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iUAUSIOS RŪŠIES
Įžaai, Kava, Arbata, Hot Chocokį
MAKARIENE Geriausia^

TeL EVerptet, nu pavartyti senus lai- 
V9^uD(18 us- Iš jų prabyla į mus 
1-8 ienų gyvenimas, kultū- 

Penktadleniah į monių lygis>

kuriais atžvilgiais 
en lietuviai čia prime- 
ikstyvus mūsų atei- 
būtent nesidomėjimu 
,ška kultūra.
5 metais „Aušroje” bu- 
:s Amerikos lietuvių pa-

namie iš geriausios smetonoi, su kitataučiais:
mams priimami užsakymai Dr , «. o

z>i. i traukiasi į draugystes,
manas j

ozas Cinkus

nūs

kas,Js. 
ieš ke- 
elienė- 
, iš ka- 
jos sū- 
! ŽUVO 
icifike 
m nu- 
ys se- 
ė, Ma- 
? Juli- 
brolis 

ja lai- 
Reiš-

i gilią

irtingyn ir akylyn, mū- 
Broofr žuviai bėga vienas nuo 

dna į karčiamas ar kor- 
uša, o knygą skaityti 
nėra laiko.”

lar lietuviai čia turi or- 
icijų ir yra turtingesni.

1 Aušros” suminėti 
ja ir šian- 

per daug jau einama į 
imas, o visai neskaito-

Gruodžio 21Ų 
lė Budelienė, sesj 
parapijietė. IĄ 
žentas, Jadeliai, Į l.C1.- - . 
zapas Budelis ir į J.V ’/ALliSI'us 
kai. Jiems reišjlstal gal,0J 
jautą.

Newarko mote
rengia smagų šokisti lietuvišk^ knYg4, 
sausio 27 d. šrįti lietuvili kultūrą, — 
salėje. Pavydžo >ki reti reiškiniai, kad- --j'iki reti reiškiniai, kad 
kestrasf Pelnas ruriu JU reikia, ieškoti, 
rių ir jūrininkų į ^a> ka(^ šio krašto lie- 

nepajėgia pasikelti 
valandos reikalavimo: 
aetuvoj laisva kultūra 
va knyga taip skaudžiai

BULGARIJOJ - RAUDONAS TERORAS

Hava- 
rvyko 
usika- 
;ynėse 
metų, 
past

Brooklyn, N. I, 
13 d. šv. Vincent- 
bažnyčioje, PittskT 
jūrininkas Juozas lteJ°, SĮOS salies_ lietu- 
is Brooklyno apste................... - <
rininke Elena SaŲ . -
kiname jaunavede ?rintL 
kime ilgiausių ®

iedermė turėtų būti aną 
iškąją kultūrą paremti

„New York Times” korės- du procentu gyventojų, bet 
pondentas Joseph M. Levy iš šiandie komunistai Bulgari- 
Turkijos buvo nuvykęs į Bul- 'joje turi svarbiausias vietas, 
gariją, gur jis lankėsi kelias 
savaites. Jis tengėsi bešališ
kai susipažinti su Bulgarijos 
padėtimi, susidaryti tikrą 
vaizdą, kas dabar darosi Bul
garijoje.

Čia ir paduosime trumpą 
santrauką Levy pranešimo, 
kurs paskelbtas „New York 
Times” puslapiuose sausio 14 
dieną:

Bulgarai tikėjo Londono, 
Maskvos ir New Yorko radi
jo pranešimams, kurių jie 
klausydavo dar vokiečiams 
trempiant jų šalį. Bulgarai 
laukė Sąjungininkų ateinant. 
Jie tikėjosi, kad Bulgarija 
susilauks demokratijos, Ke
turių Laisvių.

Vietoj gražių svajonių, 
Bulgarija šiandie vargsta po 
žiauria diktatūra, kuri bulga
rams yra nepakenčiama ly
giai taip, kaip ir buvusi fa
šistinė priespauda. Šiandie 
Bulgariją valdo komunistų 
rankose esanti diktatūra.

Bulgarijoj komunistai nie
kada nesudarė daugiau kaip

Bulgarijos vidaus reikalų mi- 
nisteriu dabar yra komunis
tas Jugov, kurio žinoję yra 
visa Bulgarijos policija, ku
rią daugumoje sudaro komu
nistai.

Bulgarijos komunistai sa
vo galiai sustiprinti vartoja 
labai žiaurias priemones, ku
rios, kaip sako Levy, dažnai 
būna barbariškos. Pavyz
džiui, jie suima apkaltintųjų 
bendradarbiavime su naciais 
asmenų šeimas, net vaikus ir 
sunčia į koncentracijos sto
vyklas.

Bulgarijoj šiuo metu siau
čia tikras teroras. Piliečių 
teisės visai neveikia. Laisvo 
žodžio ir laisvos spaudos jo
je visiškai nėra. Ddžioji Bul
garijos žmonių dauguma yra 
baisiai nusivylusi. Jie laukia 
Sąjungininkų veiklos demo
kratinei santvarkai įsteigti.

(Bulgarija dabar yra Ru
sijos kontrolėje. Amerikos 
karo atstovus bolševikai jau 
du kartu iškraustė iš Bulga
rijos sostinės).

PARDUOD

mas New Yorko gyven- 
gavo dovanų — tris at- 
us su čiurlionies pa- 
ais. žmogus suprato 

dailininko paveikslų
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Wallace Prekybos 
Sekretorius

Washington."— Buvusį vi
ceprezidentą Wallace prezi
dentas paskyrė Prekybos se
kretorium vietoj Jesse Jones.

Šis paskyririjas sukėlė iš
tisą politinę audrą. Sakoma, 
nuo 1937 metų, kada prezi
dentas pravedė savo pasky
rimus į Vyriausią Teismą, 
nebuvo šioj šaly tokios politi
nės vėtros.

Dabar laukiama, kad Se
natas patvirtintų Wallace 
paskyrimą.

Kai kurie senatoriai pradė
jo smarkią akciją, kad būtų 
susiaurintos Wallace teisės 
Prekybos departamente.

Arkiv. Skvireckas 
Vienoje

Bušai Jau Šiapus Oderio
Memorandumas

Prezidentui
Amerikos Lietuvių Tary

bos Vykdomasis Komitetas 
pasiuntė prezidentui Roose- 
veltui ilgoką memorandumą, 
faktais ir dokumentais pa
remdamas Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių teises.

Kartu su memorandumu, 
atskiram laiške, yra išreikš
ti ALT linkėjimai prezidentui 
jo inauguracijos proga.

NEPAPRASTAS ALT 
SUVAŽIAVIMAS
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Clement Viii

Ji juo susidomėjo.
co girdėti ir daugiau 
mtaučių domintis Čiur- 
1, klausiant apie jį lite
ros. Kaip būtų gera ras-

4dvohhki lietuvi> kuris norėtų 
i pažinti mūsų dailinin- 

4J-40 — 74fll! ii pastudijuoti, išleisti 
Ją apie jo kūrybą.

Washington. — Amerikie
čiai svarbiausioje Filipinų 
saloje neduoda japonams at
sikvėpti ir jau tėra už 50 my
lių nuo Manilos. šis miestas 
yra Filipinų sostinė.

Mac Arthuro kariai pake
liui užėmė stovyklą, kurioje 
japonai buvo suvarę savo be
laisvius amerikiečius po gar
saus „mirties žygio”, kuria
me žuvo daug mūsų vyrų. Da
bar stovykla buvo rasta tuš
čia.

Amerikiečių lėktuvai smar
kiai apkūlė Formosos salą ir

Nogojos miestą, numušdami 
ar sugadindami 62 japonų 
lėktuvus.

Japonai bijosi, kad ameri
kiečiai nepadarytų naujos in
vazijos — iš Filipinų tiesiai 
į Kiniją. Todėl jie ėmė siųs
ti sustiprinimus į Šanchajaus 
ruožą.

Kun. M. Krupavičius 
Regensburge

Stockholmas. — Arkivys
kupas J. Skvireckas ir vys
kupas V. Brizgys su Kauno 
Metropolijos kurija, vokie
čiams apleidžiant Kauną, 
prievarta buvo išvežti Vokie
tijon. Dabar sužinota, jog ar
kivyskupas J. Skvireckas ap
gyvendintas Vienoje, o kuri
ja su vyskupu Brizgiu — Re
gensburge, kur gyvena ir 
anksčiau išvežtas kun. My
kolas Krupavičius.

Atsižvelgiant į tai, kad pa
skutiniu laiku iškilo labai o- 
pių klausimų tarptautinėje 
politikoje, liečiančių ir Lie
tuvos ateitį, vasario 16 d. 
šaukiamas nepaprastas Ame
rikos Lietuvių Tarybos su
važiavimas Washingtone, D. 
C. Posėdžiai numatomi „Ho
tel 2400” kambariuose, Six
teenth Street, N. W., vasario 
16-17 d. priešpiet.

Suvažiavime yra pakviesti 
dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Tarybos nariai, Amerikos 
Lietuvių Informacijos Cent
ro direktoriai ir Politinės 
Komisijos nariai, viso apie 
15 asmenų.

New York. — Rusų kariuo
menė jau pasiekė ir, pasku
čiausiomis žiniomis, prasi
mušė per Oderio upę.

Oderio upė vokiečiams yra 
paskutinė natūrali užtvara, 
ginant Berlyną. Buvo mano
ma, kad naciai čion dės pas
kutines savo pajėgas sulai
kyti rusų žygiavimui.

Rusams atsidūrus šiapus 
Oderio vandenų, Berlynas iš-' 
statomas tiesioginiam pavo
jui. Esama pranešimų, kad 
berlyniečiai skubiai palieka 
Reicho sostinę.

Rytų fronte šiomis dieno
mis vokiečius ištiko pralai
mėjimas po pralaimėjimo. 
Rytprūsiuose jie neteko daug 
svarbių miestų. Naciai buvo 
išmušti iš Tilžės, Įsručio, 
Gumbinės, Alenšteino, Labu- 
vos, Eylavo ir kitų vietų. Jie 
neteko Tanenbergo, kur per 
aną karą sumušė rusus, kur 
senovėj lietuviai sutriuškino 
kryžiuočius ir kur buvo pa
laidotas Hindenburgas.

Šioje fronto dalyje rusai 
veržiasi prie Baltijos jūros,

stengdamiesi atkirsti vokie
čių kariuomenę Rytprūsiuo
se.

Lenkijoje vokiečiai taip 
pat traukiasi. Rusų kariuo
menė jau įsiveržė į Poznanių, 
kuris yra 137 mylios nuo 
Berlyno ir kuris yra viena iš 
paskutinių Reicho sostinės 
apsaugos vietų. Poznaniaus 
gatvėse eina kovos.

Silezijos ruože rusai arti
nasi prie Breslavo miesto, 
kuris yra vienas iš stambiau
sių Vokietijos pramonės cen
trų.

Ryšium su tokiais pralai
mėjimais, Hitleris į Rytų 
frontą 
kuriam 
visokių 
gelbėti.
ko, kad ir pats Hitleris esąs 
aname fronte.

Rytprūsiuose rusų kariuo
menė prasimušė už keliolikos 
mylių nuo Karaliaučiaus, tos 
provincijos sostinės.

Yra ženklų, kad sąjungi
ninkai Vakarų fronte tuoj 
pradės didelius puolimus.

nusiuntė Himmierį, 
suteikė galią imtis 
priemonių padėčiai 
Kiti pranešimai sa-

AMERIKA UŽ TAUTŲ LAISVĘ ---------------- * 

Prancūzijoje
VOKIEČIAI TRAUKIASI PRANCŪZIJOJ

Anglu Nuostoliai
Kare

Londono pranešama,

Jackson Height'

NEwtown 9-!
usio 18 dieną radijo pro- 

,j toj „Town meeting” kal- 
keturi Amerikos senato-

'si jie, nors šiaip įvairių 
irų, pripažino, kad At- 
i Čarteris turi būti Ame- 
j ir Jungtinių Tautų kel- 

Teikiamas genaus kad visie^ kra|tams 
patikrinimas, p® 
AKINIAI prieinąs 
kainomis pagal ji

81 (staiga Įsteigta pi*

Saugok Saw
būti grąžintos teises 

’ai tvarkytis.
to matyti, kaip Atlanto 

erį aukštai stato ne tik 
.autos, kurių laisvė virto 
:aro aukomis, bet ir Ame- 
3 visuomenė.
nerikos visuomenė, sto
ma už laisvės dokumen- 
- Atlanto Čarterį — ge- 
mato, kad vienas iš di- 
usių laisvės priešų išti- 

LIETUVIŠK3 tautoms yra komuniz- 
. Ta prasme pasisakė 70 
L klausytojų, atrašusių 
cus minėtos radijo pro-

Karšti Uilio^08 vedėjui.

kiti dėl religijos, kiti be jo
kio savo aukos supratimo.

Tai mūsų laiko kankiniai, 
ir jų milijonai visur, kur tik 
krenta Hitlerio ir Stalino še
šėlis.

Kankinių mirtį žmonės pa
prastai apsupa.savotiška au
reole ir garbe.

Šių dienų diktatūros žvė
rys ir tą garbę atėmė nuo 
savo aukų. Prieš nužudyda
mi, jie tiek sutrempia savo 
aukose visokį žmoniškumą, 
kad dažnai gyvulio žuvimas 
atrodo daug kilnesnis ir gar
bingesnis už tų žmonių pas
kutines valandas. Sugriauja 
ne tik jų kūną, bet ir iš sie
los tyčiojasi, trempia ją ir 
žaloja.

Iš
kad nuo 1939 m. rugsėjo 3 d. 
iki 1944 metų gruodžio 1 d. 
Britų imperijos nuostoliai 
kare buvo 1,043,554 vyrai.

Iš to skaičiaus 282,162 už
mušti, 386,374 sužeisti, 80,580 
dingo be žinios ir 294,438 pa
teko į nelaisvę.

Į tą skaitlinę priskaitomi 
Kanados, Australijos, Nau
josios Zelandijos, Pietinės 
Afrikos, Indijos ir kitų Ang
lijos kolonijų ir dominijų ka
riai.

Paryžius. — Netrukus są
jungininkų kariuomenė bus 
atsiėmus visas žemes, kurias 
buvo laimėjęs maršalas Run- 
dstedt per savo paskutinį 
puolimą. Sąjungininkams te
liko penkios mylios ligi pir
mykštės linijos, nuo kurios 
vokiečiai buvo pradėję savo 
atakas.

Traukdamiesi naciai griau
na ir sprogdina, ką tik su
spėja. Amerikiečių lėktuvai 
be atodairos naikina vokie
čių susisiekimą: per dvi pas
kutines dienas buvo išdaužy
ta 7000 visokių vežimų.

Pietinėje Prancūzijos fron
to dalyje vokiečiai laikosi 
stipriau ir net patys vieto
mis spaudžia sąjungininkus.

Naujas Biudžetas

LIETUVIŲ DRAUGIJA ITALIJOJ

Stenger & S
OPTOMETRISTAS - 

894-398 Broadway,

ALUD
MSDIil

Patogi Vieta t* abartinio karo šiurpiau-

ai žmogui nepripažįsta jo- 
vertės. Jeigu jų negali 

.udoti, tai diktatoriams
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JUOZAS Zfll1' moterys, vaikai daug
• • 1Q11 mialrio Izoin O’inyii-

411 Grandė
Brooklyn,

;iau reiškia, kaip gyvu- 
Ir tai tiesioginiausia šių 

Brooklyn,^ prasme.
ei gyvulį užmuša, visados 

—..........—tam tikra būtenybė. Mi-
HAvemeyer 8-^ flai civilinių buvo išžudy- 

p A t p n KlH,e j°ki° pateisinimo, vien 
dėl to, kad jie užsitraukė 

FOTOGR^ -atorių neapykantos.
65-28 GBANM'1 JU?UV,°.4®1. idSjos’ 

- del tautos, kiti del rases,Maspeth,!^

Sausio 3 dieną LAIC gavo 
šį laišką:

„Atsidarius pašto susisie
kimui tarp Europos ir Ame
rikos, Italijos Lietuvių Drau
gijos „Lithuania” Valdyba 
panaudoja pirmą progą pa- 
pasiųsti Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuviams savo 
širdingiausius sveikinimus.

„Lithuania” yra įsikūrusi 
1926 metais Romoje, ir nuo 
to laiko veikia kaip vieninte-

Nuo šių metų liepos 1 d. iki 
1946 m. birželio 30 d. prezi
dentas numato išlaidų 83 bi
lijonus dolerių. Tai yra 17 bi
lijonų dolerių mažiau, nei bu
vo numatyta šiems metams.

Pagal prezidento paduotas 
skaitlines, iki 1946 m. birže
lio 30 d. karas Amerikai bus 
kaštavęs 450 bilijonų dole
rių. Valstybės skola bus iš
augusi iki 292 bilijonų dole
rių, kas reiškia 2,116 dolerių 
kiekvienam Amerikos gyven
tojui.

Ateinantiems iždo metams 
pajamų prezidentas numato 
41 bil. 300 mil. dolerių, o 35 
bil. dol bus pasiskolinti iš 
asmenų, įstaigų ir įvairių 
valdžios fondų.

Iš numatomų 83 bilijonų 
dol. išlaidų, karo reikalams 
skiriama 70 bilijonų. Taigi, 
iš visų valstybės metinių iš
laidų 84 procentai eina išim
tinai karo vedimo reikalui. 
1944 metų biudžete karo rei-

Paryžius. — Architektas 
Petras Kiaulėnas, Lietuvių 
Sąjungos pirmininkas, prašo 
pagelbos čia atsidūrusiems 
lietuviams, kurie vokiečių 
prievarta buvo atgabenti 
darbams.

Rašytojas Aleksandravi
čius gyvena Grenoblyj, Pietų 
Prancūzijoj. Paryžiuje iš la
biau žinomų lietuvių gyvena 
jaunasis Baltrušaitis, buvęs 
Lietuvos pasiuntinybės pata
rėjas Dr. S. A. Bačkis, gen. 
štabo pulk. M. Lanskorons- 
kis. Sąjunga prašo Amerikos 
Lietuvių redakcijas siuntinė
ti jiems savo laikraščius, nes 
pasiilgusių skaityti lietuviš
kai esą šimtais.

Adresuoti galima: Dr. S. 
A. Bačkis, 5 rue de Messine, 
Paris 8, France.

Londonas. — Prezidentas 
Roosevelt Anglijos vyriausy
bei nusiuntė memorandumą, 
kuriame pažymima, kad A- 
merikos visuomenei ima da
rytis neaišku, ar šis Karas' 
eina geresnei demokratijos 
naudai.

Amerikos visuomenė yra 
tokioj nuotaikoj, kad šian
dien ji gali pasvirti ar į nuo
širdų bendradarbiavimą po 
karo, ar užsidaryti izoliaci
joj.

Prezidento rašte pabrėžta, 
kad Amerika nesiuntė tūks
tančius savo jaunų vyrų ko
voti Europoje tik tam, kad 
nacių tironiją pakeistų kitos 
diktatūros, užsimaskavusios 
visokiais vardais.

Amerikos vyriausybė yra 
nusistačiusi, kad atvaduotos 
šalys pačios laisvai turi iš
sirinkti savo vyriausybę.

Šis Amerikos nusistaty
mas ypač svarbus prieš „tri
jų didžiųjų” konferenciją, 
kuri turi greit įvykti.

LIETUVIŲ KAT. DARBININKŲ SEIMAS

J. Karskis knygoje „Slap
tos valstybės istorija” mums 
parodo, kas darosi vokiečių 
koncentracijos stovyklose, 
skirtose žydams. Tai tiesio
ginis liudijimas, pliki faktai, 
ir kaip liūdna juos girdint.

„Žydų masė virpėjo, drebė
jo ir judėjo... Jie mostagavo lė visų Italijoje gyvenančių 
rankomis, rėkė, kivirčijosi, lietuvių organizacija. Ji nė- 
keikėsi ir spiaudėsi vieni į ra partinė: neatstovauja ku- 
kitus. Badas, troškulys, bai-' riai nors srovei, bet priešin- 
mė ir išvargimas visus juos gai — jungia be išimties visą 
pavertė apglušusiais”. 1 lietuvių koloniją ir kaipo to-

Nacių budelis, turbūt, jau-jkia teisėtai jai visame kame 
tesi patenkintas, kad jis pa- atstovauja. Šiais sunkiais 
siekė to, jog brolis broliui Lietuvai laikais jai tenka nu- 
spiaudė į veidą prieš mirtį. veikti ir nauji uždaviniai. Jų

Bet nė kruviniausią bude- į tobulesniam įgyvendinimui 
lio ranka nestengs pasiekti į ir mūsų visų bendros tauti- 
vieno dalyko: kiekviename nės kovos didesniam suvie- 
asmenyje, nors ir kaip jį iš- nodinimui, „Lithuania” Drau- 
niekintų ir sutremptų, pasi
liks neužpučiamas žiburys— 
žmogui Dievo įkvėpta siela.

Štai dėl ko toje masėje, iš 
pažiūros jau nepanašioje į 
žmones, mes matome savo 
kenčiantį brolį.

gijos Valdyba mielai norėtų 
bendradarbiauti su kitomis 
Lietuvių organizacijomis. 
Tuo tikslu valdyba norėtų 
sužinoti apie Amerikos lietu
vių organizacijas.

„Lithuania” Draugija bū-

tų labai laiminga, galėdama 
gauti iš J.A.V. lietuviškų 
laikraščių, biuletenių bei ki
tų leidinių, liečiančių mums 
opius klausimus. Jie sudary- 
tų svarbų veiksnį draugijos kaUms''btvo“škirta"9o"pro-
varomame spaudos darbe bei 
suteiktų nemažo džiaugsmo 
Italijos lietuviams, kurie jau 
kelinti metai kai nėra matę 
lietuviškų spaudinių.

Kazys Gabriūnas
Valdybos pirm.”

LAIC pastaba : Reikalingi žy
giai Italijos Lietuvių Draugi
jos prašymui patenkinti jau 
padaryti.

ŽUVĘ KARIAI

iš

centų.

Prancūzai Atsteigs 
Savo Armiją

Eugenijus Ulasevičius
Springfield, Mass.

Juozas Galinas iš Orange, 
Mass.

Andrius Pupa iš Newton, 
Mass.

Jonas Kleiza iš Worcester, 
Mass.

Petras Ambrozaitis iš Por
tage, Pa.

Petras Kalasauskas iš Por-
tage, Pa. | daus priešus.

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė stengiasi atsteig- 
ti savo kariuomenę, kurios 
eilėse prieš karą buvo beveik 
penki milijonai vyrų. Prezi
dentas Roosevelt yra pažadė
jęs ginklų.

Šiuo metu Prancūzija savo 
kariuomenėj turi 600,000 ka
rių. Netrukus bus pradėta 21 
metų sulaukusių vyrų mobi
lizacija. Be to, kariuomenėn 
bus įjungti požemio kariuo
menės daliniai, kurie kovojo, 
kai vokiečiai buvo užėmę 
Prancūziją.

Karo bonai yra galingas 
ginklas prieš išorinius ir vi

Sausio 13 ir 14 dienomis 
Cambridge LDS seimas praė
jo su dideliu pasisekimu.

Seimas buvo pradėtas šv. Įima daugiau paremti kun. 
mišiomis lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Mišias laikė prel.
J. Ambotas, pamokslą pasa
kė kun. J. Valantiejus.

Seimą atidarė Cambridge 
lietuvių klebonas kun. P. Juš- 
kaitis gražia kalba ir arki
vyskupo R. Cushing laimini
mu, kurį ganytojas atsiuntė 
raštu.

Prel. J. Ambotui sukalbė
jus maldą, kun. P. Juras pa
kvietė seimą sudaryti prezi
diumą. Garbės pirmininku 
pakviestas prel. J. Ambotas, 
seimo vedėju išrinktas „Dar
bininko” redaktorius A. 
Kneižys, jo pagelbininku — 
Edv. čiočys ir sekretorium—
K. Vencius.

Seimas išklausė nemaža 
gražių sveikinimų ir Centro 
valdybos ir komisijų praneši
mų.

Buvo priimta rezoliucijų 
organizacijos ir Lietuvos rei
kalais.

Antrą dieną seimas išklau
sė įdomios kun. Dr. K. Urbo-

navičiaus paskaitos „Spauda 
ir pavergtoji Lietuva”. Ta 
proga buvo nutarta kiek ga-

K. Urbonavičiaus leidžiamos 
knygos „Vytis ir Erelis” pla
tinimą.

Į naują LDS Centro val
dybą išrinkti: pirmininku — 
kun. P. Juras, sekretorium — 
A. Kneižys, finansų sekreto
rium — A. Peldžius, iždin.— 
Ona Siaurienė.

LDS organizacijai daug 
pasidarbavęs ligšiolinis pir
mininkas kun. J. švagždys 
dėl susilpnėjusios sveikatos 
jau negalėjo toliau stovėti, 
lietuvių darbininkų vadovy
bės priešakyje.

Nori Sąjungininkų 
Valdžios

Londonas. — Lenkų vy
riausybė Londone kreipėsi į 
Angliją ir Jungtines Valsty
bes su prašymu, kad būtų su
daryta karinė sąjungininkų 
taryba, kuri valdytų Lenki
ją, ligi bus galima pravesti 
laisvus rinkimus toje šalyje.
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

CHURCHILL APIE KOMUNISTUS

Iš atsakingiausių pasaulio vyrų niekas paskutiniu lai
ku taip atvirai neatskleidė komunizmo siaubo, kaip Didžio
sios Britanijos ministeris pirmininkas Churchillis paskuti
nėje savo kalboje.

Ką jis ten sakė apie komunistus, buvo apribota Grai
kijos patyrimu. Bet kadangi visur komunistai nurodymus 
ir taktikas semia iš Maskvos, tai Anglijos ministerio pir
mininko žodžiai pavaizduoja anų Kremliaus tarnų veiks
mus visose šalyse, kur tik Stalinas uždėjo savo leteną.

Tiesiog Churchillio kalba buvo Graikijos komunizmo 
pasmerkimas. Bet žinant, kad komunizmas niekur nė per 
nago juodymą nesiskiria,, tai Britanijos ministerio pirmi
ninko žodis buvo taip pat komunistų darbų ir taktikos pa
smerkimas visur, kur tik pasiekia Maskvos ranka.

Churchillis palietė tik dalį komunistų žiaurumo, nes 
Graikijoj jie dar nebuvo spėję visu platumu pasireikšti. 
Ten jiems nebuvo pasisekę valdžios sugrobti į savo žiaurias 
rankas.

Dar niekas pasauliui garsiai neapsakė, kaip komunis
tai šaudo, kalėjimuosna meta ir Sibiran varo Lietuvos ir 
kitų kraštų žmones. Jei kada kuris atsakingas pasaulio 
vyras tai apskelbs panašia jėga, kaip dabar Churchillis 
padarė apie Graikiją, žmonės stebėsis, kaip mūsų dienomis 
galima taip naikinti ir žudyti nekaltus žmones ir ištisas 
tautas. Vikri Maskvos propaganda šiandien kruopščiai 
stengiasi uždailinti ir nuslėpti savo policijos terorą. Chur
chillis nedvejojamai parodė, kad šalia naciškojo teroro yra 
nemažesnis komunizmo teroras.

Churchillis kalbėjo gyvais pavyzdžiais. Iš jų matyti 
komunizmo planai, taktika, strategija, darbai ir beatodairi- 
nis, žiaurus valdžios siekimas.

Anglijos ministeris pirmininkas nurodė, kad Graikijos 
komunistai, gaudami iš britų ginklus, nekovojo prieš vo
kiečius Graikijoj, bet laukė valandos, kada nacius kiti iš
vys, o jie patys, ginkluoti anglų jiems pristatytais šautu
vais ir anuotomis, galės lengvai nustverti valdžią. „Ne prieš 
vokiečius jie mėgino kovoti, — sakė Churchillis, — bet

^^Hidele ^Salimi jie teėmė mūsų ginklus, jų nepakeldami ir 
f

Iš Šeštosios Karo
Paskolos

TARPTAUTINE APŽVALCĮ knfOsMl
(Privati nuomonė)

laukdami valandos, kada jie per jėgą sostinėje galės pa
griebti valdžią ir Graikiją paversti komunistine”.

Komunistai pradėjo šiurpias kovas, kuriuos virsdavo 
tikromis žudynėmis.

Štai pranešimas, kurį Churchillis perskaitė apie graikų 
komunistų terorą:

„Vokiečiams pasitraukus, maža, bet gerai ginkluota 
komunistų partija pradėjo vykdyti terorą visoj šaly. Nie
kas negali apskaičiuoti, kiek žmonių buvo užmušta ar su
imta, prieš prasidedant pačiam sukilimui Atėnuose, bet kai 
bus galima tiesą išpasakoti, bus apsakyti baisūs atsitiki
mai. Prasidėjus kovoms Atėnuose, žiaurumas smarkiai plė
tėsi. Vyrai, moterys ir vaikai buvo dideliais skaičiais žu
domi ir tūkstančiai įkaitų paimta, velkami pakelėmis ir pa
liekami mirti. Pranešimai iš Salonikų rodo tą pat”.

Apie vieną tų įkaitų grupę Churchillis davė tokių liūd
nų žinių: „Iš viso nuo 1,200 ligi 1,500 žmonių buvo nužu
dyta, daugiausia peiliais ir kirviais”.

Štai kas darosi, kur komunistai parodo tikrąją savo 
prigimtį.

Iš visos Churchillio kalbos taip ir stovi prieš akis vi
suotinė Maskvos taktika: nepaisant jokių priemonių, su
imti valdžią į savo rankas ir teroru, žudynėmis nutildyti vi
sus tuos, kuriems brangi laisvė, savo tėvynė ir kuriems 
yra pasibaisėtinas Stalino mokslas, peršąs kraujo pralie
jimą ir silpnesnių tautų pavergimą.

Ne veltui kita proga Churchillis yra pasakęs, kad ko
munizmas yra nuodai tautos gyvenime.

5 Ryšium su šių faktų iškėlimu, Churchillio kalboj ypa
tingos svarbos gauna jo žodžiai, kad vyriausybė turi būti 
išrinkta žmonių per „laisvus, visuotinius rinkimus su balsų 
slaptumu ir be jokios prievartos”.

Toks anglų vyriausybės principas yra aštri priešingybė
Maskvos praktikai. Kaip Laski kartą rašė, komunistų rin
kimai yra gryna parodija, be jokios laisvės ir su visokia 
prievarta.

Ligšiol mūsiškiai komunistai visus, kurie iškelia bol
ševikų darbus, apšaukia „nacių agentais”. Žinoma, tai jie 
birbina pagal Maskvos atsiųstą dūdą. Seniau per tą birbynę 
būdavo išpučiami „liaudies priešai”, dar seniau „darbo 

• klasės priešai”.
Jeigu iš Maskvos mūsų komunistai negaus naujų in

strukcijų, tai ir Churchillį dabar turės apšaukti „nacių a- 
gentu”. Žinoma, tai bus nelogiška, nes juk Churchillis kri
tiškiausiu momentu išgelbėjo Europą nuo Hitlerio ir na
cių. Bet ar gali tilpti kokia logika, moralė ir tiesa į makau
les tokių vyrų, kurie, kaip pats anglų ministeris pirmininkas 
atskleidė, atlieka tokius kruvinus darbus ir kurie per iš
tisą metų eilę neišmano kitokių žodžių savo oponentams, 
kaip tuos pat „liaudies priešus”, „nacių agentus”, palai
mintai užmiršę, kad dar 1941 metais jie patys buvo klus
niausi ne tik Maskvos, bet ir Hitlerio pakalikai.

Klausydamasis Churchillio kalbos, pasaulis aplinkiniu 
keliu gavo tikslų paveikslą, kas šiandien darosi Lietuvoje, 
Bulgarijoj, Latvijoj ir kitose šalyse, ant kurių užgulė Mas
kvos juodas šešėlis.

R.

PERGALEI - PIRKITE KARO BONUS

5. Lietuviai Veteranai

Girdėjau nuomonių, kad 
pirmajame kare dalyvavo ne
mažiau kaip 20.000 lietuvių 
karių, šiame kare tas skai
čius mažiausiai dvigubas. 
Turime kunigų, daktarų, 
slaugių, inžinierių ir kitų 
profesijonalų su karininkų 
laipsniais (leitenantų, kapi
tonų, majorų ir net pulkinin
kų).

Suorganizuoti juos į lietu
vių veteranų vienetą būtų 
mums, lietuviams, didžiausia 
nauda. Tai nebūtų mums 
sunku įvykdyti. Amerikoje 
veteranų organizacija yra 
populiari. Kiekvienas buvęs 
karys jaučia reikalą ir nau
dą įsirašyti. American Le
gion ir V. F. W. Amerikos 
gyvenime jau parodė savo 
svarbą.

Vien patrijotiniais sumeti
mais veteranas rišasi su sa
vo karo kovų ir laikų drau
gais. Jie išmoko vargą kęs
ti, aukotis. Jie neužmiršta 
karo šūkių ir kokiems tiks
lams ugnies krikštą kentė. 
Tūkstančiais žuvusių drau
gų, šimtais tūkstančių su
žeistų draugų kančios gyvai 
primena, kam aukojosi ir ko
dėl karas vedamas. Jie nori 
taikaus gyvenimo, ne sumi
šimų...

Jie nekenčia jokių izmų ir 
nepakęs kokių politinių per
versmų. Svetimi gaivalai A- 
merikoje ypač atsimuš į ne
palaužiamą sieną — vetera
nus, prityrusius karo lauke 
prieš kardą ir ugnį nejudėti. 
Užgrūdintiems kraujuje, ne
baisūs jiems būtų joki pavo
jai.

6. Mūsų ypatingi tikslai

Amerikos lietuvis yra są
moningas pilietis, ištikimas 
vyriausybei ir jos įstaty
mams. Išsigimęs lietuvis, 
tarnaująs svetimiems intere
sams, nėra ištikimas šiai ša
liai. Tad kiekvienas geras 
lietuvis įsipareigoja kovoti 
prieš išsigimusius lietuvius, 
tarnauti vyriausybei ir gauti 
šalies įstatymus. Išsigimęs 
lietuvis yra netikįs, kovoja 
prieš Bažnyčią.

Lietuva yra katalikiška 
tauta, daug kentėjusi dėl ti
kybos. Jos kovos dėl tautinės 
gyvybės ir tikėjimo taip su
sijusios, kad negalima at
skirti, kur viena prasideda, 
kita baigiasi. Amerikos lie
tuvis irgi yra tikintis ir ne
toleruoja tikėjimo priešų.

Lietuvis karys kariauja dėl 
Atlanto čarterio ir keturių 
laisvių. Visa tai gina ir lie
tuvis veteranas, čarteris už
tikrino jo tėvų šaliai laisvę 
ir nepriklausomybę. Keturios 
laisvės garantuoja žodžio, 
rašto, sąžinės laisvę ne tik 
Amerikoje, bet ir visuose 
kraštuose, neišskyrus Lietu
vos.

braukta iš laisvųjų skaičiaus 
ar net paskirta išnaikinimui. 
Gali viešąją opiniją užmig
dyti „realistinės politikos” 
propaganda, bet katalikiškos 
amerikiečių opinijos neat
mainys. Todėl svarbu mums 
su visa Amerikos katalikų 
visuomene dirbti. Svarbu 
bendradarbiauti su katali
kais veteranais.

Išvadoje aišku, kodėl lie
tuviai veteranai privalo or
ganizuotis ne atskirai, bet su 
kuria nors amerikietiška ve
teranų organizacija, ir tai su 
katalikais veteranais.

Bus priekaištų, ką daryti 
su nekatalikais lietuviais ve
teranais? Tesirūpina jų sro
vės veikėjai. Pilnai įsitikinęs 
esu, kad tik mažas skaičius 
mūsų veteranų nenorėtų dė
tis prie katalikų veteranų.

Dirbdami atskirai, išveng
sime nemalonių srovinių ki
virčų, kuriuos visada kelia 
politikieriai. Mūsų tautiniai 
tikslai tuo nenukentės. Saky
čiau, nuo amerikiečių atski
rą veteranų organizaciją 
steigiant, savi reikalai ma
žiau paramos susilauktų. Mes 
nesame tiek reikalingi Ame
rikos Legijonui ar Veterans 
of Foreign Wars. Bet Catho
lic Veterans, Inc., įneštume 
svaros ir daugiau naudos 
pelnytume. Bendras tikėji
mas mus jungia, bendri sie
kiai — kova su komunistais 
daugiau naudos neš.

Tais motyvais vedini, lie
tuviai kunigai savo seime 
1944 m. Chicago  j e nutarė 
steigti kiekvienoje lietuvių 
parapijoje lietuvius vetera
nus prie Catholic Veterans, 
Inc. Kunigų Vienybė turi a- 
merikiečių kat. veteranų pri
žadus priimti lietuvius auto
nominėmis teisėmis.

8. Kaip steigti postą

Vadovaukimės šiais pata
rimais :

1. Parašyti į Catholic War 
Veterans, National Head
quarters, Empire State Buil
ding, New York City, ir pra
šyti narystės, čarterio apli
kacijos blanko, konstituci
jos ir ritualo.

2. Gauti penkiolika pirmo
jo ar antrojo karo veteranų, 
kurie būtų pirmieji posto na
riai.

3. Pirmieji penkiolika na
rių aplikuoja į centrą, pasi
rašo blankus ir čarterį. Jie, 
pasitarę su vietos kun. kle
bonu, sušaukia organizaty- 
vinį veteranų susirinkimą.

4. Pirmajame susirinkime 
išrenka laikiną valdybą iš 
komandieriaus, adjutanto ir 
iždininko.

5. Pasirenka posto vardą, 
kurio nors mirusio žymaus 
kareivio ar kunigo kapelio
no.

6. Narystės mokestis yra 
nuo 2 ligi 6 dol., kurių 1 dol. 
eina centrui ir 25 centai val-

New Yorko Valstijos Sve
timtaučiai gerai pasirodė 

Šeštojoje Paskoloje

Prieš pradėsiant Amerikos 
Šeštosios Karo Paskolos va
jų, New Yorko valstijos sve
timtaučių grupėms, kurioms 
atstovauja dvidešimt ketu
rių tautų Karo Bonų Komi
tetai, buvo nustatyta Karo 
Bonais sukelti $120,878,500, 
bet sukelta net 341,386,435, 
arba 282 nuošimčiai, vietoje 
100%, arba 12.6% daugiau, 
negu buvo sukelta per Penk
tąją Karo Paskolą, kai Karo 
Bonų tarpe svetimtaučių iš
parduota už $303,079,152. 
Taip skelbia New Yorko val
stijos nacionalių grupių pa
reigūnas F. W. Gehle.

Sulig tautybių Karo Bonų 
per šeštąją Karo Paskolą iš
parduota taip:

Armėnai ............... $1,714,850
Austrai ................... 71,025
Belgai ..................... 17,500,000
Čekoslovakai ......... 4,813,875
Danai ..................... 4,045,140
Prancūzai ........... 60,154,310
Graikai .........  11,178,000
Ispanai ................... 2,014,980
Italai ..................... 50,800,000
Japonai ................. 10,000
Jugoslavai ........... 306,405
Kinai ................... 4,767,000
Lenkai ................... 49,750,000
Lietuviai ............... 1,652,062
Lotynų amerik..........1,750,000
Noivegai ............... 24,111,056
Olandai ................... 32,517,963
Rumunai ............... 3,010,575
Rusai ....................... 125,000
Švedai ................... 3,236,250
Šveicarai ............... 36,321,737
Suomiai ............... 705,725
Syrėnai ............... 1,262,500
Ukrainiečiai ........... 1,096,322
Vengrai ............... 3,093,055
Vokiečiai ............... 25,478,605
Šį raportą pateikė tautybių 

sekcijos pareigūnas E. Saber.

Kaip matote iš atskaitos, 
New Yorko lietuviai irgi ga
na gerai pasirodė. Jie per še
štąją Karo Paskolą Karo Bo
nų išpirko už $1,652,062 arba 
už $37,632 daugiau, negu per 
Penktąją Karo Paskolą, kai 
Karo Bonų išpirkta už $1,- 
614,430.

Bendrai per visas šešias 
Karo Paskolas New Yorko 
valstijos lietuviai Karo Bonų 
išpirko (bent tiek užsirašė 
New Yorko Lietuvių Karo 
Bonų komitete) sekamai:

Pirmoje Pask..........$1,200,000
Antroje ................... 1,412,000
Trečioje ................... 1,047,000
Ketvirtoje ............... 1,406,000
Penktoje................... 1,614,430
šeštoje ..................... 1,652,062

Rašo pulk. K. V. Grinius

Kas kėsinasi prieš čarterį 
ar laisves, tas ne tik Ame
rikos priešas, bet ir kiekvie
no veterano priešas. Gali po
litikai ar valstybininkai in
terpretuoti čarterį savaip, 
gali suspenduoti keturias lai
sves, gali dalintis sferomis, 
bet amerikietis gerai supra
to prezidento Roosevelto pa
reikštų minčių prasmę, ir no
riai ėjo karan ginti preziden
to pareikštų principų, ir jo
kia „realistinė politika” jo 
neprivers mainyti savo nusi
statymo.

Juo labiau lietuvis vetera
nas svetimųjų imperializmui 
netiki. 
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7. Kodėl katalikai veteranai

Lietuva buvo demokratinė 
valstybė ir katalikiška tau
ta.

Amerikos katalikų visuo
menei niekados nebus aišku, 
kodėl Lietuva turi būti iš-

stybės raštinei (State per 
capita tax).

7. Čarterį pasirašo pirmie
ji penkiolika narių, įrašant 
posto vardą, ir įdėti 20 dol. 
duoklę už čarterį ir narystės 
duokles centrui ir valstybei.

8. Kai centras užtvirtina 
postą, tada renkami nuola
tiniai valdybos nariai ir jie 
prisaikinami.

9. Susirašinėjimai su cen
tru yra labai naudingi. Vete
ranams siunčiamas mėnraš
tis „The Catholic War Vete
ran”, kur randamos įvairios 
informacijos. Reguliarūs su
sirinkimai būtinai reikalingi, 
kol įrašomi visi parapijoje 
veteranai.

10. Postui daug gelbsti ka
reivių motinų ir moterų klu
bai, kurie po karo taps Ca
tholic War Veterans auxilia
ries.

(Bus daugiau)

Per visas šešias
Karo Paskolas
bendrai viso už $7,331,492

Ačiū visiems, kurie Karo 
Bonų pirko ir lietuvių komi
tetuose užsirašė.

Už N. Y. L. Karo Bonų Ko
miteto Valdybą —

P. Bajoras, pirm.
J. B. Laučka, sekr.

SUŽEISTI KARIAI

Albert Draugelis, West 
Brigton, N. Y.

Jonas Milonas, Rochester, 
N. Y.

Juozas Vilauskis, Hudson 
Falls, N. Y.

Alfonsas Mikalonis, Rock
ville, Conn.

Jonas Šakalis, Bayonne, 
N. J.

Walter Kraučialis, Terry
ville, Conn.

Jonas Patkus, Newark, 
N. J.

Vincas Paukštis, Nutley, 
N. J.

Antanas žemaitis, Water
bury, Conn.

Kazys Kutelis, Naugatuck, 
Conn.

PARTNERIAI

Daug buvo prirašyta apie 
pereitų metų liepos 20 d. pa
sikėsinimą prieš Hitlerį. Vie
nas tik klausimas kaip ir vi
sai nebuvo paliestas: keno, 
būtent, ranka to pasikėsini
mo užkulisyje stovėjo? Vi
siems tarptautinių įvykių 
stebėtojams jau nuo seniai 
aišku, kad faktiškai, šian
dien pasaulyje vedami 4 ats
kiri karai — grumtynės: Va
karų demokratijų karas prieš 
Vokietiją, tų pačių demokra
tijų karas prieš Japoniją, 
Sovietų Rusijos karas prieš 
Vokietiją ir D. Britanijos 
grumtynės su Sovietais dėl 
kontinento pokarinės laisvės.

Iki tam tikram laikui pa
starosios grumtynės ėjo dau
giau politinėj — diplomati
nėje plotmėje. Bet štai, pe
reitų metų gale, iš grynai 
diplomafinio rungtyniavimo 
šios grumtynės netikėtai vir
to „shooting war”. Ir kur? 
Graikijoje.

Tiesa, rusų pusei ten tuo 
tarpu atstovauja Maskvos 
sukomunizuoti partizanai, ne 
reguliari raudonoji armija.

Raudonoji armija tuo tar
pu taupo jėgas svarbesniems 
įvykiams.

To nepaisant, šiandien mes 
žinome, kad vadinamojo 
ELAS sukilimas buvo pa
ruoštas raudonosios armijos 
karininkų, kurie, sukilimo 
„green light” davę, iš scenos 
vikriai pasitraukė.

Padėties tragizmą didina 
faktas, kad ELAS sukilėliai 
šaudė į anglus tais pačiais 
ginklais, kuriuos dar tik va
kar anglai jiems įtikėjo.

Panašiai buvo apginkluoti 
Tito partizanai, albanai ir 
daugeliskitų Balkanų „pat- 
rijotų”, dalimi, gal būt, net 
Amerikos „lend-lease” sąs
kaita. Potencialėje prasmėje, 
panaši situacija egzistuoja 
visur, kur tik Sovietai savo 
ranką yra įkišę, ir tai nepai
sant šen ten daromų „paliau
bų”.

Kalbėti apie „United Na
tions” tikrojo bendrojo fron
to prasme šiandien būtų dau
giau nei juokinga. Geriausiu 
atveju būtų galima kalbėti 
apie tam tikrus bendrus veik
smus, tam tikrais atvejais ir 
tam tikromis kryptimis, kai 
Sovietų, britų ir amerikiečių 
interesai atsitiktinai supuo
la.

Deja, tai ne taip jau dažnai 
pasitaiko, ypatingai šiandien, 
kai nacių mirtinas pavojus 
jau kaip ir praeina...

Ir ar tenka tuo stebėtis?
Laimingu 1941 metų birže

lio 22 d. Hitlerio „blunderiu” 
laikinai sujungtos, „United 
Nations” kaip buvo, taip ir 
liko skirtingos pasaulėžiūro- 
mis, tendencijomis, struktūra 
ir taktika.

Anot tos pasakėčios, gulbė 
veržiasi aukštyn, lydeka 
traukia į vandenį, o vėžys va
rosi atgal. Ir tik viena Ame
rika tvirtai laikosi duotojo 
žodžio, be pertraukos prista- 
tinėdama lend-lease gėrybes. 
Taip pat nėra mažiausio pa
grindo manyti, kad partnerių 
prigimtyje gali iš viso kas 
nors pasikeisti.

„United Nations” blokas 
ir toliau liks pasidalinęs į 
„proletariškai - tptalitarinę” 
ir „kapitalistiškai-demokra- 
tinę” stovyklą.

Tos prieštarybės gali tik 
didėti. Ir jos neabejotinai di
dės, tiesioginiame santykyje 
su mažėjančiu nacinės Vokie 
tijos pavojumi.

Ne nuo šiandien Maskva 
aspiruoja užvaldyti Europą. 
Naujoje istorijoje tokių ban
dymų buvo jau du: vienas 
1918-1920 metais, kitas — 
1923, kai Maskva visai rim
tai manė Vokietiją esant ko
munistinio pučo išvakarėse.

„ .seoi>i pe- n 
\eania, k“-nesllvoki tet 

Net ir raudonoji kariui ^s5uB'įįo. & kus, £irias 1 
buvo jau paruošta žygfc 'į^^žų, kaip Tr': 

Pirmieji du bandymu į^^tinė atrodė 
pavyko, šiandien mėgiį
trečiu kartu. įj

Dalykams stovint, kai 
stovi, netenka stebėtis, $ 
iš tos tariamos ir snų ; 
reklamuojamos „vienj 
gavosi paprastas „muilo 
bulas”.

Ir vėl viskas pakrypo 
nos pasakos keliu: į jėgų L 
litiką (power politics),) ■ 
kų sferas ir amžino imp 
lizmo rungtynes.

Kas vakar buvo paa 
domis kalbama, šiandien 
to įvykusiu faktu. Ir j 
pradeda suprasti. Tik di 
sios spaudos užvestas ms 
nizmas, bei įvairios k« 
liuojamos propagandos; . 
tūros vis dar nesiliaujal 
niavę vienybę, interesų ^sx®ei anksti lyta 
drumą, kompromiso gali ir plačias 
ir kitas panašias neįvj K^-"lia0ilsNe' 
mas svajones. .

Faktas lieka, kad ma ■me'
niai užmačiai šiandie® ž® . a
pasiekę aukščiausią lai jp^n®lJ8aL 
Neperdėdami galime pas fcįįfe trumpas, ir 
ti, kad kova dėl domina šviesa. Wos 
Europoj įėjo į patį įkai ^hdl^6

A* t 

’F'^pievoMo- 

/“juris tuo] ap- 

dfs* I*1“- 

’įkasai mies- 

tuntam ru- 
S# viską: ir j 
X.J; Varšuvos i

toki vieniši,

„I'sps pieno Imi"
KOVA DEL VOKIETI į^mskia saulė iš

Kovos centrinis obj 
neabejotinai yra Voki il&W^^170' 
Centrinę padėtį užimant š 
kietija buvo ir yra ke

gįliffaišto Diisidrie- 
^bjankLyg 
- 333 viduržiemy, 

ir Europą. Iš čia ir Ma ® Jl^j’

Europos pusiausvyros i 
nys.

Kas valdo Vokietiją,

pastangos jai „prijauk “’J"“"™: 
Lenkija, Suomija, Pab

Kai kur pal 
gūžtelė: trol 
lukštas, ma 
ją sparnais, 
savo ūsais. 1 
ir, žiūrėdami 
denį, junti, h 
ja ir čiurlen

KARALI

Krokuva 1 
tas būtų ne 
senosios Lėni 
dėl to ji toki 
kad čia mie 
valdovų, kilu 
vo žemės, be 
svetur — ate 
ninių ir tole 
auginusių k 
kentėjusių di 
kimų. Tie at' 
siuose Vaveli 
koplyčiose. J. 
ir savo gimt( 
sakus. Patva 
rėžtos Liet 
ūokuvoj vy 
įerbo, sutik 

žingsny — ir 
ir miesto nan 
čiose, ir pami 

Radom ten 
sų žemės pa! 
tik mus sužei 
enkus rūsčia 
lalėjimus, 1 
’ilsudskis, m 
apvilktas, si 
mitinės ir A 
’anelės pav 

kietai guli V 
ložemy*) su 
antakius ir 1

Balkanai ir t.t. yra tik ar neiš-sma^. . Žino 
ferija, priedanga prie V cn-j™ paktas- zvelgia^į UZE 
tijos prieiti, jai iš visų " 
apsupti.

Itin energingą akcij 
kieti j ai pasisavinti M 
pradėjo tuč tuojau po SI ®šudros ir visa- 
grado laimėjimo, kaipaa *esaišremusios į 
jo, kad smūgis Volgos ž Plaukia jos 
pio kryptimi sprendžia kalėto, netarė- 
išdavų atnešti negali.

Akcija buvo pradėta 
giant vadinamąją „Vol 22 &akia viršū- 
Karininkų Sąjungą” —I 
Germanskich Oficerov |į® Kyli tie debe- 
Bund Deutsche Offiziei '-^pavidalais:

MESiioirbent
Ėfe&io,

^cėdirapsimąs- 
slšus, lengvai

!£^tar žvelgia

•^vainiku ap-nėšio pasikėsinimo pries ^vainiku ap- 
lerį ir po sekamų rėpi ^^Mstairpa- 
prie sąjungos prisidėjoW^sbonias, du
sios VI Stalingrado volf^; Vg| 
armijos vadas von Pa

Lygia greta buvo p 
intensyvus agentų re 
mas iš Rusijoje esaneil 
kiečių belaisvių. Pris 
eilė mokymo centrų, ti 
litinių, tiek karinių, kurt 
botažo taktiką ir pa 
ninku ruošimą buvo a 
tas ypatingas dėmes

Reikia manyti, kad 
metu Vokietijoje darb 
ne vienas tūkstantis Mi 
centruose paruoštų p 
tininkų. <

Panašią taktiką so 
vartojo ir Pabaltyje.' 
yra žinoma, per 19 
metus Lietuvoje, Latvij 
Estijoje sovietų parašiu 
kų buvo primėtyta b

Daugiausia tai buvo 
rusai ir tik vienas ki 
tuvis, latvis ar estas, 
sovietai pasirinko iš 1 
1941 metais deportuot' 
šeimas laikydami

Ne mažiau gudriai sovf^i^-- 
pavarė ir politinę akcij

Visokiais įmanomais 
dais sovietai vokieči 
dėjo įrodinėti, kad tik 
dėjus su Rusija, Voki 
gali tikėtis išsigelbėti. i

Šia linkme rusai varė! 
bevaro tikrąjį šantažą-b! 
mail.

Čia pasirašo sutartį s 
nešu, ten lenkams ati 
Prūsų žemes, ten lenkusį 
praplečia iki Oderio, c 
vėl naudoja de Gaulle, 
atskirtų Rheinlandą ir

(Bus daugiau)

Jo gerbėjas 
žila moteris ] 
mės ir paskt 
viršuje ilsisi 
tietis dailiau 
senis Jogai! 
bruožai pai 
primena Dan

Karališkąjį 
primins Vavi 
lies viešpačių 
laiku iš viso: 
čia plūsta mi 
gilinti savo t 
kimų, peržvel 
riose eilę am 
džiama krašt 
džiama sėkmi 
Bet svečios » 
eilės kambar 
veikslai ir gc 
šaunūs riteri 
lankai bei iet 
įkelti gilių p:

■‘itkerių snu-
1-daniška vieš-

slėniais, kal-
> ^prarajomis.

n ?1®® randasi iilcui ginų pi 
plečiasi nimų. Auksu

lentos, * Jis buvo pe: 
kitur žali, 1937 m.

Antanas Vaiči

vieną rudens popietę k 
ir saulėta. Raudongūžės 

inkštė lingavo pušies šakoj 
krūmokšnį, kup

Jis rūpinosi ir didžiuliu 
k skruzdėlynu. Jisai bw 
^jo viską žinoti ir iššni

u'05, išsitiesė prie upeli' 
Jį T®! jis mąstė apie savo g 

sniegai užklos jo lau 
.^ain į j0 {

aptekęs, kad net miela

^Į^ovavo lokys ir įsiklausė

Prigarmėjus akmenų, 
^7 l^kys klausėsi srovės cit 
■kiifc prie 82170 * 
^^ngas' kad jo visi bijo i 

M gyvam šutvė 
V ^1® sutriuškinti. Jisai n 
W ^susnūdusias savo blaks 
'^ėgo čia žolelės pasirupši 

i ginų tankmę, vos past

/11 klauso! — suniurzgė 
i^lkė toks p“’*' 
blaiva
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Net ir raudonoji 
buvo jau paruošta*

Pirmieji du ba^ a ji šiandien beliko, 
pavyko. Šiandien (sodam keletą bruožų, kaip 
trečiu kartu. noji Lenkų sostinė atrodė

35 m. — Red.

Per Krokuvą neseniai pe- 
jo karo audra. Nežinia, ko- 

. Čia

trečiu kartu.
Dalykams stovi- 

stovi, netenka ąty 
iš tos tariamos j 
reklamuojamos j j£aį lėktuvas pakilo r.uc 
?ay0Sn PaPras^as»l mes, tariau sau Wyspians- 
bulas . (

Ir vėl viskas pį

VIRŠUM DEBESŲ
nuo

o žodžius: „Krokuva skęs- 
! liepsnose, — O Dievo Mo-

kitur vėl rudi ruožai. Išsyk 
nesuvoki ten esant avižų lau
kus, girias ar smėlio plotus. 
Kai kur pabirus kriaukučių 
gūžtelė: trobos, kaip riešuto 
lukštas, malūnai, beskėtrio- 
ją sparnais, lyg karkvabaliai 
savo ūsais. Matai upės vagą 
ir, žiūrėdamas į skaidrų van
denį, junti, kaip jis vingriuo- 
ja ir čiurlena.

nos pasakos keliu;- aa, vainiku papuošta — Be- 
sdinti Vavelio rūmuose sos- 
, — Manifestą rašo, tą di- 
jį raštą, — Kuris tuoj ap- 
ks visą platųjį kraštą, — 

tūkstančius sielų pabu- 
ns, sustiprins...” Tuo tarpu

litiką (power politį 
kų sferas ir amai; 
lizmo rungtynes.

Kas vakar buvo 
domis kalbama, šit 
to įvykusiu faktu 
pradeda suprasti.^rokuva, karališkasai mies- 
sios spaudos užvest -s> dar už daugel mylių prieš 
nizmas, bei įvairiu 
liuojamos propagat. L -
tūros vis dar nesilu diktą milijoninį Varšuvos 
niavę vienybę, inte iesU, ir begalines kaimie- 
drumą, kompromi® 
ir kitas panašias i*'■ 
mas svajones.

Faktas lieka, kai 
niai užmačiai sir 
pasiekę aukščiausia 
Neperdėdami galins 
ti, kad kova dėl don 
Europoj įėjo į patį

us, pakybusius tirštam ru- 
kuris nuklojo viską: ir

ų eiles, sostinei anksti rytą 
įžusius maisto, ir plačias 
rvas, ir girias žaliąsias. Ne- 
am per ūkaną toki vieniši, 

' opiam aukštyn, ir ant me- 
ilinių lėktuvo dalių dreba 
' krūpčioja rasos lašai.
Mūsų laikas trumpas, ir 

reit artėja šviesa. Miglos 
ubala. Atrodo, kad lėktume 

KOVA DĖL VOKU5r neaPr^piamus pieno lau- 
lis. Į mus tvaskia saulė iš 
iliai mėlyno dangaus. Lėk- 
ivo šešėlis, apsuptas vaivo- 

, ropoja ir 
ėga baltais debesų plotais,

LIETUVIŲ ŠIURPIOS NELAIMES

000KOl
Baltijos jūra išplauna Švedi- 

jon bėgusių gyventojų 
lavonus

Praeitų metų lapkričio 28 
dienos švedų dienraštis 
„Stockholm Tidningen” 
spausdina telegramą iš Ma- 
rianban, kurioje kalba apie 
bėgančių Pabalčio gyventojų 
tragedijas. Pasakojama, kad 
paskutinėmis savaitėmis va
kariniuose Aalandų salų pa-

kraščiuose Baltijos jūra į 
krantus išmetė 15 lavonų.

Tvirtinama, kad daugumą 
sudaro Estijos gyventojai, 
kurie stengėsi pabėgti nuo 
vokiečių ir Raudonosios Ar
mijos okupacijos. Negyvųjų 
tarpe yra vyrų ir moterų, jų 
tarpe randasi ir dviejų vo
kiečių kareivių lavonai. Pa
vyko atpažinti tiktai vieną 
lavoną, o kitų asmenybės ne
galėjo nustatyti.

„Svenska Dagbladet” sa
ko, kad pastaruoju metu at- 
bėgėlių skaičius jau mažėja. 
Vien tiktai į Gotska Sandon 
uostą atvyko 1,042 asmenys. 
Kiekvienas atbėgėlis buvo pa
maitintas, aprėdytas ir jam 
duota pastogė.

KARALIŲ MIESTAS
Krokuva karališkas mies

tas būtų ne dėl to, kad tai 
senosios Lenkijos sostinė. Ne 
dėl to ji tokia sava ir jauki, 
kad čia miega ištisos eilės 
valdovų, kilusių ne tik iš sa- j 
vo žemės, bet atėjusį ir iš 
svetur — atėjusių iš kaimy
ninių ir tolesnių valstybių, ' 
auginusių krašto laimę ir 
kentėjusių dėl jos nepasise
kimų. Tie ateiviai guli tam
siuose Vavelio rūsiuose ir jo 
koplyčiose. Jie mieste paliko 
ir savo gimtosios šalies pėd
sakus. Patvariausios žymės 
įrėžtos Lietuvos atėjūnų: 
Krokuvoj vytį, šalia lenkų 
herbo, sutiksi kiekvienam 
žingsny — ir karaliaus pily, 
ir miesto namuose, ir bažny
čiose, ir paminkluose.

Radom ten ir paskutinį mū
sų žemės palikuonį, kuris ne 
tik mus sužeidė, bet ir pačius 
lenkus rūsčiai baudė, mėtė į 
kalėjimus, koliojo. Juozas 
Pilsudskis, mėlyna uniforma 
apvilktas, su ordenais ant 
krūtinės ir Aušros Vartų šv. 
Panelės paveikslu rankose, 
kietai guli Vavelio katedros 
požemy*) suraukęs šakotus 
antakius ir karingai atkišęs 
smakrą, žmonės eina pro jį, 
žvelgia į užmigusį jo veidą. 
Jo gerbėjas giliai atsidūsta, 
žila moteris parpuola ant že
mės ir paskęsta maldoje. O 
viršuje ilsisi kitas mūsų tau
tietis dailiam sarkofage — 
senis Jogaila, kurio veido, 
bruožai paminkle visiškai 
primena Dantę.

Karališkąją Krokuvą jums 
primins Vavelis, galingi ša
lies viešpačių rūmai. Vasaros 
laiku iš visos lenkų šalies į 
čia plūsta minios turistų pa
gilinti savo tautinių nusitei
kimų, peržvelgti tų vietų, ku
riose eilę amžių buvo spren
džiama krašto dalia, spren
džiama sėkmingai ar liūdnai. 
Bet svečios šalies žmogui tos 
eilės kambarių, visi tie pa
veikslai ir gobelinai sienose, 
šaunūs riterių šarvai ir jų 
lankai bei ietys gali ir nesu
kelti gilių praeities atsimi
nimų. Auksu ir brangiais ak-

Paveiksle matome Vytautą Didįjį prie Juodųjų marių.
Kitame „Amerikos” numeryje pradėsime spausdinti Simo Sužiedėlio istorinį veikalą, 

Vytautas Didysis ir jo žygiai.
Šis veikalas parašytas labai gyva, kiekvienam suprantama kalba.
Tai tikrai gera proga arčiau pažinti senovės lietuvius, galinguosius jų vadus ir gar

sius žygius.
Pradedant kitu numeriu, kas savaitė skaitykite apie Vytautą Didįjį ir jo žygius.

Kovos centrinis 
neabejotinai yra I 
Centrinę padėtį uag y-kštės vainiku, 
kieti ja buvo ir yra -
Europos pusiausvyn e galo, be krašto nusidrie- 
nys. usiais po mūsų kojomis. Lyg

Kas valdo Vokieti; ūtum pačiam viduržiemy, 
ir Europą. Iš čia ir 
pastangos jai „prijfcaistaus ir spindinčio snie- 
Lenkija, Suomija,! o, viską užklojusio. Užsi- 
Balkanai ir tt. yra liršusi akis ieško, ar neiš- 
ferija, priedanga pri ys kur toli, pačiam pakraš- 
tijos prieiti, jai iš n y, sodybos, keleivio ar bent 
apsupti.

Itin energingąjį 
kieti j ai pasisavinti v_ 
pradėjo tuč tuojaup irsūnes, 
grado laimėjimo, te - 
jo, kad smūgis Vol| ielyn^ dangų. Plaukia jos 
pio kryptimi spret: 
išdavų atnešti negi

Akcija buvo prač! 
giant vadinamąją.' 
Karininkų Sąjungą” 
Germanskich Ofc 
Bund Deutsche Oft

Po pereitų metyli
nėšio pasikėsinimo f galvą, jie sulinksta ir pa-
lerį ir po sekamų i 
prie sąjungos prisit 
sios VI Stalingrado 
armijos vadas von I

Lygia greta buvo; jatystė, su savo slėniais, kal- 
intensyvus agentųnų. atšaižomis ir prarajomis, 
mas iš Rusijoje es 
kiečių belaisvių. Pjlyšių. Jų daugėja, plečiasi 
eilė mokymo centrų.
litinių, tiek karinių, jrūkšniai, lyg siauros lentos, 
botažo taktiką ir f — vienur keltoni, kitur žali, 
ninku ruošimą būro ■ -
tas ypatingas dėmo

metu Vokietijoje LOKYS IR VOVERE 
ne vienas tūkstantis
centruose paruoštų ---------•------

Įtininkų. »
Panašią taktiką

vartojo ir Pabaltu -g ore įr mėlynoji paukštė lingavo pušies šakoje.

idžiulej sniego dykumoj

kurdaus krūmokšnio.
Peizažas kinta. Priešais 

ūriuojasi debesinių kalnų 
", skaidrios ir visa- 

alės, sunkiai atsirėmusios į

au vienos, iš lėto, neturė- 
amos ko skubėti ir apsimąs- 
ydamos. Lėktuvas, lengvai 
updamasis, aplenkia viršū
nes, ir štai jos dabar žvelgia 
mus iš šono. Kyla tie debe- 
ys įvairiausiais pavidalais: 
:aip galingi milžinai, su 
pindinčiu saulės vainiku ap-

irsta į didžiules bonias, nu- 
ailintais kraštais; kitur vėl 
šsirikiuoja lyg žvėrių snū
dai. Visa antžemiška vieš-

Po mūsų paukščiu randasi

ie ir auga. Giliai ten guli
* Jis buvo perkeltas į bokštą 
1937 m.

menimis žėrintys kardai, val
dovų skeptrai prašalaičiui 
bus kaip ir daugelio karalių 
skeptrai ir sostai. Už tai jis, 
žiūrėdamas pro milžiniškos 
pilies langus, galvoja, ką a- 
nuomet jautė ir mąstė vai
nikuotos galvos, kada vienu
moj mesdavo žvilgsnį į mies
tą, prisiglaudusį prie karalių 
buveinės, į tuos laukus su 
besiganančia kaimine, su gi
riomis ir slėniais, į tas kal
vas ir tolumoje, į mėlyną dan- 
bų besimušančius, Tatrų kal
nus, kurių pašlaitėse ligi mū
sų dienų išliko gilioji tautos 
dvasia, neseniai taip gaiviai 
ir stipriai prabilusi lenkų li
teratūroj.

Krokuva atrodo karališka 
savo dvasiniu palikimu. Nors 
ne iš čia kilę, bet čia trūni A- 
domo Mickevičiaus ir Juliaus 
Slovackio palaikai. O ir šio 
amžiaus pradžioj Krokuvoj 
savo plunksna ir teptuku 
viešpatavo kitas galiūnas — 
Wyspianskis, tikra kūrėjo 
ranka komponavęs Pranciš
konų bažnyčios vitražus. Ir 
kitose bažnyčiose rasi daug 
meno, bet pirmoj vietoj čia 
stovės Marijos bažnyčia. Ji 
yra lenkų bažnyčių žvaigždė, 
ir žmonės čia karštai mel
džiasi, dūsauja, gėrisi Stwos- 
zo kūriniais, žvelgia į Matei
kos atnaujintą tapybą. Daili 
ir išdidi, vainikuotą galvą 
aukštai iškėlusi, stovi Mari
jos bažnyčia Krokuvos mies
te, ir ji pati yra tarsi Dievo

šventovių karalienė, iš aukš
tybės žiūrinti į visą šalį ir 
susirūpinusi jos likimu.

ŠVENTAS MIESTAS
Krokuva yra ir šventas 

miestas su savo bažnyčių 
daugybe. Tačiau daugely 
šiandieninių miestų jos esti 
vien pamaldžios praeities liu
dininkės. O Krokuvoj religi
nė dvasia gyva, judri ir da
bar. Kur tik žengsi, susidur
si ten su šventuoju. Ne vieno 
jų kūnas ilsisi Krokuvoj. 
Miesto gatvės puošiasi šven
tųjų vardais — ir kokių čia 
jų nerasi, nuo pačių garsių
jų ligi mažai žinomų, pažy
mėtų šalia karžygių, rašyto
jų, dailininkų. Ir žmonės ne
linkę pamiršti Dievo: važiuo
damas pro bažnyčią stambus 
pirklys ar jaunas karinin
kas autobuse kelia kepurę. 
Namuose iš lauko pusės daug 
kur išvysi kryžių ar Dievo 
Motinos paveikslą. Net ir di
džiulėj laikraščių leidykloj, 
kurioj buvom užėję, vieninte
lis atvaizdas, ryškioj vietoj 
kabantis, buvo šv. Panelės 
paveikslas.

Sėdėdami jaukiam ir ty
liam bibliotekos kieme, kur 
tik pora jaunuolių grožėjosi 
šia ramia ir žavinčia vieta, 
mes atsiminėm esą ir mokslo 
mieste, kuriam ilsisi pats 
Kopernikas. Jo universitetas 
savo amžium yra antras Ry
tų Europoj. Ir štai dabar, ma
lonią pavakarės valandą, šita

me kieme žvelgėm į ornamen
tus sienose, į snoviškus lan
gus, į balkonėlius ir išmar
gintus laiptus, kurie veda į 
tuos balkonėlius.

Į šį miestą, kurį lenkai ma
loniai sveikina „salve Craco- 
via, altera Roma, Roma Polo- 
niae”, senais laikais plauk
davo mokslo ištroškusieji, 
plaukdavo tapytojai ir skul
ptoriai, plaukdavo verteivos 
ir pirkliai. Tie senieji bruo
žai ir šiandie kiekvienam žin
gsny žiūri ir sveikina praei
vį. Pilis ir bažnyčios, iš to
limų dienų išlikusi rinka, ap
link kurią puikuojasi debe
sys karvelių, namai ir kie
mai, pagaliau liekanos mūro, 
kuris kadaise miestą juosė ir 
gynė nuo priešo antplūdžių, 
ir net didžiulis Žalgirio pa
minklas, mūsų tautiečio nese
niai suprojektuotas, — vis
kas kalba apie praėjusias die
nas.

ŽYDAI
Bet radom ten, prie gied

rių Vyslos krantų, siaurose 
ir vaizdžiose gatvėse, gyvą 
senų amžių žymę.

Mūsiškiai žydai yra tik 
vaikai, palyginti su jų tautie
čiais Krokuvoj! Ten, tolioj 
lenkų šaly, nepasikeitė jie 
nuo Dovydo laikų. Užsukę į 
žydų kvartalą, jautėmės tar
si Rytų krašto mieste, perkel
ti visai į kitą sritį, kitus lai
kus ir kitus žmones. Buvo 
šeštadienis, kada būreliais

jie traukė į sinagogą. Mano 
kelionės draugai, nešęsi foto 
aparatus, tiesiog apstulbo 
nuo tokio iškilnaus reginio. 
Ir jie įniko žydus medžioti.

— Žiūrėk, ana ateina!
Iš už kertės majestotiškai 

žengia trijulė. Tai seniai, 
rimti kaip patriarchai. Barz
doti, visi vienodomis kepurė
mis, kurių bryliai kailiukais 
apvedžioti, visi ilgais rūbais 
ir dar su maldos reikmeni
mis po pažaste slenka jie ten, 
lyg išnirę iš amžių glūdumos. 
Sinagoga ūžia. Kažkur gir
dėti šauksmas, skardus 
šauksmas, ekstazėje besimel
džiančio žmogaus giesmė 
Dievui, Izraelio Viešpačiui, 
išrinktosios tautos tėvui ir 
globėjui. Balsas aidi ir aidi 
giedrią dieną, kažkaip gū
džiai ir fanatiškai...

— O ten! — rodom vieni 
kitiems.

Čia ne senių būrys: eina 
dar visai jaunas berniūkštis. 
Metų jam bus trylika, o gal 
penkiolika. Bet jis tikras žy
das, su jarmulka, užsiaugi
nęs peisus, apsivilkęs beveik 
kulnis siekiančiu, juodu rū
bu ir su nulinkusia galva — 
nulinkusia nuo rymojimo ant 
šventųjų knygų.

PILSUDSKIO KALNAS
Girios glūdumoj, gęstant 

saulei ir žioruojant vaka
rams, užkopėm į naują pilia
kalnį, kasamą velionies mar
šalo Pilsudskio šlovei ir pra
sišovusį pro medžių viršūnes. 
Tiesa, nebaigtas dar jis — 
dirba prie jo šimtai nuola
tinių vyrų. Ateina ir savano
rių pylėjų iš visų šalies vie
tų; jie su karučiu atveža že
mės, nusifotografuoja ir vėl 
keliauja savo takais.

Šone ten, už kelių kilomet
rų, dunkso antras piliakal
nis — Kosciuškos piliakal
nis. O čia, iš naujos aukštu
mos, regėti tolumoj Kai pa
tai. Slėny prieš mus ilsisi 
Krokuvos miestas, lengva 
migla prisidengęs. Žmonės 
skirstosi, ir paukščiai baigia 
savo giesmes.

Naktis ateina ir miestui, ir 
piliai, ir žmogui — didžiam 
ir mažam žmogui.

Vokiečiai apie Pabalčio gy
ventojus

Praeitų metų lapkričio 30 
dieną vokiečių agentūros pa
skelbė, kad iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos atbėgusių 
Vokietijon gyventojų skai
čius siekia šimtus tūkstančių.

Iš Kuržemio gyventojai 
dar ir šiandien bėga, todėl 
vokiečiai ir tvirtina, kad Pa
balčio kraštus apleidusių 
žmonių skaičius siekia išti
są milijoną.

Vokiečiai pasakoja, kad jo
kio susisiekimo nėra tarp pa
bėgėlių, jie žinias gauna tik
tai per radiją ir laikraščius. 
Vaikai vežami į evakuacijos 
centrus.

Laivas atplaukė į Hudiksvall

Lapkričio 30 dienos „Da- 
gens Nyheter” tvirtina, kad 
į Hudisvall uostą įplaukė mo
torinė valtis, kuri atvežė 130 
atbėgėlių iš Pabalčio.

Du keleiviai mirė pakeliu- 
je; manoma, kad jie užsinuo
dijo motorinės valties išlei
džiamaisiais gpstaja,|,,jtiiuT.

Keleiviai vfšą kelionėsU^ 
ką neturėjo jokio maisto. 
Švedai aprėdė ir pavalgydino 
naujai atvykusius.

Karo Laivynas padėjo bėgan
tiems

Lapkričio 26 dienos „Sven
ska Dagbladet” sako, kad į 
Oxelsund uostą įplaukė dide
lė Pabalčio kraštų atbėgėlių 
grupė.

Laikraštis pabrėžia, kad 
atbėgėliai pasiekė uostą pa- 
gęįbiniame švedų laivyno' 
kreiseryje. Iš viso, atvyko 
300 žmonių, 240 latvių ir 60 
estų.

Manoma, kad švedų karo 
laivai užtiko bėgančius jūro
je ir išgelbėjo, kad prastuose 
laiveliuose neištiktų jų ne
laimės.

(LAIC).

Antanas Vaičiulaitis

Per Baltuosius Kalnus vieną rudens popietę keliavo 
okys. Diena buvo graži ir saulėta. Raudongūžes laks-

yra žinoma, per 1 
metus Lietuvoje, U’

Žvėris apžiūrinėjo kiekvieną krūmokšnį, kupstą ir 
šgriuvusį medį pakeliui. Jis rūpinosi ir didžiuliu akme
niu, ir barsuko urvu, ir skruzdėlynu. Jisai buvo šių 
lukštumų karalius ir turėjo viską žinoti ir iššniukšti-kų buvo primėtyta

Daugiausia tai jjeti. 
rusai ir tik vienas ‘ 
tuvis, latvis ar ėst 
sovietai pasirinko ■ 
1941 metais deporfc
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seimas laiKyaamiu* įr j<ajp vįsas jįs taukais aptekęs, kad net miela laižy-
Ne mažiau gudriai 

pavarė ir politinę &
Visokiais įmanot 

dais sovietai vokiečio r 
dėjo įrodinėti, kan
dėjus su Rusija, J

Grįžęs prie savo irštvos, jis išsitiesė prie upelio. Pa
sidėjęs galvą tarp letenų, jis mąstė apie savo galybę, 
apie žiemos naktis, kada sniegai užklos jo laužą, ir 
apie tai, koks dailus nūn jo kailis, kaip žiba jo gaurai

tis šonus ii’ paslepsnas.
i — O, au-o! — nusižiovavo lokys ir įsiklausė, kaip 
širdis vis lėčiau tvaksi.
, Upelis, kurio vaga buvo prigarmėjus akmenų, tyliai 
čiurleno ir gurguliavo. Lokys klausėsi srovės čiurleni- 
mo, šildėsi saulės atokaitoj prie savo lindynės ir di- 

ga?. J. e.ls 1SS1^ džiavosi, jog jis toks galingas, kad jo visi bijo ir kad 
.. „ į jisai savo viešpatystėj kiekvienam gyvam sutvėrimui, 

bevaro tikrąjį sant^ nori, gali kaulus sutriuškinti. Jisai net šu
mail.

Čia pasirašo suttf 
nešu, ten lenkams1 
Prūsų žemes, ten le^ 
praplečia iki Oderk 
vėl naudoja de G^ 
atskirtų Rheinland?

unkštė ir džiaugsmo, pro susnūdusias savo blakstienas 
pamatęs, kaip stirna atbėgo čia žolelės pasirupšnoti ir 
bematant nunėrė atgal j girių tankmę, vos pastebėjus 
rudą lokio skrandą.

— Visi manęs bijo ir klauso! — suniurzgė jis, ir 
per visą jo nugarą nusmelkė toks geras šiurpulys, ir 
miegas valandėlei išsiblaivė.

Pasiraivęs, kad net mentys sutarškėjo, jis atsisėdo 
ant pasturgalinių kojų ir taip jau išpuikęs pakėlė šni
pą aukštyn, kad tartum jis savo valdžioj laikytų ne 
tik Baltuosius Kalnus, bet ir visą mėlyną dangų su 
pilkais debesėliais.

Vos tik jisai iškėlė nosį, kaip kietas daiktas iš vir
šaus takštelėjo į pat jos galiuką. Lokys suurkštė ir 
pašokęs apsidairė, kas jį taip įžūliai užsikabino. Skau
dėti jam nė neskaudėjo, bet buvo, pikta ir apmaudu, 
kad jį, tokį galingą, drįso ar paukštis, ar žvėris, ar pa
galiau nors ir bitė kiršinti.

Jis mažomis, iš įtūžimo žioruojančiomis akutėmis 
pasižiūrėjo į girią, pasižiūrėjo į raudongūžes ir net į 
tamsų plyšį didelėj uoloj prie upokšnio, — ir nieko 
nepamatė.

Tada jis išgirdo, kaip ties jo galva sukrebždėjo ša
ka, ir tiesiai viršum savęs eglėj jis išvydo voverę.

Nustėrus visa, išskėtusi pirmagalines kojytes, jinai 
buvo taip išsigandus, kad nė sprukti į šalį nebepajėgė.

— Tai tu man į šnipą akmeniu paleidai! — sugriau
dėjo lokys.

— Kur čia akmeniu — tik riešutėliu... — pridususi 
iš baimės, sušvirkštė voverelė.

— Aš tau parodysiu riešutėlį! Lipk greičiau iš pu
šies: žinosi mane užsikabinėti!

— Aš gliaudžiau riešutėlį ir jau buvau benešant! į 
savo klėtaitę, štai čia pat drevėj. Ėmė ir išsprūdo man 
iš rankučių.

— Girdėjai ar ne, kad liepiau kriošintis iš medžio! 
— taip riktelėjo meškinas, kad apstulbus voverelė, pati 
neišmanydama ką daranti, pradėjo sliuokti žieve že
myn tiesiai žvėriui į nasrus.

Gaila būtų buvę gyvulėlio, nes iš tikrųjų daili gi bu
vo toji voverė—didelės akys, stiprūs ir ilgi dantys, 
švelnus ii’ žvilgėte žvilgąs kailiukas, o tas uodegos 
gražumėlis — tai jau ir žodžiais neišpasakosi! Plati 
buvo toji uodega, žilstelėjusi prieš žiemą ir, iš tolo 
žiūrint, pasmėlusi pačiuose pakraštėliuose, lyg dūme
lis, iš pypkės papūstas. Taigi lipa vargšelė, krebždena- 
si eglės žieve, tokia nelaiminga, tokia silpnutė, kad 
jai pačiai savęs pagailo, ir stabtelėjus nusitrynė aša
rą nuo žando. Pagalvojo maželė apie savo uodegą, to
kią lengvą kaip pūkelis, pagalvojo, kiek daug gražiau
sių riešutų ir net kaštonų kelias rieškutes prisigabeno 
į savo namelį, pagalvojo apie save, kaip grakščiai 
skriedavo iš ąžuolo viršūnės į beržą, ir taip pagalvo
jus apsisuko, pamažėle krutėdama aukštyn, vis dar 
nelaiminga, vis dar menkutė ir vis dar tokia nusikal
tus jausdamosi.

Lokys net išsižiojo.
— Greičiau kraustykis žemėn! — sukriokė jis. — 

Aš tau parodysiu man nosį riešutais daužyti!
Voverė įsliuokė į pačią eglės viršūnę, atsitūpė, iš

pūtus uodegą, ir nusišluostė sudrėkusius žandukus, 
kada ji pati savęs buvo verkusi. Tada ji atsikvėpė gi
liai, pažiūrėjo į tūkstančius raudonų, geltonų, rudų, 
žalių ir dar visokių visokiausių varsų rudens miškuose, 
į visus tuos ąžuolus, skroblus, beržus, pažiūrėjo į saulę 
ir mėlyną dangų ir pasispyrusi nuskrido oru į dar aukš
tesnę pušį. Ir puikus buvo tas šuolis, nes taip toli, kol 
gyva, ji nebuvo dar nušokusi, ir lekiant aliai vienas 
jos išsipūtusios uodegos plaukelis pleveno nuo lengvo 
pavakarės vėjelio.

Ji lakstė nuo šakos ant šakos, nuo viršūnės ant vir
šūnės, lakstė ir krykštavo džiaugdamosi, kad laiku ati
toko ir iš lokio letenų išsisuko. Ji siautė ir švirkštė,

linksmybės pagauta, ir tik saulei leidžiantis anapus kal
nų ir girių, grįžo į savo gūžtą ir tuoj užmigo, visai ne
sirūpindama, kad meškinas siunta ir kriokia, net uo
los dreba.

Kai voverė miegojo, lokys pasišaukė vilką, papasa
kojo savo skriaudą ir tarė:

— žinau, visados tu buvai geras, tai ir dabar tą 
biaurybę kaip reikiant nubausi.

Vilkas klausėsi, nudelbęs akis, pabrukęs į tarpkojį 
uodegą, ir paskui atsakė:

— Tai jau bus padaryta, nesirūpink...
Jis sukaieno dantimis ir nuslampino į savo urvą.
Kai kalnuose aušra tekėjo ir paskutinės žvaigždės 

geso, vilkas išlindo iš savo migio, čekštelėjo iltimis ir 
atidilbinęs rado voverę eglės viršūnėje tupinčią ir rie
šutus traškinančią. Jis sustaugė taip nykiai, kad net 
šernai, gretimais ten giles šniaukštė, liovėsi kriuksėję.

Tarė jis:
— Krimsk, krimsk riešutus, kad soti būtum, nes 

šiandien paskutinį kartą juos lukšteni. Saulė nenusi
leis, o aš jau tavo kaulelius triuškinsiu ir tavo žila uo
dega sau urvą šlavinėsiu.

— Vargas man, vargas man! — sudejavo vovere ir 
pasispyrusi vėl nuskriejo oru taip dailiai, lyg dūmų ka
muolėlis ten būtų lėkęs.

Ji šokinėjo kiaurą dieną iš medžio į medį, o vilkas 
žemai ten skuodė paskui ją ir vis laukė, kada jai koja 
pasprūs ir kada vargšelė tiesiai jam į koserę nukris. 
Bėgo jis išsižiojęs nuo ryto ligi vakaro ir taip jau nusi
varė, kad temstant stibikaulius vos bepavilko.

— Ar pagavai voverę? — paklausė jį lokys.
— Vaje, imsi, matai, ir taip greit pagausi, kaip kokįČ 

paršiuką, — suniurzgė vilkas.
(Bus daugis1-



Sausio-January 26, 1945 ni)U

Philadelphijos Žinios
DIDINGAS LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBES MINĖ

JIMAS

Philadelphijos lietuvių 
bedras komitetas šiemet mi
nės Lietuvos šventę vienin
gai ir galingai didžiausioj 
lietuvių salėj — 2715 E. Al
legheny Ave. Tai bus vienas, 
bet gražus ir tikrai patrijo- 
tiškas minėjimas. Prie to mi
nėjimo prisideda visos para
pijos, Muzikalinė salė, jų klu
bas ir visi patrijotiški lietu
viai. Minėjimo programa jau 
sudaryta, ir visų uoliai ren
giamasi, kad minėjimas pa
sisektų. Žymiausiu kalbėto
ju bus iš Washington© J. Ra
jeckas, o kiti bus amerikie
čiai.

Meno programa pavesta 
sudaryti A. Dzikui ir V. Nor
kui. Jie jau susitarė su 
tos vargonininkais ir 
vieningai nori paminėti 
iškilmes.

vie- 
visi 
tas

JUDINS DANGŲ UŽ
LIETUVĄ

Philadelphijos lietuviai 
katalikai nutarė vasario 18 
dieną, sekmadienį, padaryti 
diena maldos už Lietuvą ir 
jos laisvę. Visose parapijose 
bus iškilmingos pamaldos 11 
vai. Bus pasakyti atitinka
mi pamokslai. Tikintieji ra
ginami gausiai dalyvauti to-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas 
^ŠMETUViS GRABORIUS 

Lalsniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

,Tel. POPlar 4110

; Charles J. Roman
! (Ramanauskas)
■ LAIDOTUVIŲ
Į DIREKTORIUS
; 1113 Mt. Vemon St., 
J Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo {staiga. 
JdelS, graži koplyčia, erdvi salė.
jKeleivinglema snteUdama nakvynč.1 
Į Viskas nemokamai. Kreipkitės > 
1 dieną ar naktį.

D1

se pamaldose ir prašyti Die
vą, kad iš Jo malonės lietu
viai susilauktų laisvės ir pa
guodos.

Ypatingas pamaldas už 
Lietuvą atliks tą dieną ir 
mokyklų vaikučiai. Visi sy
kiu nori maldauti teisingu
mo, kurio lietuviai reikalin
gi. Juk kitos kankinamos 
tautos vis daugiau ir dau
giau užtariamos ir atmena
mos, tai kodėl lietuviams 
lemta taip beviltiškai kentė
ti? Bent laisvėje esantieji tu
rime visokiais būdais atsi
minti lietuvių kentėjimus.

LIETUVOS DIENA
SYLVANIJOJ

PEN-

Phila-Lietuvių patrijotų 
delphijoj, Pittsburge ir kito
se valstijos vietose pastan
gomis norima gauti iš Penn- 
sylvanijos legislatures Lietu
vių Dienos paskelbimą 16 va
sario, kaip turi ir kitos kai 
kurios valstijos. Yra vilties, 
kad tai pasiseks ir kad šie
met Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas bus dar iškil
mingesnis ir svarbesnis vi
siems Pensylvanijos lietu
viams.

LANKĖSI SENAS PHILA-
DELPHIJIETIS

Sausio 17-27 čia lankėsi 
visiems Philadelphijos gy
ventojams atsimintinas ir 
pažįstamas Simonas Kviet- 
kus, dabar jau ketvirti me
tai tapęs broliu marijonu ir 
gyvenąs Chicago  j. Jis čia yra 
veikęs, čia buvęs mokytoju, 
čia organizavęs chorus, mi
šių tarnautojus ir t.t. Savo 
atostogų metu jis aplanko 
visus savo pažįstamus ir prie- 
telius. Jis ir vyčius įsteigė.

DAUG DRABUŽIŲ 
EUROPAI

Katalikų laikraštyj „The 
Catholic Standard and Ti
mes” paskelbta, kiek iš pa
rapijų surinkta drabužių nu- 
kentėjusiems europiečiams 
šelpti įvairiuose kraštuose. 
Surinkta: 7,026 ryšuliai, ar-

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. BeSt. 8:00 p.m, 

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2987

Supykęs meškinas kad atsimojėjo ir kad cvankte- 
lėjo savo prieteliui tiesiog į ausį, jog tas net išvirto 
ant šono. Atsikėlęs, jau daugiau Baltuosiuose Kalnuo
se jis nesirodė: neturėdamas kur akių dėti iš gėdos, 
išbėgo jisai ir apsigyveno dykumose prie didžiųjų Sas- 
katčevano ežerų.

Pasivadino tada kalnų karalius lapę ir tarė jai:
— Gudri tu ir sukta, ir aštrius dantis turi, — kas 

tada voverę prisivilios ir nubaus, jei ne tu!
Laputė apsilaižė, pavizgino uodega ir, nubėgusi po 

egle, vartaliojosi ir šokinėjo, ir taip meiliai lojo, ir dar 
tūkstančius visokių gudrybių prasimanė. Voverei tos 
linksmybės labai patiko. Ji nustriuoksėjo į pačias apa
tines šakas ir grožėjosi lapės žaidimu. Ir kai lapė pra
šneko, tai tartum ne žodžiai, tik medus ir pienas iš 

| jos snukio varvėjo:
| — širdele tu mano, branguolėle, — ji kalbėjo, —

kad tu žinotum, kaip aš tave myliu, kaip tavęs išsi
ilgstu! Nori tu — tikėk, nori — netikėk manim, bet 
kad tu pamatytum, kiek sūrio, kiek vištienos mano ur- 

| ve prikrauta, o riešutų tai ištisi aruodai ten užversti. 
I) Oi, privaišinčiau aš tave, mylėte primylėčiau, jei tu, 

voverėle, į svečius pas mane ateitum../
Taip ji šnekėjo ir melavo nuo saulėtekio ligi pat die

novidžio, ir taip jau suko, taip jau dailino, kad net lo
kys, kuris įlindęs į krūmus klausėsi, iš džiaugsmo kul- 
šis letenomis gremžėsi ir pats vos nepatikėjo gryniau
sius teisybės žodžius girdįs.

Suokė, čiauškėjo lapė, kol ėmė ir apglušino voverėlę, 
L kuri niekados ilgai galvoti negebėdavo. Tad ir tarė 
B vargšelė:
Ih — Ar iš tikrųjų tiek daug riešutų tavo aruoduose? 
e" '

Šv. Pranciškaus kongrega
cija Šv. Kazimiero parapijoj 
sausio 21 dieną turėjo savo 
pereitų metų veikimo užbai
gimą. Metinis susirinkimas 
buvo pradėtas bažnyčioj pa
maldomis, Šv. Tėvo palaimi
nimu. Po to salėj buvo jų į- 
domus ir naudingas susirin
kimas. Susirinkimą atidarė 
kongregacijos direktorius 
kun. I. Valančiūnas, maldau
damas Globėją palaimos vi
sai kongregacijai. Jis savo 
kalboj nurodė ir tai, jog būti 
geru tretininku reiškia būti 
geru veikėju ir geru katali
ku, geru šių laikų apaštalu.

Visą susirinkimą vykusiai 
pravedė kongregacijos pir
mininkė A. Mažeikienė. Se
kretorė O. Unguraitė tiksliai 
sudarė kongregacijos veiki
mo apyskaitą ir ją atidavė 
susirinkimui. Kasininkė 
tvarkingai pranešė piniginį 
stovį. Didžiai pagirtinos iš 
jaunųjų tretininkių F. ir A. 
Mažeikaitės. Gailestingoji 
sesuo Pranciška Mažeikaitė 
buvo pasirengusi pasakyti 
tikrai vertą dėmesio kalbą 
„Gailestingas Tretininkas- 
tretininkė”, tik darbas ligo
ninėj neleido atlikti, o Agnė 
Mažeikaitė padeklamavo ati
tinkamą eilėraštį.

Susirinkime buvo priim
tas ir 1945 m. veikimo pla
nas. Tarybos rūpesčiu buvo 
gauta ir filmą iš Kristaus 
gyvenimo, kurią mielai paro
dė su savo geru aparatu Z. 
Krivinskas. Kiek teko girdė
ti, visi tokiu metiniu susi
rinkimu labai patenkinti.

MIRTIES METINES

ba 372,458 atskirų dalykėlių, 
kurie svėrė 306,713 svarų. 
Italijai buvo 415,000.00 sva
rų.

GRAŽIAI UŽBAIGĖ VEIKI
MO METUS

Vasario 6 d. sueina 1 me
tai, kai mirė jūrininkas Po
vilas Kareiva, 7921 Lindberg 
Bld., Phila, Pa.

Štai jau metai prabėgo, kai 
jo gyvųjų tarpe nebėra. Kas 
kas, bet gimdytojai jį tikrai 
atsimena, ir jiems tie metai 
nebuvo trumpi, netekus savo 
mylimo sūnaus, kuris taip 
karštai mylėjo savo gimdyto
jus ir kurie jį mylėjo.

Jo tėvas, P. Kareiva, iš šir
dies skausmo ir liūdno prisi
minimo yra pasakęs savo sū
nui atsiminti šiuos žodžius: 
„Jau vieni metai suėjo, kai 
tu mus palikai vienus pasau
lyje — tu atsisveikinai su tė
vu ir motina, broliu ir sesu
te, palikai ir savo gimtinę 
šalį Ameriką. Tu paguldei 
savo galvą už beturčius ir 
turtinguosius, už visus. Bran
gusis sūnau, ilsėkis svetimoj 
šalelėj, bet Tu mums niekuo
met nebūsi svetimas.”

Jaunuolis mirė tolimame 
Pacifiko krašte. Jo mirties 
metinės bus paminėtos vasa
rio 6 dieną iškilmingomis pa
maldomis. Visi artimieji ir 
pažįstami kviečiami dalyvau
ti tose pamaldose, atsiminti 
tą, kurs dėl visų kariavo, 
kurs dėl visų laimingesnio 
gyvenimo ir mirė. Be tėvelių, 
ypatingai at jautena, a. Povi
lo Kareivos mirtį jo brolis 
Alfonsas ir jo sesutė Elena 
Vasikonis.

KLUBO SUSIRINKIMAS

NAUJAS ŠV. VARDO 
PIRMININKAS

DR.

Sausio 20 dieną įvykusia
me Šv. Kazimiero parapijos 
Šv. Vardo brolijos metiniame 
susirinkime išrinktas naujas 
pirmininkas, VI. Januškevi
čius. Kiti valdybos nariai per
rinkti tie patys — sekr. S. 
Mažeika, kasininku — K. Bal- 
trukonis, vicepirm. — A. 
Saukaitis, revizijon — A. No
reika ir Z. Krivinskas.

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

Lietuvių Pašalpinio Klubo 
928 E. Moymaensing Avė. 
metinis susirinkimas įvyko 
sausio 14 dieną. Į susirinki
mą atėjo apie 200 narių, tai 
sudaro nemažą skaičių daly
vių, palyginant, kad papras
tuose susirinkimuose daly
vauja tik kelios dešimtys. 
Mat, daugumas narių užsimo
ka savo mokesčius, ir baig
ta.

Susirinkime perskaitytas 
revizijos komisijos praneši
mas apie praeitų metų klubo 
veikimą ir jo padėtį. Iš apys
kaitos, kuri išspausdinta ir 
išdalyta nariams, matyti,

Lapė vėl kad papliups meluoti, ir gerą valandą tra
tėjus, baigė:

— Einam, širdele, — pati pamatysi.
Neiškentė voverėlė, nušoko nuo šakos ir tarė:
— Einam.
— Tu bėk pirma, — mokė ją lapė.
— Kad aš kelio nežinau...
— Gerai jau, gerai, — sutiko lapė, nors jai gaila bu

vo palikti voverę užpakalyje.
Perbrido juodvi per upelį, uodegai aukštyn papūto

sios. Keliavo jos ilgai per krūmus, per griovas, pa
kriaušėmis ir dideliais, kaip kalnas, akmenimis. Vove
rė ir pailso jau, ir tie riešutai jau taip labai netraukia 
jos, ir eglynai per daug tamsūs ir nykūs jai ėmė ro
dytis. Visą tą kelią lapė nestojo pasakojus ir meilinu- 
sis, vogčiomis vis dėbteldama, ar jos viešnia dar ne- 
pailso, ar neatsiliko ir nepaklydo kur tarp šiekštų, iš
vartų ir sutręšusių kamienų, kurie čia sugriuvę jau 
daugel metų puvo.

Išsivedė ją lapė į didelę pievą, kur nei medis, nei 
krūmas neaugo, ir prašneko:

— Anapus šios pievos aš gyvenu, ir kad valgysim, 
kad lepinsimės!...

Pažvelgė voveraitė į tą pievą, ir jai taip nesmagu 
pasidarė.

— Man kojelę skauda, — suunkštė ji ir jau mėgino 
trauktis į girą.

— Sėsk man ant nugaros — panėšėsiu, — pasisiūlė 
lapė.

— Gal dar pašlubuosiu...
Ir ji nuspūdino paskui lapę, vis atokiau laikydamos 

ir vis dažniau į girią dairydamos.
Kai jau buvo aikštes vidury, lapė staiga atsigręžė ir

kad klubas 1944 m. turėjo 
pajamų $36,627.29 ir išlaidų 
$38,012.40, bet bendrai tur
tas paaugęs $7,953.70. Daug 
ginčų sukeltą dėl mokėjimo 
ekstra 10c. Tas mokestis pa
liktas. Išrinktas naujas pir
mininkas Petras Zaleckas, 
vietoj J. Klevo, ligšiolinio pir
mininko.

BAIGIA HIGH SCHOOL

Šiomis dienomis dvi lietu
vaitės, Eleonora Deksnytė ir 
Emilija Paleckytė, baigia mo
kyklą. Jaunuolės pasižymėjo 
gerai mokydamosios dabar 
žada dar toliau siekti moks
lo. Giminės ir pažįstami svei
kino jaunuoles, linkėdami 
siekti mokslo ir aukštesnės 
profesijos.

ŠAUKS KONFERENCIJĄ

Sausio 23 d. sodaliečių su
sirinkime pradėta rengtis 
sodaliečių susivažiavimui — 
konferencijai. Visos sodalės 
labai džiaugsmingai pritarė 
turėti gegužės mėnesyje to
kią konferenciją. Kai tik bus 
sužinota iš kitų parapijų, 
tuoj bus sudarytas rengimo 
komitetas, ir darbas bus pra
dėtas.

NUBAUSTAS PASITAISYT

Praeitam „Amerikos” nu
mery skaitėme, kaip vienas 
nelaimingas Frank, iš pieti
nės Philadelphijos, pradėjo 
vagiliauti ir pateko valdžios 
rankosna. Sausio 19 dieną 
buvo jo teismas Philadelphi
jos Juvenile Court.

Jaunuolis šį sykį pateko į 
kaltinamųjų suolą. Visas nu
stebęs, susijaudinęs, jau pa
būgęs pirmojo dviejų savai
čių nelaisvės gyvenimo, šian
dien teisme atrodė susirūpi
nęs, neramus ir daugiau gal
vojąs. Teismas visai mažai 
ko klausė iš jo, nes viskas 
buvo surašyta ir sudaryta 
pilna jo gyvenimo istorija. 
Dabar tik reikia, kad ji būtų 
ištaisyta, arba galėtų būti 
dar pabloginta.

Senyvas teisėjas Brown 
labai rimtai į Frank pažiūrė
jo, klausė, ar jis supranta, 
kas jo laukia ir ką pikta jis 
padarė.

Jaunuolis nesigynė ir atvi
rai prisipažino, kad supran
tąs ir nebenorįs eiti tuo pa
čiu keliu, 
mokyklą 
Teisėjas 
jaunuolio
metus pabandyti. Jis per tuos 
metus bus prižiūrimas poli
cijos, ir jei dar sykį pasitai
kytų nusikalsti, tai jau tuo
met bus visos kaltės įskaity
tos. Jaunuolis, antrą kartą 
teisman patekęs, nebebus iš
leistas, ir jam reikės gal lig 
21 metų pasilikti kaliniu. Su-

Paliudyta, kad jis 
lankė reguliariai, 

norėjo pasigailėti 
ir davė dar vienus

VARDINIŲ VAKARIENĖ
Gerb. Kun. Kiel). Ignacui Valančiūnui

Sekmadieni, Vasario-Feb. 4 d., 1945
Sveikinimų programa 5:45 v. v. Vakarienė G vai. j

PROGRAMĄ IŠPILDYS MOKYKLOS STUDENTAI 
BUS SKANŪS VALGIAI IR ĮVAIRIU GĖRIMŲ

Kurie nespėjo tikietų įsigyti, kviečiami ateiti ir vaišintis apatii 
salėje

PO VAKARIENES BUS ŠOKIAI 
Tikietai gaunami pas platintojus ir klebonijoj

p jM * 
bažnyčiose 

Bailios Katuli" 
^įjoms. Jau 
^arkivysku
pu ypatingus pa; 
r ^riesti šį 
^žmonėms. 
C. hm. Auta- 

į/', pįj visas ket- 
Otė misijų 
Rįs Prausė.
\>siassj'e su’

sigraudinęs ir graudžiai 
verkdamas, jaunuolis malda
vo savo rūpestingo tėvo, kad 
jis dar duotų jam progos pa
sitaisyti ir neatiduoti į nusi
kaltėlių namus. Tokiu būdu 
Frank dar sykį bandys susi
valdyti ir nepatekti į teismą.

Bažnyčią jis rėmė uoliai. Nli 
mirties dieną jis tris sykiu 
buvo bažnyčioje.

Tad gerbkime šio vyro at 
minimą!

Kazys Vidikauska

IŠ MOTERŲ DARBO

RAŠO IŠ INDIJOS

Visų gerai pažįstamas vy
tis ir choristas Albertas Rup- 
šis, 110 Morris St., jau para
šė pirmus savo laiškus kur 
nors iš Indijos. Jis taip šil
tai atsimena visus, kurie pa
liko Amerikoj. Ir jis pats sa
kosi, kad laimingas buvęs, 
kad tiek ilgai galėjęs būti A- 
merikoj ir laimingai gyven
ti, palyginant, kaip turi gy
venti keliolika tūkstančių 
mylių tolumoj nuo savo ša
lies.

Tarp kitko jis pažymi, kad 
ten labai šilta dieną ir šalta 
naktį.

PRISIMINUS VEIKĖJĄ 
A. A. KAZĮ DRYŽĄ

Vasario 7 dieną sukanka 
lygiai dveji metai, kai su 
šiuo pasauliu atsisveikino į- 
žymus mūsų veikėjas Kazys 
Dryža.

Už nenuilstamą savo veik-

pįię valdyte 
.^susirin- 
į padienį po 
įį Daugumas 

Susirink!- 
įirasios vadas 
jįjdis. Atkalbė-

Sausio 14 d. įvyko Motei 
Sąjungos 10 kuopos metini 
susirinkimas. Perrinkta ( s 
pati valdyba : pirm. M. Kai farto 
hanskipnp virpnirm Z RiilHfe. .__bauskienė, vicepirm. Z. 
lienė, rašt. O. Unguraitė, iii 
L. Barauskienė, iždo globėja 
— O. Balčiūnienė ir M. Jai 
kauskienė.

O. Balčiūnienė prana 
apie 1944 m. veiklą. Prisidj 
ta aukomis prie tautos ir m 
rapijos veikimų. Motinos dil 
na iškilmingai minėta, užpd 
šytos Mišios, eita draus 
prie Šv. Komunijos, dalyvai 
ta bendruose pusryčiuos 
Suruošė pramogą. Pelno Iflj 
$45.00. Reginai Bukauskieuj 
mirus, užprašyta Šv. Mis 
auka už jos vėlę.

Dabar skelbiamas nauj 
narių vajus per 6 mėnesiui 
Jo metu nebus įstojimo m 
kesčio. Kviečiu mergaitesI

&ei,užuolų 

teopą.
Lriaisbalsais iš- 
[į_JLKleitonie- 
E_V.Prankie- 
fj Vaškevičienė, 
L -Ona Nage- 
vddu rašt — M.

ĮtaB'niko

Prieš išvyl 
nų, pas tėvui 
Makarauskas 
gė mokslus 
ir keliauja į 1 
zo brolis Petį 
tai Europoje, 
grįžti gyvam

Vieningum 
sis ketvirtai 
d. Pamaldos 1 
tu kasdien, i 
das atsilankė 
Quinn, iškali 
rius, kurs e 
juodžių, sake 
lūs.

Pirmadienj 
sausio 22-23 
venos pamal 
renkamos k 
ruošiasi mis

tos dr-jos re 
širdžiai male 
jo arti $2001

Dr. Krizos 
yra Lakūnų 
kykloje, R; 
Texas. Rašo i 
jis tikisi išm 
laivį ir tapti 
tik palinkėti

ifui Juozapo Lie- 
įrifei renkamas 
įife pasiekė $3,- 
įstaigai tikėjosi 
ĮgttRreika; 
Esą tačiau tai

> Helis tačiau 
jife Jis mano,

moteris prisirašyti prie Mi RM®1® teta- 
terų Sąjungos. Tai vieniui iH»tofondo, bet 
lė lietuvių katalikų mote avo aukos į- 
organizacija Amerikoje, k

Kun. Dr. M 
laišką 2,500 
su pasiūlym 
Stebuklingo 
venos knygel 
nas kapelion; 
ti. Knygelės 
kai. Jau 5 ši 
knygelių (pu 
mūsų karių 
Dr. Mendelis 
pasiūlymas ii 
knygelių, ku 
po ranka.

nyčiai jis nusipelnė visų mū
sų pagarbą.

Gaila Dryžos, .gero draugo, ir Moterų Sąjungos laikrafgfea aukoti 
veikėjo, kuris gimė ir augo tį kiekvieną mėnesį. K^mksėiaubuvo 
Lietuvos Bažnyčios naudai.

ir išmokės pomirtinę, už pi šitais šantienė 
einamą mokestį. Be to, gal M ištesėdama

Sekmadien 
Altoriaus ir 
ja turi savo i 
mą po nov 
Prieš susirir 
svečiavimas, 
mos visos dr

Sąjungiet pysimą. Viena
---------- - pčjoffl$8O.OO,ki-

TeL Ste 3208 tebūtų skel-

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.
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taip išsišiepė, kad visas voverėlės kailis pašiurpo, ir ji 
taip nusigando, kad nė"pati nepajuto atgal dumianti, 
kiek tik kojelės neša. Logo ji, kaip niekad nebuvo dar 
bėgusi, ir vis žiūrėjo, ar giria toli, ar nėra šakos, į kurią 
pasišokėtum. Ūmai, davusi gerą šuolį, lapė stvėrė vo
verę. Jos dantyse liko dailiausias plaukų žiupsnis, bet 
pati voverė kaip tik tą akimirką stryktelėjo į ąžuolą 
ir neatsižiūrėdama lėkė medžių viršūnėmis ligi savo 
gūžtos, į kurią įlindusi visą naktį nemigo.

Anksti rytą iškereplino lokys iš irštvos, pavilgė snu
kį upelyje ir pasižiūrėjo patenkintas į savo karalystę. 
Ir pirmoj vietoj jis pamatė voverę, kuri, atitekusi nuo 
vakarykščio išgąsčio, vikri šokinėjo eglės viršūnėje, su 
dideliu riešutu dantyse.

— O kur lapė? — suniurzgė meškinas.
— Vargiai ji tau į akis rodysis, — atsiliepė voverėlė 

ir, atsitūpusi, lukšteno riešutą: — jai nepasisekė vakar 
mane sučiupti. Tik uodegos galiuką iškando. Gal jau 
liautumeis mane persekiojęs...

Jeigu lokio snukis nebūtų buvęs juodas ir žandai 
rudi, tai iš pykčio jis būtų paraudęs, kaip žarija. Jis 
užrėkė ant visos girios:

— Ir aš moku po medžius laipioti, ir tokių kaip tu ga
liu šimtais prisigaudyti!

Jis įsikorė į eglę, kur voverė tupėjo, ir švokšda
mas kopė nuo šakos ant šakos, bet iš rūstybės jam 
akys buvo taip apdujusios, jog jis neapsižiūrėjęs užsi
gulė ant patręšusios šakos,ir, triokštelėjęs, šlumštelėjo 
tiesiai į upelį.

Jis gulėjo paslikas, kol saulė iš anapus kalnų išlindo, 
nušviesdama medžius ir išdrikusį žvėrį, kol visos vove
rės iš girių susirinko ir šakas aplinkui nutūpusias dū-
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įįDr. Mendelis
savo, kad toks galingas ir didelis, o guli be kvapo, kalife atsišaukime 
koks rąstas. Jos aimanavo ir gailėjosi meškino, ii’ jar' 
tarėsi, kokias laidotuves jam keisiančios, kai tasai suf 
bruzdėjo, atsikėlė ir, iš skausmo inkšdamas, nušluT 
bavo į savo landynę.

— Toks galingas ir taip smarkiai susimušė, — gaila-® 
vo voverės, ant papūstų uodegaičių sėdėdamos mel 
džiuose.

— Toks galingas ir taip snukį susikruvino, — gali 
šiai kalbėjo žvėrys, kurių ištisa kirbynė prigužėjo apl 
link lokio laužą.

Buvo ten ir briedis, ir barsukas, ir žebenkštis, ii 
ežys, ir žiurkė, ir tūkstančiai kitų, didelių ir maail 
gauruotų ir plikų. Net ir skunke buvo atšleivojusi, bffl 
šernai kriuksėdami ją nuvijo ir dar apkoliojo.

Sustoję visi jie laukė, ar lokys neims smarkiau rail 
doti, arba gal kartais, iškišęs galvą pro laužo skylę! 
pagirs juos, kad toki gailestingi ir ištikimi jie esą. 1

Meškinas betgi tą dieną ir tais metais neišlindoR 
savo guolio. Jam besergant, atėjo žiema, ir kalnai, M 
girios, ir lokio irštva, ir voverės gūžta buvo sniegu 
skraiste užkloti. Vienas jų kietai miegojo savo laužra 
antra gi susirietus kiūtojo drevėje ir sapnavo baltus! 
žiemos sapnus.

Geri tie sapnai buvo: kai vieną pavasario rytą su
lysęs lokys išrioglino iš landynės, išsigydęs visus skaU 
dulius, pirmutinę jis pamatė voverę, kuri kruopštinėji 
aplink savo namelį, ir linksmai jis suniurzgė jai.

Ir voverė giedriai sušvirkštė meškinui: po baltui 
mos sapnų nė vienas juodviejų neatsiminė senų sad 
skriaudų ir pykčio, ir linksmai vienas antrą sveikino 
kaip mokėdami.
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J VAKARIEIS
>. Ignacui Valančių 

t Jo Vardinėse

JRESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Itimore, Md

sijų sekmadienis 
itą sekmadienį visose 
fekupijos bažnyčiose 

r. v. Vakarienė senkamos aukos Katali-
YS MOKYKLOS STUDENlfnyčios misUoins- Jau 

metai, kai arkivysku- 
,skiria ypatingus pa- 

šį
tikintiems žmonėms.

jažnyčioje kun. Anta- 
binskas per visas ket- 
mišias dėstė misijų 
s. Žmonės paklausė, 
tveriąs mišias jie su- 
$300.00 misijų reika-

asario-Feb. 4 d,

Prieš išvykstant už vande
nų, pas tėvus viešėjo Juozas 
Makarauskas. Jis ką tik bai
gė mokslus „aerial gunner” 
ir keliauja į karo frontą. Juo
zo brolis Petras jau dveji me
tai Europoje. Linkime Juozui 
grįžti gyvam ir sveikam.

vą ofisą Čikagoj, 77 W. Wa
shington St.

Karys Robertas P. Bal
čiūnas, 2130 W. Cermak Str. 
yra Lichfield, Staffordshire, 
Anglijoje, garsaus pulkinin
ko James A. Kilian vadovy
bėj.

širdies moterys stos į darbą 
ir tinkamai paruoš rūbus kū
dikėliams. Vyrai gali prisi
dėti savo aukomis. Už tai 
Šalpos Fondas bus tamstoms 
dėkingas tų mažyčių vardu.

VIETOS ŽINIOS

_.GIAI IR ĮVAIRIŲ GĖRą
, kviečiami ateiti ir vaišintis | linkus ■ nušviesti 

salėje
MENĖS BUS ŠOKIAI
pas platintojus ir klebonijoj

ižiai 
ilda- 
kad 

j pa- 
lusi- 
lūdu 
susi- 
smą.

Bažnyčią jis rėmė uį 
mirties dieną jis trį 
buvo bažnyčioje.

Tad gerbkime šio- 
minimą!

Kazys VMį

Vieningumo Oktava baig
sis ketvirtadienį, sausio 25 
d. Pamaldos laikomos du kar
tu kasdien, žmonių į pamal
das atsilanko apie 300. Kun. 
Quinn, iškalbingas misijonie- 
rius, kurs darbuojasi tarp 
juodžių, sako visus pamoks
lus.

Kalinauskienė, gyv. 
Washtenaw gatvėj, 
Karo Departamento

IŠ MOTERŲ DJ|

t tretininkių valdyba 
nis tretininkų susirin- 
įvyko sekmadienį po 
s pamaldų. Daugumas 
dalyvavo. Susirinki- 

;silankė dvasios vadas 
•r. Mendelis. Atkalbė- 
Idą, jis dėkojo valdy-

Rup- 
iara- 

kur 
) šil- 
e pa- 
s sa- 
uvęs,

kūno. Jam nerūpi organiza
cijos reikalai, jam tik rūpi, 
kaip pasipelnyti sau asme
niškai ir pasitarnauti matuš- 
kai Rusijai.

Unija yra darbininkų įran
kis kovoti už geresnį duonos 
kąsnį, už trumpesnes darbo 
valandas. Unijon priklauso 
visokių pažiūrų ir įsitikini
mų žmonės. Unijistams, kad 
išlaikytų organizacijos lyg
menį, kuo labiausiai reikalin
ga vienybė. Ar yra galima 
vienybė, kai uzurpatorišku 
keliu susibrauna į lokalų vai
dybas vieno plauko žmonės? 
Ne! Vienybė neįmanoma. 
Vienybė įmanoma tik tada, 
kada unijos vairas ir lokalų 
valdybos susideda iš visokių 
pažiūrų žmonių. Mūsų loka
lo nariuose toks nusiteikimas 
buvo jau seniai. Bet neprilei-, 
do jų prie vadovybės komu
nistų organizuota grupė, ku
ri per metų metus uzurpato- 
riškai valdė kriaučių lokalą. 
Dabar, kai išsprūdo vadelės 
iš jų rankų, šie nudardėjo 
pas unijos viršininkus, kad 
tie juos atgalios į senas vie
tas įkeltų.

Nenoriu būti pranašas, bet 
drįstu pasakyti, kad jie tiek 
laimės su tais skundais, kiek 
jie laimėjo su čermonų suma
nymu, kad neprileidus prie 
unijos vairo tų kriaučių, ku
rie dirba svetimtaučių dirb
tuvėse. Tas jų norėtas už
draudimo įstatymas praves
ti lokale nuėjo vėjais, nueis 
ir skundas tuo pačiu keliu. 
Kriaučiai per metų metus ko
vojo už laisvę, už savo loka
lines teises; jie mokės ir da
bar atsiginti tų skundų, ku- 
rie nori prievarta užsiriog
linti jiems ant sprando.

Kad atmušus komunistų 
skundikišką politiką lokale, 
kriaučiai kuo gausiausiai tu
ri lankyti lokalo susirinki
mus. Kada jie ateis gausiai į 
susirinkimus, mūsų buvę u- 
zurpatoriai nedrįs nė akių 
parodyti.

P. M. KTTrražtns'

vė ir ant jo skundą, kad jis 
nėra kompetentiškas būti 
duoklių rinkėju. Nepaisant, 
kad P. Montvila katalikas ir 
nekartą paakėdavo komunis
tų netaktiškumus, bet jie lo- 
kalo susirinkime stojo už P. 
Montvilą ir įėjo į komisiją. 
Nuėję į Joint Boardą pas uni
jos viršininkus argumenta
vo, kad nepriėmimas P. Mon
tvilos į unijinių duoklių rin
kiko vietą būtų laužymas 54 
skyriaus teisių. Joint Board 
ir čia nusileido, nes dauguma 
išrinko P. Montvilą unijinių 
duoklių rinkėju.

Štai dabar. Po 15 ar 20 me
tų tie patys komunistai suda
ro skundą prieš kriaučių 54 
skyrių, kad įvykę gruodžio 
13 d. lokalo rinkimai yra 
„neteisėti” ir kad Amalga- 
meitų unijos viršininkai tu
rėtų juos panaikinti. Kitais 
žodžiais, grąžinti į lokalo ta
rybą tuos, kurie per rinkimus 
pralaimėjo. Tada jau bus vis
kas „legališka”. ,

Ar Amalgameitų unijos 
viršininkai kreips į tai dė
mesį ar ne, tai čia kitas klau
simas. Bet tai rodo faktą, 
kad komunistai yra aršiausi 
darbininkų priešai. Jeigu jie 
negali būti priekyje darbi
ninkų, tai su skundais ban
do savo užmačius atsiekti. 
Mat, jie sau įsikalbėję, tik ko
munistai turį vadovauti ma
sėms. O jeigu tos masės ne
nori jų vadovybės, tai jie va
ru brukasi į vadovybę.

Gerai, kad mes gyvename 
Amerikoje, kur turime demo
kratiją. Na, jeigu mes gy
ventume bolševikų užgrob
toje Lietuvoje, kur politinė 
valdžios galia yra komunistų 
partijos rankose, ar būtų at
siklausta lokalo daugumą 
narių valios? Nieko pana
šaus! Ateitų į mūsų lokalą 
čekisto Sniečkaus ukazas, 
kad tas ir tas turi būti jūsų 
lokalo viršininkas! Taip ir 
būtų. Jeigu kuris pasiprie
šintų, tą į Sibirą, arba prie 
sienos sušaudyti! Tai tokia 
valdžia šiandie yra Lietuvo
je, tokia valdžia Sovietų Ru
sijoje, tokia visuose kraštuo
se, kur užima raudonoji ar
mija, arba Vokietijos sturm- 
truperiai. Mūsų lietuviai tu
rėtų žinoti ir suprasti, kad 
bet kokioje organizacijoje 
komunistas bebūtų, jis yra 
šašas ant tos organizacijos

KOMUNISTAI SKUNDŽIA
KRIAUČIŲ LOKALĄMoterų Sąjungos 33-čios 

kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyko sausio 21 d. Jame 
sėkmingai svarstyti kuopos 
reikalai. Ypatingai plačiai 
kalbėta apie naujų narių va
i

šiame susirinkime sąjun- 
gietė J. Dičkienė pristatė 
naują narę Elzbietą Kazokie- 
nę į apšvietos skyrių, M. Jo- 
kubaitė pristatė naują narę 
Kotryną Valičkienę į pašal
pos skyrių. Abidvi narės pri
imtos su džiaugsmu ir buvo 
pirmininkės pasveikintos. 
Laukiam ir daugiau lietuvai
čių po mūsų gražia lietuviš
ka ir katalikiška vėliava.

Jau minėjome „Ameriko
je”, kad komunistai, kurie 
dangstosi esą darbininkų 
„užtarytojai”, tikrumoje yra 
aršiausi darbininkų vieny
bės griovikai ir reakcijos pa
laikytojai. Kad jie tokie yra, 
mes nurodėme jau pereitam 
„Amerikos” numeryje, kai 
kalbėjome apie kriaučių 54 
skyriaus buvusius rinkimus.

Komunistai, turėdami 
kriaučių lokale aštuonias vie
tas Vykdomojoj Taryboje, 
gruodžio 13 d. buvusiuose 
rinkimuose pralaimėjo iš jų 
keturias. Rodos, turint iš 13 
Vykdomojo Komiteto narių 
keturis, galėtų pakakti. Bet 
kur tau! Jie padavė skundą 
į Amalgameitų Unijos Gene- 
ralį Ofisą J. Patfskiui ir į 
Joint Boardą L. Hollende- 
riui, kad rinkimai buvę ne
teisėti, nes susirinkime buvę 
neunijistų ir tt. Jeigu būtų 
komunistai lokalo rinkimų 
nepralaimėję, susirinkimas 
būtų buvęs legališkas...

Iki šiam laikui skundikų 
pareigas eidavo tie, kurie bū
davo laikomi reakcijiniais ir 
nesusipratusiais žmonėmis. 
Tokių skundų buvo ir praei
tyje, bet skundikai nieko ne- 
pešdavo, nes Amalgameitų U- 
nijos vadovybė reaguoja, ne 
kas skundžia, bet dėl ko skun
džia. Dažniausiai skundžiasi 
dėl to toji pusė, kuri neturi 
lokalo narių daugumos pri
tarimo. Užtat ir unijos vadai 
nekreipia dėmesio, nes žino, 
kad mažuma negali valdyti 
daugumos.

Kai kas mano, kad komu
nistai yra tie patys, kaip jie 
buvo 10, 15 ir 20 metų atgal. 
Nieko panašaus! Jų pirmiau 
buvęs „radikalizmas” šiandie 
prarūgo reakcijingumu. Ro
dos, 1927 metais būnant F. 
Kalpokui mūsų lokale dele
gatu, jį skundė, kad jis eina 
prieš Amalgameitų Uniją. 
Nors to pažymio ir buvo pas 
F. Kalpoką, bet tuomet ko
munistai pasmerkė lokalo 
skundikus. Net lokalo vardu 
nusiskubino pas Sam Becker- 
moną, tuo laiku New Yorko 
Amalgameitų Unijos Joint 
Boardo reikalų vedėją, kad 
jis nepaisytų skundų, nes lo- 
kalas stovi su F. Kalpoku.

Kiek anksčiau buvo ta pa
ti istorija su P. Montvila. P. 
Montvila buvo išrinktas duo
klių priėmėju mūsų lokale. 
Joint Boardas atsisakė jį 
priimti, nes kažkas tai pada-

Teklė 
6825 S. 
gavo iš 
žinią, kad jos sūnus, T.-Sgt. 
Bronius Kalinauskas, 24 me
tų amžiaus, žuvo vokiečių 
fronte. Jis palaidotas Olan
dijoj. Gedulo pamaldos įvyko 
Gimimo P. Š. Marijos para
pijos bažnyčioj.

Karys Bronius buvo ka
riuomenėj trejis metus. Įs
tojo savanoriu. Prieš stoda
mas į tarnybą, jis buvo pre
kybiniame laivyne. Jo brolis 
M.-Sgt. Povilas Kalinauskas 
yra Belgijoje.

Pirmadienį ir antradienį, 
sausio 22-23 d., per visas no
venos pamaldas aukos buvo 
renkamos klierikams, kurie 
ruošiasi misijoms tarp juo
džių. Kun. Quinn 
tos dr-jos reikalus, 
širdžiai maldininkai 
jo arti $2000.00

nušvietė 
ir gera- 
suauko-

Nutarta po Velykų rengti 
Margučių vakarą pas sąjun- 
gietę Oną Čirvinskienę, ku
rios namuose visuomet būna 
sėkmingi parengimai.

Bridgeport, ConnSausio 14 d. įvyko
Sąjungos 10 kuopos
susirinkimas. Perri? pirmininkei Mag- 

Kleitonienei, už uolų 
ą. Ji gražiai tvarko 

tretininkių kuopą, 
įuose visais balsais iš- 
5 prm. — M. Kleitonie- 
epirm. — V. Prankie- 
. — M. Vaškevičienė, 
j rašt. — Ona Nage-

bauskienė, vicepirm. 
lienė, rast. 0. Ungnn 
L. Barauskienė, iždo; 
— O. Balčiūnienė ii 
kauskienė.

O. Balčiūnienė 
apie 1944 m. veiklą, 
ta aukomis prie taut irotokolų rašt. — M. 
rapijos veikimų. Mot mė.
na iškilmingai minėt -----------
šytos Mišios, eita a- kun. Lietuviuko 
prie Šv. Komunijos,: Klierikų Fondas 
ta bendruose pin:
Suruošė pramogą, Pi d atminimui renkamas 
$45.00. Reginai Buh :ų Fondas pasiekė $3,- 
mirus, užprašytas 
auka už jos vėlę.

Dabar skelbia® 
narių vajus perh*ekė. 
Jo metu nebus įstę 
kesčio. Kviečiu me; 
moteris prisirašyti: 
terų Sąjungos. Tąjį 
lė lietuvių - kataW 
organizacija Amem 
TTULelksUunib 
ir išmokės pomirfc 
einamą mokestį.ftp $25.00, 

•augo, ir Moterų Sąjunga 
augo tį kiekvieną menes

>wen- 
i gy- 
inčių 
o ša-

, kad 
šalta

anka 
ii su 
no į- 
lazys

veik- 
-Bešr- 
į mū-

audai.

JAS DAUNIS

m. kun. Juozapo Lie-

Mūsų kunigai tikėjosi 
ti $5000.00, pusę reika- 
os sumos, tačiau tai

; Dr. Mendelis tačiau 
oja vilties. Jis mano, 
ūsų Baltimorės lietu- 
bužmiršo to fondo, bet 
Įrengia savo aukos į-

iitą savaitę fondas pa- 
155.00. Ponia Šantienė 

ištesėdama 
pasižadėjimą aukoti

Dr. Krizostomas Mendelis 
yra Lakūnų Medicinos Mo
kykloje, Randolph Field, 
Texas. Rašo savo mamai, kad 
jis tikisi išmokti vairuoti or
laivį ir tapti lakūnu. Galime 
tik palinkėti jam geriausio 
pasisekimo jo sumanyme.

Kun. Dr. Mendelis praneša, 
laišką 2,500 karo kapelionų 
su pasiūlymu prisiųsti tiek 
Stebuklingo Medalikėlio No
venos knygelių, kiek kiekvie
nas kapelionas gali sunaudo
ti. Knygelės siunčiamos dy
kai. Jau 5 šimtai tūkstančių 
knygelių (pusė milijono egz.) 
mūsų karių rankose. Kun. 
Dr. Mendelis tikisi, kad šis 
pasiūlymas išsems tą 100,000 
knygelių, kurias jis dar turi 
po ranka.

Sekmadienį, sausio 28 d., 
Altoriaus ir Rožančiaus dr- 
ja turi savo metinį susirinki
mą po novenos pamaldų. 
Prieš susirinkimą bus pasi
svečiavimas, kurin kviečia-

nes jau anksčiau buvo mos visos dr-jos nares.

Praeitą sekmadienį para
pijos choras, vadovaujamas 
A. Stanišausko, nuvyko į 
Waterburį su vaidinimu ir 
koncertu, atsilyginant Wa- 
terburio parapijos chorui, 
kuris buvo atvažiavęs pas 
mus sausio 7 d.

Choras suvaidino komedi
ją „Trys Mylimos” ir išpil
dė koncerto dalį lietuviško
mis dainomis.

Bridgeporto choras ir ve
dėjas labai dėkingi Water- 
burio parapijos klebonui kun. 
J. Valantiejui už gražų pri
ėmimą savo šaunioj svetai
nėj. Tikrai Amerikos lietu
viai gali pasididžiuoti, tokioj 
svetainėj koncertuodami. La
bai dėkingas choras komp. 
A. Aleksiui už pakvietimą į 
šaunią Waterburio lietuvių 
koloniją, kur Bridgeporto 
choras galėjo parodyti sa
vo gabumus vaidinime ir dai
noje.

Su choristais buvo nuva
žiavę kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas ir kun. Al. Zanavi- 
čius.

Vasario 11 d. mūsų kolo
nijoj įvyks dvigubas paren
gimas. Jau visiems žinoma, 
kad vasario 11 d. įvyks Šv. 
Kazimiero parapijos metinė 
vakarienė, kurią uoliai remia 
visi parapijiečiai ir dėl ku
rios pasisekimo daug darbuo
jasi kleb. kun. E. Gradeckas 
su rengimo komisija.

Tą pačią dieną bus pami
nėta Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė Tam tikslui 
ruošiama pritaikyta progra
ma su dainomis ir kalbomis. 
Tinkamai bus pagerbti mūsų 
kariai, kurie žuvo kovoje dėl 
pasaulio laisvės ir kurie tar
nauja karo tarnyboj.

Kadangi šis parengimas 
bus paskutinis prieš užgavė
nes, kviečiam visus atsilan
kyti ir paminėti Lietuvos Ne
priklausomybės šventę.

Lietuvi ir lietuvaite, neuž
miršk vasario 11 dieną atsi
lankyti į parapijos svetainę.

New Britain, Conn
panašią sumą. Viena 

prisidėjo su $80.00, ki- 
£50.00 aukomis. Prašė, 
i pavardės nebūtų skel

įborius - Balsamuoli
»N ST., PHILADELPHIA 23!

WWWWWWWWWWWWWffl

i m. šis fondas turėtų 
>aigtas. Mūsų kunigai 
i visus į talką kuo vei- 
li surinkti tuos reika- 
$6000.00, kad fondas 
pradėti veikti.

Per mišias 8:30 v. sekma
dienį, sausio 28 d., kun. Dr. 
Mendelis išduos parapijos 
1944 m. finansų raportą. Bus 
įdomu išgirsti.

ND GROCERY CO 
(LESALE GROCERS 
ai Lietuviai Staponavičial 
ČIA — REMIAME SAVUS!

Street Phflade$

gavėnia Jau Arti
tik pereitą savaitę ka
li vainikai puošė mūsų 
ą bažnyčią, o šią sa- 
tnūsų parapijiečiai jau 
javo velykines kviteles 
jšužgavėninės vakarie-

Kun. Dr. Mendelis yra pa
kviestas vadovauti Susitelki
mo Dienai sausio 28 d. Tai 
yra vienos dienos rekolekci
jos. Prasideda 10:30 vai. ryte 
ir baigiasi 4:30 vai. po pietų. 
Keturių parapijų moters da
lyvaus. Pamaldos bus sesučių 
Pranciškiečių Catholic High 
School.

* j. kun. Dr. Mendelis 
^veniniam atsišaukime 
lė visiems, jog kvitelesbs galingas ir didelis, o guli bei - - - - - • —-

Jos aimanavo ir gailėjosi mes:; ankst0 visiems siun- 
s laidotuves jam keisiančios, k 
sikėlė ir, iš skausmo inkšfc 
landynę.
alingas ir taip smarkiai susinus
ant papūstų uodegaičių eėdt

galingas ir taip snukį susikM-

s, kad suteikus progą 
enam tinkamai prisi- 
prie velykinės prieder- 
Jetinė duoklė pasilieka 
;i — $5.00 kiekvienam, 
lirba.
kvitele buvo pasiųstas

Kun. A. Dubinskas yra pa
skirtas padėjėju Labdarybės 
Vajaus, kurs įvyks gegužės 
mėn..

Amerikos Lietuvių Tary
bos Bridgeporto skyrius ren
gia Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimą vasario 11 d. 
parapijos svetainėj 6 vai. va
kare. Dalyvaus parapijos 
choras ir solistai, kalbės 
svarbūs kalbėtojai. Skyrius 
išsiuntinėjo. Bridgeporto 
draugijoms gražius laiškus, 
kviesdamas prisidėti prie mi
nėjimo, nors ir mažomis au
komis. Kaip teko nugirsti, 
jau kai kurios draugijos au
kas paskyrė. Tikrai bus gra
žu, ir Lietuva ir jos vargs
tantys žmonės bus labai dė
kingi.

Klebonas spaudai
Malonu laikraščiuose skai

tyti pranešimą apie Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Są
jungos seimą, įvykusį sausio 
13 ir 14 dienomis, kurio me
tu pranešta, kad mūsų klebo
nas kun. Matas A. Pankus, 
sveikindamas LDS Seimą ir 
linkėdamas Sąjungai puikios 
kloties, prisiuntė dosnią do
vaną $100.00 spaudos reika
lams.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Kronistas

Chicago, IllO 7
Ru

New Haven, Conn

Įvairios žinelės
Bendro Šalpos skyriaus 

raštininkė Juzė Dičkienė, ku
ri nenuilstamai darbuojasi, 
pranešė, kad mūsų kolonijoj

žvėrys, kurių ištisa kirbynė Įf ūkimas į visus priduo-, 
w rl nhnn i i q Vue* crv^i pi a 11 _uzą.
ir briedis, ir barsukas, ir # 

rkė, ir tūkstančiai kitų, didi" 
plikų. Net ir skunke buvo at&' 

įsėdami ją nuvijo ir dar apkoS?

isi jie laukė, ar lokys neims $ 
gal kartais, iškišęs galvą proi
kad toki gailestingi ir ištikfc

betgi tą dieną ir tais metais1 
. Jam besergant, atėjo žiema. * 
okio irštva, ir voverės gūžia ■■ 
kloti. Vienas jų kietai miegoj 
įsilietus kiūtojo drevėje ir $ 
nūs.

sapnai buvo: kai vieną pavas-' 
išrioglino iš landynės, išsigjt

nutinę jis pamatė voverę, kuri; 
) namelį, ir linksmai jis suniuk

ė giedriai sušvirkštė meškinui •amybėje! Jo žmonai ir 
į nė vienas juodviejų neatsii^'įms jo giminėms reiškia- 

r pykčio, ir linksmai vienas 
darni.

Jeboniją kuo greičiau- 
nūsų karių antrašus. 
Dr. Mendelis nori bent 
per mėnesį parašyti 
jaunuoliams karo tar- 

e, nori jis jiems ne tik 
ijos žinias suteikti, bet 
! kitą mintį pareikšti, 
padės jiems nešti jų 
ą pareigų naštą.

Inžinierius Antanas J.
dis ir jojo žmona Marijona _ . .
labai įvertina lietuvių veiki- rubų vajaus metu surinkta ir 
mą Čikagoj ir teikia savo Pasiųsta rūbų į centrą suvirs 
medžiaginę paramą svarbes- 3000 svarų.

iniems darbams. Inžinierius Mūsų kolonijos lietuviai la- 
turi savo ofisą 10186 S. Wes- bai gražiai pasidarbavo rūbų 
tern gatvėje. Jojo žmona yra rinkimo vajui, visi vieningai 
Šv. Kazimiero akademijos a- dirbdami, vyrai ir moterys, 
lumnė ir veikli Čikagos Vy- Ypatingai negalime praleisti 
čių talkininkė. Josios brolis nepaminėję, kad mūsų kle- 
J. Juozaitis dabar tarnauja bonas daug darbo ir vargo 

! kariuomenėj. Juozaitis buvo1 pridėjo, veždamas į stotį 
Vyčių 112 kuopos pirminiu-j drabužius, jau sukrautus į 
kas. i skrynias. Karšta padėka pri-

 , klauso kleb. kun. E. Gradec- 
Čikagos lietuvių kareivių kui už jo gerą širdį ir pasi- 

motinų ir žmonų organizaci-, šventimą šiame darbe, taipgi 
ja susilaukė savo tūkstanti- poniai Onai Alf, kuri vado- 
nės narės. Naujų Metų išva- vavo rūbų vajui, ir visiems 
karėse organizacija turėjo 1,- bei visoms, kurie rinko rūbus

Nuotrupos
ilgos ligos sekmadienio 
mirė a. a. Antanas Ku
ns, sūnus Elžbietos Ku- 
ienės. Pašarvotas pas 040 narių. Šiai organizacijai 
mamą ant Washington į daug padeda lietuvių progra- 
Palaidotas iš Šv. Al- mų vedėjas Povilas Šaltimie- 

ras.
Palaidotas iš Šv. Al- 
bažnyčios su trejomis 

mis ketvirtadienį, sau- 
5 d. Tegul ilsisi Viešpa-

liausią užuojautą.

Juozapas J. Grish rezigna
vo iš Illinois valstijos pro
kuroro padėjėjo pareigų. Ad- 
voktas Grish atidarė nuosa-

pasiųsta rūbų į centrą suvirs

Mūsų kolonijos lietuviai la-

Gintaro Klubas
Lietuvių Gintaro Klubas 

buvo suorganizuotas 1937 
metais suburti čia gimusiam 
lietuvių jaunimui, kad jis vie
ningai veiktų socialinėje ir 
kultūrinėje dirvoje, kad gar
bingai pasižymėtų atletikos 
srityje, kad tarpusavy šelptų 
vienas kitą ir ugdytų tauti
nius idealus, išlaikytų protė
vių tradicijas.

Nūn Dėdei Šamui tarnauja 
47 gintariečiai, kurie yra vi
sose pasaulio dalyse. Jie ko
voja, kad demokratija neiš
nyktų iš šios žemės skritulio, 
kad laisvė būtų grąžinta Lie
tuvai ir visoms pavergto
sioms tautoms pasaulyje.

Išrinkti ir nauji trustis- 
tai: J. Goravičius, M. Shields, 
A. Jankauskas ir P. Žukas.

Į ligonių lankymo komisi
ją išrinkti šie lankytojai: 
Vincas Savulis, Albinas Ja
nušonis ir Jankauskienė.

Samata

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas įvyks vasario 
24 dieną vakare 7:30 vai. Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos sa-

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

t

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. HAvemeyer 8 -1158

ir prisidėjo prie šio naudin
go darbo.

Dar prieš mus stovi svar
bus darbas: tai priruošimas 
rūbų mažiems vaikeliams, 
nes ligšiol visai nedaug teko 
surinkti rūbų tik gimusiems 
kūdikiams.

Pasitikiu, kad mūsų geros

Naujoji valdyba
Sausio 16 dieną Lieuvių 

Gintaro Klubo patalpose bu
vo svarbus metinis susirin
kimas, kuriame, tarp kitų 
nutarimų, buvo visais balsais 
nutarta paaukoti $100.00 Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijai 
auksinio jubiliejaus proga. 
Buvusios valdybos nariams, 
įvertinant jų darbuotę praė
jusiais metais, paskirtos do
vanos karo bonais.

Buvo išrinkta ir naujoji 
valdyba iš šių gintariečių: A. 
P. Karlonas, pirm.; A. A. Ste- 
ponauskas, vicepirm.; alder- 
manas A. P. Kvideras, ižd.; 
J. Zarumba, sekr.; J. J. Janu
šonis, finansų sekr.

Kalbės „Amerikos” redak
torius J. Laučka.

Rytojaus dieną 10:30 vai. 
bus iškilminga suma už Lie
tuvą, dalyvaujant visoms vie
tinėms draugijoms.

Sausio 21 dieną įsteig
tas BALF skyrius, vadovau
jant S. Klimaičiui. Įsirašė 25 
nariai ir A.L.P. klubas. Tiki
mės gauti dar daugiau narių.

Iš kariuomenės garbingai 
buvo paleistas Vytautas Di- 
lis.

Pernai karo lauke Prancū
zijoje žuvo Vytautas Kaušas, 
vietinio veikėjo sūnus.

Marinas B. Sabonis vieši 
pas savo tėvus. Vietinis

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 

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

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

' LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41 _ 72nd Street, Maspeth, N. Y.



Sausio-January 26,

APYLINKES SEIMELIS Šį SEKMADIENĮ 
 *----------

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.

Referatus skaitys prof. K. 
Pakštas, adv. Jurgėla ir J. 
Laučka, Katalikų Federaci
jos centro pirmininkas.

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

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

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

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

Lietuvos Šventes 
Minėjimas

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas 
bus vasario 11 dieną Webs
ter salėje, 119 E. 11 St., New 
Yorke.

Minėjimą ruošia New Yor
ko Taryba.

Kalbas pasakys Lietuvos 
r pasiuntinys P. žadeikis, Lat- 
S^ijos pasiuntinys A. Bilma- 

nis, Estijos pasiuntinys J. 
Kaiv ir kiti asmenys.

Programoje dainus Sue 
Griškaitė, dabar dalyvaujan
ti New Yorko Miesto Opero
je. Dainininkas J. Olšauskas 
dainuos ir skambins kanklė
mis.

Iš Philadelphijos atvyks 
„Vaidelyčių” šokėjų grupė, 
kuriai vadovauja L. Stilso
naite — Antanavičienė. Pa
žymėtina, kad vasario 9 die
ną ši grupė šoks Pennsylva- 
nijos universiteto olimpiadoj 
ir neseniai šoko Karo Bonų 
didelėje programoje Conven
tion. Hall Philadelphijoje, 
taip pat to miesto Tarptauti
niame Institute.

Dainuos Kearny Lietuvių 
Klubo choras, kuriam vado
vauja J. Dirginčius.

Po programos bus šokiai, 
grojant A. Jezavito orkes
trui.

Bilietai į šias iškilmes jau 
platinami. Kaina 75 centai ir 
1.00 dol.

Pamaldos už Lietuvą 
Katedroje

Vasario 18 d„ sekmadienį, 
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.

Maspetho Žinios

Sausio 22 dieną Altoriaus 
draugija turėjo metinį susi
rinkimą. Buvo perrinkta ta 
pati valdyba šiems metams. 
Buvo išrinktos atstovės į 
New Yorko Lietuvių Katali
kų seimelį.

Altoriaus dr-ja gražiai au
ga narėmis, kurių yra 133, ir 
gražiai dirba, padedant dva
sios vadui kun. P. Lekešiui.

Pirmininkė yra V. Vyš
niauskienė, vicepirm. J. Moc
kevičienė, finansų rašt. O. 
Čemauskienė, nutarimų rašt. 
O. Petrulienė, iždininkė A. 
Galčiuvienė.

Altoriaus dr-jos narei V. 
Račelienei padaryta operaci
ja. Linkime jai greitai pa
sveikti.

Jurgis ir Marijona Blekai, 
Antanas ir Ona Grigaliai su
silaukė po dukterį. Sveikina
me.

MIRĖ J. JASONIS

Sausio 23 dieną mirė J. Ja- 
sonis iš Walfare Island. Pa
šarvotas pas dukterį Emili
ją Basko, gyvenančią 57-21 
64 St„ Maspeth. Laidojamas 
penktadienį iš Atsimainymo 
parapijos į Šv. Jono kapines. 
Amerikoje jis išgyveno dau
giau kaip 40 metų. Paliko dvi 
ištekėjusias dukteris ir du 
anūkus.

Laidotuvėmis rūpinosi V. 
Valantiejienės įstaiga.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS

Laimėjimų vakarą rengia 
Moterų Sąjungos 29 kuopa 
vasario 13 d., antradienį, Ap
reiškimo parapijos salėje.

Pradžia 8 vai. vakare.
Bus gražių ir vertingų do

vanų. Užkandžiams bus duo
dama bulvinių dešrų.

Visus kviečiam užgavėnes 
praleisti linksmai.

Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo

27 METŲ SUKAKTIES IŠKILMINGAS

MINĖJIMAS
Sekmadienį, VASARIO-FEB. U d., 1945

Webster Hall
119 East 11th St., New York City 

PRADŽIA 3 VAL. POPIET

Rallies Lietuvos Pasiuntinys POVILAS ŽADEIKIS, Latvijos 
Pasiimtinys A. BILMANIS, Estu Pasiuntinys JOHANNES KAIV 
ir kiti kalbėtojai.

Programoje dalyvauja SUE GRISKA-GRIŠKAITĖ, buvusi 
Philadelphijos Operos dainininkė, dabar dalyvaujanti New Yorko 
Miesto Operoje.

JUOZAS OLŠAUSKAS, pasižymėjęs dainininkas - artistas, 
skambins kanklėmis, suvaidindamas senovės lietuvių vaidilą.

“VAIDELYTĖS”, šokėjų grupė iš Philadelphijos, vadovau
jant Lillian Stilsonaitei-Antanavičienei, šoks tautinius šokius.

KEARNY LIETUVIŲ KLUBO CHORAS, kuriam vadovau
ja Jurgis Dirginčius.
PO PROGRAMOS ŠOKIAI. GROS A. JEZAVITO ORCHESTRAS

Visi lietuviai, kuriems rūpi Lietuvos laisva ir nepriklausoma 
ateitis, dalyvaukite šiose iškilmėse. Gyvendami Amerikoje, laisvo
je šalyje, pareiškime savo žodį kenčiantiems Lietuvos žmonėms, 
kurie, be abejo, neturės galimybės tarti laisvo žodžio šios brangios 
šventės proga.

Kviečiame visus į kovą dėl Lietuvos laisvės.
NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

me mm

IHy Victory
REMKIME PARALYŽIAUS 

FONDO VAJŲ

Šiuo metu yra vedamas 
kovai su Paralyžium Tauti
nio Fondo vajus. Jis turi 
baigtis sausio 30 d., preziden
to Roosevelto gimtadienyje.

Šis vajus žinomas daugiau
sia „March of Dimes” vardu. 
Iš kiekvieno gyventojo pra
šoma bent dešimtuko taip 
svarbiam reikalui paremti.

Vajaus vadovybė prašo 
paramos. Neatsakykime jai 
to. Aukokime!

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

į-
Lucijrau j.įįj

VALANDOS: W5,„i
—

jodžius atro-
P1?’

„trijų d1’ 
(įvelto, Chur- 
'z C-pasitari-

Tel. EVergreen 8 -

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

Šventadieniais susitar®

Tek EVergreen
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142

Angelų Karalienės 
Parapija

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos bendra komunija bus šį 
sekmadienį, sausio 28 d. 9 
vai. mišių metu. Narės pra
šomos dalyvauti.

Rytinių valstybių katali
kų seimelin nuo Šv. Vardo 
dr-jos išrinkti šie asmenys: 
V. žemantauskas, J. Tuma- 
sonis, J. Mykolaitis ir J. 
Bartkevičius. Seimelis įvyks 
sausio 28 d., Apreiškimo pa
rapijos salėje, Brooklyne. 
Prasidės 1:30 vai. popiet. Ki
tos draugijos irgi turės savo 
atstovus.

mažos publikos. Orkestras 
jau pasamdytas. Tuoj po vai
dinimo bus galima visiems 
smagiai pasišokti. Daugelis 
iš jaunimo žada atsivežti į 
šį vakarą ir savo tėvelius, nes 
ypač jiems bus malonu prisi
minti senovės piršlybas ir 
pasijuokti iš šiam teatre e- 
sančių nemenkų ponų: Bly
no, Bimbilo ir Baltanosio.

„Piršlybos” Apreiškimo 
parapijos auditorijoje prasi
dės

KUN. V. ČIŽAUSKAS 
KALIFORNIJOJ

Iš Brooklyn© kilęs kun. V. 
Čižauskas, ligšiol dirbęs Mek
sikoj, gavo arkivyskupo lei
dimą savo pareigas eiti San 
Diego, Kalifornijoje. Kun. V. 
Čižauskas jau dirba San Die
go.

JŪRININKAS BRANGAITIS 
RAŠO IŠ PRANCŪZIJOS

DOMISI „PIRŠLYBOMIS

lygiai 8 valandą.

ŽUVO KARYS

27

AMERIKOS

LIKŲ VI

KULTŪRI

SAI

EINA KA

3WS

Entered as Seco
Office at Brook

HITLER

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

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

TeL MArket 2-5360

MEMORIES of LITHUANIA

L. Vyčių Brooklyno 41 kp. 
savo mėnesinį susirinkimą 
turėjo Apreiškimo parapi
jos salėje pereitą sekmadie
nį. Susirinkimo darbotvarkė 
buvo didelė ir įspūdinga, bet 
visų dėmesys buvo nukreip
tas ypač į „Piršlybas”, kome
diją, kurią kuopos dramos 
ratelis ruošia vasario 4 d. 
Dėl to gal ir susirinkimas 
buvo gausus ir ūpas pakilus, 
nes visi nori, kad šis puikus 
veikalas būtų visais atžvil
giais sėkmingas.

Artistai pranešė, kad repe
ticijos įvyksta tris kartus 
per savaitę. Pereitą savaitę 
taip pat, nežiūrint didelio 
šalčio ir daug sniego, iš tri
jų Brooklyno kraštų ir iš 
Manhattan suvažiavo 
paskirtais vakarais.

Bilietai taip pat jau pla
čiai pasklidę. Laukiama ne-

Prancūzijoje gruodžio 
d. žuvo karys Aleksandras 
žižys.

Liūdi motina Vasiliauskie
nė, trys vaikučiai ir žmona.

Motina priklauso Šv. Jur
gio parapijai.

Mišios už velionies vėlę į- 
vyks Šv. Jurgio par. bažny
čioje sausio 29 d. 8 vai. ryte.

LINKSMAS BANKIETAS

Sekmadienį, vasario 3 d., 
S.L.A. 152 kp. rengia vaka
rienę Daukanto svetainėje, 
948 Jamaica Ave., Brookly
ne. Pradžia 7 vai. vak. Bilie
tas asmeniui $2.50.

Prieš vakarienę .bus trum
pa dainų programa, kurią 
išpildys L. Juodytė ir St. Ka- 
žemėkas. Akompanuos L. 
Antanavičienė.

Juozas Brangaitis, artimų 
„Amerikos” bičiulių Brangai- 
čių sūnus, šiomis dienomis 
atrašė tėvams laišką iš Pran
cūzijos. Šalia įvairių įdomy
bių, Juozas rašo, kaip vieną 
penktadienį jis nuėjo bažny
čion:

„Buvo penktadienio rytas. 
Nuėjau bažnyčion ir išklau
siau mišių. Pasimeldžiau už 
jus visus. Buvo labai gražu. 
Bažnyčia sena, pastatyta 
1844 m., taigi, šimtametė. Ji 
tokio didumo, kaip St. Janos 
Brooklyne. Žmonių buvo pil
na. Aš maniau, kad tai ne
paprasta — penktadienio ry
te bažnyčia pilna. Visi buvę 
bažnyčioje drauge giedojo; 
tai buvo labai įspūdinga.”

Great Neck, N Y

F. s.

visi

Wanted

LietuviŲ Radijo Draugijos Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius 

WWRL 1600 kc.KETVIRTADIENIAIS 7:30

PAŠALPOS SKYRIUS 
MANHATTANE

7:30

Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

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

AD. JĖZAVITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

GIRLS AND WOMEN
STOCK RECORD CLERKS 

5 DAYS PER WEEK
United States Printing & 

Litho. Co.
85 No. 3rd St.

Brooklyn 11, N. Y.
EV. 8-4400 Mr. Carmichael

Wanted
MEN

STOCK RECORD CLERKS
5 DAYS PER WEEK

United States Printing & 
Litho. Co.

85 No. 3rd St.
Brooklyn 11, N. Y.

EV. 8-4400 Mr. Carmichael | punktai.

Sausio 19 d. New Yorko 
centre, Manhattane, įsistei
gė naujas Bendrojo Am. Lie
tuvių Šalpos Fondo Skyrius, 
kuriem teko nr. 100.

Steigiamajame susirinki
me dalyvavo per 30 asmenų. 
Apie Fondo veiklą ir skyrių 
uždavinius kalbėjo S. čerie- 
nė, Dr. K. Pakštas ir J. B. 
Laučka.

Skyriaus valdybon išrinkti 
7 asmens, kurie pareigomis 
taip pasiskirstė: pirm. Dr. 
K. Pakštas, vicepirm. pulk. 
Al. Valušis ir Henrikas Ra- 
binavičius, sekr. ir ižd. Sal. 
Čerienė, nariai: M. Kižytė, 
pulk. K. Grinius, Vyt. Sta
šinskas, rūbų rinkimo komi
sijoje P. Jurgeliūtė ir Aid. 
Stašinskienė.

Vaidinimas vėliau
Pranešama, kad dėl susi

dariusių aplinkybių vaidini
mas „Piršlybos” Great Necke 
negalės įvykti vasario 3 die
ną.

Bet šis vaidinimas Great 
Necke bus kada nors vėliau. 
Apie datą bus kitą kartą pra
nešta.

Bayonne, N. J

Gasolinui. — A14 kuponai, 
kiekvienas po 4 galionus, ga
lioja iki kovo 21 d.

Virtuvės riebalai. — Už 
svarą duodama du raudoni

Londonas, 
per radiją 
Savo kalboj 
kietijos gy 
šiandien iš 
gresia baisu 
pridūrė, kad 
dėtis bus vo 
ta.”

Apie šią E 
kietijos gp 
pranešta til 
prieš jos pe 
diją.

Savo kalb 
žvelgė Vokie

- savaitės pra- 
Cahill 

ministe-
■ ■> ne- 

iS Sekreto
rei Mobili
ais Byrnes, 
įveltas ne-

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 1*2 Sek

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENĖ. Geriausias pasirinki^ 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUSiįj 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

5 Aše. Nebuvo 
’ ir jo dukters, 

Dietų visada
Stebuklingo Medaliko no- dalyvavo nuo šešių 

vena trečiadieniais būna ke
turis kartus: 2, 7, 7:30 
8:15 vai.

Paterson, N. J

ir

Čia duodame papildomą ži
nią apie mūsų parapijos kalė
dinę kolektą: iš viso buvo 
surinkta arti 1,100 dolerių.

Choro rengiami šokiai bus 
sausio 28 dieną. Įėjimas 50 
centų.

Harrison-Kearny,
New Jersey

Šalpos Fondo veikla
Bendrojo Amerikos Lietu

vių Fondo septintas skyrius 
Harrisone turi šią valdybą: 
pirmininkė yra Pietarienė, 
iždininkė — Baltrikonienė ir 
sekretorė — čiurinskaitė.

Per vajų buvo surinktos 74 
dėžės drabužių; visa tai svė
rė 1609 svarus.

Drabužiai jau nusiųsti į 
BALF sandėlį Brooklyne.___

Minėjimas įvyks Liti 
Piliečių klubo svetainėj®

Taip pat buvo nutari 
siems dalyvauti vasaiil 
dieną Webster Hall Lieti 
Nepriklausomybės minei 
New Yorke ir vasario lįl 
ną 4 vai. po pietų Šv.Pl 
ko katedroje pamaldai 
Lietuvą.

Kitas susirinkimas u 
tas šaukti vasario 151

Pirmininkas A. Mill 
čius paaiškino, kad lai 
jis nebūsiąs pirm. J 
gose dėl sveikatos: sausi 
dieną dviem mėnesiam 
išvyko į Floridą.

Susirinkimas praėjo 
tai ir užbrėžė eilę gražinį 
bų.

Utinis Harry 
įis, matyti pa-

minėjo, 
vadų 

Lakstanti Itali- 
LįirRusija, kaip 
Cik 

klojimi ir gąn- 
L'riiĖkosiine.

metą sausio 
įį^aašlaukėnau- 

Pasenęs marša- 
pasidavęs 

^priešų intri- 
■jnetė Reicho kanc-

„Amerika’ 
leisti šią tik 
teratūriniu a 
vertės apysa 
trūkumas sp 
nių sutrukdė 
džiaugiamės, 
kas” mūsų š 
vers tikrove.

Tegu plinti 
ga!

Drabužių vajujeypac daug I Kreipkitės: 
dirbo klebonas kun. L. Voi-1 
ciekauskas, Pietarienė, Bal
trikonienė, Kašėtienė, Gri- 
kienė, Atkačiūnienė, Pauliu- 
kaitienė ir Šalkauskienė.

Baltrikonis surinko ir nu
vežė dėžes drabužiams, Kara-1 
levičius jas surišo. Su savo 
parama taip pat prisidėjo J. 
Kemėšis ir E. Jankauskienė.

Skyrius sausio 14 dieną su
rengė kortų vakarą. Buvo su
aukota daug dovanų. Atsi
lankė apie 100 žmonių.

Šv. Vardo draugija šalpos 
skyriui paaukojo 10 dolerių 
ir G. Senkevičienė 10 dole
rių.

Pinigai jau išsiųsti.

Kalbant 
knygą, čia m 
kad netrukus 
ti Antano Vž 
jų ir pasakų 
kužė šamano 
lias technišk 
lėti.

Čia pasaky 
sakymų Vai< 
apsčiai supla 
džia, nes kn,

PARDUODAWWDa^
gi’i|itetik vokiečių

Geri, pigūs, patogjmiMėą lapą ri
mai. Gerose vietose. PJeLė. Pasigėręs di- 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, jis į- Visa tai rodo 
ko prašo. Apdraudžia {ĮfecĮ^irmili- knygai kelias 

-rirnri ir-žmonai

pakvaišęs

Hrirapraga- 
iRiiąkrau- 
riaWturbut, 

Joseph Vastuna itifeipieriškas 
_ , . t htmilaikino pa-
Real Estate Insurant į

496 Grand St., Brooklyn, 1
Tel. EVergreen 7-10 į^a jau ma.

didybės ma- 
Boss tinkamai 

grąžins 
vy- 

pjšasi Kas at- 
kultūri-

'(lement Voketai

Advokatas

41-40 —74th Si

Jackson Heights, N.

NEwtown 9 - 5972

as. Taip, vai 
(a įdėti belą 
kultūrinės gy 
dėlto kelias :

prūde
lis Lietuvos. 
Mdaiodi Paša- 
r bd „esame gy-

Komiteto susirinkimas
Centrinis visų draugijų ko

mitetas Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą nutarė da
ryti vasario 25 d. Komiteto 
valdybai pavesta rūpintis 
kalbėtoju ir programa.

Komitetas šiuo reikalu bu
vo susirinkęs sausio 18 d. Su
sirinkimą atidarė pirminin
kas A. Milinavičius. Atstovų

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, 
AKINIAI 
kainomis pagal jų rūšis.

SI {staiga {steigta prieš 40

š, prižiurę]
prieinainiau

šian-
2 Lietuvos?

ir nau-

OPTOMETRISTAS — OPI®1 

394-398 Broadway, Brooklyn, Nj

Didelis vakaras
Šv. Mykolo parapijos mo

terų choro grupė sausio 28 
d., sekmadienį, 6 vai. vak., 
rengia didelį ir šaunų vaidi
nimą. Bus ir šokių.

Atvyksta iš Elizabetho vai
dintojai, kuriems vadovauja 
p.p. Šimkienė ir Jankūnienė. 
Suvaidins 3 veiksmų komedi
ją „Balon kritęs sausas ne
kelsi”.

Šis veikalas buvo vaidin
tas Elizabethe. Visiems jis 
labai patiko. Todėl drąsiai 
kviečiame visus vietos ir a- 
pylinkės lietuvius atsilanky
ti. Lauksim svečių iš Eliza
betho, Jersey City ir kitur.

Šis vakaras bus par. salė
je, 15 E. 23 St. Bus proga pa
sijuokti ir pasišokti.

Rengimo Komisija

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.

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

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimų ir irt. darbus.

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

LIETUVIŠKA

ALUDĖ
Karšti Užkandžio!

KASDIEN
Patogi Vieta Užėjim® 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS į 

VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDA1 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. K

HAvemeyer 8 - 0259

gyvi. 
Patariame: 
atsakymo 

aars pamo-
kaip 

Rašykite 
irben-

tokiais 
'oos šian-

Esame Liei 
somybės pas 
minėjimo iš1 
turimi prane 
sario 16 švei 
įvairiose viet 
12,16, 18 ir 
siruošimai a 
kruopštumu.

Šiemet vis 
sario 16 mint 
suremkime pt 

• tume sukelti 
■ mos Amerikt 

rybai. šiandie 
visas didžiam 
giausias Am< 
organizacijas 
raščiai „Drat 
jienos”, duka 
einąs „Darbi) 
raščiai „Amei 
„Tėvynė”, „1 
„Sandara” ir 
je savo atstos 
girnų organiz 
Susivienijimą

Žodžiu, Am 
Taryba yra t( 
ri turi ir teis 
ir net privilej 
bai aiškios Ai 

, daugumos vai 
sišvaisto tuše 
sigiria menke 
kėliais. Ji eii

iš 
atsi- 

tos die- 
kuri-

nA-
nes 

k A^dintas 
[dM su

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVE 

Maspeth, N. Y.

tikri, nedarys

E 

k glaudi-
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