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HITLER ŽADA BOLŠEVIKUS ATMUŠTI

Londonas. — Sausio 30 d. 
per radiją kalbėjo Hitleris.
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Savo kalboj jis pareiškė Vo
kietijos gyventojams, kad 
šiandien iš rytų vokiečiams 
gresia baisus likimas”, betgi 
pridūrė, kad ši „išimties pa
dėtis bus vokiečių pergyven
ta.”

Apie šią Hitlerio kalbą Vo
kietijos gyventojams buvo 
pranešta tik dvi valandas 
prieš jos perdavimą per ra
diją.

Savo kalboje Hitleris per
žvelgė Vokietijos valdymo 12

„Amerika” labai norėjo iš
leisti šią tikrai įdomią ir li
teratūriniu atžvilgiu aukštos 
vertės apysaką knyga. Deja, 
trūkumas spaustuvėje žmo
nių sutrukdė planus. Bet mes 
džiaugiamės, kad „Darbinin
kas” mūsų šviesų norą pa
vers tikrove.

Tegu plinta lietuviška kny
ga!

Kalbant apie lietuvišką 
knygą, čia malonu pažymėti, 
kad netrukus galės pasirody
ti Antano Vaičiulaičio istori
jų ir pasakų knyga „Kur ba
kūžė samanota”. Liko tik ke
lias techniškas kliūtis nuga
lėti.

Čia pasakytina, kad ir už
sakymų Vaičiulaičio knygai 
apsčiai suplaukė. Tai tik pra
džia, nes knygos dar nėra. 
Visa tai rodo, kad lietuviškai 
knygai kelias dar neužtvenk
tas. Taip, vargo nemažai ten
ka įdėti belaužant ledus, bet 
kultūrinės gyvybės srovei vis 
dėlto kelias atsiranda. '

Esame Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo šventės 
minėjimo išvakarėse. Kiek 
turimi pranešimai rodo, Va
sario 16 šventė bus minima 
įvairiose vietose vasario 11, 
12, 16, 18 ir 25 d. Visur pa
siruošimai atliekami dideliu 
kruopštumu.

Šiemet visur, kur tik Va
sario 16 minėjimai ruošiami, 
suremkime pečius, kad pajėg
tume sukelti daugiau para
mos Amerikos Lietuvių Ta
rybai. šiandie A. L. T. jungia 
visas didžiausias ir reikšmin
giausias Amerikos lietuvių 
organizacijas. Ją remia dien
raščiai „Draugas” ir „Nau
jienos”, dukart savaitėje iš
einąs „Darbininkas”, savait
raščiai „Amerika”, „Garsas”, 
„Tėvynė”, „Lietuvių žinios” 
„Sandara” ir „Keleivis”. Jo
je savo atstovus, šalia ideolo
ginių organizacijų, turi abu 
Susivienijimai.

žodžiu, Amerikos Lietuvių 
Taryba yra tokia pajėga, ku
ri turi ir teisės ir pareigos, 
ir net privilegijos kalbėti la
bai aiškios Amerikos lietuvių 
daugumos vardu. A. L. T. ne
sišvaisto tuščiais šūkiais, ne
sigiria menkaverčiais daly
kėliais. Ji eina tiesiu keliu. 
Kas remia ir rems ją, esame 
tikri, nedarys jokios klaidos.

Hitleris tarp kitko pareiš
kė, kad nuo 1933 metų sausio 
30 d. Vokietijai „buvo leista” 
taikoje gyventi tiktai 6 me
tus, bet per tą laiką „milži
niški darbai” nuveikti ir dar 
„milžiniškesni darbai” buvo 
planuojami.

Kalbėdamas apie dabarti
nes rusų kovas, jis pareiškė, 
kad šimtai tūkstančių žmo
nių rytuose žūsta, bet tas 
„baisusis likimas” bus nu
galėtas, nežiūrint visų nepa
sisekimų ir skaudžių pergy
venimų...

Jis šūkavo, kad šiandieni
nis vokiečių atsparumas esąs 
nacizmo padarinys. Jeigu 
šiandien Vokietijoje būtų 
Versalio dvasia, pareiškė 
Hitleris, Europa jau seniai 
būtų buvus azijatų potvynio 
nušluota... (Jis nė žodeliu ne
užsiminė, kad jo vadovauja
ma Vokietija pradėjo karą).

GRĮŽO MASKVON

Didžiosios Britanijos pa
siuntinys Maskvoje, Sir Ar
chibald John Clark Kerr, ku
ris neseniai lankėsi Londone, 
vėl grįžo į Maskvą.

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

Minėjimą ruošia New Yor
ko Lietuvių Taryba.

Kalbas pasakys Lietuvos 
pasiuntinys P. Žadeikis, Lat
vijos pasiuntinys A. Bilma- 
nis, Estijos pasiuntinys J. 
Kaiv ir kiti asmenys.

Programoje dainuos 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- 
naitė — 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.

VOKIEČIAI MOBILIZUOJA ITALUS*------------------------
Vokiečių DNB žiniomis, 

vokiečių kariuomenės vadas 
Italijoje . Kesslering mobili
zuoja Italijos gyventojus, vy
rus nuo 18 iki 60 metų am
žiaus.

Maršalas Kesslering, anot 
vokiečių radijo, pareiškė, kad 
vokiečiai turi siųsti nemažai 
savo kariuomenės į rytų fron
tą. Tuos vokiečių kariuome
nės dalinius turi pavaduoti 
italai vyrai.

Ta proga pranešama, kad 
Mussolinio „valdžia” šiauri
nėj Italijoj organizuoja va
dinamą „liaudies kariuome
nę” arba vidaus apsaugos ka
riuomenės būrius.

Generolas Stilwell 
Naujoj Vietoj

Washington. — Generolas 
Joseph W. Stilwell jau pra
dėjo eiti kariuomenės sau
sumos pajėgų viršininko pa
reigas. Neseniai jis atšauk
tas iš Kinijos, kur buvo pre
zidento čiangkaišeko patarė
jas ir Amerikos dalinių Ki
nijos fronte viršininkas.

Gen. Stilwell pareiškė, kad 
karas su japonais bus labai 
ilgas, kad japonai viduje ne
pairs, kol bus sumušti fron
te. Jis nurodė, kad japonų gi
mimų skaičius yra toks dide
lis, kad jų karių kas savaitę 
turi žūti 10,000, jei norima, 
kad jėgos būtų žmonėmis ly
gios.

Berlyne Neramu
———

Radijo žiniorriis iš Pary
žiaus, pereitos savaitės pa
baigoje Berlyne prasidėjo ne
ramumai. Civiliai gyventojai 
keletą kartų surengė demon
stracijas, reikalaudami baig
ti karą. Demonstracijų metu 
Hitlerio smogikų daliniai 
šaudė į žmones. 100 žmonių 
užmušta ir daug sužeista.

Iš Maskvos praneša, kad 
Berlyno aviacijos stotyse die
ną ir naktį stovi paruošti di
deli lėktuvai, kuriais nacių 
vadai tikisi pabėgti, kai tik 
rusai prisiartins Berlyno ar 
Berlyno gyventojai sukils 
prieš nacius.

SUŽEISTI KARIAI

Vincent W. Mikalinis, 82
Shaeffer St., Brooklyn, N. Y.

S. Mikulis, 62 Main St., 
Port Washington, L. I., N. Y.

Abu sužeisti kautynėse Pa- 
cifike.

Išleidžia Mažiau 
Negu Tikėtasi

United Press iš Washing
ton© praneša, kad per pas
kutinius septynius mėnesius 
Amerikos gyventojai išleido 
apie $7,000,000,000 kas mė
nesį arba apie $84,000,000,- 
000 metams. Tuo tarpu Wa- 
shingtono ekspertai buvo ap
skaičiavę, kad per tą laiką 
Amerikos gyventojai išleis 
$90.000.000.000

Naciai Kraustosi 
Iš Berlyno

Rusų kariuomenei visai 
prisiartinus prie Vokietijos 
sostinės Berlyno, valdiškos 
įstaigos pradėjo kraustytis. 
Kraustosi taip pat aukštųjų 
nacių valdininkų šeimynos ir 
turtingesni žmonės.

Šiomis dienomis buvo pa
skelbta, kad nacių įstaigos 
laikinai kraustosi į Munche- 
ną, buvusį nacių partijos 
centrą, kur veikiausiai apsi
gyvens ir pats Hitleris, ku
ris dabar pats vadovauja ka
ro veiksmams rytų fronte.

Papildomai pranešama, 
kad paskutiniu laiku Berly
no miestas kimšte užkimštas 
žmonėms, tremtiniai^ kurie 
bėga iš kitų Vokietijos mies
tų. Berlyne jau pritrūkę 
maisto produktų ir kitų reik
menų.

Nauja Invazija 
Filipinuose

Šios savaitės pradžioje A- 
merikos daliniai Pacifiko 
fronte vėl pasiekė naujų lai
mėjimų. Filipinuose mūsų 
kariai papildomai įsiveržė į 
Luzono salą. Dabar į Mani
lą, Filipinų sostinę, genero
lo MacArthur daliniai eina 
dviem kryptimis.

Naujasai įsiveržimas pra
vestas labai dideliu pasiseki
mu, be jokių nuostolių. Atro
do, Manilos užėmimas yra 
tik trumpo laikotarpio klau
simas.

Londonas. — Rusijos ka
riuomenės daliniai nesulaiko
mai tęsia savo žygį Berlyno 
link.

Kelių armijų pasijudinimai 
išstūmė vokiečius iš svarbių 
vietų. Lietuvos teritorijoje 
nebeliko nė vieno vokiečio 
kario. Kelis mėnesius apsup-

Anglai Rūpinasi 
Belaisvių Likimu
Žiniomis iš Londono, Ryt

prūsiuose ir Silezijoje buvo 
keletą^ didelių belaisvių sto
vyklų, kuriose buvo laikomi 
anglų kariai belaisviai. Ru
sams tuos kraštus dabar užė
mus, Anglijos vyriausybė 
laukia pranešimo apie tų ang
lų belaisvių likimą.

Prieš keletą dienų rusų ka
ro vadovybė pranešė, kad Si
lezijoje rasti du anglų belais
viai, lakūnai. Manoma, kad 
Rytprūsiuose ir Silezijoje ru
sai užtiko daugiau anglų ir 
kitų alijantų belaisvių, ku
riuos vokiečiai nespėjo išga
benti gilyn į Vokietiją.

ta ir ginta Klaipėda pateko į 
rusų rankas. Iš Klaipėdos da
lis vokiečių kariuomenės ga
lėjo pabėgti tik jūra.

Latvijoje, aplink Liepoją, 
dar liko vokiečių dalinys, ku
riam gresia aiškus sunaiki
nimas.

Mažoje Lietuvoje vokiečiai 
irgi silpnai laikėsi. Tilžė, Įs
rutis ir kiti miestai rusų ran
kose. Karaliaučius beveik ap
suptas. Kautynės vyksta jo 
priemiesčiuose. Pats Kara
liaučiaus miestas yra nuola
tinėse liepsnose.

Užimdami Dancigo — Ber
lyno kelyje Stolzenburgo 
miestą, rusai prisiartino prie 
svarbaus mazgo pakeliui į 
Berlyną. Iš tos vietos iki Ber
lyno tik 73 mylios — tiek 
pat, kaip iš New Haven iki 
New Yorko.

Kiti rusų daliniai pasiekė 
Oderio upės gynimo linijas 
apie 96 mylias į pietryčius 
nuo Berlyno ir įėjo į Pome
ranijos provincijos gilumą 
tik 5 mylios nuo Schneide- 
muehl miesto. Be to, rusų 
daliniai skuba ir Stettino 
uosto link, nuo kurio jie yra 
tik 53 mylių atstume.

HARRY HOPKINS APLANKĖ POPIEŽIŲ --------------------- .---- *

ŠVEDAI PRIEŠ SOVIETU KIŠIMOSI

Išimties Padėtis 
New York. Valst.
Gubernatorius Dewey sau

sio 30 d. paskelbė New Yorko 
valstybei išimties padėtį dėl: 
susisiekimo stokos, užpusty
tų kelių, stokos paukštienos 
ir pieno produktų ir negali
mybes pristatyti maisto bei 
anglies. Pagelbai mobilizuo
jami State Guard ir Civilian 
Protection Agencies.

Albany, Syracuse ir kituo
se New Yorko valstybės 
miestuose aptemdinamos ne
būtinosios biznio įstaigos. 
New Yorke tuo tarpu įvesti 
suvaržymai pardavinėti ang-

Albany mieste pirkliai nu
tarė nepristatinėti vartoto
jams produktų neribotam lai
kui. Išimtis padaryta tiktai 
vaistinėms ir valgykloms, 
kurioms leista pardavinėti 
tiktai maistą, o ne svaigina
muosius gėrimus ir maistą.

Buffalo ir kituose New 
Yorko šiauriniuose miestuo
se dėl kuro stokos sumažin
ta plieno ir kitų pramonės į- 
monių veikla.
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LAIC pranešimu, švedų 
dienraštis „Expressen” labai 
aštriai kritikuoja valdžią už 
leidimą Sovietų atstovybės 
valdininkams lankytis Pabal- 
čio valstybių atbėgėlių sto
vyklose. Laikraštis klausia 
valdžią, ar ji leis ir Vokieti
jos diplomatams aplankyti 
tas stovyklas, kuriose laiko
mi iš Vokietijos pabėgusieji, 
kurie griežtai pasisakė prieš 
Hitlerį ir nacių režimą.

Kitas švedų dienraštis,

jos inžinieriaus Kalninš pa
reiškimus apie susisiekimo 
priemonių naikinimą Pabal- 
čio kraštuose.

Kalninš tvirtina, kad vo
kiečiai dėjo visas pastangas 
visiškai sunaikinti visų trijų 
Pabalčio valstybių susisieki
mą. Geležinkeliai visiškai su
naikinti, naikinimo darbas 
buvo atliktas su nepaprastu 
kruopštumu.

Iš fronto kasdien ateidavo 
sudaužyti ir sunaikinti veži-

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

Prezidento Roosevelto ar
timiausias patikėtinis Harry 
Hopkins lankėsi Vatikane. 
Privatiniame pasimatyme su 
popiežium " Pijum ' XI1 kalbė
josi svarbiais reikalais, ku
riuos jam pavedė Roosevelt. 
Taip pat tarėsi su italų ir 
alijantų karo, politikos ir 
diplomatiniais valdininkais.

Anksčiau Hopkins lankėsi 
Paryžiuje ir Londone. Kalbė
josi su Churchilliu, Edenu, 
gen. De Gaulle ir Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeriu 
Bidault.

Spaudos konferencijoje 
Hopkins pareiškė daug vil
ties dėl Sąjungininkų susita
rimo pokarinėms problemoms 
išspręsti. Jis taip pat pabrė
žė, kad „Trijų didžiųjų kon
ferencija būsianti labai trum
pa”.

Valstybės Namas 
Smitho Vardu

Albany, N. Y. — New Yor
ko valstybės atstovų rūmų 
Ways and Means Komitetas 
nutarė pasiūlyti 32 aukštų 
New York valstybės namą 
Albany mieste pavadinti „Al
fred E. Smith Memorial 
Building”.

Velionis Smith buvo vals
tybės gubernatorius 8 metus.

41J Grono^ ,is viršeliais,
Brooklyn J

HAvemeyer U
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TELEGRAMA PREZ. ROOSEVELTUI
New Yorko Apylinkės Lietuvių Katalikų Seimelis sausio 28 d. 

nusiuntė prezidentui Roosevelt tokią telegramą:
FRANKLIN D. ROOSEVELT
WHITE HOUSE, WASHINGTON, D. C.
LITHUANIAN AMERICAN ROMAN CATHOLICS OF GREAT
ER NEW YORK ASSEMBLED IN ANNUAL LOCAL CON
VOCATION GREET YOUR EXCELLENCY AT BEGINNING 
OF NEW TERM, REITERATE ADHERENCE TO DEMO
CRATIC PRINCIPLES, AGAIN URGE YOUR EXCELLENCY 
IN FURTHERANCE OF TENETS OF ATLANTIC CHARTER 
TO BEFRIEND LITHUANIA IN HER STRUGGLE TO REGAIN 
INDEPENDENCE.

„Morgenstidningen”, ironiš
kai kritikuoja biaurius Šve
dijos komunistų spudos užsi
puolimus, kuriuose Pabalčio 
kraštų atbėgėliai buvo vadi
nami „kvislingais ir hitleri
ninkais”. Kokiais sumetimais

DANIEL J. AVERKA, Chairman tidningen”

sovietų valdžia stengiasi grą
žinti šiuos pabėgėlius į gim
tinius jų kraštus ir prižada 
jiems pilnas garantijas, jei
gu jie yra „kvislingai” ? — 
klausia plačiai skaitomas šve 
dų dienraštis.

Gruodžio 5 dienos „Afton-

mai, garvežiai, automobiliai. 
Vokiečiai juos palikdavo, o 
jų vieton imdavo gerus.

Visus geresnius automobi
lius vokiečiai išvežė į Vokie
tiją. Naciai graibstė ne tik
tai automobilius, bet sunkve-
žimius, ambulansus ir net 
ugniagesių automobilius.

Nuo 1942 metų, kai pradė
jo stigti gazolino, įsakė au
tomobiliams naudoti anglis.

Kiekvienoje vietoje moto
rus pakeitė arkliais, o pas
kutiniu metu išvežė visus ar-

spausdina Latvi- klius iš Pabalčio kraštų.

| MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ | 
■ ■ | New Yorko ir New Jersey lietuviai yra nuošir- | 
| džiai kviečiami ruoštis Maldos Dienai už Lietuvą | 
H 1945 m. vasario 18 d.
■ Vasario 18 d. rytą kun. klebonai prašomi atlai- | 
| kyti speciales mišias už Lietuvą, atgiedoti supliką- | 
| ci j as ir duoti Palaiminimą Švenčiausiu Sakramentu. | 
Į Po pietų būtų gera jokių pamaldų pas save neturėti, |
■ bet raginti tikinčiuosius vykti į Šv. Patriko katedrą J
■ New Yorke, kur 4 vai. p. p. bus laikomi bendri miš- g 
i parai už Lietuvą, sakomas pamokslas ir duodamas | 
g Palaiminimas Šv. Sakramentu, dalyvaujant Jo Ek- | 
g scelencijai arkivyskupi Fr. J. Spellmanui, prelatams | 
i ir kunigams.

Draugijos prašomos jokių parengimų popiet ne-
I ruošti, arba atidėti vakarui.

Visi lietuviai raginami vasario 18 dieną švęsti g 
kaip Maldos Dieną už Lietuvą!

Visi į bendras pamaldas bendrai visų maldai už g 
B Lietuvą!

Kunigų Vienybės Komisija
ŽiiiiiBiiiimiiiiiBiiiiimuiiMUUBiiiimiuiiBiiiiiBiiiimiiiimiiiimiiiimHinBiiiiimiiiimiiimiuimiiiiiBiiiiiBuiiiMiiiuMmiiuiMiiiipniiiS
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Rašo pulk. K. V. Grinius

(Pradžia „A” nr. 4)

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

New Yorko Seimelio Rezoliucijos
I

Amerikos lietuviams tekus laimės sukurti Bendrąjį 
Šalpos Fondą ir laimėti jam Tautinio Karo Fondo pripaži
nimą, svarbu rūpintis, kad mūsų Šalpos Fondas išaugtų 
į milžinišką įstaigą, kad jis naudotųsi plačiosios Amerikos 
visuomenės pritarimu, todėl Seimelis ragina kiekvieną apy
linkės lietuvį kataliką tapti BALF nariu, remti drabužių 
Lietuvai rinkimo vajų ir pagelbėti visuose BALF darbuose.

II
Kadangi Amerikos Raudonasis Kryžius yra tikroji 

žmogaus artimo meilės bei labdarybės dėsnių vykdymo įs • 
taiga, kuri gelbsti kiekvienam nelaimės ištiktajam žmo
gui, nežiūrint tautinių ar įsitikinimų skirtumų;

Kadangi per Amerikos Raudonojo Kryžiaus tarpinin
kavimą ir Lietuvos žmonės buvo šelpiami ir galės būti su
šelpti, todėl

Nutariama, kad šis Seimelis ragina visus lietuvius ka
talikus stropiai remti Amerikos Raudonojo Kryžiaus va
jų net daugiau nei praeityje ir kviečia, kur galima, kurti 
A.R.K. vienetus prie savo parapijų ar kitų lietuviškų istai-

III
Pasauliniam karui tebesiaučiant ir mūsų šalies val

džiai pramatant ruošti daugiau karo paskolos bonų, Sei
melis pareiškia, kad lietuvių kilmės amerikiečiai, labai ver
tingai pasižymėję iki šiol buvusių šešių karo paskolų va
juose, ir toliau visu pajėgumu dalyvaus karo pastangų rė
mime pirkdami karo bonus. Seimelis kreipia lietuvių ka
talikų dėmesį, kad pirkdami karo bonus užrašytų juos Lie
tuvių Komitetuose ir tuomi užtikrintų priklausantį užtar
nautą pripažinimą.

Kadangi Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šven 
tės minėjimas, įvyksiantis vasario 11 d., yra rengiamas 
New Yorko Lietuvių Tarybos, kurion yra susijungusios vi
sos apylinkės patriotinės draugijos, todėl, Seimelis ragina 
visą New Yorko apylinkės lietuvių katalikų visuomenę rem- 

11 d. iškilmes ir ruoštis dalyvauti pamaldose už- 
Lietuvą vasario 18 d. Šv. Patriko katedroje, New Yorke 
Seimelio dalyviai džiaugiasi, kad šioje šalyje turime laisvės 
ir teisės ginti Lietuvos bylą ir drauge giliai tiki, kad tiesa 
ir Dievas yra su mumis, kad visi lietuviai, persiėmę ta kil
nia dvasia, atmins Lietuvos nepriklausomybę bei pasimels 
už savo tėvų žemę ir jos žmones.

Seimelis, išklausęs išsamaus prof. Pakšto pranešimo 
apie lietuvių tautos ir jos žmonių gyvybių gelbėjimą, apie 
apverktiną padėtį Lietuvos žmonių, patekusių į diktatūros 
siautimo nasrus, reiškia prelegentui padėką už pranešimą 
ir kviečia apylinkės visuomenę dar stipriau remti B.A.L 
Fondą ir visus jo darbus, skiriamus žmonių gyvybei išgel
bėti, o ypač vasario mėnesy vedamą drabužių rinkimo va- 
JU-

Seimelis, išklausęs adv. Kosto R. Jurgėlos pranešimo 
apie Amerikos Lietuvių Tarybos atliekamą darbą Lietu
vos nepriklausomybės bylai ginti, kaip leidžiant informa
cinės medžiagos apie Lietuvą knygas bei šiaip spausdi- 
nius, džiaugiasi Amerikos Lietuvių Tarybos veikla, reiškia 
jai pasitikėjimo, linki pasisekimo jos ryžtingame darbe ir 
kviečia apylnkės visuomenę visu pajėgumu remti jos darbą

VII
Seimelis, išklausęs J. B. Laučkos pranešimo apie or

ganizuotosios Amerikos lietuvių katalikų visuomenės pas
tangas kultūrinėje srityje, džiaugiasi, kad A.L.K. Federa
cijos žinioje veikia Lietuvių Kultūrinis Institutas ir kvie 
čia apylinkės visuomenę remti Lietuvių Kultūrinį Institu
tą, ypač įsigyjant jo leidinius.

VIII
Seimelis, išklausęs savo dalyvių pareiškimų apie rei

kalą stipriau remti „Ameriką”, nuoširdžiai pasisako už 
„Amerikos” platinimo vajų, kurs būtų pravestas gavėnios 
metu. Šiam vajui sėkmingai pravesti, Seimelis prašo pa
rapijų Dvasios Vadų ir visų draugijų glaudžios talkos, sie
kiant garbingo tikslo: ne tik išlaikyti „Ameriką” tvirtu 
savaitraščiu, bet ir padidintu ir net dažniau išeinančiu lai • 
kraščiu. Seimelis sveikina laikraščio redakciją, administra 
ciją ir visą štabą, dėkodamas už visas pastangas ir pa
siaukojimą kilniame darbe.

Aišku savaime, kad nei 
čekai, nei lenkai, nei prancū
zai čia jokios rolės nevaidina. 
Jie yra vartojami kaipo pa
prasti Stalino tikslų įrankiai, 
angliškai tariant — „stooge”

Visi šie Stalino manevrai 
turi vieną tikslą: vokiečius 
įtikinti, kad tik susidėjus su 
Rusija Vokietija turi progos 
išlikti kaipo Vokietija — tau
ta.

Tuo pačiu norima parody
ti, kas su Vokietija atsitiks, 
jei ji su Rusija nesidės.

Viena kliūtis lieka Hitleris 
ir jo valdančioji klika nors 
kitais požiūriais, kaip, pav. 
savo krašto struktūra, eko
nomika ir t. t. šiandieninė 
Vokietija yra panašesnė į Ru
siją už bet kurį kitą kraštą.

Štai mes čia ir priėjome 
prie pereitų metų liepos mė
nesio įvykių.

Kaip žinome, liepos mėne
syje buvo kėsintasi į Hitle
rio gyvybę. Pasikėsinimas 
nepavyko, ir visa eilė kari
ninkų buvo likviduota, jų 
;arpe ir von der Schulenburg, 
žinomo Vokietijos diplomato 
giminaitis.

Verner von der Schulen
burg ilgus metus atstovavo 
Vokietijai Rusijoje ir buvo 
žinomas kaipo didelis šali
ninkas gerų Vokietijos-Rusi- 
jos santykių. Tarp kitko, jis 
Maskvoje buvo iki pat 1941 
metų birželio 22 d., daryda
mas viską, kad tik neprileis
tų prie ginkluoto konflikto.

Visa eilė reikšmingų faktų 
neabejotinai parodo, kad lie
pos 20 d. sąmokslo siūlai tie
siu keliu veda į Maskvą, tiks
liau — į Bund Deutsche Of- 
fiziere, kas yra viena ir tas 
pat.

Pasikėsinimas nepavyko. 
To nepaisant, Maskva savo 
manievrus tęsia toliau, tik 
gal kitokiais metodais.

Sakysime, per praėjusį ru
denį Maskva dar daugiau su
stiprino savo parašiutininkų 
veiklą Vokietijoje. Atitinka
mai buvo sustiprinta ir po
litinė propaganda, dar griež
čiau reikalaujant Vokietiją 
nubausti.

Tokie rusų „izoliacijonis- 
tai” kaip ždanovas ir Voro- 
šilovas buvo nustumti į an
traeilius barus. Pirmon vie
ton ir vėl iškilo Maiskis su 
Litvinovu, abu žinomi šali
ninkai „kolaboracijos” su Va
karų demokratijomis.

Saitų stiprinimo žaidimas 
su Vakarų demokratijomis 
žymiai pagyvėjo, šen ten so
vietų spaudoje net pasirodė 
kartesnis žodis prieš Japoni
ją.

Nesam nustebę, jei šią žie
mą sovietai ir vėl pradėjo di
delę ofensyvą prieš Vokieti
ją Vyslos ribose.

Tai apčiuopamas įrody
mas, kad sovietų bandymai 
palenkti Vokietiją vis dar ne
pavyksta...

VOKIETIJOS PASTANGOS
Kaip į tai reaguoja Vokie-

MALDŲ VAJUS UŽ LIETUVĄ
Nenutrūkstanti eile Šv. Mišių už Lietuvos Laisvę! 
(Nuo vasario 16 d., 1944 iki vasario 16 d., 1945)

Vasario
Vasario
Vasario
Vasario
Vasario
Vasario
Vasario
Vasario
Vasario

VYRŲ MALDOS APAŠTALAVIMO CENTRAS
St. Robert’s Hall, Pomfret Centre, Conn.

1 — Vargdienės Seselės, Putnam, Conn.
2 — Šv. Andriejaus par., Philadelphia, Pa.
3 — Kun. J. Prunskis, Washington, D. C.
4 — Kun. J. Prunskis, Washington, D. C.
5 — Kun. J. Prunskis, Washington, D. C.
6 — Šv. Kazimiero par., Philadelphia, Pa.
7 — St. Robert’s Ęall, Pomfret, Conn.
8 — Kim. J. Prunskis, Washington, D. C.
9 Šv. Petro ir Povilo par., Chicago, Ill.

Vokietijos reakcija pasi
reiškė daugelyje krypčių.

Pirmiausiai ir vėl buvo iš
vilktas generolas Vlasovas. 
Ii? ne tik Vlasovas. Nuo ku
rio laiko vokiečiai pradėjo 
meilikautis prie paskirų tau
tybių. Vėl pradėjo kalbėti 
apie laisvą ir nepriklausomą 
Ukrainą, Baltgudiją, Lietu
vą, Latviją, Estiją ir t. t. Ne
buvo pamiršta net „laisva ir 
nepriklausoma totorių respu
blika Kryme.”

Lapkričio mėnesyje Vokie
tijoje buvo įsteigta „Freie 
Russe Bewegung” — Laisvos 
Rusijos Akcija. Nuo poros 
mėnesių ta linkme vokiškoji 
propaganda dirba išsijuosusi. 
Šiandien Vlasovo vardas ir 
vėl mirgėte mirga spaudoje, 
radijo ir propagandiniuose žemyje.

lapeliuose. Daug reklamos 
duodama Vlasovo kariškiems 
daliniams.

Ne per seniai Berlyne buvo 
suruoštas net didžiulis Vla
sovo kariuomenės paradas. 
Vlasovą sveikina vokiečių ka
riuomenės štabo viršinin
kas, Vlasovas pasikeičia te
legramomis su Hitleriu, su 
Himleriu, Vlasovą sveikina 
Lorient (Prancūzijoje, At
lanto pakraštyje) ginantieji 
rusai, ištikimybės telegramas 
Vlasovui siunčia Jugoslavijo
je besikaunantieji kazokai ir 
t. t.

žodžiu, Vlasovas, Vlaso
vas, Vlasovas...

Čia savaime prašosi paly
ginimas su liūdnos atminties 
1919 metų Bermonto — Ava- 
lovo avantiūra. Taip pat daug 
reklamos gauna ir du arti 
Vlasovo stovintieji buvę so
vietų generolai: V. F. Malyš- 
kinas (buvęs XI Sovietų Ar
mijos štabo viršininkas) ir 
F. I. Truchinas (1940-1941 
metais ėjo pareigas Pabalčio 
Apygardos štabo operacijų 
skyriaus viršininko). Kiek 
turimos informacijos leidžia 
spręsti, pirmasis veda dau
giau politinę Freie Russe Be- 
wegung pusę, antrasis — ka
rinę.

Kiek toje visoje Vlasovo 
istorijoje yra rimtumo, o 
kiek bluff’o — spręsti nesi
imame.

Lygia greta vokiečiai kiek 
pagerino rusų belaisvių padė
tį-

Tikslas suprantamas ir aiš
kus : patraukti belaisvių sim
patijas, juos paskatinti sto
ti į „Laisvosios Rusijos” ka
riuomenę.

Ne mažiau dėmesio vokie
čiai pradėjo kreipti ir į kitų 
tautybių kariškas formaci
jas. Jų priešakyje pastaty
tas generolas Kostringas, il
gus metus buvęs Vokietijos 
karo atstovu Maskvoje ir 
puikiai kalbąs rusiškai.

Žinios ir Stokholmo sako, 
kad vokiečiai, dumdami akis, 
ėmė dėtis Pabalčio kraštų 
tautinių siekimų palaikyto
jais. Iš tikrųjų vokiečiai tuo 
būdu nori rasti iš Pabalčio 
kraštų žmonių, kurie, būdami 
pabėgėliai, sutiktų kovoti vo
kiečių eilėse, šios nacių pas
tangos nerado kokio entuzi
azmo tų pabėgėlių eilėse, nes 
jie gerai atsimena vokiečių 
darbus Pabalty.

Vaizdui baigti pridursime, 
kad greta su visa eile priemo
nių krašto viduje žymiai bu
vo sustiprinta prieškomunis- 
tinė propaganda ir prieško- 
munistinis sabotažas.

Visoje eilėje Sovietų laiko
mų žemių (su Pabalčiu) pa
sirodė vokiečių paruošti ir 
vokiečių diriguojami diver
santai.

Yra tai vokiečių atsaky
mas į Sovietų panašią akcija. 
Kaip matome vokiečiai ir vėl 
keičia taktiką. Pasimokę iš 
1941-42 metų klaidų ir atsimi 
nę pavergtų tautų egzistenci
ją, vokiečiai bando kurti pla
tų „priešsovietinį frontą”. 
Ar tik nevėlu?

1941 metų padėties ir per
spektyvų šiandien nebegrą- 
žinsi. Vargiai vokiečiai ir 
bando jas grąžinti.

Būtų logiškiau prileisti, 
kad vokiečių manevravimas 
turi kiek kuklesnį tikslą.

Ideali išeitis vokiečiams 
būtų susidaryti sąlygas kom
promisiniu! su rusais susita
rimui. Savaime aišku, vien 
politinių-propagandinių argu- 
monių čia nepakaks. Reikės 
pavartoti ir stipresnių argu
mentų. Be stipresnių argu- 

! mentų Stalinas vargiai į kom- 
i premisą eis.
i Viena yra aišku: į kompro- 
. mišinio susitarimo su rusais 

galimybę vokiečiai, matyt, 
tiki, jei iki šiol jų vadovybė 
bando išsilakyti latvių Kur-

Žinant Hitlerio bekompro- 
misinį nusistatymą prieš 
„mažąsias tautas”, reikia 
manyti, kad šio naujo posū
kio dėl Pabalčio dirigentai 
sėdi ne Berchtesgadene, o vo
kiečių štabo būstinėje.

Šiaip ar taip, abi pusės 
manevruoja, kaip įmanyda
mos. Maskva siekia „priglob
ti” visą Vokietiją, o Vokie
tija atsipalaiduoti nuo rytų 
fronto, tuo pačiu nuo „un
conditional surrender” vaka
ruose.

1945 metai parodys, kur 
stovime.

Čarterio paskelbimo 
praėjo su viršum 3

tuos metus Amerika 
į neregėto masto ka-

AMERIKOS POZICIJA
Ryškiame kontraste nuo 

to viso avantiūristinio fono 
stovi Jungtinės Amerikos 
Valstybės, švarios sąžinės ir 
atsakingumo jausmo vedama 
Amerika vienintelė eina tie
siu, padoriu keliu. Nuo At
lanto 
dienos 
metai.

Per 
išaugo
rišką galybę. Jos galybė vis 
tebeauga.

Ir jei 1941 metais būdama 
beginklė, vien savo morali
niu autoritetu pasiremdama, 
ji ryžosi imtis vadovaujan
čios rolės, tai galime būti tik
ri, kad nei šiandien, nei ry
toj nuo pasiimtos rolės ji ne
atsisakys.

Nuo pasirinkto kelio jos 
nenukreips nei dviejų frontų 
faktas (Vokietija-Japonija), 
nei avantiūristinių diktato
rių žaidimas, nei laikini ne
pasisekimai.

Nuolat plintantieji pikti 
plepalai apie Atlanto čarte
rio pakasynas yra be pagrin
do. Juos išsklaidė tik nese
niai F. D. Roosevelto pasa
kytas stiprus žodis Kongre
sui. Amerika yra per daug 
galingas veiksnys, kad duo
tųsi nukrypti nuo užsibrėžto 
tikslo. Prireikus, Amerika 
gali ne tiktai vesti, bet ir lai
mėti savo atskirą karą. Ne 
tam Amerika antru kartu 
Europoje kariauja, kad ne
trukus ir vėl turėtų už sve
timas klaidas ir nepasotin
tus kitų apetitus trečiu kar
tu savo kraują Europoje lie
ti.

Viskas rodo, kad šį kartą 
Amerika yra rimtai pasiryžu
si tam padaryti galą. Ne per 
seniai Amerikos valdžios pa
darytas aiškus pareiškimas 
dėl įvykių Italijoje ir Grai
kijoje geriausiai parodo, kad 
Ameriką į „Power politics” 
pelkes įveliama nesiduos, 
nors veikiamuoju veiksniu 
čia būtų ir pati Anglija.

Čia yra šviesesnė ateitis, 
ne tiktai mažiems, bet ir di
deliems.

KATALIKAI KARO VETERAN
Vasario

(10 UIS® T

Rašo Kini. Jonas Balkūnas

(Tęsinys iš praeito numerio) valstybės ar bažnyčioj 
tėse bei iškilmėse, i 
raštinė visada postui 
patarimais, raštais, sake: 
ir k.

i n imant ir

9. Kas gali būti nariu
Katalikų Karo Veteranų 

organizacijos nariu gali būti 
kiekvienas vyras veteranas, 
kuris turi garbės atleidimo 
liudijimą (honorable dis
charge) iš Jungtinių Valsty
bių armijos, laivyno, Marine 
Corps, Coast Guards, arba 
moterys, tarnavusios Wac 
Waves, Spars arba Women’s 
Marine Corps Reserve nuo 
1941 m. gruodžio 7 d. Taip
gi nariais gali būti veteranai, 
garbingai tarnavę bet kuria
me seniau Jungtinių Valsty
bių vestame kare. Pilnais na
riais priimami ir dabar tar
naują Jungtinių Valstybių 
Karo pajėgose, 
slauges.

Narys turi būti praktikuo
jąs katalikas, apie kurį liu
dija jo klebonas arba kape
lionas. žodžiu, narys privalo 
būti ištikimas Jungt. Valsty
bių konstitucijai, vyriausy
bei ir Kat. Bažnyčiai. Vėliau 
gali būti prašalinamas už ne
ištikimybę vyriausybei ir 
Bažnyčiai, arba vienam iš jų. 
Priesaikoje jis pasižada gerb
ti, ginti ir palaikyti konsti
tuciją, teisėtą vyriausybę ir 
Kat. Bažnyčią. Dabar esan
čius karo laukuose karius ga
li įrašyti tėvai arba žmonos. 
Postas gali pradėti veiklą su 
15 narių, kurių keli, kad ir 
būtų karo daliniuose, pasira
šytų čarterio aplikaciją.

10. Darbo pradžia
Pati darbo pradžia

sunkiausia. Penkiolika sąmo
ningų narių gali sudaryti da
bar gerą pradžią. Sušaukę 
organizatyvinį susirinkimą 
su vietos klebono sutikimu ir 
pagalba, pasikviečia Catholic 
Veterans. ,Inę„ delegatą pa-

yra

p*»r. fZidžjoMvaldytoj, 
lį'hiriišken-"031“11'

gir# Lietuva s’ 
savo pajėgs 
ekonominiai 
Bet traging

11. Santykiai su di
Veteranai visada į ]įri 

jausti, kad jie nėra tik 
pijinė draugija. Jie p 
visos Amerikos kata]

di. P^3' NemUD°
Irau ^Baltijos jūrą, yra dėtis keletą 
la Tti isbisi Lietuva. ją įžeidė dai 

lė? didieji kain 
riausias ki 
priekabių, 1

kimios sienos tęsė- 
įijosikiJ* 
^irketuno-

teranų organizacijai^ Sanavo di- Paver?us ŠI
. . . . • — r . iniIlU u rrn nn'turtingą sa‘ 

tūra ir tradi 
klausimas -

.i

Jį) kryžiuočių ga-

™ninteiis L 
• ižp«bmo nu,eltb 

organizacijų veiklą, f^įįgtaicijos. kaipo g? ir Dęt 
Veteranai ypatingair^nįpriklansoina vals- n°t° nu®J°- 

vauja katalikų akcijfff.^Mtekoijosag- su savo 
dirva labai plati. & m® nustodama, priklausomy 

radijo, dailės ir dramoj rišo, ką ji buvo sa- se> viso pas, 
katalikiška akcija Am ^msi įsiverzusios 

išsiplėtojusi. Vieningai " .. . .ti “enes .°, 
sais katalikais veterai f?8 ^raS1^1
voj a prieš požemines^ J tuvius pasin 
kurios skerbiasi į tik $ ,a^u čių sutartį. 1 

eiles.

Veteranų veikla pn 
savoj parapijoj. Jie 
Karių Motinų ir žmon ' 

gijoms. Šv. Vardo,;

milijonų narių. Tai atl 
niška patriotinė orgd 
ja. Visur ir visada M 
darbiauja su kitais J 
Kaip veteranas seka ii] 

rican Legion ir kitų va

menės buvo

lietuvių tauta jr su Vilniun 
tjgsiTolaisvėsir ne- metaįS| įvykt 

ui savo že- gjjos kariuoi 
□ ė savo šeimą. .

šimtmetį Ii J Lietuvių ■ 

, . jBĮgiMėjo skau-smugj po s
Vyčių, chorų ir net S k mteria. vis žiauresni 
nijimo kuopose veten ' per tu. Pirmoji 
Ii įnešti daug naujai tetruko, nes
Parapijos kunigams 
tus veteranų postas 
namiška pajėga kata! 
veiklai arba parapijii 
dėjimui.
vyrus sunku išjudinti

į i bris lietuvių že-i1^ metaij 
! torihnėicsyra at- karas. Ir Li 

- ~ s n® prie kiek- neagresingas 
laparapijia kraštas, vir
Daznai pa ^®to.Šiekry- tarp dviejų 1 

n liudytojai lie-

Lietuva ne 
Blėotoiodėlsa-be t0) Sovie 

ii®ilėlšvento nuginkluotas 
B. j arė savo sa- gOs 
JE^^sfctun- pasipriešiniir 

sr svetimame k

gijinį sąjūdį. KartąF1^.^“ i 
b J J- j.- i • .lijiEBkateįimųpraei- nų išjudinti, kuiugf"2;"M. 

darbščiausius veikėju 
pi jo j e. Daug veteran 
rėš dėtis į esančias 

jas, bet į veteranų p 
šysis. Postas jį suriši 
gijiniu judėjimu.

12. Tautinė veil

N ors, katalikų yete

tewMbiro tim

ings® Mntie-

teriota ir jos

Lietuva ke 
čia pačias ži 
ir invazijos j

Bet nežiūr 
je pavergtoje

aiškinti veteranų tikslus ir koniška, bet nedraudi fogĮ-Į-į.; 
■xroi Iri m r-.Dn_ tinome O’ Y*11PDTY1 a nirnti

siaši letargo.
Bjt b) griuvėsių r
i'šstas vėlia- laisva dvasia 

užtikrintas, kad j^ečių praeitis. Gali 
ės turėti savo ta karosu-vergti tautą 

dalyvai ^'WLie- kankinti, nai 
įdėjime, l™^ Mpri-kuomet neįs 

ZXXU.MCXO jcccx VXCXK.CXX &xx.xxxxxw vJ J"!1 a kiškai. š; 

versti į kat. veteranų pagel- Lietuvos nepriklaus tarptau- tai, koncentn 
bines draugijas (Catholic Ve- bylai. National Com BLietuva ir teroras la

veikimo būdus bei naudą. Pa- tinėms grupėms dirbt 
tartina turėti viešą susirin- rai savo kilmės žmoi 
kimą, kad visi parapijiečiai, siekti tautinių asp 
ypač karių tėvai ir žmonos Kunigų Vienybės Cent 
atsilankytų ir susipažintų su vo i 
nauja organizacija. Kur yra! galės turėti savo ta 
Karių Motinų klubai, būtinai suvažiavimus, 
privalo būti pakviesti, šiuos tuviškame judėjime, 
klubus jau dabar galima pa- savo gimtąją kalbą ii

ANGLIJOS POLITIKA
Pusėtinai blaškosi Angli

ja. Ji vis negali užmiršti Wil- 
sono nepasisekimo. Jai bau
gu, kad kartais ir vėl nepa
sikartotų 1919 metų netikė
tumas, juoba, kad apčiuopia
mos konstitucinės garanti
jos tuo reikalu ir po šiai die
nai Amerikoje nėra.

Be to, Anglijos padėtį kom
plikuoja pasikeitusios saugu
mo sąlygos.

Greta be galo išsivysčiu
sio oro laivyno šiandien pri
sidėjo dar ir robotai.

Britų salos pasidarė neati
mama Europos kontinento 
dalimi.

Vadinasi, kol Amerikos „li
nija” galutinai nepaaiškės, 
Anglija nerizikuoja ir daro 
viską, kad savo saugumą už
tikrintų savarankiškai.

Iš čia ir jos atskiri susi
tarimai su Sovietų Rusija.

Paskutinių mėnesių įvy
kiai parodo, kad Anglijos ve
dama „linija” jos apskaičia
vimus jau apvylė.

Nuosavu saugumu besirū
pindama, Anglija jau spėjo 
susikirsti su naujuoju part
neriu. Tuo tarpu Graikijoje, 
o rytoj gal kur nors ir kitur.

Visas reikalas tas, kad bet 
kurį susitarimą turi gerbti 
abi pusės. Neabejodami ge-

teran Auxiliaries).
Galutinai užregistravę pos

tą, nariai turėtų visus esan
čius namuose veteranus su
ieškoti, pakviesti ir užrašyti 
nariais. Kai kariai atlanko 
namus atostogų, reikalinga 
dabar kalbinti įsirašyti, nors 
tai, kaip minėjau, gali pada
ryti tėvai ar žmonos. Para
pijos kunigai padės vetera
nams dažnai iš sakyklos 
skelbdami jų susirinkimus 
ar net ragindami ekskarei- 
vius rašytis. Svarbu pradžio
je įspūdingai atlikti priesai
kos ritualą, įsigyti vėliavas, 
čarterį, užvesti garbės sąra
šą, dalyvauti uniformuotai

net prižadėjo lietuvis 
sos organizacijos 1 
kovai prieš komuni 
dirbti už Lietuvos išl 
mą. Dažnai rasime, 
merikiečiai katalikai 
susirūpinę katalikišk 
tuvos laisve už daug “^Ws diena. Aukštai 

siškių jaunuolių, kuri 
vo išauklėti tautinėj | 
Mūsų visi šio karovi i *ltir žardyje
bus jaunuoliai įsame"®*------

Antanas Vaiči

uieua. Aukštai garnys 
Lsį^0.^810 ^P° ^at3ni 

kad nepaslystų ir r 

. -•tyk suvaryti snūd

vendinti juos ir savoi 
mėje, Lietuvoje. Laid 

žoms tautoms, laisva 
spręsti visoms vdsfl 

užtarti nuskriaustus 
yra amerikiečiams ai 
sa. Ji yra būtinas dėsis 
vienam lietuviui vffl 

, Ji yra visiems katalia 
teranams pirmuoju] 

Už tą stoja visa Al 
katalikiška visuomet 

tuviai veteranai ture 
sargyboje, kad jos ai 

nebūtų išsižadėta, j

Amerikos vyriaus^ 
Pagaliau pravartu atsimin- lės neklausyti lietuvi 

ti, kad jau 1940 metais, t. y. 
didžiausio Anglijai pavojaus 
metais, Amerika nedvejoda
ma stojo jos pusėn. Ir ne vien 
tik žodžiais. Pridursime — 
nežiūrint konstitucinės pro
cedūros sunkumų, nežiūrint, 
kad Amerika buvo neutrali.

„Privataus susitarimo” ap
sivylimus pergyvenus, mes 
esame tikri, kad ir Anglija 
netrukus grįš į vienintelį tei
singą kelią — kolektyvų sau
gumą, Atlanto čarterį ir Ke
turias laisves.
1945 m. sausio 12 d.

dus jaunuoliai Įsąmon ps stabteldavo, pakrapšt 
lanto čarterio ir ketu 

vių principais, su | <
vedami nuoseklia!. Muk„

rais Anglijos norais, mes tu
rime pagrindo paabejoti ge
rais Stalino norais.

Dar daugiau — mes spėja-I 
me, kad maskvinėje galvose
noje, ir dalykus matuojant 
visuotinio komunistinio per
tvarkymo kategorijomis, an- 
gliškasai pasaulis yra Mas
kvai didžiausiu kaulu gerk-

Plėšiku, bet labi 
L Pašiurpę jie stn 

life ^ad storesnis bals 
L bernai Rainiui galvo

'^av“no neskaudėjo, 

čežančių šiaudų 
Aistri ant čiupros 

d i° Patenkintas, 

ik m

į Klimam’ Ar aš tau koks

ramj balso ar visų Al 
katalikų veteranų M 
mo. šito vieno arguffll 
tektų, kad lietuviai vii 
neatidėliojant būtų į 
zuojami kiekvienoje Įį 
parapijoje.

Pastaba. Visais katafl 
teranų reikalais j 
kreiptis į Kunigų Vi 
komisijos narius: 6 
Balkūnas, 64-14 561 
Maspeth, N. Y., arba 
F. Boll, 1073 Jackson i 
Scranton, Pa.

S^prabilokatinas 

i?Wkr’.'’-DUapen^ “ 
anojo, ką

,^-^kLS.'~^re*)®|lalna sum 

PKiį, neSąsdink manęs.

t** 
Pūliuoti.

išgirsi, ks 
nU°8370 i^ii0 apsi* 

31 "^susirinks daugiau

dumblina 1 
^amas ir sparnai 

K^kSS0paskui jL 
k%l,?lekvaksė-Taipsu 
f^^^deiių.khuk.
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Rašo Kun. Jonas Balkuj

ito numerio) valstybės ar
GYVENA LAISVES TROŠKIMAS 1945 METŲ VASARIO MENUO — ŽMONĖMS APDENGTI NAMINIS VIDAUS FRONTAS

*ūti nariu
’o Veteranų 
nu gali būti 
s veteranas, 
ės atleidimo 
orable dis- 
tinių Valsty- 
yno, Marine 
hiards, arba 
vusios Wac 
ba Women’s 
Reserve nuo 
o 7 d. Taip- 
ti veteranai, 
ę bet kuria- 
inių Valsty- 
j. Pilnais na- 
’ dabar tar-

Valstybių 
inimant ir

raštinė visaį n patarimais, 1ir k.

h Paulo leidžiamas laik-
Į.j „Folha Paulista” 1944

| spalių Nr. 92 įdėjo 
įsnį „Tauta, kuri išken- 
[vigubą agresiją”.

kraštis sake:
i sn toli, paliai Nemuno11. Santykiai, .............................Veteranai; us įr Baltijos jūrą, yra jausti, kad jį pijinė draugij; visos Ameriką teranų or milijonų nari;

i praktikuo- 
>ie kurį liu- 
arba kape- 

irys privalo 
ngt. Valsty- 
, vyriausy- 
rčiai. Vėliau 
amas už ne- 
ausybei ir 
ienam iš jų. 
sižada gerb- 
cyti konsti- 
riausybę ir 
)abar esan- 
s karius ga- 
ba žmonos, 
ti veiklą su 
celi, kad ir 
ose, pasira- 
kaciją.
*adžia
•adžia yra 
ilika sąmo- 
udaryti da- 
į. Sušaukę ; 
usirinkimą [ 
sutikimu ir 1 
ia Catholic

kuri vadinasi Lietuva, 
šalis, kurios sienos tęsė- 

)rg J o Baltijos iki Juodųjų 
jų?1 ir tryliktam ir keturio- 

n amžiuj dominavo di- 
■ytų Europos dalį ir ku- 
riuškino kryžiuočių ga- 
Žalgirio mūšyje 1410 

s, šiandiena, pasidarė 
tarp dviejų didelių im- 

Po 
Veteranai jos egzistencijos, kaipo 

vauja katalii i ir nepriklausoma vals- 
dirva labai į Lietuva pateko į jos ag- 
radijo, dailėsį ių nagus, 
katalikiška ai; tai, viso, ką ji buvo sa- 
išsiplėtojusi 1 
sais katalikais

■ • v , Ugi d U negu. 31111 Ulių

vojapnespoz? va ^en^.gj0 savo didžiojo 
Ir n 1*1 Ao C’lzm’hu J d

ja. Visur ir r darbiauja su į Kaip veteranu rican Legion i? or?anizapiin» uviejų umcm ^Mistinių valstybių.
nustodama,

auju atgavusi.
ilgiau negu šimtmetį

fno vergiją. Daugiau 
šimtmetį lietuvių tauta

Veteraną jo dėl savo laisvės ir ne
savoj parapiją ausomybės, už savo že- 
Karių Motinu
gijoms. Šv. V; jau negu šimtmetį lie- 
Vyčių, chorui 
nijimo kuopos
Ii įnešti daugi J smūgius. Per šimtme- 
Parapijos k teutonų ordinas naikino 
tus veteraną; ni ir kardu lietuvių že- 
namiška pajėg W '

sampelį, už savo šeimą.

tauta iškentėjo skau- 
moralinius ir materia-

namiška pajėgi lietuvių kančios yra at- 
veiklai arbapr tos kryžiais prie kiek- 

kelio, kiekvieno kryže- 
kiekvieno ūkio. Šie kry-

dėjimui. Dah1 vyrus sunku ir gijinį sąjūdį fTa tylū,s liu_dytojai lie‘ nų išjudinti, darbščiausiuspijoje. Daug$isvės ir mirė del švento rėš dėtis į jas, bet į vetef šysis. Postas j gijiniu jud
12.Nors katalii

, tautos kentėjimų praei- 
Lietuviai kovojo dėl sa-

iemš ir iš

o. Dalis jų mirė savo ša- 
emėje, o dalis Sibiro tun-

tikslus ir 
naudą. Pa
šą susirin- 
.rapi j iečiai, 
ir žmonos 

ipažintų su 
a. Kur yra 
aai, būtinai 
iesti. Šiuos 
galima pa- 
’anų pagel- 
latholic Ve-

koniška, bet tinėms grupė rai savo kflmš

sidėjo Didysis karas 
metais. Griuvo galin- 
ir prisikėlė iškankintie- 
pavergtieji. Susikūrė 

s tautos ir respublikos,
va taip pat prisikėlė iš 

šimtmetinio letargo. 
[Didžiojo Karo griuvėsių

stravę pos- 
visus esan- 
:eranus su- 
ir užrašyti 
ai atlanko 
reikalinga 

~ašyti, nors 
gali pada- 

mos. Para- 
Jės vetera- 

sakyklos 
įsi rinkimus 
. ekskarei- 
bu pradžio- 
kti priesai- 
ti vėliavas, 
arbės sąra- 
liformuotai

lis, mes tu- 
.abejoti ge
is.
mes spėja

me galvose- 
mątuojant 

istinio per
ėjomis, an- 
; yra Mas- 
:aulu gerk-

’tu atsimin- 
aetais, t. y. 
ii pavojaus 
nedvejoda- 

i. Ir ne vien 
iursime — 
icinės pro- 
, nežiūrint, 
o neutrali, 
tarimo” ap- 
renus, mes 
ir Anglija 

enintelį tei- 
sktyvų sau- 
rterį ir Ke-

d.

mes mylime ir gerbiame Lietuvą, trokštame jai gerovės. Mes geriausiai žinome jos reikalus.Vasario 16 d. visi Lietuvos draugai Amerikoje minės Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šventę. Vasario mėnuo, taigi, plačiajame Amerikos kontinente yra pašvenčiamas Lietuvai pagerbti. Lietuva, jos nelai
mingieji gyventojai kęsdami vi
sus tuos sunkumus, kuriuos ken
čia kitos tautos, dar kenčia žiau
rias okupacijas, ištrėmimus ir 
nežinomą likimą. Skaudu, bet faktas, kad jos žmonės kiršinami viens prieš kitą, kiršinami net šventam šalpos darbui! Ir tas kiršinimas net per spaudą išeivijai viešai pasireiškia. Laimė, kad čia turime pilną laisvę pilnai įsikinkyti į sunkų, bet labai kilnų darbą pagelbėti nukentėjusiems Lietuvos žmonėms. Todėl, minint Lietuvos nepriklausomybės sukaktį, būtų gera sujungti tai su kilniu šalpos darbu.Aukokime Lietuvos žmonėms rūbus. BALF sandėlio patalpose dabar yra ketvirtadalis milijono svarų rūbų, o mūsų tikslas šiam vajui yra — visas milijonas svarų.

Karas yra išstūmęs visą pasaulį iš normalaus gyvenimo. Jis yra palietęs visus žemės gyventojus. Kasdien žūsta daugybe žmonių. Daug sužeistų kūnu ir dvasia. Šalia gedule paskendusių šeimų, kurių mylimieji žuvo kare, yra daug karo aukų ir nuo įvairaus vargo. Didelis įsitempimas daug žmonių visai iš lygsvaros išmetė.

iki dangaus. Šio karo metu 
mūsų žmonėms maisto buvo 
pakankamai, ir dėl to reikia 
tik džiaugtis.

„Amerikos žmonių vardu, 
aš siunčiu padėką ir sveiki
nimus visiems tėvynę mylin
tiems vyrams, moterims ir 
vaikams, kurie taip sėkmin
gai ir pasišventusiai prisidė
jo prie Kainų Reguliavimo 
Įstaigos darbo.”

LYGYBES DĖSNIS
Malcolm Ross, Prezidento 

Komiteto Teisingai Samdai 
Praktikuoti pirmininko, pa
reiškimu, komitetas įsakė A- 
mertorp Korporacijai, esan
čiai St. Louis, Mo„ samdyti 
negres darbininkes, be jokių 
pirmenybių dėl rasės ar spal
vos. Ta proga, Komitetas pa
tarė bendrovei nedaryti skir
tumo tarp tarnautojų ar ap- 
likantų dėl jų rasės, tikėji
mo, spalvos ar tautinės kil
mės.

PREZIDENTO ŽODISatgavo savo nepriklausomy
bę, savo laisvę, tapdama pil
na valdytoja savo interesų ir 
savo ateities likimo.

Lietuva sumobilizavo visas 
savo pajėgas kultūriniam ir 
ekonominiam šalies augimui. 
Bet traginga geografinė pa
dėtis keletą kartų skaudžiai 
ją įžeidė dar taikos metu. Jos 
didieji kaimynai statė įvai
riausias kilpas, ieškodami 
priekabių, kad užpuolus ir 
pavergus šią Baltijos šalį, 
turtingą savo istorija, kul
tūra ir tradicijomis. Vilniaus 
klausimas — Lietuvos sosti
nė, Klaipėdos klausimas — 
vienintelis Lietuvos uostas— 
buvo nukelti į Tautų Sąjun
gą ir net iki Haagos tribu
nolo nuėjo. Klaipėdos kraš
tas su savo nediskutuojama 
priklausomybės Lietuvai tei
se, viso pasaulio pripažinta, 
įsiveržusios vokiečių kariuo
menės buvo užimtas. Vokie
čiai, grasindami, privertė lie
tuvius pasirašyti pažeminan
čių sutartį. Tas pats atsitiko 
ir su Vilniumi. Ir vėliau, 1940 
metais, įvyko Sovietinės Ru
sijos kariuomenės invazija.

Lietuvių tauta iškentėjo 
smūgį po smūgio, kaskart 
vis žiauresnį, dar taikos me
tu. Pirmoji invazija neilgai 
tetruko, nes prasidėjo 1940- 
1941 metais vokiečių-rusų 
karas. Ir Lietuva, taikinga, 
neagresingas ir darbštus 
kraštas, virto karo lauku 
tarp dviejų kariaujančių ga
liūnų.

Lietuva nedidelis kraštas, 
be to, Sovietų Rusijos jau 
nuginkluotas, nebeturėjo jė
gos bet kokiam ginkluotam 
pasipriešinimui. Tad šitame 
svetimame kare Lietuva bu
vo sunaikinta, išgriauta, iš- 
teriota ir jos tauta pavergta.

Lietuva kentėjo ir tebeken- 
čia pačias žiauriausias karo 
ir invazijos pasekmes.

Bet nežiūrint viso to šito
je pavergtoje tautoje gyvena 
laisva dvasia ir jos garbinga 
praeitis. Gali užgrobėjas pa
vergti tautą fiziškai, gali 
kankinti, naikinti, bet nie
kuomet neįstengs pavergti 
dvasiškai. Šaudymai, areš
tai, koncentracijos stovyklos 
ir teroras labiau dar ugdo

GYVENAME PERTEKLIUJIš kariaujančių valstybių mes amerikiečiai, palyginamai, esame laimingiausi. Mūsų šalyje nekrinta nef bombos, nei namai sprogdinami. Nesam nei tremiami į nežinomas tolumas. Nakties poilsio nedrumsčia nei kulkų dūzgimas, nei slaptosios policijos agentų į duris klabenimasis. Ligoje galime gydytoją pasišaukti ir vaistų gauti. Tad negalime lyginti savęs prie tų nelaimingųjų, kurie pergyvena ir pačią karo ugnį, ir kenčia badą, šaltį; mato žūstančius mylimuosius; yra ištremiami iš gimtųjų laukų, negauna pagalbos ligoje.Taigi, palyginus su kitais, gyvename pertekliuje. Nors ne kasdien gauname maisto, kokio norime, bet esame sotūs. Nors batams reikia ženklelių, bet niekas basas nevaikšto. Rūbų srityje esame patys turtingiausi. Jokia ta valstybė niekada tiek rūbų neturėjo ir turi, kiek Amerika.Gyvendami pertekliuje, būtume visai bežinės, jei nesidalintume su tais, kurie šiandien karo audroje baisiai skursta ir kenčia.
ki- 
ne-

są-
LIETUVAI ŠELPTI MĖNUOBendrasai Amerikos Lietuvių šalpos Fondas yra įsipareigojęs pagelbėti nelaimingiems Lietuvos žmonėms, nežiūrint jų tikybinių, politinių ar tautinių skirtumų, nežiūrint kur jie rastųsi. Stengiamasi parūpinti jiems medikamentų, rūbų, avalynės. Visiems nukentėjusiems pagalbą šiandie teikia mūsų šalis — Amerika. Daugiau pusės visos karo naštos šiandie pakelia Amerika. O beveik visą šalpos naštą ant savo pečių neša irgi Amerika, gelbėdama visą pasaulį.Amerika gelbsti ir Lietuvai. Tiek pati Amerika, tiek Lietuvos žmonės ypatingos talkos laukia iš mūs, lietuvių kilmės amerikiečių, nes

KIEKVIENAS GALIM APDENGTIAprengti vieną žmogų vidutiniai reikia apie 15 svarų rūbų. Lietuvos žmonėms apdengti reikėtų 60,000,000 svarų rūbų. Dėvėtų rūbų rinkos kaina Amerikoj dabar yra SpL.OO, $1.25 ir daugiau svarui. Tad, jeigu reikėtų visus Lietuvos žmones mums patiems aprengti tik naudotus rūbus nupirkti, mums reikėtų išleisti apie 60 milijonų dolerių. Visi žinome, kad tiek pinigų nesurinktume, bet jeigu kiekvienas A- merikos lietuvis duotų savo atliekamus rūbus, mes galėtume lengvai apdengti stambią dalį Lietuvos gyventojų. Milijonas Amerikos lietu
vių savo brolius Lietuvoje visai nejausdami ap
rengti}. Tik pagalvok, mielas skaitytojau, kiek turi pats sau rūbų. Jeigu iš savo esamųjų rūbų 
šiek tiek išimsi, nieko nepajusi, o nelaimingą 
savo brolį, gal net tėvą ar motiną, savo gimi
nes ar giminių artimuosius Lietuvoje ar ištrė
mimo vietoje apdengsi!

Vasario mėnuo, Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo proga, tebus Lietuvos žmonėms ap
rengti mėnuo! Kai mes Lietuvai gelbėsime, jai 
gelbės visas pasaulis!

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA
19 West 44th Street, New York 18, N. Y.WAREHOUSE: 101 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. Tel. EVergreen 8-6203

’ siekti taute 0 iajsvos Lietuvos vėlia- 
’ Kum£1Į Išvarginta * šimtmečiųvo užtikrintas ftjos įr Didžiojo karo su- galės, turėti s jnįa) prisikėlė nauja Lie- suvažiavimus. ĮaiSVa Lietuva, nepri-1 tuviškame jus soma Lietuva su visomis savo gimtąją! įinomis teisėmis tarptau- Lietuvos nef irne pasaulyje. Lietuva bylai. Nations, net prižadėjo! 
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Įjos ir Didžiojo karo su-
pavergtųjų ir nuskriaustųjų 
pasipriešinimą. Lietuva, kaip 
ir kitos pavergtos tautos, ti
ki demokratiniu pasauliu, ku
ris kariauja dėl žmonijos tei
sės ir jos laisvės.

Lietuviu tauta, žvanginda-

ma vergijos grandinėmis, 
laukia tos laimingos dienos, 
kada galės išsilaisvinti iš pa
vergėjų jungo. Sąjunginin
kams laimėjus, tai bus ir 
Lietuvos laimėjimas ir viso 
civilizuoto pasaulio laimėji-

mas, kurio pertvarkymas bus 
paremtas aštuoniais Atlanto 
Čarterio punktais”.

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

Prezidentas Roosevelt sa
vo radijo kalboje Karo Kainų 
ir Racijonavimo įstaigų tre
čiųjų metinių sukaktuvių 
proga pasakė:

„Visa tauta, o ypatingai į 
mūšio' laukus išvykę kariai, 
yra dėkinga tiems mūsų pi
liečiams, kurie, užmiršę sa
vo asmeninius reikalus, pa
sišventė gyvybinės svarbos 
racijonavimo ir kainų kon
trolės darbui.

„Man atrodo, kad šios įs
taigos skyriai visoje šalyje 
dar labiau sutvirtino vieną 
dalyką, labai svarbų mūsų 
Amerikos tradicijoms, bū
tent, miesto gyventojų susi
rinkimo įprotį (Town meet
ing).

„Jau mūsų pirmieji atei
viai ir vakarinių valstybių 
pirmieji kolonistai mokėjo 
išspręsti sunkius uždavinius 
draugišku kaimyniniu ben
dravimu. Jie nugalėdavo kliū
tis teisingumo, draugiškumo 
ir abipusiško susipratimo 
dvasioje. c

„Ir dabartiniu karo metu, 
ta pačia dvasia vietinės raci
jonavimo įstaigos sprendė 
savo teisingo padalinimo ir 
kainų kontrolės sunkumus. 
Susėdę aplink stalą, gerai iš
tyrinėję kievieną reikalą, su
randa sprendimą ir jį prane
ša ne kaip griežta sauvališka 
valdžia, bet kaip viską su
prantąs kaimynas.

„Aš esu įsitikinęs, kad A- 
merikos žmonės giliai įverti
no šį darbą ir, nepaisydami 
nepatogumų, mielai apsiėmė 
perkęsti šio karo užkrautus 
nepatogumus ir didėjančius 
reikalavimus.

„Žinoma, turėjome kelis 
apgavikus, sukčius ir juoda- 
rinkiečius, bet jie sudarė tik 
nežymią mažumą.

„Racijonavimo ir kainų 
kontrolės pavykimas yra la
bai svarbus mūsų karių la
bui, nes jiems priklausančios 
maisto dalies rūšis ir dydis 
didele dalimi pareina nuo tei
singos padalinimo sistemos 
čia, namuose. Jie norėtų, kad 
jų motinoms ir žmonoms ne
reikėtų mokėti nežmoniškai 
aukštų maisto kainų, kaip 
yra buvę pareitojo karo me
tu, kai maisto kainos pakilo

PADANGŲ GAMYBAI REI
KIA DARBININKŲ

Paul V. McNutt, Karo Dar
bo Jėgos Komisijos pirminin
kas, praneša, kad ypatingos 
svarbos kariškų padangų ga
mybai skubiai reikalinga apie 
2,300 darbininkų. Gamybai 
besiplečiant, ateinančiais ke
liais mėnesiais bus reikalin
ga priedo dar bent 8,500 dar
bininkų.

ATŠAUKTA 180 SUVA
ŽIAVIMŲ

Apsigynimo Transporto 
Įstaigai pageidaujant, karo 
meto transportam  jos paleng
vinimo labui pareitų metų 
laikotarpyje atšaukta net 180 
įvairių organizacijų suvažia
vimų.

1945 M. BUS KRITIŠKI 
TRANSPORTACIJAI

Apsigynimo Transportaci- 
jos Įstaigai užbaigus trečiuo
sius gyvavimo metus, pulk. 
J. Monroe Johnson, minėto
sios įstaigos direktorius, pra
našauja, kad ateinantieji 
dvylika mėnesių bus kritiš
kiausi karo meto thanspor- 
tacijai ir, tur būt, sunkiausi 
visoje Amerikos transporta- 
cijos istorijoje. OWL

Antanas Vaičiulaitis

į, vyturiai čireno, o kluono stogu lipo katinas rai- i. Jis Čepo jo atsargiai, kad nepaslystų ir nenusi-

jipiktinę šiuo besikarstančiu plėšiku, bet labiausiai jo dūko ir čirškė žvirbliai. Pašiurpę jie straksėjo ) žiogrelių, pūtė gurklius, kad storesnis balsas iš-tarškimo ir sparnų vėdavimo neskaudėjo, ir jis
h’o ligi tvoros ir, atsisėdęs ant baslio, įsistebeilijo į viją, kad šis neiškentė ir tarė:— Ko gi tu spoksai į mane? Ar aš tau koks veid-— Taip, taip, — murkdamas prabilo katinas ir ap- , — nusipenėjęs esi ir grali atrodai. Manau, kad šeimininkas žinojo, ką piaus,

les neklausyt!-.— Kas piaus, kodėl piaus? — drebėdama sumekeno ranų balso arr elė žebrė. — Be reikalo tu negąsdink manęs.■— Aš tai jau nieko nebijau, — ramiai tarė buliu-katalikų vetei^’ - -................................ - - • ___ • ■. x~xo ucul jem iiiviYU jijiv^majjl ciaiiacii uci mo. Šito vienon ls a^j0 LąSnį, kurį rengėsi gromuliuoti, tektų, kadlidf i neatidėliojant ■ zuojami kiekv! parapijoje.
Tuoj ir tau ketera pasišiauš, kai išgirsi, kas attiko, — pasakė rainius ir nuo savo baslio apsižvalgė > kiemą žiūrėdamas, ar nesusirinks daugiau klau- dojų.[Ir jis neapsivylė. Iš kūdros išlindo dumblina kiaulė teranų deglė ir trynėsi į tvorą. Girksėdamas ir sparnais mo- kreiotis i lodam&s atbėgo žąsinas gagonas, o paskui jį, kakląkomisijos Rūkydama, atkiūtino ir antelė kvaksė. Taip susirin-
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Pastaba. W teranų i-
o jų ten visas būrys, smulkių ir didelių, ir laukė rai- iaus žinios, šis tačiau nebuvo toks greitas išsipasa- 

—j *r nes nor^j° labiau nustebinti ii’ kiaulęBalkūnas, Maspeth, N. |
Scranton,

žvieglę, ir garnį, kuris į savo lizdą nutūpė ir nuleidęs snapą klausėsi.— Greičiau, greičiau, — nusigandusi ragino avelė žėbrė. — Aš tikrai susirgsiu belaukdama.— Tu dar tik susirgsi, o šeimininko duktė jau guli ir vos alsuoja.— Kodėl aš to negirdėjau, — nustebo višta kuode, — nors šįryt buvau į virtuvę įbėgus!— Tu per kvaila, kad tokias dideles naujienas žinotum, — ją užūdijo žąsinas ir kairę akį primerkė balta plėvele, kad atidžiau galėtų klausytis. — Bet papasakok, rainiau, ar tikrai jau taip jai bloga?— Jinai mirs, — prislėgtu balsu ištarė katinas ir, pakėlęs kojukę, nusišluostė ašarą iš žalsvų savo akių.— Jeigu katinas susigraudino, tai iš tikrųjų baisi nelaimė artinasi, — garsiai galvojo antelė kvaksė ir snapu bakstelėjo žemę. — Tik ar jau būtinai reikia mirti, jei susergi. Juk ir man vakar gūžį taip gėlė...— Eik iš mano galvos su savo gūžiu, — įžeistas pasakė katinas. — Aš gi iš paties daktaro žinau!— Net iš paties daktaro! — nuo stogo sučirškė visas žvirblių spiečius. — Vyreli tu mano, su kokiais aukštais ponais tu susidedi!— Taip, — aiškino rainius, — aš tupėjau priemenėj ant langelio ir prausiausi, kai jis išėjo nuo mergaitės ir vienas sau burbtelėjo: “Ji nepasveiks, jokiu būdu nepasveiks”. Vargšelė, kiek sykių ji mane lašiniais penėjo!— Ir man sušėrė ji ne vieną duonos žiauną, — atsiliepė buliukas.Jis buvo labai nusiminęs, ir iš nuliūdimo jam visas snukio galas aprasojo.— Bet aš nesuprantu, — paklausė jis, — kam tu mane su tuo šeimininko peiliu gąsdinai?— Kai duktė mirs...— Karalaitė mirs, karalaitė mirs! — staiga subliuvo avelė žebrė — ir kad ims gailiomis ašaromis raudoti.Jos skausmas buvo toks didelis, kad visi ten žardyje nedrįso jai širdies užduoti, ją subardami ar pamokydami, kam sutrukdė rainių. Taip gerą valandą jie tylėjo, ir žąsinas su ilgu savo kaklu ir primerkta akim aatrodė kaip negyvas. O saulė tuo tarpu maloniai švietė žydrame danguje, vyturėliai čireno ir čireno, ir mėlynos musės zvimbė ore.

Pagaliau katinas sumurkė:— Kai duktė mirs, šeimininkas pasiims išgaląstą peilį ir atėjęs nugalabys buliuką, nes reikės gi žmones pavalgydinti, kai jie į laidotuves susirinks ir kiaurą naktį giedos. Nemanyk, kad tavęs pasigailės, nors tu ir baltą žvaigždę kaktoje turi.— Ar tik pats nebūsi išgalvojęs istoriją apie mano galą? — dar spyrėsi buliukas.Bet jo balsas kliuvo gerklėje, o per nugarą nusmelkė šiurpuliai.— Dėl manęs tu gyvenk nors ir šimtą metų — aš tau nepavydžiu. Tik ar aš kaltas, jei iš paties šeimininko girdėjau, — pasiteisino rainius.— Dėl to aš galiu būti rami, — kriuksėjo kiaulė žvieglė. — Kas gi terliosis su tokia dumblina...—Skers ir tave...— Ar nesusičiaupsi tu ten ant savo baslio! — sukvykė kiaulė piktai. — Tu vis galo kitiems ieškai!— Jei šeimininkas taip kalbėjo... Bet ką čia su kiaule ginčysiesi! Tik dar norėčiau įspėti ir antelę kvaksę, ir vištą kuodę, ir žąsiną gagoną...— Ką ar mane? — lyg iš miego stryktelėjo šis ir išplėtė ne tik abi akis, bet ir snapą ir sparnus. — O ką aš blogo padariau kam nors?— Nekaltasis atsirado! — rūsčiai prabilo avelė žeb- rė. — O kas anąsyk mergaitei blauzdas sužnaibė ir sparnais mušė, jei ne tu. Gal ji nuo to ir miršta...— Nesibark, žebrele, — ramino ją katinas. — Per laidotuves reikės ir tavo jukos...Avelė tik prasižiojo, bet buvo ji taip apglušusi, kad nė pusės žodžio nepajėgė sumekenti.Daugiau naujienų rainius neturėjo. Apsižvalgęs aplinkui į nusigandusius paukščius ir gyvulius, jau norėjo liuoktelti jis nuo baslio žemyn, kai pamatė buliuką baltakaktį, kuris mėgino ragais atkelti žardžio vartelius.— Ką ten klibini? — susidomėjo katinas.— Tu manai, kad aš atsigulsiu ant žemės ir lauksiu, ligi mane paplaus, — atsakė anas ir taip dunkstelėjo į vartelius, kad tie pakrypo ir atsidarė. — Aš bėgsiu į girias.— Ir aš bėgčiau, tik vilkų bijau, — graudžiai atsiliepė avelė.— O kam aš būsiu! — pasigyrė baltakaktis ir trumpą savo ragą įsmeigė į velėną.— Ir aš čia neliksiu, — prisidėjo žąsinas gagonas.

Ir taip visi jie sutarė sprukti iš žardžio į platų pasaulį. Nužiūrėję, ar kas jų nemato, jie pakluone nusileido į klonį ir ežia tarp miežių traukė akių plotu. Pirmoji krypavo antelė kvaksė, snapu į žemę baksnodama. Eiti jai buvo nelengva: jai kojos vis kliuvinėjo už smilgų, už kmynų, bet ji buvo kruopšti, toji antelė, ir išsipainiodavo iš visų kliūčių. Už jos gūrino višta kuode, kurios širdis neramiai plakė, nes tokios didelės kelionės savo amžiuj dar ji nebuvo regėjus. Jai nuolat vaidenos, kad štai kyštels iš javų lapės snukis, kad štai suplasnos vanagas ties pačiu jos, kuodu ar šeškas šoks prie gerklės. Tačiau savo baimės ji nesipasakojo nė vienam pabėgėliui, netgi nė žąsinui, kuris, aukštai iškėlęs kaklą, žvalgėsi viršum miežių lauko ir matė labai daug: ir ūkininko triobas, ir laukuose paliktą žagrę, ir senąją Ratiškio kumelę, kuri buvo įsibridusi į avižas. Už gagono trepleno avelė žebrė. Nuleidusi galvą, ji nieko nematė ir nieko negirdėjo, tik vis mąstė apie karalaitę, kuri mirs, ir apie peilį, kuris virtuvėj buvo galandamas, ir apie tai, kur jie atsidurs ir kur nakvynės vietą ras. Bet kiaulė žvieglė neatrodė nei susikrimtusi, nei nelaimės prislėgta. Ji bindzino sau, kumpius vartaliodama, koja papilvę pasikasydama ir žemę prabėgomis parausdama: mat, jai vis knietėjo krimstelti pienės šaknelę ar sučiaukšlioti kokią kirmėlaitę. Pasiekusi pievas, ji susigundė šieno kupeta ir tarė:— Kam toliau man kapanotis, jei čia galiu įlįsti ir pasislėpti. Ak, aš nepratus prie didelių kelionių.Ji įlindo ir pasislėpė, bet taip negudriai, kad pastur- galinės kojos kyšojo lauke.O kiti mūsų pabėgėliai dūlino ligi vakaro. Visi jie pailso. Kuode ėjo nuleidus sparnus, o antelė gūžiu vis atsimušinėjo į grumstus ir į kimsynus. žąsino galva sviro į šoną, ir jis pats buvo prasidrėskęs koją ir aikčiodamas šlubavo.Kai jau ėmė temti, toli toli jie išgirdo lyg ir kniaukiant kažką. Atsigręžę žiūri — ogi atbėga atlapatuo- ja katinas rainius, visas sušilęs ir suplukęs, net putos jam varva iš snukučio. Prisivijęs nusišluostė jis prakaitą, padvėsavo gerą valandžiukę, ligi žadą atgavo ir taip prabilo:
— Jūs gi ir lekiat, lyg akis išdegę: nei prisišaukti, 

nei pavyti negali!
— Gal jau karalaitė mirė? — nusigandus paklausė 

avelė.



PRIE KARIO KAPO

STAIGA MIRĖMELSIS UŽ LIETUVĮ 
PATRIJOTĄ

Vasario 7 dieną, 8 vai. Šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioj bus pamaldos už a. a. Ka
zimierą Dryžą, kurio mirties 
dvejų metų sukaktuvės bus 
minimos. Velionis paliko di
džiai karšto lietuvio ir gero 
patrijoto atmintį. Todėl tą 
dieną kviečiami draugai ir 
pažįstami atsiminti šį vyrą, 
kurs didžiausią savo gyveni
mo dalį pašventė lietuvių ir 
Lietuvos bei antros savo 
lies gerovei ir laimei.

sa-

kurs nebuvęs išpažinties 14 
mėnesių ir kuris negalėjęs 
prisišaukti katalikų kapelio
no, nes toj vietoj nebuvę. To
kią programą negalėjo stotis 
praleisti, nes greičiausiai to
kia istorija tik sugalvota ir 
tai nevykusiai, nes kiekvie
nas katalikas žino, kad tik 
kunigas gali klausyti išpa
žinties ir atleisti, o kaip tai 
galėtų padaryti žydų rabinas, 
kurs ir Kristaus nenori pri
pažinti. Matyti, tokiomis 
programomis nori iškreipti 
katalikišką tikėjimą.

Sausio 26 d. staiga atsiskv 
lė su šiuo pasauliu Julija 
Ranonienė, gyvenusi 1111 
Wallace St. Ji palaidota iš 
šv. Andriejaus bažnyčios sau 
šio 30 d.

MIRĖ J. GRIGAITIS

<

PEIKIA RADIJO 
PROGRAMĄ

Katalikų laikraštis Phila- 
delphijoj „The Calholic Stan
dard and Times” gerokai pa
peikia vieną radijo progra
mą angliškai, kurioj buvo pa
sakota, kaip vienas rabinas 
kariuomenėj mėginęs klausy
ti išpažinties kataliko kario,

•TeL DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lals niuo tas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

'TeL POPlar 4110

jCharles J. Roman
; (Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

• 1113 Mt. Vemon St., 
Philadelphia, Pa.

įModerniSka laidojimo ištaiga.
'delfi, graži koplyčia, erdvi salS. Pa-į 
'kelelvingiems sutelkiama nakvynė.1 
į Viskas nemokamai. Kreipkitės ■ 
i dieną ar naktį.

Di

REMIA AMERIKOS LIET.
INFORMACIJOS CENTRĄ

Philadelphijos lietuviai, 
aiškiai matydami, kokį svar
bų darbą atlieka šis Informa
cijos Centras, pradėjo didelį 
vajų jo darbams paremti. Pir
mas susirinkimas jau pada
rytas. Artimoj ateityj bus 
sušauktas ir kitas lietuvių 
pasitarimas. Patrijotiški lie
tuviai šį darbą remia labai 
mielai. Kaip bus pasiekta ap
čiuopiamų rezultatų, tai ir 
visuomenei bus paskelbta vi
si to darbo vaisiai.

Visi gerai pažino a. a. Jo
ną Grigaitį, 1506 S. 2nd St 
Jis ilgus metus buvo šv. Ka
zimiero parapijoj kat. susi 
vienijimo pirmininku. Bet jo 
sveikata neleido ir blogai jau 
Lesi ilgus metus.. Jį vasarą 
dažnai galėjai matyti prie 
savo namų, kuriuose laikė 
Air Wardens įrankius.

Velionis staiga susirgo, nu
vežtas į General ligoninę ir 
ten sausio 28 d. ir mirė. Pa 
laidotas iš šv. Kazimiero 
lapijos bažnyčios.

MIRĖ

SERGA

Fer 
sau- 
ligo-

P. E. Bertulienė, 123 
non St., sunkiai susirgo 
šio 24 d. Ji patalpinta 
ninėn. Tuoj padaryta sunki 
operacija, bet tikimasi, kad 
ligonė pasveiks.

K. žemaitis, 2800 Cantrell 
St., susirgo sausio 23 dieną 
ir gydosi Šv. Juozapo ligoni
nėj. Jis prižiūrimas gerų gy
dytojų. Senukas jaučiasi ge
rai ir manoma, kad tuoj pa
sveiks ir grįš namo.

j

W T E L Į 
LIETUVIU RADIO PROGRAMA i 

Trefiiadlenj 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m, j

Direktorius
ANTANAS DZIKAS i

3619 East Thompson Street | 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2987 .į

— Mirti dar nemirė, bet jeigu daktaras sake... Na, 
tačiau aš ne dėl to jus giniausi...

Tai kas atsitiko?
— Nieko neatsitiko. Tik nesakyk, kad aš jumis ne

sirūpinu. štai negalėjau ištverti ir atbėgau pasižiūrėti, 
kaip jums sekasi.

— Mes šiaip taip kruopščiam, tik žvieglė...
— Teisybė, vos nepamiršau... Pamatė piemenukas 

Jurgis kiaulės kojas iš šieno bekyšant, lyg kokius ša
kalius, ir taip vargšę botagu sučaižė, kad ji dabar visą 
'mėnesį styrinės rumbuota ir negalės pasitrinti nei į 
mietą, nei į tvarto kertę.

— Ir gerai bjaurybei, — prabilo žąsinas gagonas. — 
Atsirado, mat, ponia kupetoje gulėti. Jei aš plunkiu 
tokį kelią ir dar nežinau, kur nakvosiu...

— Ir man miegas akis merkia, — skundėsi višta. — 
Žinote, aš nepratusi vakaruoti... O jau visai sutemo. 
Tiesiog nematau, kur koją statyti!... Kas ten, ar ne 
lapė?

— Man gi pasivaideno, lyg vilkas būtų, — nusiminė 
avelė.

— Na, jau krūmo nuo žvėries neatskiriant, — su
barė rainius.

— Gerai tau, kai turi akis, lyg žvakes, — sužvagž- 
dėjo antis, — o aš taip ir negaliu susigrabalioti ap
linkui. Op, ir vėl į griovį ko nenuvirtau...

Taip jie dar valandą kiūtino, koją už kojos vilkdami.
Vienas tik rainius nenusiminė. Jis šmižinėjo po krū

mus, klausėsi, ar neišgirs pelės kur cypaujant ir paukš
čio po eglių šakomis sapnuojant. Buliukas baltakaktis 
ėjo akių tiesumu, saugojo ir žąsiną ir antelę, kad į 
duobę neįkristų ar užsižioplinę kur nepaklystų, ir vis 

■ žvalgėsi, kur čia sustojus ir nakvynės vietą radus. Kai 
jau mėnulis patekėjo ir apuokai ėmė ūbauti liepose, 
mūsų pabėgėliai pamatė marias ir ant tų marių kran
to tuščią pirtį bestovint. Jau višta pro praviras duris 
norėjo selinti į vidų, bet žąsinas ją sutūrėjo ir tarė:

— Pirmiau aš pro langelį pažiūrėsiu, ar viduje nėra 
/ žmogžudžių.
; Ir jis tyliai priėjo prie pirties, pasižvalgė po ją kai

re, pasižvalgė dešine akim ir pasakė:
— Ten visai tuščia. Eime.

t
Ir jis pirmas žengė į pirtį, o paskui jį nuo slenksčio 

I griūte nugriuvo višta ir antelė — taip juodvi buvo jau 
> nuilsusios.

pa-

Sausio 24 dieną mirė a. a. 
Paulina Remeizienė, 223 Fer 
non St. Velionė turėjo 67 me
tus amžiaus. Ji ilgą laiką ne- 
sveikavo ir ypatingai daug 
rūpinosi sūnų karių likimu, 
kurių vienas buvo net sužeis
tas ir dabar bus atleistas 
iš kariuomenės. Ji palaidota 
sausio 29 d. Šv. Kryžiaus ka
pinėse.

ILGAI SERGA

j.
gers 
ga savo namuose ir negali 
lankyti bažnyčios. Todėl da
bar karts nuo karto ji esti 
aplankoma kunigų iš šv. Ka
zimiero parapijos ir aprūpi
nama Šv. Sakramentais.

Klevinskienė, 7426 
St., ilgą laiką kai

SVEIKSTA

Ro- 
ser-

J. Sungaila, vytis, high 
school studentas ilgesnį lai
ką serga Pennsylvanijos li
goninėj. Šiomis dienomis jis 
jau pagerėjo ir neužilgo vi
siškai pasveiks.

Serž. Stanislovas Grokis

Tai įvyko prieš 2 metus, 
1943 vasario 3 dieną. Seržan
tas marinas Stanislovas Gro
kis, 2441 S. Front St. užmigo 
Viešpatyje amžinai. Jaunas 
marinas pats savanoriu sto
jo į marinus. Trejus metus 
kariavo dideliuose mūšiuose. 
Jis buvo su pirmaisiais ka
riais Guadal Canal kovose, 
jis dalyvavo ir kituose mū
šiuose. Iš visur išėjo sveikas, 
net nesužeistas. Bet jaunuo
liui buvo lemta pasiaukoti už 
savo kraštą ne kovos lauke, 
bet karo ligoninėj. Po kovų 
jaunuolis susirgo sunkiu ink
stų uždegimu. Patalpintas li
goninėn. Geriausi "gydytojai 
mėgino išgelbėti jo gyvybę. 
Daktarai, karo kapelionai 
dažnai lankė jaunuolį ir guo
dė jį, stiprino jo sveikatą ir 
gelbėjo nuo kančių. Bet liga 
buvo sunkesnė už visas pas
tangas. Jaunuolis turėjo eiti 
ten, kur visi eis. Jis buvo 
aprūpintas sakramentais ir 
katalikiškai ir kariškai la
bai iškilmingai palaidotas.

Tik štai ant užlų sušiureno, kažkas sušvokštė, ir at
siliepė duslus balsas:

— O manęs taip ir nereikia klaustis. Aš čia šeimi
ninkė, ar jūs, meldžiamieji?

Visi mūsų keliauninkai išvydo aukštai palėpėje du 
žiburėliu spinksint. Kai jau avelė buvo besinešdinanti 
atgal, rainius nusijuokė ir šūktelėjo:

— Ar sveika tik nebūsi pelėda? Tada perdaug nesi- 
didžiuok, nes ir mano akys gali tamsoje žioruoti.

— Taip, aš esu pelėda ir, jeigu norite, galiu jums 
paūbauti. Tokį balsą turiu!

— Tikrai tavo nepaprasta kakarinė: ji nelaimes pri
šaukia. Tad bent dabar tylėtum ir parodytum, kur 
patogesnis kampelis čia nakvynei, — atšovė katinas.

— Buliukas tegul virsta ant spalių ten prie durų, 
avelė gali miegoti kertėje, o višta užlėks arčiau manęs 
ant karčių. Žąsinui su antele gal geriau bus ten prie 
lango. Na, bet apsigalvokit: aš vis dėlto galėčiau savo 
balsą parodyti. Aš kasnakt gi koncertus keliu!

Ir nieko nelaukdama, pelėda nykiai nykiai ūktelėjo 
vieną kartą, ūktelėjo antrą ir paskui nutilo, pati vie
na gėrėdamosi savo giesme. Jos ūkimas tačiau priža
dino kurapkų šeimynėlę, kuri miegojo pakrūmėje ir 
dabar, pakirdusi, htgūžino į pirtį, sustojo vidury aslos 
ir ėmė prašyti:

— Jeigu būsite toki geri ir sutiksit žiūrėti, mes jums 
pašoksim kurapkų šokį.

šie paukščiai tokiais meiliais balsiukais maldavo, 
kad visi norėjo matyti kurapkų šokį. Nė pati pelėda 
nesipriešino. Antelė, avis, katinas — visi 
ratu ir laukė pradžios.

Tik višta kuode-nusiskundė: — Kad aš 
ba ir nieko neįspangiosiu, kaip šoks.

Tada rainius išbėgo į girią ir pagavęs
Švento Jono vabalėlius, nuo kurių žioravimo tuoj švie
siau buvo pirtyje.

Dabar kurapka kilstelėjo vieną koją, kilstelėjo antrą, 
nuleido sparnus ir sukosi aplinkui, linguodama galvą, 
o tuo tarpu jos mažučiukai trepsėjo vietoje ir spar
nais mušė taktą. Kurapkų šokis taip patiko žąsinui 
ir katinui, kad jį reikėjo vis kartoti ir kartoti. Paga
liau gagonas tiek įsilinksmino, kad pats išvedė senąją 
kurapką šokti ir stypčiojo patenkintas, snapą aukštai 
iškėlęs ir savo draugei ant kojų laipiodamas.

Galėjo būti arti vidurnakčio, kai kurapkų šeimynėlė 
atsisveikino ir išėjo. Kiti jau susnūdo, tik katinas ir 
pelėda nepajėgė bluosto sudėti. Juodu tad sutūpė lan-

jie sustojo

tamsoj žli-

atnešė tris •

Dabar ant jo kapo yra pasta
tytas čia įdėtas kryžius. Ten 
pasodintos gėlės yra vieno jo 
draugo. Ir vėl neseniai pra 
nešė, kad jis naujų gėlių pa
sodino, kurios jau žydi ir 
puošia jauno marino kapą.

Jų kuopos leitenantas štai 
ką rašo iš jo gyvenimo: „Jis 
buvo vienas tokių karių, ku
ris buvo su manimi, kur tik 
pareigos šaukė, nežiūrint ap
linkybių. Jis neparodė savo 
baikštumo ar nerūpestingu
mo ir buvo tikras marinas 
visuomet ir visur. Jis buvo 
tikrai geras karys. Jo vieta 
sunkiai bus užpildoma ir vi
si sunkiai pergyvena netekę 
jo”.

Jo metinių mirties proga 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj, vasario 3 atlaikytos 
pamaldos, jo namiškiai ir ar
timieji vėl atsiminė jo sielą. 
Ilsėkis ramybėj.

SERGA LIGONINĖJ

Alfonsas Rupšys, 110 Mor
ris St., prieš metus išėjo sa 
vanoriu į prekybos laivyną. 
Jis jaunas ir norėjo tarnau
ti savo šaliai, kaip ir jo du 
broliai. Bet jo sveikata buvo 
silpna, todėl jis nebuvo pa
imtas, bet pats įsirašė į tar
nybą.

Naujame gyvenime jo svei
kata dar pablogėjo. Jaunuo
lis guli karinėj ligoninėj jau 
keli mėnesiai. Dar nežinia 
kuomet pasveiks, nors pas
kutiniu laiku jo sveikata žy
miai pagerėjo. Jo motinėlė, 
viena pati gyvendama, dar 
vis rūpinasi ir lanko savo 
sūnų, stengdamasi paguosti 
ir sustiprinti.

IŠTEKĖJO DVI SESERYS

Sausio 27 dieną, Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj su
situokė dvi sesutės. Teresė 
Petronytė, 16, pataisė savo 
pirma sudarytą sutartį ne 
katalikiškai. Jos vyras iš ka
riuomenės paliuosuotas To
mas Jackson, 19. Jis ištarna
vo jūrininku kelius metus, 
dėl sveikatos iš ten atleistas. 
Eleonora Petronytė susituo
kė su Albertu Welsh, 1219 E. 
Moyamensing Avė. Jaunuolis 
gražiai prisirengė ir priėmė 
katalikų tikėjimą. Jis taip 
pat paliuosuotas iš kariuo
menės.

Įjgyj1945 -—
VARDINIŲ V A K A RIEy^

Vasario-Februaryz

Gerb. Kun. Kleb. Ignacui Valančiui olljje,N.J-
Pagerbti Jo Vardinėse -spolio Kolegijai 

mokyklos

Sekmadieni, Vasario-Feb. 4 ’ "" ’jukino proga, 
M lietuvių kata- 
Lije sausio 28 d. 
£i katalikai jam 

Ujefiij auką Ma-

Sveikinimų programa 5:45 v. v. Vakarienė G
PROGRAMĄ IŠPILDYS MOKYKLOS STUDENTU

BUS SKANŪS VALGIAI IR ĮVAIRIŲ GĖRUŲnuo oivnnuo v Arinai į. v airių urauMŲ r ailKą M3- 

Kurie nespėjo tildetų įsigyti, kviečiami ateiti ir vaišintis apj ^frolegijM 
salėje ^priešakyje su

PO VAKARIENĖS BUS ŠOKIAI Jįdoleriy suma bu- 
nril.-inl-oi rronnomi „oc rtlai infnilie ir L'lohnniini k-.'/j b®' kCmfi
Tikietai gaunami pas platintojus ir klebonijoj

VYČIŲ VAKARAS

Lietuvos Vyčių 3 kuopos 
nariai jau nutarė ir pradėm 
lengtis dideliam vakarui, 
kurs bus balandžio 8 dien^ 
Šv. Kazimiero parapijos sa 
lėj. Numatyta suvaidinti di
desnį vaidinimą ir turėti vi 
šokių pragražinimų ir ma> - 
gumynų vakarą su šokiais.

Tam tikslui jau išrinkto i 
įvairios komisijos, kurios ii 
pradėjo darbą.

SVARBI DRAUGIJA

Lithuanian American Re
publican League of Philadel
phia yra lietuvių stambi po
litinė organizacija, suside- 
dedanti iš daugelio gabių lie
tuvių, kurie organizuotai dar
buojasi Amerikai ir lietu
viams. Joje priklauso ir ga
li priklausyti visų srovių lie
tuviai Amerikos piliečiai. 
Kaipo pasižymėjusi, įtekmin
ga organizacija yra žinoma 
valstybės ir federalės val
džios sferose.

Ii

pritaręs šiam

Dabar ši organizacijalnE®®3 k i°^os’ 
buojasi išgauti LietuvoJ^^ re^'a’ 
priklausomybės Dienos tgri&padėkąužgau- 
pažinimą Pennsylvania • 
stybėje. Apie tai busdaj j duodame aukoju- 
pranešta.

Frank Pūkas,

SUŽEISTAS KARU

Kryževičiai iš Woods!) 
N. J., gavo žinią, kadjj 
nūs Stanislovas Kryži 
buvo sužeistas kovoj, 
pintas ligoninėn, ir iš I 
sveikęs ir vėl eina savo 
reigas. Jo gimdytojai ui 
še pamaldas už jo lain 
pasisekimą.

LENGVIAU SITIN' 
PINIGUS

fru, A. Markūnas,

gojusieji 
jlKemėhs 50 dol.,

kalbėtojų, • 
cijų. Bus j 
bonai.

Vasario ! 
Įėję bus k( 
rio pusė pe 
donajam K 
35c.

New Bi

tek šeima, 
’ P jto Wk M. Ki- 

įp.šikalis; Ann Mis- 
jM;po2dol. - 
'|įky, Mrs. San- 

k Miiakauskas, Mrs. 
|gjaBeliūnas, Al. 

lįfcAliceMaręin- 

mfeJ.Čurinskas,

Nuo vasario 1 d. Amą 
j e bus galima siųsti pa 
nuo 1 lig 10 dolerių be nJ 
orderių, bet jų vietoj tiki 
kia gauti Postal notes, 
bus didelis palengvinimai 
siems siuntėjams. Nupia 
užrašei ir siųsk. Jokią i 
kacijų blankų nebereiks.

m, F. Ralis, Sla
pi toy Bods, Mrs. 
W fc Kalanta, 
pa Mescavage, C. 

hi. Haitis, Mrs. 
kV.Karpauskas, Mrs. 
fehi, Mary Miške- 
htefcS. Milius, 
Etate, Mrs. Ne- 
Blr.LMiskewicz, Jr., 
■ta Mb. M. Son- 
[IKaitienė, Mrs. 
fcfcl. Brunza, 

, Įfaids. A. Pocius, 

Lietuvis Graborius - Balsamuotojash^iUMrs.
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA Įįhfa, M. Wic- 

■Itt, J, Kacza- 
■hOJnrevitienė 
| h J. Peters, Mr. 
ta. A. Bačis, J. A- 
SiF.Dambrauskas, 
Žakevičius, Mrs.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS

TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GEOCEKS 

Savininkai Lietuviai Steponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Istorin

Šv. Andr 
nio jubiliej; 
4 d. 4 vai. 
nėję salėje 
spektaklis, 
cenizuoti s’ 
niai parapi 
metų parap 
kotarpio. I 
asmenų.

Žiūrovam 
vai atvaizd 
pusė amžiai 
kimų. Para 
pusę amži 
džiaugsmus 
skausmus, į 
pasisekimui 
garbę. ~

Reikia pi 
rio 4 d. yrj 
sukaktis, bi 
tai, kai šv. 
vių parapi j 
bonauja kli 
Pankus, ai 
gaiš darbai 
vei. Jo kl 
prasidėjo r 
svarbiame 
me.

ge, žiūrėjo į marias, kurios raibuliavo nuo mėnulio ir 
tyliai, tyliai ošė, atsimušdamos į kraštą. Ir štai kada jie 
taip žvalgėsi po tuos plotus, kur nei galo nei krašto ne
matyti, iš vandenų giliųjų išniro moteriškė ir ėmė ar
tėti bangomis. Ji buvo aukšta ir šiurpi, nuo galvos ligi 
kojų apsigaubusi juodu rūbu ir žengė taip lėtai ir iš
didžiai, kad mariose žuvys spruko juo toliau nuo jos, 
girioje naktinė paukštė nuščiuvo tralenus ir žvejo vai
kas toli ten sodžiuje liovėsi gražiąją karalaitę sapna
vęs. Jinai išlipo ant kranto ir lygiai tokia pat tyli ir 
nemaloni slinko prie pirties, prasismelkė tiesiog pro 
sieną ir, pasklendusi ore, atsisėdo ant užlų, toje pat 
vietoje, kur pelėda pirmiau buvo ūbavusi. Jinai sėdėjo 
ten ilgai ir klausėsi, kaip miega paukščiai ir žvėrys. 
Paskui tolimu balsu ji ėmė pati sau viena kalbėti:

— Miegate, vaikai, ir nežinote, kad iš marių gel
menų aš pakilau ir einu savo naikinimo atlikti. Aš nu
žudysiu ir žvejo vaiką, ir tą mergaitę, iš kurios tėviš
kės jūs pabėgot. Visus, visus aš paguldysiu į mirties 
patalą...

Jinai kalbėjo viena sau, iš lėto sūpavo nuleistas ko
jas ir pagaliau taip ji pradėjo guodžiotis:

— Oi, liūdna man pasaulyje. Esu aš našlaitėlė be 
draugo ir be meilės. Uhu, tai liūdna man vienai... Tad 
nueisiu ir numarinsiu ten mergaitę...

Ji nutilo ir įsiklausė.
— Ką girdžiu aš ten žemai? — po valandėlės atsilie

pė ji.
Išsitraukusi iš po skverno savo dalgį, jį pakabino 

šalia savęs ant karties ir pasilenkė, stebėdama pirties 
grindis. Nesulaukus atsakymo, ji vėl prabilo:

— Ką girdžiu aš ten žemai?
— Tai aš, avelė žebrė, — šliurpsėdamas iš apačios at

sakė balsas.
— Ir ko tu raudi, avele žebre? — teiravosi juodoji 

senė nuo užlų.
— Kaip man neverkti, kaip man neraudoti, jeigu 

tu, baisioji močia, eini mano karalaitės nužudyti.
— Visi gi pasaulyje miršta — vienas šiandien, kitas 

— rytoj.
— Bet vis tiek man gaila. Ar tu negalėtum pa

laukti...
— Ne, aš negaliu laukti ir savo sprendimo keisti.
Dabar visi jie, ir antelė, ir žąsinas, ir baltakaktis, 

atsigavo iš baimės ir prašė, maldavo senę, kad ji per 
jūras marias eitų į nežinomą kraštą, visai išnyktų žmo-

nėms iš akių. Tačiau ji nesutiko ir pasakojo, kur 
liausianti ir kurioms motinoms kūdikius atimsiart 
kurias žmonas be vyrų paliksianti. Ir ji taip žavi 
šių žudynių vaizdu, jog nė nepastebėjo, kaip ka» 
rainius kartimis užsliuokė prie jos dalgio ir, jį sw 
Įėjęs, nustūmė žemyn. Čerkštelėjęs nukilto dalgis® 
grindų, prie pat buliuko. Bet ir juodoji senė greitai® 
lė nuo užlų ir norėjo stverti savo ginklą. Ją su® 
buliukas ir tarė:

— Dabar nelįsk prie manęs — dalgio tau nedim 
tol, kol neprižadėsi, kad paliksi ramybėje ir nft 
mergaitę, ir žvejo vaiką, ir visus tuos žmones, kuri® 
čia minėjai.

Bet ji atsakė:
— Aš nieko nežadėsiu ir atsiimsiu tai, kas maffil
Atsiliepė iš lango pelėda:
— Oho, močia, dabar nesmarkauk! Lyg aš nežM 

kad be dalgio tu esi menka — ir uodui sparno iš® 
nepajėgtum. Ir tokia, mat, ji dar su baltakakčiu® 
dys kautis!

— Taip, — niūriai prabilo ji, — tu esi nakties pa® 
tis ir žinai visas mano paslaptis. Aš esu bejėgė irt® 
sutikti su jūsų prašymais. Nei šiandien, nei rytoj.® 
po metų aš nieko čia nežudysiu.

Tada ji prisiekė, kad teisingai laikysis savo žofl 
ir, gavusi dalgį, lėtai nuėjo į marias. Ii’ kai ji 
vidur didžiųjų vandenų, giriose sučiulbo paukščiai,! 
kilo žvėrių linksmi balsai, ir rytuose patekėjo sa$

Mūsų keliauninkai paliko pirtį ir, atsisveikinę’ 
pelėda, kuri lindo ko giliau į kamputį nuo besiverž* 
čių spindulių, linksmi ir rykaudami grįžo namo.« 
nas gagonas girksėjo visą kelią ir mėgino susibičiu® 
ti su gerve, kuri braidė po pelkes. Antelė kvaksė j 
šnekučiavosi, tik plepėjo su višta, kurios kuodas 
griuvo ant akių, o žebrė atrodė tikra vėjavaikė:! 
džiaugsmo dūsavo, šokinėjo ir mėgino muštis su 
pelninko Juozo ožka, kuri jai užkalė ant kaktos 
didumo sulig kumščia.

Kai visas jų būrys sugarmėjo į kiemą, iš 
net apstulbo: stovėjo ten prie svirties toji 
gyva ir sveika ir dainuodama lesino paukščius, k 
siems buvo taip gera ir linksma, kad nuo 
stogai kilnojosi. Tik viena kiaulė žvieglė 
rodė į akis ir, į šiaudus įsiknisus, gydėsi 
ir visą laiką plūdo piemenuką Jurgutį.

Mot
Lietuvių 
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svarbus nu 

Net su 
kantiną kai 
vykusieji 
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Vasario-FebĮs
,rio-February 2, 1945

IŲ VAKARIU
. . . . v, IRESPONDENTŲ PRANEŠIMAIleb. Ignacui Vala^
bti Jo Vardinėse ,.vonue'' N. J

larianapolio Kolegijai 
mapolio mokyklos 
alo kun. Dr. V. An- 
s atsilankymo proga, 

LDYS MOKYKLOS STĮJDę ū 
rALGIAI IR ĮVAIRIŲ GEp.;;
yti, kviečiami ateiti ir vaiĮ^ 554 dolerių auką Ma- 

saieje
ARIENĖS BUS ŠOKIAI
ii pas platintojus ir kleboį-1

Vasario-Feb. 4 Į
.... /

Vakariu15 v. v.
iė, N. J. lietuvių kata- 
rapijoje sausio 28 d. 
ietuviai katalikai jam

lio Kolegijai paremti 
tojų priešakyje su 
i 50 dolerių suma bu
tonas kun. M. Kemė- 
loniai pritaręs šiam

S

uopc.j 
■adei © 
karui 
dieną 
'S sa 
ti di 
ti vi 
mar
kiais.
ikto s 
©s ii

Dabar ši organ?
buojasi išgauti lį M. Kemėžis ir jo dos- 
priklausomybės jį arapijiečiams reiškia- 
pažinimą Pennsyk »rdžią padėką už gau- 
stybėje. Apie tail- 
pranešta. duodame aukoju-

Frank p. Lrasą.
Kun. A. Markūnas, 

SUŽEISTAS lanapolio Viršininkas

Kryževičiai iš It 
N. J., gavo žinią,j 
nūs Stanislovas Į sephine Zitlofsky 6 
buvo sužeistas koi 5 dol: Wilezek šeima, 
pintas ligoninen.ii 
sveikęs ir vėl eim 
reigas. Jo gimdyto — 3 dol.; po 2 dol. — 
še pamaldas už 
pasisekimą.

Aukojusieji
Ii-. Kemėžis 50 dol.,

5 dol: Wilezek šeima, 
Mrs. Juselis, M. Ki- 
P. šakalis; Ann Mis-

ilaslowsky, Mrs. San- 
Malakauskas, Mrs.

- Julija Beliūnas, Al. 
LENGVIAU ŠIT .s, Mrs. Alice Marcin- 

PINIGti & Mrs. J. Čurinskas,

Re
ide!- 
po- 

lide- 
lie- 

iar- 
etu- 
pa
lie

čiai, 
main
omai siems siuntėjams, 
vai-^užrašei ir siųsk.J;

i kacijų blankų nebe

Nuo vasario 1 
j e bus galima sii 
nuo 1 lig 10 dolerięL Mary Bočis, Mrs.

- psk, Mrs. Kalanta, 
i įas, Mescavage, C.

įOO: J. Maceika, Mrs. 
evičius, F. Ralis, Sla-

orderių, bet jų vii 
kia gauti Postą 
bus didelis palengr, Mačiu)aitis, Mrs.

AS DAUNIS

jorius ■ Balsamuoto

V. Karpauskas, Mrs. 
sekas, Mary Miske- 

.1 Miskewitz, S. Milius, 
rakauskas, Mrs. Ne- 
Mr. A. Miskewicz, Jr_, 
irews, Mrs. M. Son- 
. Mačiulaitienė, Mrs. 
rus, Mrs. T. Brunza, 
tomaitis, A. Pocius, 
Žemaitis, Mr. & Mrs. 

iorgi, Miss DiGiorgio, 
į. Markūnas, M. Wic- 
J. šakalis, J. Kacza- 

, Mrs. O. Jurevitienė
Mrs. J. Peters, Mr. 

[unta, A. Bačis, J. A- 
čius, F. Dambrauskas, 
udelė Sinkevičius, Mrs. 
laskienė, S. Mockus, 
Mrs. J. Milaskienė, J. 
. J. Zitlofsky, P. Kli-

kalbėtojų, dainų ir deklama
cijų. Bus parduodami karo 
bonai.

Vasario 24 d. toje pat sa
lėje bus kortų vakaras, ku
rio pusė pelno skiriama Rau
donajam Kryžiui. Bilietai po 
35c. A. L.

New Britain, Conn
Istorinis spektaklis

Šv. Andriejaus par. auksi
nio jubiliejaus proga, vasario 
4 d. 4 vai. po pietų, bažnyti
nėje salėje, bus istorinis 
spektaklis, kuriame bus įs- 
cenizuoti svarbesnieji istori
niai parapijos įvykiai iš 50 
metų parapijos gyvavimo lai
kotarpio. Dalyvaus apie 90 
asmenų.

Žiūrovams scenoje bus gy
vai atvaizduota svarbesnioji 
pusė amžiaus iš parapijos vei
kimų. Parapijiečiai prisimins 
pusę amžiaus praeitį, jos 
džiaugsmus, pasiaukojimus, 
skausmus, giedrą, liūdesį, ne
pasisekimus, laimėjimus, 
garbę.

Reikia priminti, kad vasa
rio 4 d. yra ir kita minėtina 
sukaktis, būtent, ketveri me
tai, kai Šv. Andriejaus lietu
vių parapijoje garbingai kle
bonauja kleb. kun. Matas A. 
Pankus, atsižymėjęs didin
gais darbais parapijos gero
vei. Jo klebonavimo metu 
prasidėjo naujas laikotarpis 
svarbiame parapijos gyveni
me.

LAIVYNO SLAUGE AUKOS AMER. LIETUVIŲ TARYBAI
Nuo 1944 mėty balandžio 17 dienos gautos 

sekančios aukos:

der. Jauniausios lietuvių 
parapijos bendradarbės yra: 
Dolores Lazuktka, Sodalici- 
jos apskrities iždininkė ir 
jauniausia valdybos narė: O- 
na Rimkiutė ir Katarina Si- 
monaitė. Jos daug prisideda 
prie jaunimo gyvenimo Gimi
mo P. Š. Marijos parapijoj, 
Marquette park.

Jonas A. Stoškus

drojo Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondo jau prisirašė 50 
narių.

Baud. Kryžiaus Skyriaus 
Bankietas

Gruodžio 30 d. 1944 m. 
Lewistono Lietuvių Raudo
nojo Kryžiaus skyrius, prie 
kurio priklauso visų vietos 
lietuvių organizacijų atsto
vai, surengė iškilmingą Lew
istono lietuvių kareivių Ho
nor Roll atidengimą, šv. Bal
tramiejaus salė buvo labai 
pilna vietos lietuvių. Susirin
kimą atidarė skyriaus pirm. 
M. Dailydaitė. Po Amerikos 
ir Lietuvos himnų, kalbėjo 
Tėv. Justinas Vaškys, Lewis
tono burmistras J. Boucher 
ir Auburn miesto burmistras 
Greene. Susirinkime taip pat 
buvo atostogaują Lewistono 
lietuviai kariai. Iš viso, šiuo 
metu kariuomenėje jau yra 
70 lietuvių.

Honor Roll atidengimo 
proga Raudonojo Kryžiaus 
skyrius surengė puikų ban- 
kietą. Sumanios šeimininkės 
pavaišino visus skaniais lie
tuviškais valgiais. Ir susirin
kimas ir bankietas praėjo 
gražioje lietuviškoje nuotai
koje. Visi buvo patenkinti.
Stiprėja Susiklausymas Ir 

Veikimas
Su Lietuvos Pranciškonų 

atvykimu, sustiprėjo vietos 
susipratusių lietuvių veiki
mas ir susiklausymas. Tėvų 
Pranciškonų darbais džiau
giasi lietuviai ir svetimtau
čiai. Tėvų Pranciškonų veiki
mo dėka lietuvių vardas kas
kart labiau skamba vietos 
svetimtaučių tarpe.

Lewistonietis

Kun. V. Slavinas, War W. Va.............................................
Brocktono, Mass. Lietuvių Draugijų Taryba ...............
New Yorko-New Jersey Konferencija ...........................
Worcester, Mass. Lietuvių Bonų Komitetas ...................
Lietuvių Raudonos Rožės Klubas, Cicero, III..................
SLA. 301 Kuopa, Cicero, III..............................................
P. Paliulis ..........................................................................
Los Angeles, Cal. A. L. T. Skyrius ...................................
Pittsburgho ALT. Skyrius ..............................................
Šiaur. Vakarines New Yorko Valst. Konferencija

(Binghamton, N. Y.) ...................................................
John Žilis, Duluth, Minn.....................................................
SLA. Vykdomoji Taryba ..................................................
Racine, Wis. ALT. Skyrius ................................ '.............
Mass. Lietuvių Konferencija Bostone ...........................
Naujos Anglijos Lietuvių Konferencija Bostone ...........
W. D. Balutis, Boston, Mass..............................................
Lietuvių Vyčių 17 Kuopa, Boston, Mass.............................
ALRK. Moterų Sąjungos Kuopa, Hudson .......................
ALRK. Moterų Sąjungos Kuopa, Nashua ..................
Philadelphia ALT. Skyrius ..............................................
Wyoming Klonio Am. Lietuvių Taryba ...........................
SLA. 7 Apskritys, per A. Galinską ...................................
Conn. Lietuvių Konferencija, Waterburyje ...................
Vakarinių Valstijų Lietuvių Konferencija Chicagoje .... 
Racine, Wis. ALT. Skyrius ..............................................
Akron, Ohio ALT. Skyrius ..............................................
Dayton, Ohio ALT. Skyrius ..........................................
SLA. 77 Kuopos Kvartetas, Rockford, Ill.........................
Bridgeport, Conn. ALT. Skyrius ...................................
Rockford, Ill. ALT Skyrius ..............................................
Cleveland ALT. Skyrius ..................................................
J. B. Aglys, Chicago, Ill.....................................................
SLA. 10 Apskritys per Mitchell ......................................
Kanados Lietuvių Tarybos Skyrius Torontoj...................
John Žilis, Superior, Wis..................................................
Rochesterio ALT. Skyrius, per kun. Bakšį ...................
Lietuvių Piliečių Klubas, Worcester, Mass.........................
SLA. 122 Kuopa, Chicago, Ill.............................................
Chicagos Lietuvių Taryba ..................................................
Lietuvos Draugiškos Meilės Klubas ...............................
A. Barščius ................... Karo Bonų Vertės ...................
Cleveland© ALT. Sykius ..................................................
ALRK. Federacijos Skyrius, Dayton, Ohio ...................
Cleveland© ALT. Skyrius ..................................................
New Yorko Lietuvių Taryba ..........................................
Elizabeth, N. J. Lietuvai Gelbėti Komitetas ........ •......
Sandaros 16 Kuopa, Worcester, Mass......... ................... ...
SLA Antras Apskritys, Mass.............................................
K. Micuta, Marshfield, Ore., per “Naujienas” ...........
Naujienų Bendrovė, Chicago, Ill......................................
L. R.K.S.A. 54-tame seime sudėta ...................................

Nuoširdžiai dėkoja organizacijoms ir asmenims už 
paminėtas aukas

$ 25.00
190.70
400.00
100.00
25.00

5.00
10.00
41.35

325.00

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ
1945 METŲ MISIJOS

Chicago, Ill. - - švenč. P. 
Marijos Gimimo parapijoje, 
vasario 19-25 d. — Tėvas Ju
venalis Liauba, O. F. M.

New Britain, Conn. — Šv. 
Andriejaus parapijoje, vasa
rio 25 — kovo 3d. — Tėvas 
Agnelius Krasauskas, O.F.M.

Paterson, N. J. — Šv. Ka
zimiero parapijoje, misijos, 
40 vai. atlaidai, Tretininkų 
rekolekcijos, kovo 4-18 d. — 
Tėvas Justinas Vaškys, 
O.F.M.

Chicago, Ill. — šv. Jurgio 
parapijoje, kovo 4-11 d. — 
Tėvas Juvenalis Liauba, 
O.F.M.

Bayonne, N. J. — šv. My
kolo parapijoje, šv. Juozapo 
novena kovo 10-19 d. — Tė
vas Agnelius Krasauskas, 
O.F.M.

Chicago, III. — šv. Juoza
po parapijoje, kovo 12-18 d.
— Tėvas Juvenalis Liauba, 
O.F.M.

Detroit, Mich. — šv. Anta
no parapijoje, kovo 19-25 d.
— Tėvas Juvenalis Liauba, 
O.F.M.

Detroit, Mich. - šv. Jur
gio parapijoje, kovo 26 d. — 
balandžio 1 d. — Tėvas Jus
tinas Vaškys, O.F.M.

Toronto, Ont. — Lietuvių 
parapijoje, balandžio 4-8 d.
— Tėvas Justinas Vaškys, 
O.F.M.

Franciscan Fathers,
Mount St. Fi ancis, 

Greene, Maine.

200.00 
5.00 

2,000.00 
50.00 

577.85 
100.00 
25.00 
25.00 
10.00 
5.00

100.00 
109.00 

17.50 
354.42 

3,040.58 
242.90

5.00 
5.00 

25.00 
40.00 
10.00 

400.00 
10.00 
5.00 

25.00
1.00 

200.00 
100.00 
10.00 

2,043.00 
10.00 
25.00 

100.00
5.00 

10.00 
150.00 

80.00 
10.00 
50.00 

100.00 
25.00 

137.00 
aukščiau

Elena B. Norkeliūnaitė,
Amerikos Laivyno slaugė, 
leitenante, dabar esanti Cor
pus Christi, Texas.

Laivyno leitenante yra 
duktė Petro ir EI. Norkeliū- 
nų, ilgamečių Rochesterio, 
N. Y., gyventojų. Elena yra 
baigusi Rochesterio univer
siteto Strong Memorial Hos
pital slaugių skyrių. Baigusi 
slaugės mokslą, buvo pa
kviesta pasilikti ten pat, kur 
savo pareigas ėjo dideliu pa
sisekimu. Į laivyną ji įstojo 
prieš pora metų, norėdama 
pagelbėti šalies karo pastan
gose. Lankydama mokyklą, 
priklausė Šv. Jurgio par. So- 
dalietėms, Studentų Klubui 
ir kitoms jaunimo organiza
cijoms.

Leitenantės tėvelis Petras 
Norkeliūnas yra veiklus Ro
chesterio lietuvių draugijų 
darbuotojas. Jis yra Federa
cijos ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrių pirmininkas. 
Daugel metų buvo parapijos 
trustistu. Priklauso prie vi
sos eilės kitų draugijų — vi
sose jis veiklus narys. Be to, 
jis yra Kanados Legiono na
rys.

Leitenantės motina irgi 
veikli darbuotoja. Yra buvu
si Šv. Marijos pašelpinės dr- 
jos pirmininkė.

Sveikindami uolių lietuvių 
veikėjų vienturtę dukrelę lei- 
tenantę, linkime jai labai 
gražaus pasisekimo garbin
goje laivyno tarnyboje.

Motinų klubas
Lietuvių Kareivių Motinų 

Klubo metinis susirinkimas 
sausio 28 d. buvo gausus pat- 
rijotingais pasiryžimais ir 
svarbus nutarimais.

Net susirūpinta steigti 
kantiną kareiviams, kur par- 
vykusieji poilsiui kareiviai 
galėtų patogiai praleisti lai
ką arba kiti kareiviai, būda
mi kelionėje, galėtų gauti 
priežiūrą ir nakvynę.

Klubas gražiai pasidarba
vo praėjusiais metais, teik
damos dvasinę paguodą ir fi
nansinę paspirtį kareiviams, 
už ką visi dėkingi.

Valdybon išrinkta: Stanis
lava Brazauskienė, pirm.; 
Pranciška Maksimavičienė, 
vicepirm.; Petronėlė Rappo- 
natti, sekr.; Suzana Kavolie- 
nė, ižd.; Ona Jankauskienė, 
iždo globėja.

Sausio 28 d. Klubas suren
gė socialinę pramogą, į kurią 
atsilankė per 100 kviestų 
svečių. Ta pramoga davė 
gražaus pelno narsuoliams 
mūsų kareiviams kovojan
tiems visuose frontuose, kad 
laisvė ir demokratija nežlūg- 
tų, bet gyvuotų tarp visų tau
tų pasaulyje.

Sveikinam visas Klubo na
res ir linkime šiais metais 
puikiausių rezultatų.

Šv. Vardo Draugija
Sausio 28 d. Šv. Vardo dr- 

ja turėjo metinį susirinkimą.
Kun. Juozas J. Matutis ati

darė susirinkimą, atkalbėda
mas maldą.

Iš praėjusių metų raporto, 
paaiškėjo, kad draugija yra 
nuveikusi daug gražių dar
bų. Tik pageidauta, kad šiais 
metais visi apimtų platesnę 
veikimo dirvą. Tuo pačiu tar
tasi, kokiu būdu įtraukti į 
draugiją ir kitus, kurie dar 
nėra nariais.

Išrinkta valdyba: pirm. 
Albertas Covaleski, vice
pirm. Vincentas Važnis, sekr. 
Jurgis Zarumba, ižd. kun. A. 
Tamoliūnas.

Į Lietuvių Veikimo Centrą 
pasilieka įgalioti šie išrinkti 
atstovai: Jurgis Zarumba ir 
aldermanas Adomas P. Kwi- 
der.

Chicago, Ill
ga- 
ge-

Čikagos lietuvaitėms 
bumų netrūksta. Jos yra 
rai pasiruošusios užimti jau
nimo vadovybę išvykus jų 
vyrams, broliams, draugams 
į kariuomenę. Mūsų didelia
me mieste randame lietuvai
tes įvairiose srityse: žurna
listikoj, muzikoj, dramoj, or
ganizacijų vedime ir kitose 
gyvenimo šakose.

Visų Šventų parapijoj Ro
selande, Marijona Daunytė, 
darbšti lietuvaitė, gražiai 
vairuoja parapijos Vyčių 
kuopai ir kaipo apskrities 
pirmininkė pasirodo kaip ge
ra vedėja.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

Rochester, N.

Newark, N. J
Brooldyno Lietuviai Graboriai

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

Graborius—Balsamnotojas Laidotuvių Direktorius
Lewi stone, Maine. Moderniška Koplyčia Notary Public

EVergreen 8 - 9770ika dabar yra Filipinų© Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

SamataLinden, N. J

Tik viena kiaulė žvieglė

:. V. Daukšys neseniai 
30 dienų atostogų iš

įėję, Newarke. Apskri- 
netiniai komunijos pu
ri bus kovo 4 d. Bayon-

Šv. Kazimiero akademijos 
alumnė Elena Gedvilaitė už
ima svarbią rolę Visų Šventų

lįsk prie manęs — dalgio t£ 
adėsi, kad paliksi ramybėj 
?jo vaiką, ir visus tuos žm®

parapijoje, Roselande. Ji pri
sideda prie visų parengimų 
ir daug savo laiko paaukoja 
įvairiems parengimams.

Lucija yra musų lietuvių jau
nimo idealiste.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

račiau ji nesutiko ir pasako; 
rioms motinoms kūdikius ac 
be vyrų paliksianti. Ir j te 

iždu, jog nė nepastebėjo, te- 
s užsliuokė prie jos dalgio ir. 
žemyn, čerkštelėjęs nukrito: 
: buliuko. Bet ir juodoji senė g 
norėjo stverti savo ginklą.

nežadėsiu ir atsiimsiu tai, fe 
ango pelėda:
ia, dabar nesmarkauk! Lyįp 
u esi menka — ir uodui ši
tokia, mat, ji dar su baltai

ID GROCERY CO, 
ESALE GROCERS 
Lietuviai Staponavičial 
!IA — REMIAME SAVUS! 
reet ]

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC 

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

Joseph Le Vanda 
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas

eniai susižiedavo Ele- 
Verbaitė su aviacijos 

i T. Barkausku ir Jo
Demskytė su Leo Ens. 

iių apskrities šokiai bus

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

I ST., PHILADELPHIA 25,1 
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P“j. justas, Mrs. Griga- 
J. G. Masalskis, Mr.

s. P. Mačiulaitis, J. 
skas, C. Jurevičius, 
Grigaliūnas.

yčių kuopos susirinki- 
;ojo naujos narės: H. 
aitė, M. Matulytė ir M. 
luskaitė. Laukiame 
narių. Sekantis susi- 

.as bus vasario 12 d.
ų kariai yra išsiblaškę 
ą pasaulį: serž. Verba 
. A. Adomaitis — N. 
oje, korp. Remeika — 
izijoje, Pfc. R. Lela- 
- Burmoje, Wm. Ken- 
Italijoje. Buvo sužeis- 
rių tarpe Įeit. Paukš- 
rž. Diedalis ir J. Ma-

Minėsim šventę
Amerikos Lietuvių Tary

bos skyrius nutarė minėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventę vasario 
18 d. Bus muzikos ir kalbų 
programa.

Kalbėtojais nutarta pa
kviesti Juozas B. Laučka ir 
Julius Smetona. Iš J. Lauč- 
kos gautas atsakymas, kad 
negalės atvykti, nes tuo lai
ku turės būti kitoje vietoje 
svarbiais reikalais.

Muzikalinę progi amą pa
rūpins Izabelė Rovaitė.

Tikimasi, kad minėjimas 
praeis geru pasisekimu.

Rep.

iūriai prabilo ji, — tu esi nate 
š mano paslaptis. Aš esu b$ 
prašymais. Nei šiandien, nei os fronto. Kun. kapit 
ko čia nežudysiu.

ekė, kad teisingai laikysis s' 
, lėtai nuėjo į marias. Ir fe 
žandenų, giriose sučiulbo pfe 
smi balsai, ir rytuose patekj

linkai paliko pirtį ir, alfe Į- ~ '
do ko giliau į kamputį nuo J ižįo 7 d gy Jurgio dr_ 
nksmi ir rykaudami grįžo t- 
■ksėjo visą kelią ir mėginot 
ri braidė po pelkes. Antelė! 
k plepėjo su višta, kurios 
į, o žebrė atrodė tikra vėjfe 
.vo, šokinėjo ir mėgino 
ožka, kuri jai užkalė ant fe 
umščia.

būrys sugarmėjo į kiemą, 
to ve jo ten prie svirties ®

;uvių Centralinis Komi- 
------  c— rengia Lietuvos nepri- 
ir dainuodama lesino patilk omybės paskelbimo 
gera ir linksma, kad nuo fe ės minėjimą vasario 11 
Tik viena kiaulė žvieglė^ ‘tuvių salėje, 340 Mit- 
šiaūdus įsiknisus, gydėsiv g Ave., Linden, N. J. Bus 

ido piemenuką Jurgutį.

Tennessee valstybės tary
ba išleido įstatymą, kuriuo 
bus baudžiami visi, kurie 
vartos netinkamus žodžius 
viešose vietose. Taip pat i- 
vedė visose aukštesnėse mo 
kyklose Biblijos pamokas.

Rūbų rinkimas Lewiston, 
Me. praėjo su dideliu pasise
kimu. Nedidelėje lietuvių ko
lonijoje surinkta gerų rūbų 
1565 svarai. Tėvai Pranciš
konai, atjausdami sunkią lie
tuvių tremtinių ir Lietuvos 
žmonių padėtį, iš savo kuklių 
pajamij nupirko už $215 
naujų rūbų 100 svarų. Tuo 
būdu Lewistono lietuvių ko
lonijoje surinkta rūbų 1665 
svarai Visi rūbai pasiųsti į 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo Rūbų Sandėlį, 
Brooklyn, New York.

Rūbų rinkimą gerai tvar
kė Rūbų Rinkimo Komitetas, 
vadovaujant Mrs. J. Baltrus. 
Prie rūbų rinkimo, jų tvarky
mo ir išsiuntimo uoliai prisi
dėjo visi, kurie myli Lietuvą 
ir atjaučia sunkią lietuvių 
tremtinių padėtį.

Iš viso, lewistonieciai gi
liai atjaučia savo karo nelai
mės ištiktųjų brolių lietuviui 
padėtį ir kuo galėdami rūpi
nasi jiems padėti. Prie Ben-

Nekalto Prasidėjimo P. 
Šv. Marijos parapijos, Brigh
ton Park, veikėjos V. Spi
ra uskaitė, ilgametė ir darbš
ti narė, P. Rekašiūtė, fin. 
rast., prielanki darbuotoja; 
F. Urnesaitė ir P. Zukaraitė, 
žadančios lietuvių organiza
cijos narės.

Irene Aitutis, buvusi raš
tininkė Metropolitan State 
banke, karo metu užima pil
no kasininko vietą lietuvių 
banke. Irene yra gerai žino
ma solistė ir jaunimo veikė
ja Aušros Vartų parapijoje, 
Westside.

Sylvia McElroy (Saboniū- 
tė) ilgai darbavosi Dievo Ap- 
veizdos parapijoje. Jos ma
mytė ir jaunesnė sesutė daug 
prisidėdavo prie tos parapi
jos programų, kai jos tėvelis 
buvo tos parapijos vargoni
ninkas. Sylvia yra viena iš 
geriausių lietuvaičių pianis
čių mūsų mieste. Dideliuose 
parengimuose galima rasti 
Sylvią linksminant lietuvius.

Dale Vaikutis, naujai iš
rinkta Čikagos sodaliečių 
pirmininkė, yra susipratusi 
lietuvaitė ir veikia, kad So- 
dalicijos vardas būtų plati
namas lietuvių tarpe. Dale 
yra baigusi Šv. Kazimiero 
Akademiją, studijavo žurna
listiką Northwestern univer
sitete. Jos įdomūs straipsniai 
būna dienrašty „Drauge”.

Dainos ir šokių pažiba 
Jeanne Brazaitis seniai daly
vauja lietuvių programose ir 
linksmina lietuvius savo ža- 
vė j ančių balseliu. Savo šo
kiais padeda žmonėms už
miršti savo vargus. Jeanne 
pradėjo savo talentu pasiro
dyti vos sulaukus dešimt me
tų.

Energinga Gene Saucunas 
nuo pat jaunystės dirba lie
tuvaičių tarpe. Tėveliams 
persikėlus į Gimimo P. š. 
Marijos parapiją iš Brighton 
Park, Gene prisidėjo tos pa
rapijos jaunimo darbuotės. 
Dabartiniu metu ji lanko De 
Paul universitetą ir laisvą 
laiką praleidžia National 
Cash Register kompanijoje.

Šv. Antano lietuvių parapi
ja, Cicero, III., turi daug ta
lentingų lietuvaičių ir di
džiuojasi jų veikimu. Jų tar
pe: Darata Faiza, Gertrude 
Mozeris, Mundelein kolegijos 
abiturientė ir Lillian Alexan-

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Elena Domkiūtė, Brighton 
Park, savo palinkimus paro
do įvairiais būdais. Ji baigė 
Mundelein mergaičių kolegi
joj muzikos skyrių. Ji yra 
lietuvių organizacijų bendra
darbė, darbšti žurnalistė. E- 
lena yra L.T.T. narė ir daug 
prisideda prie tos organizaci
jos veikime.

Keistučio choro pirminin
kė Lucija Dagis yra visų jau
nų ir senesnių lietuvių myli
ma vedėja. Jos straipsniai 
apie lietuvių solidarumą ir 
kovą prieš komunistus aukš
tina ją mūsų darbo srityse.

Ateitininkų draugovėj ran
dame gražų skaičių veiklių 
lietuvaičių. Iš Lietuvos atvy
kusi gera vaidintoja Marija 
Zutautaitė yra draugovės 
Bendro Šalpos Fondo sky
riaus pirmininkė. Draugovės 
narės, kurios prisideda piie 
lietuvių jaunimo gyvenimo 
ir vaidina: Antanina Navi
kaitė, Ona Petrošiūtė, Sophia 
Samaitė, Teresė ir Bernadet
te Samaitės (dvinukės), Bro
nė Bartaškaitė ir Bene Ven- 
cytė.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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SAVAITRASTIS
I kas penktadieni

IŠ APYLINKĖS SEIMELIO 
_______________ *------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a

Montvila, J. Buivydas, Euge
nija Karpiūtė. Programos ve
dėju buvo D. J. Averka.

Seimelis praėjo tikrai pa
kilusia ir kūrybine nuotaika.

Sausio 28 d. Apreiškimo 
par. salėje įvyko New Yorko 
Apylinkės Lietuvių Katali
kų Seimelis, kurin atvyko 
apie 150 atstovų nuo 35 drau
gijų. Svečių buvo apie 50.

Seimelį atidarė Federaci
jos apskr. pirm. Danielius J. 
Averka. Maldą sukalbėjo 
kun. K. Paulionis. Prezidiu- 
man išrinkta D. J. Averka, 
Kaz. Krušinskas ir P. Mont
vila; sekretoriais — Jurgis 
Tumasonis ir St. Lukoševi
čius; mandatų komisijon — 
Mot. Mikolaitis, M. šertvy- 
tienė ir T. Kubilienė; sveiki
mų rezoliucijų — kun. K. 
Paulionis, muz. J. Brundza.

Sveikinimo kalbas pasakė 
Federacijos apskrities dva
sios vadas kun. N. Pakalnis, 
kun. K. Paulionis, kun. J. 
Balkūnas ir J. B. Laučka 
(nuo Federacijos centro).

Seimelio dalyviai susidomė
jusiai išklausė pranešimų a- 
pie apylinkės veiklą 1944 m. 
Labai pasidžiaugta, kad Lie
tuvių Diena gerai pasisekė. 
Nutarta ir šiais metais su
ruošti Lietuvių Dieną, kurios 
komisija išrinkta iš 4 para
pijų draugijų veikėjų.

Išsamius pranešimus tu
rėjo Kazys Pakštas (apie šel
pimo klausimus) ir adv. Kos
tas R. Jurgėla (apie Lietu
vos nepriklausomybės bylos 
gynimą). Buvo paklausimų. 
J. B. Laučka kalbėjo apie kul
tūrinę katalikų veiklą.

Seimelio dalyviai, nors ir 
nebuvo to klausimo darbo
tvarkėje, gyvai pajudino sa
vo spaudos, geriau sakant, 
„Amerikos” stiprinimo rei
kalą. Buvo gyvų pasisakymų. 
Visi pareiškė pasitenkinimo 
„Amerikos” turiniu, - jos 
kryptimi. Pasisakyta už stip
rinimo vajų ir pasižadėta 
stropiai paremti.

Seimelis užbaigtas pirm. 
D. J. Averkos žodžiu ir kun.
J. Balkūno malda.

Po to visi seimelio daly
viai persikėlė į auditoriumą, 
kur buvo paruošta skani va
karienė. Atsilankė ir svečių. 
Paįvairinimo programą at
liko: Ona Zajankauskaitė 
(pasakė gyvą monologą), 
M. Vizbarienė (pasakė savo 
du eilėraščius, labai atitiku
sius dienos reikalams), B. 
Kaveckas (akordionistas) ir
K. Kazlauskis (skambino gi
tara; abu jie ir padainavo).

Vakarienėje sveikinimo žo
dį pasakyti buvo pakviesti 
kun. J. Aleksiūnas, kun. P. 
Lekešis, kun. Pr. Aukštikal
nis, S. J., Kaz. Krušinskas, 
St. Subatienė (vyriausia šei
mininkė), J. P. Mačiulis, EI. 
Jurgėlienė, Iz. Laučkienė, P.

VYČIŲ KVIETIMAS 
į „PIRŠLYBAS

Su džiaugsmu galime pra
nešti, kad nuo seniai rengia
mos „Piršlybos” bus šį sek
madienį, vasario 4 d., Apreiš
kimo parapijos auditoriume, 
Brooklyne.

Šį juokingą vaidinimą su
ruošė L. Vyčių 41 kuopa. Kas 
išsiilgo lietuviško teatro, ne
sigailės atsilankęs į šį vaka
rą, nes čia bus tikrai links
mas ir pilnai lietuviškas va
karas.

Taigi, nuoširdžiai kviečia
me atvykti su savo šeima ir 
savo draugais ir giminėmis 
į „Piršlybas”. Pakaks juokų 
visiems. Įžanga 60 centų.

Pradžia lygiai 8 valt vak. 
Po vaidinimo šokiai.

Komisija

GEDULO PAMALDOS 
SERŽ. GUDEIKA

UŽ

Šį penktadienį, vasario 2 
d„ 8 vai. ryte, Šv. Jurgio par. 
bažnyčioje, bus gedulo mišios 
už žuvusio seržanto Juliaus 
Gudeikos vėlę.

Velionis karys žuvo kare 
pernai. Tai metinės mišios. 
Seržanto tėvelis prašo gimi
nes ir pažįstamus atsilanky
ti į pamaldas.

MIRĖ

metųOna Abraitienė, 71 
amž., sausio 27 d., Greenpoint 
ligoninėje. Palaidota sau
sio 31 d. šv. Jono kapinėse. 
Tą dieną 10 vai. ryte buvo 
mišios Angelų Karalienės 
bažnyčioj.

Pašarvota buvo J. Garšvos 
laidotuvių įstaigoje.

Paliko 3 sūnus ir 2 dukte
ris.

Velionė priklausė Angelų 
Karalienės ir Apreiškimo pa- 
rap. Gyvojo ir Amžinojo 
žančiaus draugijoms.

Apreiškimo 
Parapija

Vardo draugijos

Ro-

susi-

Lietuvos Nepriklausomybes Paskelbimo
27 METŲ SUKAKTIES IŠKILMINGAS

MINĖJIMAS
Sekmadienį, VASARIO-FEB. 11 d., 1945

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

PRADŽIA 3 VAL. POPIET

Šv. Vincento draugija sa
vo metiniame susirinkime vėl 
išrinko valdybon: pirm. Pet
ras Bagočiūnas, vicepirm. S. 
Valantinas; fin. rašt. Jonas 
Petrauskas; Stasys Kelme
lis, Antanas Razminas, Ju
lius Karsokas, Jurgis Gražu
lis ir Antanas Bazaras.

Be to, nutarta rengti vie
ną metinę pramogą, kurią vi
si nariai prižadėjo paremti.

Draugijos mėnesinis susi
rinkimas bus šį šeštadienį, 
vasario 3 d.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Klubo

Tel. EVer green 8-9!
VALANDOS: | 

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

šventadieniais susitai

Tel. EVergreen 7 - <8 
VALANDOS: 1 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 1

Penktadieniais uždan

PARDUODAMAS
2 šeimų mūrinis namas, 
šildomas gasu. Kreiptis:

5445 71 St.
Maspeth, N. Y.

ap-

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

Kalbės Lietuvos Pasiuntinys POVILAS ŽADEIKIS, Latvijos 
Pasiuntinys A. BILMANIS, Estu Pasiuntinys JOHANNES KAIV 
ir DR. M. VINIKAS, SLA. Centro sekertorius.

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

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

“VAIDELYTĖS”, SLA Jaunuolių 370 kp. šokėjų grupė iš 
Philadelphijos, vadovaujant 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

Lietuvių Piliečių 
metinis susirinkimas įvyko 
penktadienį, sausio 26 d., 
Klubo salėj, 60-39 56 Drive.

Buvo atsilankęs BALF 
sandėlio vedėjas Jonas Valai
tis, kuris prašė stengtis su
rinkti drapanų ir čeverykų, 
nes New Yorko apylinkės 
lietuviai labai silpnai pasiro
dė. Priminė, kad labai mažai 
randasi mažų vaikų drapanų 
o tai labai pageidaujama.

Klubiečiai žadėjo sunešti 
drapanas į klubo salę.

Nutarta rengti Užgavėnių 
balių vasario 10 d., Klubo 
salėj. Įžanga $1.00. Bus deš
rų, blynų ir alaus.

Kapt. Alek. Navickas vėl 
buvo parvykęs pas tėvus. Da
bar yra apsistojęs Rome, 
New York.

NAŠLIŲ DĖMESIUI Maspetho Žinios
Šv. Monikos našlių draugi

jos svarbus, nepaprastas su
sirinkimas įvyks šį penkta
dienį, vasario 2 d., 8 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje.

Visos narės prašomos da
lyvauti. Valdyba

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, vasario 4 
d., Gyvojo Rožančiaus drau
gijos narės eis bendrai prie 
Šv. Komunijos 9 vai. mišių 
metu. Po mišparų bus pro
cesija, o po to susirinkimas.

Visos narės prašomos da
lyvauti, kaip rytinėse pamal
dose, taip ir vakarinėse ir su
sirinkime. Labai svarbu.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai.

Juozas Ginkus
495 Grand Street.

KRE1

Brooklyn,

Šv.
rinkimas įvyks vasario 4 die
ną, po Sumos, parapijos sa
lėje.

Prašomi visi nariai daly
vauti. Turėsim daug svarbių 
reikalų. Bus pranešta iš Ka
talikų Seimelio. Praneš mū
sų draugijos atstovai.

Vasario 11 d. 8 vai. mišių 
metu bus draugijos bendra 
Komunija. Visiem nariam 
yra pareiga dalyvauti. Mi
šios būna laikomos už gyvus 
ir mirusius dr-jos narius.

Valdyba

Vasario 2d. — Grabnyčių 
šventė. Mišios bažnyčioje bus 
8 ir 9 vai. Vakare 7:30 vai. 
bus Šv. Valanda, nes šiandie 
yra pirmas penktadienis mė
nesio. šeštadienį yra Šv. Bla- 
žiejaus diena. Gerklių laimi
nimas bus ryte po mišių ir 
vakare — 7:30 vai.

— Rožančiaus draugijos 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks vas. 4 d. 4:30 vai. p. p. 
Ryte narės dalyvaus bendro
se mišiose 9 vai. ir priims Šv. 
Komuniją.

— Užgavėnių balius, kurį 
ruošia Rožančiaus draugija, 
įvyks parapijos salėje vas. 
10 d. Tikietai jau pardavinė
jami.

— BALF skyrius pradeda 
ruoštis drabužių vajui vasa
rio mėnesy. Drabužius rei
kia sunešti parapijos salėn. 
Jei kas daug surenka ir ne
gali atvežti, gali pranešti ku
nigams, kurie parūpins dra
bužių suvežimą.

— Walter Zabielskis buvo 
gražiai pagerbtas gimtadie
nio dienoj, sausio 22 d.

— Karių Motinų ir Moterį} 
draugijos susirinkimas bus 
vas. 12 d. vakare.

— Kat. Susivienymo kuo
pos mėnesinis susirinkimaš’ 
bus vas. 5 d. 8 vai. vakare.

Antanas Slaninas, klubo 
vedėjas, buvo sunkiai susir
gęs. Girdėt, sveiksta ir žada 
grįžt į darbą.

Serga Petras Bogačiūnas 
„Amerikos” skaitytojas, ge
ras katalikų organizacijų vei
kėjas. Linkime greičiausia 
pasveikti.

Vietinis

IŠ NAMŲ SAVININKŲ
VEIKLOS

MEMOMES of LITHUANIA

LRKSA. 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas bus šį sek
madienį, tuoj po sumos, pa
rapijos salėje. Ateikite visi 
Kurie nepriklausote, prisira
šykite.

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
bus pirmadienio, vasario 5 d. 
vakare, po pamaldų bažny
čioje, parapijos salėje.

VIEŠI SERŽANTAS

Tu-St. Seržantas Jurgis 
masonis yra parvykęs pas tė
vus kelių dienų atostogų. At
rodo, netrukus Jurgis gali 
atsidurti už jūrų marių.

Linkime seržantui geriau
sio pasisekimo.

Svarbus susirinkimas
Moterų Są-gos 30 kuopos 

labai svarbus susirinkimas 
bus šį antradienį, vasario 6 
d. Laimėjimų vakaras bus 
kovo 11 d. Pelnas pusiau su 
parapija. Tada bus ir apskri
ties suvažiavimas.

Šįmet gegužės 6 d. sukan
ka 25 metai, kai suorgani
zuota Mot. Sąjungos 30 kuo
pa. Būtų pravartu pasitarti, 
kaip gražiau prisiruošti ją 
paminėti.

Po susirinkimo bus užkan
džių. Valdyba labai prašo vi
sų narių atsilankyti ir naujų 
atsivesti.

Marijona Blekienė jau grį
žo iš ligoninės, Jamaica, N. 
Y., kartu su dukrele Barbo
ra. Motina jaučiasi gerai, o 
dukrelė (9 svarų) gražiai au
ga. O.P.

Sausio 19 d. Urbonienės ir 
Anderson salėje, 950 Jamai
ca Avenue, Brooklyne, įvyko 
Didžiojo New Yorko lietuvių 
namų savininkų organizaci
jos metinis susirinkimas, ku
riame išklausyta valdybos 
pranešimai, priimta visa ei
lė rezoliucijų įvairiais namų 
savininkų reikalais ir išrink
ta šiems metams draugijos 
valdyba iš šių asmenų: pirm. 
J. P. Mačiulis, vicepirm. J. J. 
Sherry (šertvytis), sekr. ir 
legaliu patarėju adv. Cl. Vo
kietaitis, iždin. P. Mačys, fin. 
rašt J. Dobrovolskis. Direk- 
toriatan išrinkta be viršuj 
paminėtų: Pijus šalinskas, 
M. Peikus, A. Briedis, V. Pū
kas, M. šeškas, P. Tarnas, 
J. Simanaitis, S. Steckis, T. 
Repšys ir T. Lisajus.

Iš valdybos raportų paaiš
kėjo, kad organizacija turi 
284 narius ir apie $150.00 iž
de pinigų. Pereitais metais 
paaukota Amerikos Raudo
najam Kryžiui $87.50. Išreik
šta padėka p. Staniui, mėsos 
krautuvės savininkui Ridge- 
woode, už gražią auką Rau
donojo Kryžiaus parengimui.

Šių metų spalių 7 d. su
kaks 10 metų nuo įsikūrimo 
lietuvių namų savininkų or
ganizacijos. Dešimtmečio 
darbuotės paminėjimui su
ruošti pramogą su atitinka
ma programa yra išrinkta 
komisija: R. Janulienė, A. 
Paškauskienė, J. J. Sherry, 
V. Pūkas ir J. P. Mičiulis.

Rep.

vo bombarduota japonų lėk
tuvų. Hawajuose Vito išbu
vo iki 1942 m. gegužės mėne
sio, ir tada buvo išsiųstas į 
Fidži salas. Iš ten 1943 m. 
lapkr. mėn.- buvo išsiųstas su 
savo daliniu į Gvadalkanalą, 
iš ten į Bougainville, kur per 
sausio ir vasario mėnesius 
japonai beveik be atvangos 
puolė iš lėktuvų. Kovo mėn. 
japonai mėgino atsiimti salą, 
kautynės tęsėsi 6 savaites, 
bet japonai buvo atremti.

1944 m. gale serž. V. Kai
riūkštis, kaip ilgai išbuvęs 
užjūryje, buvo išsiųstas A- 
merikon ir Kalėdas praleido 
namie, o dabar laukia naujo 
paskyrimo. Užjūryje jis iš 
viso prabuvo 40 mėnesių. Bu
vo baisiose kautynėse, bet iš
liko nepaliestas.

Jis turi du brolius karius: 
leitenantas Albinas dabar 
yra kur nors Prancūzijoje, o 
Įeit. Alfonsas — Amerikoje.

Brolių karių Kairiūkščių 
teta Mar. Baranauskienė gy
vena Brooklyne. Ji yra labai 
nuoširdi „Amerikos” skaity
toja ir rėmėja. *

LAIMĖJIMŲ VAKARAS

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

LINKSMAS BANKIETAS

šeštadienį, 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.

F. S.

New
skyriaus posėdis
28 d. įvyko BALE

nesį. Visi prašomi 
bus per šį skyrių.

Grįžta
St. Sgt. Albertas 

kas, kuris buvo 
kiečių nelaisvėj, 
grįžta namo. Jo 
daug rūpinosi jo 
paskutinės žinios 
tikrai

Šį sekmadienį, 
d., Gyvojo 
gijos bendra 
11 vai. mišių 
vyks narių

komi

Vargonų 
dėta. Visiems 
parėmusiems šį 
klauso nuoširdi

. Lietuviii Radijo Draugijos Vakarinės

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

J. P. GINKUS AD. JEZA VITAS
495 Grand St. Muzikos Vedėjas
Brooklyn, N. Y. EVergreen 4-7142

AR NORITE LINKSMAI VAKARI PRALEISTI?

Atvažiuokite j Juokingą Teatrą

W “PIRŠLYBOS”
KURĮ VAIDINS L. VYČIŲ 41 KP. BROOKLYNE

Šį Sekmadienį, VASARIO- FEB. 4 d., 1945
Lygiai 8 vai. vakare

APREIŠKIMO PAR. AUDITORIUME
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

PO VAIDINIMO SMAGUS ŠOKIAI

- ■■ iiiT

SERŽ. V. KAIRIŪKŠTIS 
VIEŠĖJO NEWARKE

BALF
Sausio

99 skyriaus posėdis. Valdy
ba pasiskirstė pareigomis: 
kun. J. Gurinskas — pirm., 
J. Kščenaitis — vicepirm., J. 
Andriejauskas — rašt. ir J. 
Šadreika — ižd.

Numatoma išplėsti sky
riaus veiklą padidinant narių 
skaičių ir smarkiai darbuo
tis rūbų rinkime Lietuvos 
žmonėms, ypač vasario mė-

Neseniai Newarke viešėjo 
seržantas Vito Kairiūkštis. 
Jo tėvai — Antanas ir Mari
jona Kairiūkščiai, gyv. 214 
Van Buren St.

Seržantas įstojo armijon 
1941 m. balandžio mėn. Kelis 
mėnesius praleido keliose la
vinimo vietose. Iš San Fran
cisco 1941 m. rugpiūčio m. 
buvo išsiųstas į Hawaju sa
las, kur jis buvo tik 10 mylių 
nuo Pearl Harbor. 1941 m. 
gruodžio 7 d. jų stovykla bu-

<7Second-Class matter March 
^/ff^N-UundertheA 

hmlmRYT

p jjM iš Varšuvos, Len- 
X,Mi“s Tarybos pir- 
Kafo Boleslaw Beirut pa- 
/'aįmadai, kai visa Ryt- 
5, į Silezijos teritorija, 

k L laikoma lenkų, tuojau 
kr po lenkų administracija.

tarpa Lenkijos Tautinė 
z jjfjba pasiuntė iš Varšuvos 

L? atstovus į rusų paimta 
fe Jįi miestą, kuris bus da 

1^ administracijoje.

K ft pr°?a Mb08 Pirmi 
Beirut pareiškė, ka< 

\y. ^rūsiai bus padalinti tar] 
Kjjjskil k Sovietinės Lietu 
F/.Lenkijos Lietuvos šie 
I .^būsiančiosnustatytos pa 

.įapgyvendintus plotus: ti 
įi bu gyvena daugia 
įtarių teks „Sovietinei Li( 
unf, o kur daugiau lenk 
_ Lenkijai. Beirut manymi

Į . aminė Rytprūsių dalis s 
■ Karaliaučiaus miestu tel 
k liftai, o likusi Lenkijai, 
p'

•

MAI PRADE]

Geri, pigūs, patq 
mai. Gerose vietose) 
navimas teisingas. |

Apdraudžia viski 
ko prašo. Apdraudę 
rinu) ir žmones. I

Kreipkitės:

Joseph Vastii
Real Estate Insui

496 Grand St., Brookl^į.
Tel. EVergreen 7-lfcg

i Žiniomis iš Kinijos, šia 
Uiš Burnos kelias iš japoi 
k Ai išlaisvintas. Dab 
k&nkaišekas tuo keliu pi 
k sala gauti karo medžiag( 

. -Tas kiniečiams duoda ištv< 
[į os ir galimybės toliau 1 
LšfrTOti prieš japonus.

J fiankaišekas pabrėžė j 
p:- geidaująs tiktai materialii 
I - pagalbos. bet ne Sąjungin 
Į- r, kariuomenės. Kiniečių 1 
priMmenė, turėdama pak; 
I imi ginklų ir maisto, ; 
f Wpriesu ffligkieti. 
nil___________

L loldeeiai Renria

Washingtono karo eksj 
tai pranašauja, kad šio 

i• teraus galima laukti i 
Clement Voketl^j1 ir dideHo vokiečių pi 

rytą fronte. Jų many 
H iečiai bandys atkirsti 1 

kariuomenės dalii 
t;’teie prasiveržė beveik 
P Berlyno.
k jeigu vokiečiai t 
k Mimo nedarytų, tai k 
k ® Vokietija gali pasib;

Advokatas

4J-40 — 74thStt

Jackson Heights,

NEwtown 9-5!

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE
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
lyginimų, plasteriavimų, šaligat
vių cementavimų ir kt. darbus.

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

f
$
f)

, | W LIETU
•« ^^^shington. — Soviet 

Prižiūri savo spaudos t 
rinamia kad

J metu Lietuvoje v 
J nužudė 165,000 So 

^"Wiu ir sušaudė, su 
o. p į10iki mirties nukStenger & St|%^r300)000civilių

l žinias surinkęs, 
skelbia, nepap 

= dėjimo kon 
granai vadovavo St. Suit 

fAlš komunistų pa 
.^torius ir čekistų

-4^hJr’Uiai pa8kelbtan

Saugok Savo
Teikiamas geriausias 
patikrinimas, ] 
AKINIAI prieinami! 
kainomis pagal jų ri

Si {staiga {steigta prieš

OPTOMETRISTAS - OI

894-898 Broadway, Brool

LIETUVIS

H.I IIB •.7..
Karšti Užkonwi^5®tepasakojama, k 

KASDIEN Kl Z1 vogė iš Lietuvos 
\ ^vertingegjų daikt kb8—

nebus feŽjįj6 nutarimai’ 

Ji nebus d 
?Jis Pareikalavo 

kad bŪtų gara 
L ^ausomybė 
h į p 508 tautoms.

•ero^as ^e Gaull 

kC'S"1' i*81 

NmL. tatoo reikal 
Liublino ler 

I U r J? PavY^ L -

Patogi Vieta
Su moterim!

DIDELIS PASIRINM
VISOKIŲ G£RIMW

JUOZAS ZElDį
411 Grand Stre

Brooklyn, N. I g^mybė m

HAvemeyer 8-

FOTOG
65 - 23 GRAND 

Maspeth, N
liaukis pavyk 
k ^rkytis pasiimto? 

ja p»’!
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