėtų aplinkybių prira- 
Frank rimtai sakė, kaip.
turi mesti savo blogą pa|as, vedęs lietuvaitę, 
tį — pasisavinti, kas nejis parapijietis F. Dela- 
priklauso. Bet Frank n 
sė. Kas atsitiko?

Vieną rytą, netoli 
Frank namo, sustojo 
nas automobilis ir iš jo 
po keli policininkai. Jie 
jo pas Frank, ir jį dar 
lintį rado ir išsivežė, K 
pondentui teko jį matyti 
nųjų nusikaltėlių name, jefrontuose, mūsų kolo- 

 

jis išblyškęs, kalinio ge$B lietuvių žuvusių tėra 

 

uniformoj, nedrąsiai žvejįmažas nuošimtis, 

tėvo ir pažįstamų akis, 
po plonų drabužėlių 
matyti, kaip plaka ja 
nerami širdis. Frank b 
pirmiau teisme. Jis ir 
nebepaleistas, jis jau kal|-

ir laikomas lig tikro teiĮario 11 d. piliečių klu-
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. - kra
kurs pasakys, kur Frankoje bus didysis parapi-įtuv: 

vens. Mr vakaras. Pradžia

idotojo, pusbrolis taip- 
seniai žuvo. Už jį pa-

jo teta, lenkė, po mo- 
^ųiatii mirties paėmė jį auk-

Europos fronte: Pa- 
nuliūdime žmoną ir sė

dos už jį buvo prieš 
tęs. Apie beveik 600 

s iš mūsų kolonijos 
ugiau ir dažniau gau- 
pranešimai, kad žuvo 

sužeisti. Sulyginus 
tautų žuvusiais įvai-

Rap.

I
Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS 1
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

neitą savaitę palaidota 
iija Svetulienė, viena 

t parapijos narių.

Milo 29 dieną iš mūsų 
»išsikėlė čia ilgus metus 

Mamertas Kauklys. 

!V.v?a\^v.\v.^w.vav/.\w.swiWiV darbininkų sąjungos

iųt I
Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REWAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia,

• Jis daug padėjo šiai 
W ir kitom organiza-

Ir dabar, renkant

žmonėms, jisai pa
kelį dosnumą. Jis yra 

B katalikiškos lietuvių 

rėmėjas ir pardavi- 
riikraščius prie baž-

purptelėjo ir nulėkė į miežių dirvą. Vos jis spėjo nu
tūpti, kaip ir pelė atbėgo.

— žiūriu, žiūriu, ir niekaip jokio diego neįmatau! — 
nusiskundė pelei. — Kad tik išdygtų!

— Išdigs, išdigs! — nuramino jį pelė. — Ar nematai, 
kad nakčia rasa buvo nukritusi, o tai ženklas, kad ja
vas tikrai augs.

Iš už girios jau saulė pasirodė, ir visos pievos su
žvilgo nuo rasos lašų, kurie žėrėjo, lyg žvaigždutės, o 
kiti tiesiog degte degė ir taip mirgėjo, kad sakytum 
jie drebėjo iš džiaugsmo, regėdami didelį saulės skri
tulį pro medžių viršūnes kopiant į mėlyną dangų.

Po kelių dienų, kartą nakčia šiltam lietučiui nuli- 
jus, du miežio daigai prasikalė iš žemės ir pradėjo 
aukštyn stiebtis, į saulę kelti savo galvutes, žvirblis tą 
rytą buvo toks linksmas, kad nesusilaikęs kaptelėjo 
snapu už uodegos pelei, kuri iš išgąsčio net krūptelėjo. 
Bet jis savo džiaugsmo kitoniškai reikšti nemokėjo.

Diena iš dienos juodu lankė savo du miežiu ir net ta
ką iš kluono ligi dirvos pramynė. Jie matė, kaip die
gai sustorėjo, kaip pažaliavo, kaip ant šiaudo kambliai, 
lyg koki žiedeliai, atsirado ir kaip pagaliau javas pra
žydėjo ir sėklas užmezgė, žvirblis buvo taip užimtas 
savo pasėliu, kad pora kartų net nenulėkė vaikų pa
penėti. Kad jūs būtumėt girdėję, kaip čirškė ir šaukė 
alkani žvirblučiai, ir kaip barė pati savo užuomaršą 
vyrą, kada jisai pavakare parpurpsėjo,

Atėjus rudeniui, kai jau miežiai nunoko ir kai pri
brendusios varpos sviro prie žemės, žvirblis su pele nu
sikirto savo derlių ir čia pat, katras sparnais plumpsė
damas, katras kojomis trypinėdamas, išsikūlė javus. 
Ir koki grūdai biro iš tų dviejų varpų: dideli, kaip 
pupos, išsipūtę, kad, rodos, ims ir sprogs, ir taip gra-

žiai nunokę, jog jau tiesiog kvėpėte kvepėjo, kaip ra
gaišis! Tos piūties atėjo pasižiūrėti ne tik visa žvirblio 
ir pelės giminė, kurie visi galvas kraipė neatsigrožė
dami, bet ir griežlė iš dobilų atsivedė savo vaikučius.

Iškūlę miežius, žvirblis su pele pradėjo dalintis der
lių.

— Pirmas grūdas man, — tarė pele, — nes aš pir
mutinė žemę ariau.

— Teisingai šneki, — pritarė jisai. — Antras grū
das tai jau man, nes aš antras žemę akėjau.

— Kitaip ir būti negali, — atsiliepė ji.

Taip jie dalinosi grūdas po grūdo ir kiekvienas pri
sikrovė po du aruodus.

Bet gale dar ėmė vienas miežis ir atliko.
žvirblis, nieko nelaukdamas, pasakė:
— Tas grūdas tai mano, nes aš buvau akėtojas ii’ 

paskutinis baigiau darbą. Tad man ir paskutinis grū
das atitenka.

Čia pasišoko pelė:
— Klausyk, kaimyne! Aš buvau artojas, ir mano 

darbas sunkesnis nekaip tavo. Atiduok man miežį.
Žvirblis nenusileido, ir taip juodu ginčijosi kiaurą 

valandą, kol pagaliau visai susiriejo.
Galų gale žvirblis matė, kad vis tiek nesusišnekės, 

ir tarė:
— Tu, pele, įsikąsk grūdą, ir mudu eisiva keliu. Ką 

pirmą sutiksim, tas padarys mudviem teismą.
Pelė įsikando grūdą ir nuėjo su žvirbliu teisybės 

ieškoti. Kiūtina juodu skersuodami ir tyli, vienas an
tram žodžio netaria iš piktumo.

Kiek paėjėję, pamatė ant mieto pakelėje gaidį tu
pint, sparnais plumpsint ir giedant iš visos gerklės, 
taip kad visa trisdešimt pačių jį girdėtų.

— Gaidy, gaidy, lipk žemyn! — sučirškė žvirblis. — 
Tu mums už teisėją pabūsi.

Gaidys nulėkė ant žemės ir išdidžiai sumojo spar
nais. Ir turėjo gi jisai ko pūstis! Jo plunksnos buvo ir 
mėlynos, ir geltonos, ir rudos, ir žėrėte žėrėjo nuo sau
lės, o jo uodegos dailumo tai nė žodžiais neapsakysi. 
Bet nuostabiausias jo papuošalas buvo skiauturė, tokia 
nukerojus, jog visai jam užklojo dešinę akį. Jeigu jūs 
dar žinotumėt, kad tasai gaidys turėjo dvi baltas au- 
siukes ir du nukarusius raudonus žandus, kurie jam 
buvo barzdos vietoje, tai jūs sutiktumėt, kad tokiam 
paukščiui mietas yra per žemas tupėti ir kad jo vieta 
turėtų būti ant pat pirkios kraigo.

— Ko tau, žvirbli, reikia? — paklausė gaidys.
Ir nelaukęs atsakymo, jis suplasnojo sparnais ir 

užgiedojo “kakarieko!”, parodydamas, koks jo bal
sas didelis ir gražus.

žvirblis įskundė pelę ir išpasakojo visą miežių istori
ją: kaip jie du grūdu rado, kaip arė ir akėjo, kaip buvo 
nakčia apuoko ūbavimo išgąsdinti ir galop kaip iškūlę 
susivaidijo.

Tą patį patvirtino ir pelė, dar pridurdama:
— Matai, gaideli, juk teisybė mano pusėje, nes aš 

sunkiau dirbau. Man beariant, plėškė taip nugraužė 
nugarą, kad tik po mėnesio išsigydžiau.

— Tu neklausyk jos plepalų! — šokosi žvirblis, — 
tu jos neklausyk! Ar nežinai, gaidy, kad visos pelės 
melagės ir kad žvirbliai yra doriausi iš paukščių.

— O ką tu apie mane galvoji? — paklausė gaidys.
— Kas nežino, kad gaidžių giminė visur yra pir

miausia, — pasitaisė žvirblis. — Bet miežis priklauso 
man: taip ir nuteisk, gaidy.

Pelė vėl nenusileido. Ir taip gaidys klausėsi jų ginčo, 
kol jam nusibodo. Tada jis paliepė:

Kauklys gyvena— Parodyk, pele, man tą grūdą.

Pelė, nors daug šnekėjo, bet miežio iš snukio 
buvo paleidusi. Dabar ji atnešė grūdą ir padėjo 
džiui tiesiog po snapu.

— Abu jūs norite to grūdo? — paklausė dar 
gaidys.

— Abu! — atsakė pelė ir žvirblis.
— Ir nė katras nenusileisit!
— Nenusileisim!
— Tai žiūrėkit dabar, kaip aš jūsų ginčą išspi

Sulig tais žodžiais gaidys pasilenkė ir paktelėjf 
rijo grūdą.

Pamačius, kas-atsitiko, žvirbliui taip užvirė M 
jas, kad jis šoko tiesiog ant gaidžio, šis tik 
sparnais, ir vargšas žvirblelis nė nepasijuto, kaip! 
trenktas nukrito į griovį. Tas gaidžio plasnojimas! 
toks galingas, kad ne tik žvirblį priglušino, bet irf 
kę apvertė aukštininką. Atsikėlusi ji nunėrė kelią 
atsižiūrėdama, kol įlindo į savo olą.

Kiūtodama, urve, giliai po pamatu, ji laižėsi SJ 
tą kojytę ir girdėjo, kaip pavakare žvirblis ainiai 
mas parlėkė į lizdą ir ligi vidurnakčio guodėt 
pačiai.

Nuo tos dienos santaika ir draugystė tarpi'1 
ir pelės dingo, žvirblis net negalėjo pakelti pelėsi 
po ir nuo rudens persikėlė gyventi į tvartą.

Ir pelė negalėjo apsikęsti kluone. Išgirdusi, kad1 
tyje žvyne galą gavo katino nasruose, peliukė sw!

Rap.

Newark, N, J.
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Frank augo ir gyv.

moj su savo broliukui Jizabe tll, 1N. J • 
sesutėm. Jo tėvelis t  
vas, bet mamytė jau Daug karių žuvo 
vus amžinau gyveni^ eįstų yra nemažas skai- 
tina ir tėvas sunkiai - • ...
vo, kad šeimynai gett nam0 poilsiui, 
venimą sukurtų. (įa

Šeima gyveno vidiĘ gaiėdų šventes tėvai 
Bet Frank, buvo yj ^inią, kad žuvo Myko-

bet vieni jų pasveikę 
, kiti

(ta.

berniukas. Jis keistu 
kykloj, jis visur pin 
moksle kartais atsilį Js tėvams pranešta, kad 
kartais ir kitus pralą jonas Kiršlys, jūrinin- 
Kartais paniuręs, -jar anfcsti rudenį buvo 
mandrus ir tikras $ šta, kad dingęs yra Jur- 
vis. Uz mokyklos Pu .greckas, bet prieš šven- 
būdavo veiklus, ar tį luįa žinia, kad birželio 
dėdavo, ar mokykloj? 5į jįs žuvo, šiomis die- 
joms patarnaudavo.), pranešta iš Karo Dė
tus valyti mokėdavo,; mento, kad yra žuvę 
sidarbiauti norėdav s Miškinis ir Albertas 
prieš kiek laiko jo; įs> 
pastebėjo, kad Fmį 
da draugauti su blog.
draugais, kad jis jau LS apdengtą Amerikos 
vakarais pradeda Udėtąja vėiiaVa.
Frank sugautas berne ,sus sportininkas Jonas 
Bet dar blogiau pasii nskis, Adolfo Brazins- 
Frank buvo sučiupta; įidotojo, pusbrolis taip- 
giliaujant. ,

Tėvo gera širdis b 
minių ir artimųjų K 
gumas pradėjo yj 
sekti Frank ir norėjc 
ti jauną vaiką nuo o lenkų parapijos buvo 
ir pražūties. Daug I jnėtų aplinkybių prira- 
Frank rimtai sakė,!.
turi mesti savo blogą 
tį — pasisavinti, kas 
priklauso. Bet Frank: uvo Europos fronte. Pa
šė. Kas atsitiko?

Vieną rytą, neiti amaldos už jį buvo prieš 
Frank namo, sustojo 
nas automobilis ir iš 
po keli policininkai J 
jo pas Frank, ir jį ik 
lintį rado ir išsivežė.
pondentui teko jį mat tų tautų žuvusiais įvai- 
nųjų nusikaltėlių na: e frontuose, mūsų 
jis išblyškęs, kalinio 
uniformoj, nedrąsiai;
tėvo ir pažįstamų ai 
po plonų drabužėliu 
matyti, kaip plaka j: irrison-Kearny, 
nerami širdis. Frank t\t t 
pirmiau teisme. Jis ė N CM Jeisey 
nebepaleistas, jis jaui ---------
ir laikomas lig tikro sario 11 d. piliečių klu- 
kurs pasakys, kurFn-lčje bus didysis parapi- 
vens. .

ebesis rugpiučio 15 d. 
ūži jo j e. Taip pat prieš

lar anksti rudenį buvo

dažniau bažnyčioje 
matyti grabą, per pa-

seniai žuvo. Už jį pa- 
>s buvo lenkų bažnyčio- 
s jo teta, lenkė, po mo- 
mirties paėmė jį auk- 

r, nors jis lietuvis, bet

as, vedęs lietuvaitę, 
,s parapijietis F. Dela-

nuliūdime žmoną ir sū-

ventes. Apie beveik 600 
;us iš mūsų kolonijos 
augiau ir dažniau gau- 
, pranešimai, kad žuvo 
ivo sužeisti. Sulyginus

lietuvių žuvusių 
mažas nuošimtis.

kolo- 
tėra

Rap.

)lynų vakaras. Pradžia 
. vak.

5 DAUNIS

eitą savaitę palaidota 
i j a Svetulienė, viena 
itinių parapijos narių.

rius-Balsamuotoį*odžį0,29.die"ą iš mūs« ' ► išsikėlė čia ilgus metus 
C., PHILADELPHIA 23, Pi a?s Mamertas Kauklys. 

ra darbininkų sąjungos 
---------------------------- - uopos narys nuo 1916 į.. , n-- v. .. Jis daug padėjo šiai 

Igai ir kitom organiza- 
ts. Ir dabar, renkant 
ižius nukertėjusiems 
vos žmonėms, jisai pa- 
didelį dosnumą. Jis yra 

i katalikiškos lietuvių
; Philadelphli los rėmėjas ir pardavi-

bo laikraščius prie baž-

GROCERY CO.
LUE GROCERS 
tuviai Steponavičiai
- REMIAME SAVUS!

t, man tą grūdą.

šnekėjo, bet miežio iš ® 
bar ji atnešė grūdą ir pas 
pu.

tė to grūdo? — paklausė: _

>s.
bar Kauklys gyvena 
irke.

Rap.

Newark, N. J

prie Šv. Kun. Jono Bosko pa
veikslo galėtume pakelti sa
vo širdis prie Dievo, melsda
mi Dievo, per užtarimą Šv. 
Kun. Jono Bosko, pasauliui 
taikos ir nepriklausomybės 
mūsų mylimai Lietuvai.

Tridienio Novenos bus se
kanti tvarka: Sekmadienį 3 
vai. p.p. prasidės iškilmingai 
pamaldos lietuvių kalba; 4 
vai. bus anglų kalba; vakare 
7:30 bus rodomi paveikslai 
iš Kun. Jono Bosko gyveni
mo. Pirmadieny ir antradie
ny pamaldos anglų kalba bus 
5 vai. popiet, vakare 7:30 bus 
lietuviškai. Trečiadienį 8 vai. 
ryte baigsis Novena su šv. 
Mišiomis.

Kleb. Kun. I. Kelmelis

Pašalpos darbai
B.A.L.F. 35 skyrius, pagal 

gruodžio 8 d. nutarimą, savo 
narių ir pritarėjų susirinki
mą turi kiekvieno mėnesio 
pirmąjį penktadienį.

Susirinkimas šiemet buvo 
sausio 5 d. šv. Jurgio dr-jos 
salėje. Esant palankiam orui, 
narių susirinko nemažai.

Mūsų skyr. nariai beveik 
visi dirba ilgas ir sunkias 
vai. Aš esu tikra, kad nevie
nas iš jų norėtų pailsėti ir 
praleisti laisvas valandas sa
vo namiškių tarpe. Bet ge
riems norams esant, randa 
laiko ir galimybės dalyvauti 
susirinkimuose, kad bendrai 
veikdami galėtų ištiesti pa- 
gelbos ranką vargstantiems 
lietuviams.

Be dienotvarkės, buvo kal
bėta ir svarstyta apie rūbų 
rinkimą, jų rūšiavimą, valy
mą ir taisymą. Rūbus surink
ti yra didelis darbas, bet juos 
surūšiuoti ir tinkamai su
tvarkyti yra gal didesnis dar
bas. Aš tikiuosi, kad kiekvie
nas iš mūsų narių noriai ta
me kilniame darbe padės.

Gavom 10 naujų narių. 
Taipogi įstojo šv. Rožančiaus 
Moterų Pašelp. Dr-ja, Demo
kratų klubas ir Newarko Lie
tuvių Moterų klubas.

Šv. Jurgio Dr-ja suteikė 
surinktiems rūbams patalpą 
ir leido ją nemokamai nau
dotis, 
pačią 
nariu.

Gal
B.A.L.F. laimingesni, gal ne 
tik seksis pradėtas darbas, 
bet ir išsipildys troškimas 
nusiųsti surinktus rūbus ten, 
kur tikrai žmonės jų reika
lingi.

Valdyba ir nariai pasiža
dėjo visi sukaupę jėgas drau
ge dirbti tam kilniam tikslui, 
kiek tik pajėgs.

S. Gudas, nesijausdamas 
gerai, negalėjo dalyvauti. 
Valdyba ir nariai linki p. Gu
dui geros ir stiprios sveika
tos, greičiausiai pasveikti ir 
tęsti toliau pradėtą darbą.

Sekantis susirinkimas bus 
vasario 2 d. 8 vai. vak. Na
riai ir pritarėjai prašomi da
lyvauti.

Kalėdos
Kalėdų šventėse mūsų pa

rapijos bažnyčia buvo bene 
pirmą kartą taip gražiai iš
puošta. Vidurnakty buvo iš
kilmingos Bernelių mišios, 
aukotos už visus parapijos 
karius. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia, net šoniniai takai 
buvo užpildyti.

Choras labai gražiai išpil
dė lietuviškas Kalėdų gies
mes, kaip „Gul šiandieną” ir 
kitas. Teko matyti ne vieną 
šluostant ašaras; tur būt, ne 
vienas prisiminė savo kaimo 
bažnyčią Lietuvoje, kas ten 
dabar darosi. Mes laisvai gie
dojom „Gul šiandieną”, o mū
sų brangioje Lietuvoje žudy
nės, badas, karas, ištrėmi
mas...

Patersono lietuvių parapi- 
jau jau gyvuoja 33 metai. 
Dabar šiai parapijai vado
vauja energingas klebonas, 
kun. Jonas Kinta. Jis čia yra 
nuo 1936 m. balandžio 23 d. 
Tame laikotarpyje yra daug 
nuveikęs parapijos labui. 
Šiandien Patersonas gali pa
sididžiuoti savo klebonu. Per 
trumpą laikotarpį Patersono 
lietuvių parapija smarkiai 
klestėjo.

Kalėdų kolekta šiemet sie
kė arti $1,000. Tai istorinė 
kolekta mūsų parapijoj.

Patersono lietuviai remia 
savo parapiją ir gerbia savo 
dvasios vadus, kleb. kun. Jo
ną Kintą ir Vikarą, kun. Juo
zą Stašaitį.

Svečiai
Parapijos vikaras kun. J. 

Stašaitis Naujų Metų šven
tėse susilaukė svečių net iš 
Bostono. Lankėsi V. Kerei- 
šienė su dukrele Alvina Ping
ree; tai kun. J. Stašaičio te
ta ir puseserė. Ponia Alvina 
Pingree mokosi medicinos 
New Yorke. Viešnios dalyva
vo šv. mišiose šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Po to svečiai su 
kun. J. Stašaičiu išvyko pas 
jo giminaičius Burokus, Pa
tersono priemiestyje, May
wood.

Amsterdam, N. Y. New Haven, Conn.

Dr-jos pirmininkas tą 
dieną įsirašė skyriaus

šie 1945 metai bus

Juozas Vaičaitis, LRKSA 
vicepirm. Kalėdų šventėse su 
savo šeima aplankė savo tė
velius, gyv. Van Houten gat
vėje. Dalyvavo ir savo sesers 
išleistuvėse. Ji išvyko pas sa
vo vyrą, marinų korporalą 
Danielių Sakevičių, esantį 
Santa Barbara, California.

Sakevičienė su dukrele iš
vyko Kalėdose, šių žodžių 
rašytojas linki savo kūmai 
Eleanorai Sakevičienei ir sa
vo krikšto dukrelei daug lai
mės.

Vyčių valdyba
Vyčių 61 kp. susirinki- 
buvo sausio 7 d. Valdy-mas

ba išrinkta sekanti:
Pirm. Antanas Skubąs, vi- 

cepirm. Ona Vaičaitis, sekr. 
Dorothy Dutkus, ižd. Jonas 
Spranaitis, maršalka ir ko- 
resp. Juozas Jokubavičius.

T. M. Grybaitė
N o vena

p. Trejybės lietuvių baž- 
>je sausio 28 d. prasidės 
. dienų (triduum) nove- 

labar, kaip aš jūsų ginčą t orie kun. šv. Jono Bos- 
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stojo, šv. Jonas Bosko 
ymėjo nepaprastai dide- 
stebuklais visame savo 

nime ir po mirties, šios 
dienos bus pavestos už 

ivą ir kariaujančius jau-

cė pele ir žvirblis, 
lenusileisit!

Paterson, N. J

tsitiko, žvirbliui taip užvt 
iesiog ant gaidžio. Šis tft 
; žvirblelis nė nepasijuto, t 
ų’iovį. Tas gaidžio plasnoja 
te tik žvirblį priglušino, M 
nką. Atsikėlusi ji nunėrė l|us, už pasaulio laisvę, 
įlindo į savo olą.

, giliai po pamatu, ji laižės 
kaip pavakare žvirblis ait

i ir ligi vidurnakčio guoi';

;antaika ir draugystė tarp > 
blis net negalėjo pakelti p 
■rsikėlė gyventi į tvartą.

ipsikęsti kluone. Išgirdusi- 
o katino nasruose, peliukė 
ersikėlė gyventi į svirną. £ 
: kviečių ir miežių prisivfe 
is, ant lašinių palties

Žinutes
— Jau pradėta rengtis Lie

tuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimui. "

— Visos vietinės draugijos 
renka naujas valdybas.

— Vaikučiai prašomi lan
kyti katekizmo pamokas kas 
šeštadienį lietuvių parapijos 
salėje 1:30 vai. popiet.

— Vyčių kuopa vėl atgai
vinta. Narių skaičius auga. 
Dabar yra dvylika narių, lau
kiame daugiau.

— BALF skyrius turi per 
50 narių.

— Į BALF drabužių sandė
lį Brooklynan išsiųsta 550 
svarų drabužių.

— BALF ruošia delegaciją 
pas miesto mayorą, gauti 
proklamaciją, kad visi Pater
sono gyventojai (150,000)

Pramoga
Sausio 28 d. parapijos cho

ras rengia šokius. Bus para
pijos salėje. Pradžia 7 vai. 
vakare. Bilietas 30c. Prašom 
visus dalyvauti.

Juozas Jokubavičius

Great Neck, N

Jvenas ves kun. J. Stašai-
.. salezietis, narys Šv. Jo-

Josko kongregacijos, ge- 
žinomas apylinkėje, o
Newarke, kaipo iškal

ąs Misijonierius. Jis 
mums pasakys apie šv. 
Bosko,jo stebuklus, kaip 
galime išprašyti Jo už- 

no, ypač dabartiniais 
lis.
si Newarkieciai ir kai-
ai esat kviečiami į šias prisidėtų prie drabužių va- 
aldos, kad čia bažnyčioje jaus Lietuvos žmonėms.

Bus vaidinimas
Seniai pas mus buvo kokis 

tikrai lietuviškas scenoje pa
rengimas, bet dabar turime 
džiaugsmo pranešti, kad 
Brooklyno Vyčiai priėmė vie
tinės Vyčių kuopos pakvieti
mą ir atvažiuoja į mūsų ko
loniją su be galo juokingu 
teatru „Piršlybos”.

Vaidinimas įvyks šeštadie
nį, vasario 3 d., lygiai 8:30 
vai. vakare. Kasmočiaus sa
lėj. Steamboat Road. Po vai
dinimo bus šokiai.

Užtikriname: kas pamatys 
„Piršlybas”, juoksis per sa
vaitę laiko.

Komisija.

Šiurpi nelaimė
Norman Francisco ūkyje 

užsidegė namai. Visa šeima 
(9 asmenų) miegojo antram 
aukšte. Pabudo, kai visas na
mas liepsnojo. Tėvas, pats 
labai apdegdamas, išleido vi
sus per langą žemėn, tik ne
surado 11 metų sūnaus, kurio 
buvo gimtadienis. Jaunuolis 
žuvo liepsnose — rasti tik jo 
kaulai.

Atvykusi greitoji pagelba 
nuvežė visus į ligoninę, kur 
motina mirė už 5 valandų. 
Viena 17 metų duktė ir kita 
4 metų mirė už dviejų dienų. 
Kiti šeimos nariai jaučiasi 
neblogai.

Miesto žmonės sudarė fon
dą nukentėjusiai šeimai pa
gelbėti atsikurti. Jau surink
ta per 5,000 dol.

Žiemos metu reiktų atsar
giau prižiūrėti pečių vartoji
mą.

New Britain, Conn.

Anna Kaskas Koncerte
„Amerikos” Nr. 2 klaidin

gai atspausdintas praneši
mas, kad vasario tryliktąją, 
sekmadienį atsilankys Anna 
Kaskas.

Bet, tikrovėje, turėjo būti 
sekančiai: Smagu pranešti, 
kad šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos Auksinio Jubilie
jaus proga atsilankys pagar
sėjusi meno pasaulyje talen
tinga lietuvaitė dainininkė 
Anna Kaskas iš Metropolitan 
Operos, kuri gegužės trylik
tąją, sekmadienį, 4 vai. po 
pietų, išpildys koncerto pro
gramą New Britain Senior 
High School auditorijoj. Ten 
maloniomis dainomis žavės 
ne vien vietos ir apylinkių 
lietuvius, bet ir kitataučius.

Tai džiuginanti žinia, kad 
tokia garsi pažiba gegužės 
13 d. sušvis mūsų padangėje 
ir lakštingalos balsu žavės 
visus žiūrovus.

Ed. šlikas — Kapitonas
Gruodžio mėnesį Juozas ir 

Jadvyga Šilkai gavo prane
šimą, kad jų mylimas sūnus 
Edvardas pakeltas į kapito
nus.

Edvardas Šilkas yra gimęs 
1916 m. gruodžio 28 d., Wa
terbury, Conn. Mažas būda
mas buvo išvežtas į Lietuvą, 
kur lankė Šiaulių pradinę 
mokyklą. 1927 m. sugrįžo į 
Ameriką, apsigyveno Water
bury, kur lankė Šv. Juozapo 
par. mokyklą. Persikėlęs gy
venti į New Haven, Conn., 
lankė Hillhouse High School 
ir Yale universitetą, kuriame 
studijavo elektros inžineriją. 
1937 metais įstojo į New Bri
tain Teachers College, kurią 
baigė su pasižymėjimais
1941 m.

Edvardas įstojo į karo a- 
viacijos mokyklą 1941 m., 
East St. Louis Ill., iš kur per
sikėlė į aviacijos technikos 
mokyklą Coloradoje. Ją bai
gė gruodžio 27 d., gaudamas 
antrojo leitenanto laipsnį.
1942 m. išvyko į Europą, da
lyvavo kautynėse Tunisijoj, 
Maltoj, Korsikoj, Italijoj, kur 
ir šiuo tarpu randasi.

Širdingai sveikinam Ed
vardą Šliką, įgijusį kapitono 
laipsnį. Linkime sveikatos ir 
Aukščiausio palaimos. Taip
gi sveikinam tėvelius, kurie 
nesigailėjo savo vienatiniam 
sūneliui mokslo.

m. sausio 15 d. Užbaigęs 
mokslus, įsigijęs daktarato 
laipsnį, aplankė Lietuvą. Ten 
jis atnašavo savo pirmas iš
kilmingas mišias ir viešėda
mas dirbo pastoracijos dar
bą. Grįžo į Ameriką rugpiū- 
čio 15 d. Iškilmingas pirmas 
mišias Amerikoje atnašavo 
lietuvių parapijoj Wilkes- 
Barre, Penna. Rugsėjo 1 d. 
atvyko į šv. Alfonso parapi
ją, Baltimorėje. Čia jis laikė 
savo Sekundicijas. Tapo a. a. 
kun. Juozapo Lietuvniko pa
dėjėju. Seneliui nesveikuo- 
jant buvo skirtas administra
torium, o jam mirus 1943 m. 
lapkričio 19 d., kun. Dr. Men
delis buvo J. E. Arkivyskupo 
Curley paskirtas klebonu.

Baltimorės lietuviams yra 
gerai žinoma kun. Dr. Men- 
delio darbuotė, šios sukak
ties proga tik reikia jam pa
linkėti ilgiausių metų, geros 
sveikatos, gausiausių Dievo 
malonių.

Chicago, Ill.

Gruodžio 29 d. Sr. M. Con- 
solata, C.S.C., gavo žinią, 
kad jos brolis Bronius Miciū- 
nas žuvo kare. Iškilmingos 
gedulo pamaldos įvyko lietu
vių parapijoje, Rockford, Ill.

Pamaldos už Lietuvą
Sausio 13 d. lietuvių baž

nyčioje kun. A. Tamoliūnas 
atnašavo Šv. mišias už ken- 
čiančiąją Lietuvą ir už taiką 
pasaulyje.

Kareivių naudai
Sausio 14 d., po kiekvienų 

pamaldų, Lietuvių Kareivių 
Motinų Klubas turėjo „Bake 
Sale” par. salėje. Gauta $45.- 
00 pelno.

Tenka pasveikinti visas 
klubietes, kurios puikiai dar
buojasi narsuolių mūsų ka
reivių naudai.

Spauda domisi
Vietos spauda domisi pro

jektuojamais Lietuvių Cent
ro planais.„New Britain He
rald”, sausio 11 dienos laido
je įdėjo Lietuvių Centro rū
mų projektą ir kleb. kun. M. 
A. Pankaus paveikslą, pla
čiai aprašant Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos Auksinį 
Jubiliejų ir nurodant Lietu
vių Centro su visais patogu
mais pastato naudingumą vi
sai apylinkei.

Įvertinimo pareiškimas
Veteranas parapijietis My

kolas Nevulis, kuris daug 
metų dirbo didžiulėje P. & F. 
Corbin kompanijoje, sausio 6 
d. gavo įvertinimo pareiški
mą, kurį jam laišku prisiun
tė kompanijos užveizda C. 
Mortenson.

To laiško turinys skamba: 
„We want to thank you for 
the important part that you 
played in our Army-Navy 
,,E” ceremony. We were 
proud to have a person like 
you representing the emp
loyees in this important ce
remony”.

Reikia tarti „valio” vete
ranui Mykolui Nevuliui.

Samata

Karo pergalei paskubinti, 
pirkime daugiau karo bonų!

Sausio 7 d., Moterų Sąjun
gos 33 kp. ir Zofijos Markū- 
nienės sumanymu, pritariant 
Šv. Onos ir kitom draugijom, 
surengtas pagerbimo bankie- 
tas mūsų parapijos vikarui, 
kun. Kazimierui Parėdnai, 
M.S. Prisirinko per 200 as
menų.

M.

St. Serž. Raimundas Kubi- 
lis atliko ore penkiasdešimt 
misijų kaipo turret gunner 
su 15 oro komanda, Flying 
Fortress squadron, Italijoje. 
Buvo apdovanotas oro meda
liu su Oak Leaf Clusters ir 
karo juosta su dviem žvaigž
dėm.

Baltimore, Md.

Clevelandietis Pranas Vol
teris aplankė savo tėvelius. 
Jaunuolis mokosi Salvatorian 
aukštesnėj mokykloj, St. Na- 
zianz, Wis. Pranas sausio 
mėnesy baigs mokyklą ir va
sario mėn. pradės savo 
Junior kolegijos kursą. Jisai 
yra basketball komandos ka
pitonas.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Visiems užtenka
Juozas: — Monika vairuo

ja automobilį, taip pat ir jos 
tėtukas, dėdė, teta, motina 
ir du broliai.

Petras: — Tai kas dau
giausia turi jų tą automobilį.

Juozas: — Garadžiaus me- 
kanikas.

Prastas pritaikymas
Karininkas (naujam karei

viui) : — žiūrėk, žmogau, 
kur eina visi tavo šūviai. Nė 
vienas nekliudė taikinio.

Kareivis (nervuotai): — 
Nežinau, pone karininke. Tik
rai žinau, kad jie paliko ma
no šautuvą.

Užmokestis
Laivyno vyresnysis įkrito 

į jūrą. Paprastas jūrininkas 
jį išgelbėjo. Vyresnysis neži
nojo nei kaip jūreiviui padė
koti.

— Geriausiai, — tarė jū
reivis, — niekam apie tai ne
sakyk. Jei kiti jūreiviai su
žinotų, kad tave išgelbėjau, 
tai netrukus mane įmestų į 
jūrą.

Išpildė įsakymą
Generolas, norėdamas 

džiaugsmingai paminėti savo 
paaukštinimą kariuomenėje, 
surengė kareiviams didelį 
pokylį.

Per vakarienę jis prakal
bėjo kareiviams: — Pulkite 
valgį be pasigailėjimo. Pa- 
sielgkite, kaip su savo ne
prieteliais.

Pabaigoje vakarienės jis 
pastebėjo, kaip vienas kari
ninkas bandė paslėpti dvi 
bonkas vyno.

— Ką čia darai? — tarė 
generolas.

— Pildau įsakymą, ponas 
generole. Juk karo metu jei 
neužmuši savo priešo, tai pa
imi jį į nelaisvę. .. .

PranagneKampis
Šv. Vardo Šventė

Sausio 14 d. įvyko metinis 
išdalinimas Šv. Vardo dr-jos 
nariams Ištikimybės Kry
žių. Jau 15 metų, kai vyrai, 
kurie metų bėgyje priima Šv. 
Komuniją 12 kartų su savo 
draugija, gauna ištikimybės 
dovaną. Šįmet, nors pusė dr- 
jos narių yra kare, 77 nariai 
gavo ištikimybės kryžius. Iš 
suaugusių buvo net 68.

Kun. Ant. Dubinskas, per 
15 metų dr-jos dvasios vadas, 
pašventino kryžius, pasakė 
pamokslą ir įteikė ištikimy
bės dovaną. Kai kurie vyrai 
jau 15 kartų atsižymėjo sa
vo ištikimybe. Per 15 metų 
jie nepraleido nei vieno mė
nesio antro sekmadienio ben
dros Komunijos.

Kleb. kun. Dr. Mendelis ne
turėjo progos pasveikinti iš
tikimųjų narių. Jis per Balti- 
morės korespondentą nori 
pareikšti savo džiaugsmą ir 
pasitenkinimą dr-jos veiki
mu. Šv. Vardo dr-ja tebėra 
mūsų parapijos gražiausia 
pažiba.

Vieningumo Oktava
Šv. Alfonso bažnyčia yra 

vienintelė visoj Baltimorėje, 
kur yra laikomos 8 dienų d. 
pamaldos išprašyti atsiverti
mams. Jos prasidėjo sausio 
18 d. ir baigsis sausio 25 d. 
ir bus kasdien 1:10 vai. vi
durdienį ir 5:30 vai. po pietų. 
Jau keleri metai, kai Šv. 
Alfonso bažnyčia turi šią Ok
tavą ir kasmet yra atsiver
timų. 1944 m. 14 nekatalikų 
buvo mūsų kunigų išmokyti 
ir priėmė Katalikų tikėjimą.

Klebono sukaktis
Sausio 15 d. mūsų klebo

nas kun. Dr. Mendelis kukliai 
minėjo savo 17 metų kuni
gystės sukaktį. Mokyklos 
vaikučiai užprašė šv. mišias 
ir gražiai giedojo. Beveik vi
si vaikučiai priėmė šv. Ko
muniją kun. kleb. intencijai.

Klebonas dėkojo Sesutėms 
Kazimierietėms ir vaiku
čiams. Kun. Dr. Mendelis bu
vo įšventintas Romoje 1928

Jurgis S. Sharko, 18 metų, 
paskirtas jūrininkų radijo 
mokyklon, Wisconsino uni
versitete. Jurgio tėvelis ilgus 
laikus buvo bizny lietuvių 
Marquette parko kolonijoje.

Kun. J. Skripkus praleido 
keletą savaičių Čikagoj, rū
pindamasis Seselių Pranciš- 
kiečių naujos koplyčios sta
tymu. Čikagos seselių pran- 
ciškiečių rėmėjos pradėjo 
veikti šiuo reikalu.

Jonas A. Stoškus

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

■1 1 ' ■

Tel. STagg 2 - 5043
\ J '■

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC _ 

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

---------------------- —------ ------
_________ ___________ _______________j----------------------- —

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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PAMALDOS UŽ LIETUVĄ KATEDROJE 
 +--------

Vasario 18 d., sekmadienį, Kryžiui,
4 vai. popiet, Šv. Patriko ka
tedroje, New Yorke, bus lai
komos pamaldos už Lietuvą.

Bus mišparai, kuriuos lai
kys Jo Malonybė Kun. Prela
tas Jonas Ambotas iš Hart
ford, Conn. Asistuos klieri
kai iš Šv. Juozapo seminari
jos, Dunwoode, N. Y.

Pamokslą sakys kun. Jo
nas La Farge, S. J., „Ameri
ca” savaitraščio redaktorius. 
Giedos klierikų choras.

Pakviestas dalyvauti Jo 
Eksc. Arkiv. J. Spellman. 
Malda už Lietuvą bus atkal
bėta lietuviškai. Po mišparų 
visi dalyviai ir choras atgie
dos Lietuvos himną.

kariams sušelpti. 
Aukų surinkta $55.20.

Tai gražus žygis; padėka 
priklauso visiems aukoto
jams.

Kun. K. E. Paulionis

PIRŠLYBŲ VAKARAS

MUZ. J. JANKUI 
ATMINTI

Apylinkes 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 
dol. 25 c.

Bilietus galima 
juos platinančius
veikėjus ir „Amerikos” įstai
goje. Rengėjai pageidauja, 
kad visi manantieji dalyvau
ti vakarienėje įsigytų bilie- 
4us4š anksto.

Federacijos Apskr. Valdyba

tik po 1

gauti pas 
draugijų

„AMERIKOS” LEIDĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

Lithuanian Universal Bu
reau Inc. visuotinis metinis 
susirinkimas bus 1945 m. va
sario 1 d. 8 vai. vak., savo 
įstaigos patalpose, 222 So. 
9th St., Brooklyn, N. Y.

Visi šėrininkai prašomi da
lyvauti patys ar per savo į- 
galiotinius.

MINĖDAMI SUKAKTĮ 
AUKOJO R. KRYŽIUI

Sausio 13 d. minėta Povi
lo ir Viktorijos Šlikų vedy
binio gyvenimo 25 metų su
kaktis. Puota įvyko Urbonie
nės salėje, 950 Jamaica Ave., 
Cypress Hills. Dalyvavo virš 
200 svečių — giminių bei pa
žįstamų.

Vyriausios puotos šeimi
ninkės p. Daunarevičienės 
sumanymu, padaryta rinklia
va Amerikos Raudonajam

Visi, jau, rodosi, žino, kad 
pirmą vasario mėnesio sek
madienį L. Vyčių 41 kuopa 
perstatys scenoje juokų pil
ną veikalą „Piršlybos”. Dau
gelis jau ir bilietus nusipir
ko ir žada tą dieną prieš 8 
vai. ramiai sėdėti Apreiški
mo parapijos auditoriume, 
kad nepraleistų nei kiek taip 
nuo seniai laukiamo teatro. 
Bet ne visi žino, kad „Piršly
bų” vaidintojai yra netik see 
nos mėgėjai, bet ir šiaip darb
štūs visuomeniniame veiki
me.

Štai Konstantinas Kazlau- 
skis, vyriausias to vakaro 
„piršlys”, yra ilgametis dar
buotojas jaunimo rateliuose 
ir gal neužilgo turėsime pro
gos jį išgirsti Apreiškimo C. 
Y. A. statomo j operetėj.

Benediktas Kaveckas, nors 
neseniai atkeliavęs iš Massa
chusetts ir dabar inžinieriau- 
ja karo įstaigoj New Yorke, 
plačiai dalyvauja šios apy
linkės lietuviškam veikime; 
laisvu lauku jis yra muzikas, 
o šiame veikale jis vaidins 
jaunikio rolę.

Eugenija Karpiūtė, kurios 
rankos prašyti atvažiuoja 
trys puikūs kavalieriai vieną 
ir tą pačią dieną ir tuomi su
daro jai nemažą galvosūkį, 
yra Šv. Jurgio parapijos au
klėtinė; veikli sodalietė; be 
to, nenuilstamai darbuojasi 
BALF rūbų rinkimo komisi
joj-

Genovaitė Zovytė, 3-čio 
laipsnio Vytė, bus tą vakarą 
tetulė, mokanti pavaišinti vi
sus piršlius.

Pamatysime taip pat Oną 
Zajankauskaitę, plačiai žino
mą kaip gabią monologistę, 
piršlės rolėj.

Jonas Kaminskas, Apreiš
kimo parapijos choro narys 
ir Tadas Rapulskis, veiklus 
Angelų Karalienės jaunuolis, 
rodys pretensijų prie gražio
sios „Magdutės”.

Edvardas Tumasonis, tu
rįs daug artistinių gabumų, 
ypač piešimo srity, šį vakarą 
bus geruoju tarnu, o tetulės 
namuose vikriai suksis. Už 
tarnaitę bus Marta Karpiūtė, 
Hunter College studentė.

Šie gabūs jaunuoliai deda 
visą energiją, kad būsimi žiū
rovai būtų pilnai patenkinti 
tą vakarą. Jie laukia ir tiki
si svetelių iš arti ir iš toli. 
Kas jų kvietimą priims, tiems 
vasario 4 d. bus tikrai neuž
mirštinas vakaras.

Vytis.

Angelų Karalienės 
Parapija

Lietuvos Šventes
Minėjimas

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

*j AMERIKJ LINŲį KULTI

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

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m.
Station WEVD — 1830 kil, 5000 Watts 

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

Tek MArket 2-5360

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarines 

7:30 PROGRAMOS 7:30 
J. P. GINKUS, Direktorius 

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 AB. J f: Z A VITAS
495- Grand St. Muzikos Vedėjas
Brooklyn, N. Y. EVergreen 4-7142

Sausio 21 d. sukanka lygiai 
vieneri metai, kai mirė mu
zikas Jonas Jankus, ilgame
tis Apreiškimo parapijos cho
ro vadas.

Šiai sukakčiai paminėti 
Apreiškimo choras ruošia pa
maldas, bendrą Komuniją ir 
bendrus pusryčius. Už velio- 
nies vėlę giedamos mišios 
bus laikomos šį sekmadienį, 
sausio 21 d., 7 vai. ryte Ap
reiškimo par. bažnyčioje. Per 
mišias giedos par. choras.

Choras kviečia visus velio- 
nies gimines, artimus pažįs
tamus, ypač parapijiečius da
lyvauti šiose pamaldose. Tei
sybė, pamaldos yra anksti, 
7 vai. ryte, bet buvo sunku 
surasti patogesnį laiką. Ka
dangi velionis yra paaukojęs 
daug ankstyvų ir poilsio va
landų jaunimui, tad ir mes 
pasistenkime gausiai atsilan
kyti.

Dalyvaudami šiose pamal
dose suteiksime jam pagar
bą, pasimelsime velionies in
tencija, pagerbsim jo gražius 
darbus, kuriuos jis dirbo iki 
pat paskutinės gyvenimo die
nos. Savo atsilankymu pa
reikšime savo užuojautos ve
lionies našlei ir sūnui Jus
tui, kuris dabar yra tolimoje 
Kinijoje.

Per mišias choro nariai eis 
drauge prie Komunijos, o po 
mišių bus bendri pusryčiai.

Apreiškimo Choras

Sausio 14 d., Gyvojo Ro
žančiaus dr-jos vadovybėje, 
buvo surengtas gražus vaka
rėlis. Programoje dalyvavo 
parapijos mokyklos vaiku
čiai, vadovaujant sesutėms 
pranciškietėms.

Vakarėlį atidarė kun. Ant. 
Masaitis, sveikindamas susi
rinkusius, kurių buvo pilna 
salė ir dėkodamas už jų pas
tangas, kad ir blogam ore, 
ateiti ir pasigėrėti vaikučių 
vaidinimu ir tuo duoti drą
sos jiems ir toliau darbuotis 
Dievui ir tėvynei.

Pirmoje programos dalyje 
buvo pakviestas parapijos 
švilpukų ir būgnų benas. Pir
miausia sugrojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Grojo įvai
rių smagių dalykėlių. Publi
ka juos palydėjo gausiu del
nų plojimu.

Po muzikantų prasidėjo 
vaidinimas. Buvo giedamos 
Kalėdų giesmės, čia pasiro
dė ir Kalėdų diedukas — San
ta Claus, kurs po vaidinimų 
ir šokių visus programos da
lyvius apdovanojo. Scenoje 
matėsi visokių dalyvių — ap
sitaisiusių įvairiais drabu
žiais, buvo net ir „kareivių” 
su „šautuvais”, kurie marša- 
vo scenoje.

Po išdalinimo dovanų bu
vo deklamacijos. Jas pasakė 
darbuotoja Magdalena Bran- 
gaitienė. Turėjo būti ir p. Viz- 
barienė su monologu, bet bu
vo pranešta, kad susirgo.

Pabaigoj buvo lietuviškas 
vaidinimas — „Kalėdų Nak
tis”. Gana gražiai suvaidino. 
Visi vaikučiai gražiai lietu
viškai kalbėjo.

Pabaigoje klebonas dėkojo 
visiems, ypač vaidintojams ir 
sesutėms, už jų sunkų dar
bą išmokant vaikučius, ypač 
tų, kurie nėra lietuviai, o lie
tuviškai gražiai vaidino.

Didi padėka priklauso se
sutėms pranciškietėms, vai
kučiams ir Gyvojo Rožan
čiaus draugijai už surengimą 
šio vakaro.

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šventės mi
nėjimas bus vasario 11 d. 
Webster salėje, New Yorke. 
Ruošia New Yorko Taryba.

Minėjimo programa prasi
dės 3 vai. popiet. Artistinių 
pajėgų tarpe bus artistė Sue 
Griškaitė.

Kalbės Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atstovai. Bus kitų 
įžymių svečių.

Bilietai jau platinami. Visi 
Lietuvos draugai prašomi 
jau dabar įsirašyti savo šir
dies kalendoriuje vasario 
dienos iškilmes.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-813!
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarta

dabar- 
F paveikslas.

K*
į EINA
Entered as SOffice at Bn

•vartai senus lai-
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MIRĖ BIČIŪNIENĖ

Gruodžio 28 d. Midwood 
likoninėje mirė Paulina Bi- 
čiūnienė, 58 metų amžiaus, 
gyvenusi Richmond Hill, N.

Šį sekmadienį, sausio 21 
d., parapijos sodalietės ir ki
tos mergaitės eis bendrai prie 
Šv. Komunijos 9 vai. mišių 
metu. Visos mergaitės kvie
čiamos dalyvauti su sodalie- 
tėms kartu.

Maspetho Žinios

Susirinks vyčiai
Lietuvos Vyčių 110 kuopa 

sausio 21 d. priims par. sa
lėje N. Y. ir N. J. apskrities 
vyčių suvažiavimą.

Visi vyčiai kviečiami daly
vauti. Bus ir pasilinksmini
mas, kurio viena įvairenybių 
— „Pin-Up Boy Contest”. 
Reiškiame vilties, kad kiek
viena kuopa turės savo kon- 
testantus.

Ann Kuchinskas

Sausio 14 d. 9 vai. buvo ka
rių motinų ir žmonų dr-jos 
užprašytos mišios už karius. 
Ta pačia intencija mišios bus 
kiekvieno mėnesio antrą sek
madienį. Visos narės drauge 
eis prie Komunijos.

Sausio 14 d. 5 vai. vak. bu
vo BALE, skyriaus susirin
kimas. Kalbėjo kun. J. Bal- 
kūnas ir J. B. Laučka. Kvie
tė pasidarbuoti drabužių rin
kime.

Vasario 22 d. 8 vai. vak. 
bus Altoriaus dr-jos metinis 
susirinkimas. Bus renkama 
valdyba.

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

Tel. EVergreen 7-Sjq
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryte

BULGy

EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE (
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS lį 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI]

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, K

Tel.

atžvilgiais 
lietuviai čia prime- 

trf® mūsų atei-

^kūltūra-
^Aušroje” bu- 
' ^enkos lietuvių pa-

not cnocoiate .
Geriausias pasiri^ Si kitataUCiaiS. 
cmpfnnnc AT JIG a J 1 ^roiicrvcfPQ

Aplink Pasidairius

Pietų Pacifike

Rašo Jokūbas Stukas,Js.
Kearny, N. J. — Prieš ke

letą mėnesių Ona Juknelienė- 
Nelson gavo telegramą iš ka
ro departamento, kad jos sū
nus, seržantas Juozas žuvo 
kautynėse
rugpiūčio 3 d. Dideliam nu
liūdime liko motina, trys se
sutės (Ona
rijona Brazauskienė ir Juli
ja Račkauskienė) ir brolis 
Bronius, kuris tarnauja lai
vyne, Pietų Pacifike. Reiš
kiame Juknelių šeimai gilią 
užuojautą.

Šarkuvienė, Ma-

30 dienų atostogų iš Hava
jų ir Marshalls salų parvyko 
korporalas Villimas Musika- 
vičius, dalyvavęs kautynėse 
ir išbuvęs arti trejų metų. 
Linkime jam geriausio pasi
sekimo ir laimės.

Lpirakylyn.mu- 
įįbėga vienas nuo 
įi tirams ar kor- 
į o knygą skaityti

lė Budelienė, sena Ne irlk^ tori or- 
parapijietė. Liko du turtingesni, 
žentas, Jadeliai, brolį jįjušros.' suminėti 
zapas Budelis ir devyi ^ii ^°ia 
kai. Jiems reiškiame 
jautą.

Gruodžio 21 d. mirė

-jajjau einama j 
L ovisai neskaito-

Newarko moterų j lietuvišką knygą, 
rengia smagų šokių jĮ^mą kultūrą, — 
sausio 27 d. Šv. Juų į ^reiškiniai, kad 
salėje. Pavydžio radį ją reikia ieškoti, 
kestras.Pelnas sužeis .įjjio krašto lie- 
rių ir jūrininkų dovai Bepajėgia pasikelti 

įiita reikalavimo: 
tava kultūraBrooklyn, N. Y.—F _ ’ "

13 d. Šv. Vincento PaCįįjtajpskaudžiai 
L~* v I 1 . L 9 V ■ f ■ 1 * 1

iįi šios sakes lietu- 
įė turėtą būti aną 

$3]j kultūrą paremti

bažnyčioje, Pittsburg 
jūrininkas Juozapas 
iš Brooklyno apsivedė 
rininke Elena Saulyte 
kiname jaunavedžius 
kime ilgiausių metų! sJiff Yorko gyven-

PARDUODA) 1 si Monies pa-

Velionė palaidota šv. Jono 
kapinėse sausio 2 d. iš Aprei
škimo par. bažnyčios. Nuliū
dime liko vyras Jonas, duk
tė Alice ir sūnus Daktaras 
Alfredas, dabar esąs kariuo
menėje.

Velionės vyras ir duktė la
bai nuoširdžiai dėkoja kleb. 
kun. N. Pakalniui, kun. A. 
Petrauskui, giminėms, drau
gams, pažįstamiems, visiems 
suteikusiems raminimo žodį 
liūdnoje valandoje ir sutei
kusiems jai paskutinį patar
navimą. Jie dėkoja už mišių 
aukas, gėles, atsilankymą į 
laidotuves. Dėkoja ir grab. S. 
Aromiskiui už gražų patar
navimą.

MIRĖ

Mykolas Kalėda, 67 m. am
žiaus, mirė sausio 16 d., gyv. 
24 Ainslie St., Brooklyne. 
Laidojamas penktadienį, sau
sio 19 d., iš Apreiškimo par. 
10 vai. ryte į Šv. Jono kapi
nes. Kūnas pašarvotas na
muose.

Paliko nuliūdime žmoną 
Kotriną, 3 sūnus, 1 dukterį ir 
brolį Antaną.

Laidotuvėmis rūpinasi 
grab. J. Garšva.

Mot. S-gos 24 kuopos meti
nis susirinkimas įvyko sau
sio 8 d. Perrinkta ta pati val
dyba: dvasios vadas kun. 
Ant. Masaitis, pirm. N. Ci- 
vinskienė, vicepirm. B. Ado
maitienė, ižd. P. Stravinskie
nė, prot. rašt. Irena Avižo- 
nienė, fin. rašt. M. Bartkie
nė (ji dabar serga; kol pa
sveiks, ją pavaduos K. Dum- 
blienė).

Išrinktos penkios atstovės 
į Apylinkės Seimelį sausio 
28 d.

Po susirinkimo Navickie
nė pavaišino visas užkan
džiais ir gėrimais.

Serga mūsų narės: A. 
Tvaskienė, M. Bartkienė, D. 
Levanavičienė ir Strogienė. 
Linkime joms veikiai išsveik- 
ti.

Mūsų kariai
Jūreivis Jonas Valantiejus 

lankėsi pas motiną.
Lionginas Petronis parvy

ko pas tėvus iš Georgia. Jo 
motina su seserim buvo nu- 
vykusios jo aplankyti per 
Kalėdas.

Leit. L. Kleiza yra Burmo- 
je, o jo brolis Petras kur nors 
vandenyne.

Lt. Hon, Zaunių žentas, at
rašė laišką žmonai iš Sicili
jos.

— Karys Zabielskis atos
togų parvažiavo į namus.

O. P.

Elizabeth, N. J. — Rožė 
Surplienė gavo telegramą iš 
karo departamento, kad jos 
sūnus, seržantas -Albertas, 
žuvo kautynėse gruodžio 12 
d., Vokietijoj. Dideliam nu
liūdime liko motina, žmona 
Ona, dvi sesutės (Mrs. Jo
sephine Wisiak ir Suzanne 
Vancevičius) ir brolis Kazi
mieras. Jiems reiškiame 
lią užuojautą nelaimės 
landoje.

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

Apdraudžia viską, k Epuute viena pasa
ko prašo. Apdraudžiu skhpaano jų gro- 
rinu)

Kreipkitės:

h Miešė atvirukus 
m Ta tuos pa-

vieną at-

Rast.

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

Didžiojo New Yorko 
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.

lie-

gi-
va-

d.,Sekmadienį, sausio 21 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčio
je, iškilmingos šventos mi
šios bus atlaikytos 8 vai. ry
te už Elizabetho kariaujan
čius lietuvius. Šias mišias 
užprašė Moterų Piliečių Klu
bas, Mrs. Mary Martin vado
vybėje.

N. Y. KARO FONDUI 
DAR TRŪKSTA

s. tais nepardavė.

Joseph Vastui ibęntfmtautė į-

- ’ B didelis dailinin- 
Tel. EVergreen 7-lff |j j® gadomėjo.

496 Grand St., Brooklyn,

! į® ir daugiau 
toa domintis Čiur-

Draugiškas vakaras
Amžinojo Rožančiaus dr- 

jos laimėjimų vakaras šį sek
madienį, sausio 21 d., bus 
tikrai draugiškas vakaras. 
Užkandžiai visiems dykai.

Nors ir labai liūdnas lai
kas, turim darbuotis. Savo 
atsilankymu paremsite gra
žų darbą. Įžanga 50 c. Visus 
kviečia

O. Sijevičienė, pirm.

New Yorko Karo Fondo va
jus nebuvo pilnai sėkmingas. 
Reikėjo surinkti 17 mil. 200 
tūkst. dolerių, o surinkta 14,- 
014,469 doleriai. Taigi, užsi
brėžtos kvotos pasiekta tik 
81 procentas.

Vajaus vadovybė prašo vi
suomenę padidinti savo dos
numą.

Prie šio vajaus komiteto 
buvo ir lietuvių skyrius. Kas 
dar nėra aukojęs ar gali dar 
kiek paaukoti, prašomas sa
vo auką įteikti Lietuvių 
miteto iždininkui kun. 
Paulioniui, 207 York 
Brooklyn, N. Y.

Newark, N. J. — Sausio 3 
d. slaugė Florence Kamins
kaitė išvyko į J. V. laivyną 
kaipo leitenante. Sveikiname 
naują Dėdės Šamo darbinin
kę.

Sausio 14 d. Šv. Jurgio sa
lėje buvo graži vedybų 33 me
tų sukakties puota Antanui 
ir Barborai Kaveckams. Da
lyvavo apie 100 svečių. Il
giausių metų!

DIDELIS GAISRAS

Pereitą savaitę New Yor
ke užsidegė 6 aukštų Lee 
Brothers sandėlis. Įvyko 
sprogimas, griuvo visas na
mo viršus į gatvę. Užmušti 
du ugniagesiai, sugadinti du 
ugniagesių vežimai.

Ko-
K.

St.,

MAISTO KALENDORIUS

Cukrui. — ženklelis Nr. 
34 yra geras penkiems sva
rams neribotam laikui.

Mėsai, riebalams. — Rau
doni ženklai nuo Q5 iki X5, 
kiekvienas po 10 punktų, ga
lioja neribotam laikui.

Džiovintiems vaisiams ir 
daržovėms. — Mėlyni ženk
lai X5, Y5 ir Z5 ir mėlynieji 
nuo A2 iki G2, kiekvienas po 
10 punktų, galioja neribotam 
laikui.

Batams. — „Lėktuvo” 
ženkleliai Nr. 1, 2 ir 3 kny
gutėje No. 3 galioja neribo
tam laikui.

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

J
STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų 15- 
|| lyginimą, plasteriavimą, šaligat- 
jį vių cementavimą ir kt. darbus.

298 MAUJTER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

„New Y 
pondentas 
Turkijos l 
gariją, gu 
savaites. . 
kai susips 
padėtimi, 
vaizdą, ka 
garijoje.

Čia ir 
santrauką 
kurs pask 
Times” pu 
dieną:

Bulgarą 
Maskvos i 
jo praneš 
klausydav 
trempiant 
laukė Sąjt 
Jie tikėjo: 
susilauks 
tūrių Lais

Vietoj 
Bulgarija 
žiauria dik 
rams yra 
giai taip, 
šistinė pr 
Bulgariją 
rankose es

Bulgarij 
kada nesu

50 MA

Washing 
čiai svari 
saloje nedi 
sikvėpti ir 
lių nuo M; 
yra Filipir

Mac Ari 
liui užėmė 
japonai bu 
laisvins an 
saus „mirt 
me žuvo da 
bar stovyk 
čia.

Amerikie 
kiai apkūlė

Clement Vokeli i“te- 
‘sfSųgera ras-

Advokatas Fi®nį. tais norėtų 
[eeti mūsų dailinin- 

I studijuoti, išleisti 
... ^jotaybą. 
„ > N. ,t_

NEwtown 9 ■ 597! Pk^

4 7-40 — 74th Sti
Jackson Heights, N.

Amerikos senato-

Mrs šiaip įvairių

Saugok Savo
Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūrėj 
AKINIAI prieinamiaus 
kainomis pagal jų riiš

SI {staiga įsteigta prieš II

Mįtao, kad At- 
T t tari būti Ame-

Tautų kel- 
viaans kraštams 

J? amžintos teisės

Stenger & Stenį 
OPTOMETRISTAS - OPU 

894-398 Broadway, Brooklyn'

tap Atlanto 
stato ne tik 

l ‘^laisvėvirto 
rMbebirAme-

kiti dėl re 
kio savo a 

Tai mūs 
ir jų milijc 
krenta Hit 
sėlis.

Kankink 
prastai aps 
reole ir ga

Šių dien 
rys ir tą 
savo aukų, 
mi, jie tie 
aukose vis 
kad dažnai 
atrodo dau, 
jingesnis t 
kutinės va 
ne tik jų k 
os tyčioją 
žaloja.

LIETUVIŠKA i

ALUDE
Karšti Užkandil

KASDIEN
Patogi Vieta UŽ6R 

Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKT 
VISOKIŲ GĖRIMU

JUOZAS ZEIM
411 Grand Strfifl

Brooklyn, N. m

Romėnė, sto- 

dokumen- 
S.^~ge- 

Etanas iš di- 
iC® Pnežų išti- 

yn komuniz- 
pasisakė 7 

atrašush

Pr°-

1

šiurpiau-

< Jotojo- 

negali
Lt Storiams 
intakai daug 

hu gyvu- 
į^mausia šių 

o n^fc^’isados 

HAvemeyer 8-0WB 
RALPH K R C h;

FOTOGRAFAIb^iieniouL  ̂

65 - 23 GRAND AVE 
Maspeth, N. Y.

flxj'e užsitraukė 
IfMantog.

T ^utidelrasp-

J. Karsk 
tos valstyb 
jarodo, ka 
roncentraci 
skirtose žy 
ginis liudiji 
ir kaip liū 

„Žydų nu 
jo ir judėj( 
rankomis, 
keikėsi ir 
kitus. Bade 
mė ir išvai 
pavertė apj

Nacių bu 
i tesi patenk 

siekė to, j 
spiaudė į ve

Bet nė k 
lio ranka 1 
vieno daly 
asmenyje, i 
niekintų ir 
liks neužpu 
žmogui Die

Štai dėl 1 
pažiūros ja 

, žmon?0
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