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Laimingų Jums Naujų Metų!
kis Didysis jam priski- 
le testamente ragino 
zti nuolatinius karus 

Nį>je ir Persijoje”, 
butinio caro užsienių

» „ ____  ministeris Sazonovas
į Tel. EVergreen 4-7142 , Anglai, siekdami gy-

SALDAINIŲ P.L* reikšmės politinių 
GHUAIMSfe™r°P?je’ ,rejk?le gal1 

L«rlUMa4Kr,Ūl31rU0Sę kai kurlU0S 

pusryčiai -pietūs-VAKAREI !ls Paauk°ti Azijoje... 
AISKRYMAS gamintas namie Ii tokią aplinkybę ga
niausi* bravorų. Parengimam pipj^iaudoti mes patys, pa-

Juozas Ginį1’ ”Persij°s reikaluo- 
495 Grand Street

i i t t t
mistinė Rusija, pra- 
avo naują imperializ-

KALĖDŲ PROGRAMA Ištikimai laikosi carų

Per J. Stuko Lietuvių radi- *
ją Kalėdų šventės bus gra- arba Persijoje, jie 
žiai minimos. _ tas ė maištą Azerbaidža-

Gruodžio 22 d. Kalėdųgies- incijoje ir to sukilimo
5Vi i mes giedos dainininkai Ale- Įsistatė Piševarį, atga- 
la. kas Vasiliauskas ir Violeta^} Baku miesto Rusijo
je. Pranokus bei jos vedamas 
sa. „Harmonijos Ansamblis" ir 
£U. mišrus choras, sudaryti iš. 
įy. šių asmenų: Edna Rokas.' 

Stella Lengirdaitė, Julytė 
Danielius, Julytė Zubrytė, 
Jonas Mažeika, Kastantas 
Lesevičius, Edvardas Bra
žinskas ir Albertas Tamkus.

Gruodžio 29 d. šventos Bri-
gytos choras iš Westbury, žinoti, kad Rusijoj 
Long Island, sudarytas iš 30 (jT*08 šaltiniai po žeme- 
................................ *16 bilijonus statinių

1 Taigi apskaičiuoja- 
vienoj vie- 

-sltiek gazolino, kiek vi- 
FMjoj.

i.oksai „demokratinis 
’ slepiasi už rusų 

^ho sukilimo Irane!

a- 
a-

sto- 
ma- 
ugi-i

Harmonijos Ansamblis" ir anglams, taip ir ru- 
pį/^ane labai rūpi žibalo 
(^,8. Tik Abadane, prie 
.<,3 įlankos, apskaičiuo- 
^.„emėse esant 6 bilijonų 
___ naftos atsargų. Toj 
=iabar gaunama 350,- 
|| itinių gazolino kas

PIJUS XII PASKYRĖ 32 KARDINOLUS Gen. G. Marshall

Praleido Šventes
Su Motina

Prezidentas Trumanas Ka
lėdų dieną iš Washington© 
lėktuvu išskrido į Indepen
dence, Mo., aplankyti savo 
seną motiną ir su ja praleis
ti Kalėdų šventes.

Nežiūrint, kad oras buvo 
labai biaurus ir smarkiai 
snigo, prezidentas vistiek 
skrido pas motiną.

Roosevelto Našlė 
Delegatė

POPIEŽIUS APIE SĄLYGAS TAIKAI

vko balsų ir vadovaujamas kun.
—: prof. Govern, giedos Kalėdų ■ Taigi aPsk
- ? mwTnpq i M Irane tik vi■ba .............. fc{ob
enį.
dyba
nkas
Jat-

iybai
i me-

a ka-

j, Sal- 
ra su- 
dytis.

12 vai. 
, 11 ir

J. Stukas kviečia savo, 
klausytojus užsisukti antį 
1330 radijo rodykles 5 vai. 
vakare minėtais šeštadieniais r ■ 
. i i .• »• kD U.JA. 1111JL1VJ 11 CLILC iir paklausyti sios graaos * e • 
kalėdinės programos. galv*ja;kad geram

inui reikia perskaityti 
įtį knygų.

Sekmadienį, 1946 m. sau- n/Sos universiteto 
šio 20 d., Gyvojo Rožančiaus Hutchins neseniai 
dr-ja ruošia laimėjimų va- „ s4rašą „dešimties di- 
karą.

Į šį parengimą visi kvie-. 
čiami atsilankyti. Pelnas ski
riamas parapijai.

Pradžia 5 vai. vakare. Bi-' 
lietas 50 centų.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS

inimo 
nė bu- 
) apie 
gauta

PATAISYMAS

knygų”. Tiesa, jis 
dešimt autorių, bet

j J32 j am išeina kiek dau-

. ęsUiomone, tos knygos 
žzjjBs šios: Homero „Odi- 
įjtr „Ilijada”, Platono 
olika”, Aristotelio

| ir „Politika”, Tuki- 
įeloponeso karas”, šv. 

visti- ^ino „Dievo miestas”,Pereitam numeryje
nėse žiniose padėkoje turėjo Akviniečio ”Trak- 
būti pažymėtina velionies ,įpie Dievą” ir „Trak- 
Aloizo Žarnausko, bet ne įįįpie žmogų”, Dantės 
Jurgio Žarnausko pavardė.

Jurgis Žarnauskas ir šeima

įsiems
siseki- 
s ačiū.

(IAUSIŲ KALĖDŲ
ir

WSIŲ NAUJŲ METŲ
iniems draugams, pažįsta* 
traščio skaitytojams nuošir-

Įftioji Komedija”, 
.peare raštai, Pascal 
piai” ir Tolstojaus 
ir Taika”.

^aip paaiškino, kodėl 
ii*še nėra šv. Rašto:

,i savaime supranta-

Prieš Kalėdų šventes Po
piežius Pijus XII paskyrė 32 
naujus kardinolus, kurių tar
pe yra keturi amerikiečiai: 
arkivyskupas Francis J. 
Spellman iš New Yorko, ark. 
Edward Mooney iš Detroito, 
ark. Samuel A. Stritch iš Chi- 
cagos ir ark. John J. Glen
non iš St. Louis.

Šiuo metu Amerikoje buvo 
tik vienas kardinolas, Dennis 
J. Dougherty, Philadelphijos 
arkivyskupas.

Naujai paskirti kardinolai 
yra iš devyniolikos valstybių.

Šiuo metu buvo tik 38 kar
dinolai, kurių 24 buvo Itali
joje. Dabar, paskelbus nau
juosius kardinolus, iš viso 
bus 70. Daugiau kardinolų 
Bažnyčia per šimtmečius ir 
neturėdavo kaip 70.

Visi naujieji kardinolai 
bus oficialiai įpareigoti vasa
rio 18 d., kai įvyks popiežiaus 
šaukiama konsistorija.

Kiti nauji kardinolai yra 
šie: Armini jos patriarchas 
Agagianian, nuncijus Brazili
jai ark. Masella, nuncijus 
Liuksemburgui ark. Micara, 
Krokuvos ark. Sapieha, Tou- 
luzos ark. MacGuigan, Gra
nados (Ispanijai) ark. Gar-

čia, Rennesark Roques (pr.), 
Utrechto ark. De Jong (olan
dų), Sao Paulo ark. Mottas, 
Synejaus (Australijoj) ark. 
Gilroy, Santiago ark. Rodri- 
guez (Čilėj), Portugalų Mo
zambique ark. de Gouveia, 
Rio de Janeiro ark. Camara, 
Toledo (ispanų) ark. Pla y 
Deniel, Havanos ark. Belam- 
court, Koelno (vok.) ark. 
Frings, Limos (Peru) Gue
vara, Westminsterio (ang
lų) ark. Griffin, Tarra- 
gonos (ispanų) ark. Ochoto- 
rena, Vengrijos Esztergomo 
ark. Mindszenthy, Sicilijos 
ark. Ruffini, Berlyno vysku
pas Preysing, Muensterio 
vysk. Galen, Argentinos Ro
sario vysk. Caggiano, Kini
jos apašt. delegatas Thomas 
Tien ir šv. Kongregacijos 
tarybos sekr. Bruno.

Pirmą kartą kardinolų ko
legijoje bus vienas kinietis. 
Pirmą kartą kelių šimtmečių 
istorijoje italai kardinolai 
neturės kolegijoje daugumos.

Yra spėliojimų, kad New 
Yorko arkivyskupas, kardi
nolas Spellman, gali būti pa
skirtas Vatikano Valstybės 
Sekretoriumi.

Naujasis Amerikos amba
sadorius Kinijai, generolas 
Marshall gruodžio 22 d. at
vyko į Chunkingą. Jis buvo 
sutiktas premjero Soong ir 
gen. Chou En-lai, komunistų 
armijos delegacijos viršinin
ko.

Gen. Marshall bandys su- 
taikint Kinijos centralinę 
valdžią su komunistais.

Washingtonas: — Vidaus 
sekretorius Ickes pasiūlė, 
kad Havajai būtų priimti, 
kaip keturiasdemšimt-devin- 
toji šios šalies valstija.

ZAS P. MAČIULIS 
ir ŠEIMA iš 

idhaven, L. L, N. Y.

: siz s z -■ == ? --s

, Draugus, Pažįstamus 
r Kostumerius
irdžiai Sveikiname
ĖDU ŠVENTOSE
Linkime Laimingų
i AUJV METŲ
IC4S V4IČIŪN/5S 

ir ŠEIMA

įžįstamiems ir Draugams

KSMŲ K.ALĖDŲ
ir

^jspeare rašė: „Pasko- 
li pati dingsta ir pra- 

i ^raugus.”
ika sutiko duoti Ang- 
;uris bilijonus su 400 
j dolerių paskolą.
ingiai visiškai neši

au tokia milžiniška su-
. nepatenkinti sąlygo

tuos jiems atrodo per

į laikraštis „The Eco- 
rašo: „Jei Amerikos 

^30, kuris nulemia A- 
j politiką, tikslas yra 
s įžeisti ir užgauti 
nones, kaip dažnai ro- 
int, tai jau iš tikrųjų

laikraštis sako: „De- 
dogas ženklas „Ame-
šimtmečio,” kuris

>uvo prižadėtas, kaip 
laimėjimas.”

ii mano, kad jie šia-
2 nešė daug sunkesnę 

turėjo daug daugiau 
lų, negu Amerika, to- 
pkonominėn derybose 
oūti atsižvelgta į šią
4.. v,šioji paskola nepa- 

tarp

Nuoširdžiai Linki

ANLEY MISIŪNAS

<ind St., Brooklyn, N.Y.

“DIDŽIŲJŲ” KONFERENCIJA BAIGIASI
Maskva. — Amerikos, 

Anglijos ir Rusijos užsienių 
reikalų ministerių konferen
cija baigiasi ir netrukus bus 
paskelbti konferencijos nuta-

apie 15 milijonų vokiečių tu
rėjo būti perkelta iš Lenki
jai užleistos Vokietijos da
lies ir iš Čekoslovakijos.

Potsdame buvo taip pat 
numatyta, kad bus išleisti 
patvarkymai tiems gyvento
jams perkelti „tvarkingu ir 
humanišku būdu.”

Nei lenkai, nei čekai nelau
kė tų patvarkymų. Jie apie 
8 milijonus vokiečių jau yra 
išvarę.

Amerikos spauda pažymi, 
kad dažnai tai esti atlieka
ma tokiomis sąlygomis, ku
rios neprastesnės už nacių 
metodus, žmonės iš namų iš
varomi po kelių valandų pra
nešimo, ir jiems teleidžiama 
tiek pasiimti, kiek ant pečių 
paneša. Į Berlyną yra atva
žiavę vaikų, išbadėjusių ir 
sugrūstų prekiniuose vago
nuose.

Toks žmoniškumo įstaty
mų neišlaikymas reiškiasi ne 
tik prieš vokiečius, bet ir 1

rimai. Nors, pasak Amerikos 
ir Europos spaudos, iš kon
ferencijos nereikia laukti 
ypatingai svarbių tarimų, vis 
dėlto didelio dėmesio at
kreips trijų didžiųjų sprendi
mai atominės energijos rei
kalu.

Be atominės energijos 
klausimo, Maskvoje buvo 
svarstoma, kaip paruošti tai
kos sutartys su Italija, Veng
rija, Rumunija, Bulgarija ir 
Suomija.

Kalėdų dieną Amerikos ir 
Anglijos atstovus vaišino 
pats Stalinas, kuris neseniai 
grįžo į Maskvą iš Kaukazo. 
Paskelbta, kad puotoje buvo 
pakeltos tostui taurės per 
penkiolika kartų.

Stebės Rinkimus

' draugiškumo 
jkraštų.
. * e ★

raščiai nurodo, kad 
^Potsdamo nutarimą! prieš ktas tautas Europoje.

Washingtonas. — Jungti
nių Amerikos Valstybių vy
riausybė siunčia net 600 ste
bėtojų ir ekspertų į Graikiją 
stebėti ten rinkimus, kurie 
įvyks ateinantį pavasarį.

Rinkimų misijoje taip pat 
bus Anglijos ir Prancūzijos 
ekspertai ir atstovai.

Washingtonas.—Sausio 10 
d. Londone posėdžiams susi
renka Jungtinių Tautų orga
nizacija.

Prezidentas Trumanas pa
skyrė Amerikos delegaciją 
tiems posėdžiams Londone. 
Tarp delegatų yra ir ponia 
Eleanor Roosevelt.

Vyriausiu Amerikos dele
gatu yra Stettinius, kuriam 
suteiktas ambasadoriaus 
laipsnis. Jis Jungtinėms Val
stybėms atstovaus ir Saugu
mo Taryboje.

Kitų delegatų tarpe yra 
senatorius Conally ir sen. 
Vandenburg.

Valstybės sekretorius Byr
nes taip pat dalyvaus pir
muose Jungtinių Tautų orga
nizacijos posėdžiuose.

Vatikanas. — Kūčiose Jo 
Šventenybė Popiežius Pijus 
XII pasakė kalbą Kardinolų 
Kolegijai. Kalbos pradžioje 
popiežius pasidžiaugė, kad 
sustojo kautynės, tačiau pa
žymėjo, kad dar nėra taikos, 
nėra ramybės, o tik „pokari
nis laikotarpis”.

Popiežius labai palankiu 
žodžiu pažymėjo naujų kar
dinolų paskyrimą, kurs ro
dąs, kad Bažnyčia savo pri
gimtimi yra virštautinė, kad 
ji yra visų motina.

Kalbėdamas apie sąlygas 
teisingai taikai, popiežius nu
rodė šias sąlygas:

1. Reikia bendradarbiavi
mo, geros valios, abipusio pa
sitikėjimo visose tautose. 
Kerštas, neapykanta, netei
singas varžymasis dėl pirme
nybių turi išnykti.

2. Reikia atsisakyti nuo 
cenzūros, nuo dirbtiniu budu 
ir prievarta sudaromos vie
šosios nuomonės.

3. Reikia atsisakyti totali
tarinės (diktatūrinės) val
stybės. Jei nebus atsisakyta

totalitarizmo, kurs pavergia 
žmogų valstybei, kurs iš 
žmogaus padaro tik skaitli
nę ekonominiuose skaičiavi
muose, nebus taikos. Totali
tarizmas, sakė popiežius, vie
nu plunksnos pabraukimu 
pakeičia valstybių sienas, 
sauvališku sprendimu atima 
žmonių santaupas, visu žiau
rumu atplėšia milijonus žmo
nių nuo jų žemės ir namų, 
atitraukia juos nuo civiliza
cijos ir kultūros, kurias jie 
per gentkartes mėgino išug
dyti. Totalitarizmas yra ne
suderinamas su tikra ir svei
ka demokratija. Kaip pavo
jinga bacila, jis užnuodija 
tautų bendruomenę ir pada
ro ją nepajėgia užtikrinti 
atskirų tautų saugumą.

Viso blogio šaknims paša
linti, reikia grįžti į tikrą 
krikščionybę, kuri tvarkytų 
valstybių vidaus ir užsienio 
santykius.

Kalbos gale reiškė užuo
jautos visiems karo audrose 
nukentėjusiems ir tarė sura
minimo žodį.

TRUMAN UŽ SAUGUMO VIENYBĘ

Iš teherano, Persijos pra
neša, kad netoli sostinės, Te
herano ruošiama didelė Ru
sijos armija.

GEN. PATTON PALAIDOTAS EUROPOJ
Heidelberge gruodžio 21 d. 

vakare mirė generolas G. 
Patton, eidamas 60 metus 
amžiaus. Jis buvo sunkiai su
žeistas gruodžio 9 d., kai va
žiavo medžioti. Buvo jau be
sitaisęs, bet liga persimetė į 
plaučius, ir taip atsiskyrė su 
šiuo pasauliu vienas iš gar
siausių Amerikos generolų 
ne tik šiame kare, bet ir vi
soje šalies karinėje istorijo
je.

Gen. Patton buvo gimęs 
1885 metais Californijoje. 
Per aną karą jis tarnavo 
kavalerijoje, o prieš šįjį karą 
jis suorganizavo Amerikos 
tankų di visi j as ir jas vedė 
iš pergalės į pergalę.

Velionis Patton buvo pats 
vaizdingiausias ir įdomiau
sias Amerikos generolas šia
me kare. Jis buvo smarkus 
karys, griežtas ir baimę į- 
varantis ne tik priešui, bet 
ir savo kareiviams. Bet sa
vieji jį mėgo, nes jį matė pir
mose fronto linijose, nepai
santį kulkų nė granatų. Jis į 
savo kareivius šnekėjo žo
džiais, kurių joki istorijos 
vadovėliai nedrįs pakartoti. 
Bet drauge Patton turėjo ir 
jautrią širdį. Jis susigraudi
nęs net apsiverkdavo, kaip 
tai atsitiko Bostone per jo 
priimtuves. Jis taip pat buvo 
poetas ir paliko dvi eilėraš
čių knygas, kurios bus iš
spausdintos tik dabar, po jo 
mirties. Jis buvo ir filosofas, 
o jo religingumas taip pat vi
siems plačiai žinomas.

Dabartiniame kare gen. G. 
Patton laimėjo pirmą ameri
kiečių pergalę prieš nacius. 
Tai atsitiko 1943 m. Afrikoje, 
prie EI Guettar. Tų metų va
sarą jis vadovavo Sicilijos 
užėmimui, ir šis jo žygis lai
komas klasišku.

Labiausiai gen. Patton iš
garsėjo, kaip trečiosios ar
mijos vadas. Per šešis mėne
sius jo tankai prasimušė į še
šias valstybes, perkirsdami 
Vokietiją ir pasiekdami Aus
triją ir Čekoslovakiją. Jis su 
savo kariuomene nesulaiko
mas kėlėsi per dideles upes, 
skubėjo per kalnus ir lygu
mas, triuškindami nacių pul
kus. Vienas jo vardas priešui 
nešdavo baimę, ir vėliau vo
kiečiai pripažino, kad gen. 
Patton buvo smarkiausias ir 
gabiausias Amerikos genero
las, karo fronte prieš juos 
kovojęs. Jo pulkai paėmė 
750,000 nacių į nelaisvę ir už
mušė ar sužeidė 500,000.

Apie gen. Patton pasako
jama visokių atsitikimų, is
torijų ir legendų. Nesykį ties 
jo galva buvo sukeltos ginčų 
audros. Jis buvo puolamas ir 
spaudoj, ir radijo komenta
torių, o Senatas apie pusę 
metų nepatvirtino jo pakėli
mo į nuolatinius generolus.

Nežiūrint jo istorijos nely
gumų, visi pripažįsta, kad 
gen. Patton yra vienas iš di
džiausių šios šalies generolų.

Tą nuomonę išreiškė prez. 
Trumanas, gen. MacArthur, 
Anglijos ministeris pirminin
kas Attlee, gen. Eisenhower 
ir eilė kitų. Gen. Eisenhower 
pareiškė: „Jis buvo vienas 
iš tų apsigimusių karių, idea
lus kovos vadas, kurio nar
sumas ir dramatiška asme
nybė įkvėpdavo visus, jo va
dovybėj buvusius, didelės 
vertės žygiams . . . Nebus 
perdėta pasakius, kad Patto- 
no vardas nešė išgąstį priešo 
širdžiai.”

Gen. Patton Kūčių dieną 
buvo palaidotas Luksembur- 
ge, šalia amerikiečių karei
vių, kuriuos jis vedė į gar
sius pergalės žygius.

Washingtonas. — Prez. H. 
Trumanas kreipėsi į Kongre
są, siūlydamas sujungti Karo 
ir Laivyno departamentus į 
vieną Krašto Apsaugos de
partamentą.

Šis klausimas jau seniai 
svarstomas Washingtone ir 
yra sukėlęs daug karštų gin
čų.

Kaip dabar padėtis stovi, 
atrodo, kad prezidento siūly
mas bus priimtas, nors ne
greitai.

Laivynas yra priešingas 
šiam suvienodinimui karinės 
vadovybės Amerikoje. Jo at
stovai stengsis nustumti to
lyn įstatymo priėmimą šiuo 
reikalu.

Trumanas savo rašte Kon
gresui pažymėjo, kad Jung
tinėms Valstybėms reikia tu
rėti suvienodintą strateginį 
planą, suvienodintą karinę

programą ir biudžetą. Jis nu
rodė, kad bendra karinė va
dovybė geriausiai atitinka 
dabartinių laikų militarinius 
reikalavimus.

Drauge prez. Trumanas 
pasiūlė, kad Amerikoje būtų 
įvesta privaloma karinė tar
nyba.

Hartfordo Gaisre 
Žuvo 17 Žmonių

Kūčių vakarą Hartforde, 
Conn., Niles Street ligoninė
je kilo didelis gaisras, kurio 
metu žuvo 17 žmonių, 28 žmo
nės smarkiai apdegė.

Nukentėjusių tarpe buvo 
10 gaisrininkų.

Gaisras ligoninėje prasidė
jo, kai viename skyriuje už
sidegė Kalėdų eglaitė.

MIRĖ PRELATAS B. ČESNYS
Philadelphia, Pa. — Gruo

džio 17 d. gautas laiškas iš 
Kauno, kurs rašytas rugsėjo 
12, 1945 m. Tarp kitų žinių 
pažymėta, kad prelatas Bla- 
žiejus Česnys mirė 1944 m. 
liepos 15 d., Luokėje, savo 
gimtame mieste.

Velionis buvo vienas žy
miausių profesorių Kauno 
Universitete. Parašė kelius 
mokslo veikalus, buvęs Uni
versiteto Prorektorium per 
keleris metus, turėjo didelės 
įtakos visame visuomenės 
gyvenime.

Kilimu buvo žemaitis. Mirė 
sulaukęs 63 metų amžiaus.

Tame laiške rašoma, kad 
prie Kauno bazilikos-kated-

Lietuvis Klebonas 
Washingtone

Washington, D. C. — Gau
ta žinių, kad šiomis dienomis 
kun. Juozas Giedra paskir
tas Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos, 1315 Eighth St., N. 
W., klebonu.

Kun. Giedra, anksčiau šio
je parapijoje ėjo vikaro pa
reigas. Jis yra darbštus vei
kėjas vietinių lietuvių tarpe.

ros pasiliko tik kan. P. Do
gelis ir kun. Lažinskas. Rašo, 
kad kan. J. Byla mirė 1944 
m. per savo vardines, kovo 19 
d.

Kauno didžiojoj seminari
joj dabar veikianti rusų ligo
ninė. Kunigų Seminarija vei
kianti tik pas Marijonus ir 
Jėzuitus, o kitose vyskupijo
se Seminarijų nėra. Pažymi 
ir tai, kad Kaune vyskupo 
nėra.

Stalinas Grįžo 
Iš Poilsio

Maskva. — Rusijos dikta
torius Stalinas po ilgesnių 
atostogų jau grįžo Maskvon.

Jis priėmė Amerikos Val
stybės Sekretorių Byrnes ir 
su juo kalbėjosi pusantros 
valandos.

Anglijos užsienių reikalų 
ministerį Beviną Stalinas 
taip pat buvo priėmęs.

Esama pranešimų, kad Ru
sija jau sutiktų atitraukti 
savo kariuomenę iš Irano, jei 
anglai ir amerikiečiai išeitų 
iš Graikijos, Palestinos, E- 
gipto, Kinijos ir Indonesijos.
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PAŽVELGUS Į SENUOSIUS METUS
Praėję metai buvo karo pergalės ir mėginimo atstaty

ti taiką laikas.
Ligi rugpiūčio 14 dienos, kada buvo paskelbtas japo

nų pasidavimas, kasdien per laikraščius ir per radiją gir
dėjosi: — Invazija Filipinų salose. — Kovos Lenkijoj. — 
Rusai eina į Berlyną. — Gen. MacArthur Maniloj. — Tokijo 
miestas liepsnose. — Amerikos armija prie Reino. — Na
ciai pasidavė. — Žiaurios kovos Okinavoj — Sunaikino ja
ponų laivyną. — Atominė bomba. — Antras pasaulinis ka
ras baigtas.

Bernardas Brazdžionis

NAMŲ ŽIBURYS
Aš atėjau j Kaernteno kalnų vainiką, 
Kad iš pietų padvelktų vėjas, ir staiga 
Kalnuos mane griaustinis pasitiko, 
Ir vakaras, ir sniegas, ir pūga.
Aš atėjau ieškodamas čia širdžiai saulės
Ir nors liepsnelės, nors liepsnelės šilumos, 
Mane visur lydėjo svetimas pasaulis 
Ir kaip ledinės gėlė rankos be žiemos.
Ir aš tariau:
— Kokie maži jūs, prie kalnų prigludę miestai
Kur gelsta maumedžiai ir niaukiasi dangus, 
Ir koks didžiulis, kurs mažos pastogės ieško, 
Koks didelis žmogus.
Ir štai tenai sutvisko mažas žiburėlis
Tartum išganymo viltis,
Ir pūgai siaučiant vakare pražydo gėlės
Ir kaip pabudus ėmė plakt džiaugsmu širdis.
Ir aš tariau:
— Kokie maži jūs, prie kalnų prigludę miestai, 
Kur dreba maumedžiai ir rūstauja dangus
Ir koks laimingas, kurs mažos pastogės ieško, 
Uždegęs žiburį savuos namuos žmogus.
Spittal-Gatschach, 1944-XI-9

SVEIKINIMAI LIETUVIŲ KONGRESUI AR JAU PASIUNTEI ^11 LIETUVOS KU1
DINĮ SIUNTINĮ LIETI __________

Ohio gubernatorius Frank 
J. Lausche

Atlanto čarteris numatė, 
kad mažosios tautos turi gau
ti privilegiją naudotis savo 
suvereninėmis teisėmis. Aš 
tikiuosi, kad pasaulio sąžinė 
pripažins nepanaikinamą tei
sę kiekvienai tautai išsirink
ti vyriausybės pareigūnus 
tikrai laisvu balsavimu.

Maryland© gubernatorius 
Herbert R. O’Conor

Būtų teisingumo iškreipi
mas, jeigu po karo, kuriame 
milijonai atidavė savo krau
ją ir turtus ginti bei atstaty
ti demokratijai pasaulyje, 
šiosios tautos ar kitų tautų 
žmonės būtų apvilti savo pa
siryžimu patiems valdytis.

pasisekimo, besibeldžiant į 
pasaulio sąžinę ir savo žy
giais vaduojant pavergtą Lie
tuvą.

Danijos Lietuviai
Sveikiname Amerikos Lie

tuvių Kongresą, širdingiau
siai sveikiname mūsų brolių 
ir seserų Amerikoje energiją 
ir patriotizmą. Jų pasišventi
me ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybės mora
linėj paramoj yra vienintelė 
tikra viltis Lietuvai išlais
vinti ir išgelbėti nuo baisių 
kančių. Linkime didžiausio 
pasisekimo Kongreso istori
niams darbams.

Taip, karas buvo baigtas, ir jame pasikeitė valstybių 
svarstyklės. Dvi didžiosios militarinės šalys, Vokietija ir 
Japonija, nustojo savo galybės. Pirmon vieton iškilo Jung
tinės Valstybės, — su savo kariniu pažangumu, neribotais 
pramonės ištekliais, nesuardytais miestais — ir su atomi
ne bomba, tuo labiausiai žudančiu ginklu. Rusija, seniau 
pasinaudodama Vokietijos malone, o paskui Anglijos ir 
Amerikos, prisiplėšė žemių Europoje ir savo nauja jėga no
ri dominuoti daugeliui kraštų. Anglija kruopščiai stengiasi 
atgauti savo susvyravusią stiprybę.

Toks valstybių santykis po šio karo.
Nėra ko nė sakyti, kaip sąjungininkų kraštų žmonės 

turi būti dėkingi už šią pergalę. Priešingu atveju šiandien 
Amerikai reikėtų patirti japono kumščio, o Anglijai būti 
Hitlerio provincija, ir tai reikštų laisvės išnaikinimą il
giems amžiams.

Bet pasaulis per daug nesidžiaugia atėjusia pergale. 
Mat, šalys ir žmonės šiame kare buvo per daug sukrėsti, 
išardyti ir sunaikinti. Žuvo milijonai nekaltų vyrų, mote
rų, vaikų, — lenkų, rusų, lietuvių, žydų, graikų, vokiečių, 
prancūzų ir kitų. Jie buvo tiesiog išžudyti, skerste išskers
ti. Ištisi mestai, tarp jų vieni iš gražiausių, guli griuvė
siuose, ir jau niekas neatstatys nei jų meno, nei garbės. Mi
lijonai žmonių ir šiandien tebėra be pastogės, be duonos, be 
savo artimųjų, be tėvynės ir be ateities.

Karo sukurstytos aistros tautose neužgeso. Rusai per
sekioja lietuvius, latvius, estus, lenkus ir kitus. Lenkai, sa
vo ruožtu, užsipuola žydus ir vokiečius, — ir taip pasaka 
be galo. O dar liūdniau, kad laisvė ,teisingumas, žmonišku
mas ir geresnis gyvenimas tiek pavieniams asmenims, tiek 
ir tautoms buvo nustumta į šalį, paminta po kojų. Buvo 
skelbti Atlanto Čarteriai, keturios laisvės, tautoms ir val
stybėms žadėta laisvė. Bet ką šiandien matome? Rusija 
ciniškai tyčiojasi iš laisvės ir laiko savo tironijoj eilę kraš
tų, tarp jų ir mūsų tėvų žemę. Ji ir toliau varo savo agre
sinę politiką, kaip rodo įvykiai Irane.

Javoje mušami vietiniai gyventojai ir jų kaimai degi
nami tik dėl to, kad ten žmonės nenori svetimos valdžios. 
Tas pat buvo pasikartoję Indokinijoje. Kinijos žemėje nuo
lat užsidega ir vėl prigęsta civilinis karas. Tai tik kele
tas pavyzdžių, kad didžiausios šalys ligšiol neištesėjo sa
vo pažadų prieš žmoniją, — daugelis tautų nemato nei lais
vės, nei geresnio gyvenimo ir nei vienos iš tų keturių lais
vių, kurios šalims ir asmenims buvo iškeltos, kaip šviesus 
švyturys kruvinose karo audrose.

Tokiose aplinkybėse ir tokia dvasia gyvenant, naujo 
pasaulio kūrimas ėjo ir tebeina sunkiai, neaiškiai ir net į- 
tartinai. Didižiausias to įtartinumo akstinas bene bus Jal
tos konferencija, kurioje gėdingai buvo padalinta Lenkija 
ir diktatūrinei valstybei suteikta visokių nuolaidų, kurias 
tautos tik pamažėle sužino ir patiria ant savo kailio. Jung
tinių Tautų organizacijoj didžiausios valstybės iš pradžių 
buvo tiek susirgusios galybės liga, kad viską sau pasiėmė, 
kitoms šalims bemaž nieko nepalikdamos. Nenuostabu, kad 
dabar tiek Anglija, tiek Amerika galvoja, kaip nusikra
čius tų veto ir kitokių teisių, kurių pirmiau taip troško.

Bandymai pačiai taikai padėti pastovius pagrindus 
ligšiol nedavė jokių vaisių ir net baigėsi savotiška katas
trofa Londono konferencijoj, iš kurios buvo tiek daug ti
kėtasi.

Taip tautos ir žmonės naujų metų angoje žiūri į atei
tį ir nežino, koks pasaulis jų laukia.

Ypač su dideliu nerimu ir liūdesiu žvelgia ateitin lie
tuvių tauta.

Niė'kas taip ryškiai nepaliudija kaip jos kelerių pa
skutinių metų istorija, vargai ir kančia, kad tautoms duo
ti pažadai dar tebėra neištesėti.

Lietuva nešė kovos vėliavą prieš dvi diktatūras ir šian
dien tebesipriešina galingam prispaudėjui.

Ką ji gavo už savo ištikimybę demokratijoms, už savo 
įtikėjimą Atlanto Čarteriu ir geresne tautų ateitimi?

MEDŽIAGA LIETUVIŲ ISTORIJAI
Dažnai sakoma šios kartos 

lietuvių kilmės jaunuomenei 
gražių žodžių apie Lietuvos 
senovę, apie jos kalbos kil
numą, svarbą. Tačiau daž
niausiai tai daroma be tam 
tikrų citatų iš mokslinių šal
tinių, kurie galėtų sužavėti 
jaunuolį giliau tyrinėti savo 
tėvų praeitį. Todėl čia ir no
riu paduoti keletą tokių cita
tų, rastų beskaitant kai ku
rias senesnes, o taip pat ir 
naujesnes knygas, tarp kurių 
yra tokių, kurios vadinamos 
klasiškomis.

Štai knygoje „Europe Be
fore Modern Times”, parašy- 
toj kun. Arthur O’Brien, is
torijos profesoriaus Quigley 
seminarijoje, Chicago, išleis
toj 1943 metais, autorius, 
kalbėdamas apie buvusias 
tautas Europoje penktame 
šimtmetyje, sako:

„The principai non-Teuto- 
nic nations were the Slavs, 
the Lithuanians, the Hunga
rians (so called Magyars), 
and the Huns.”

Klasiniame 12 tomų veika
le „The Golden Bough”, su
trumpintam į vieną tomą ir 
išleistam daug kartų nuo 
1922 iki 1944 m., Sir James 
G. Frazer, apžvalgydamas 
seną praeitį visų žmonijos 
tautų, ypač kilimo tikybų ir 
tikybinių papročių atžvilgiu, 
bent dešimt kartų mini lie
tuvius ir jų papročius, einant 
iki žilos senovės, kai lietuviai 
buvo stabmeldžiai.

Teko užtikti knygą „The 
Origin of the Aryans”, para
šytą Isaak Taylor, išleistą 
Londone 1908. Čia lietuviai, 
jų kalba minima apie dešimt 
kartų. Pavyzdžiu paduodu 
šias citatas:

„But if we confine our at
tention to contemporary 
forms of speech, and com
pare, for instance, modern 
Lithuanian with any of the 
vernacular dialects of India 
which have descended from 
Sanskrit, we find that the 
Lithuanian is immeasurably 
the more archaic in its cha
racter. It may be surmised 
that if we possessed a Lithu
anian literature of a date 
contemporary with the ol
dest literature of India, it 
might be contended with 
greater reason that the

cradle of the Aryan 
languages must have been in 
the Lithuanian region.” (p. 
15).

„The claimants who have 
the best pretensions to a pure 
Aryan pedigree are the doli
chocephalic Swedes and the 
brachycephalic Lithuanians, 
neither of which has played 
any very prominent part in 
history.” (p. 228).

„Judged by this standard 
(i. e. retention of primitive 
inflaxions, unchanged phone
tic forms, etc.) the Lithua
nian, among European 
languages, has the best claim 
to represent the primitive 
speech. More perfectly even 
than Greek, far more per
fectly than Gothic, it has pre
served the original inflexions 
as well as the original 
sounds.” (p. 231)

„Those who now speak 
Lithuanian are probably the 
direct descendants of those 
who spoke it two or possibly 
three thousand years ago, 
despite the fact that the 
Sanskrit literature is older 
by nearly three thousand 
years than the Lithuanic, 
which dates only from the be
ginning of the eighteenth 
century.” (p. 258-259).

„Thus it would seem that 
the Lithuanians have the 
best claim to represent the 
primitive Aryan race, as 
their language exhibits few
er of those phonetic 
changes... (p. 261)

Kita mokslinė knyga, „The 
Origins of Religion and 
Language”, parašyta F. C. 
Cook, M. A., išleista Londo
ne, 1884 m., tuo mums, lie
tuviams įdomi, kad priede 
duodama keletas šimtų pa
vyzdžių žodžių kilmių, pir
miausia senovinėje egiptiečių 
ieroglifinėje arba paveiks
imoje kalboje, po to kitose 
kalbose.

Lietuvių kalbos pavyzdžių 
duodama virš šimto, įrodant 
lietuvių kalbos giminystę su 
seniausiomis pasaulyje žmo
nijos kalbomis. Įdomiausia, 
kad dabartinė lietuvių kalba 
dideliu mastu atitinka tą se
novinę kalbą.

Kokia čia dirva šių dienų 
lietuvių studentijai! Kiek lie
tuvių, lankančių universite-

Kongreso daugumos lyde
ris John W. McCormack

Perduodu jums savo ge
riausius linkėjimus ir mano 
patikrinimus bendradarbiau
ti visais galimais būdais, 
ypač ryšium su daromais 
žingsniais padedant paleng
vinti lietuvių pabėgėlių var
gus šią žiemą Europoje. Da
rysiu visa, ką galėdamas, pa
dėti Lietuvai vėl atgauti ne
priklausomybę ir Lietuvos 
žmonėms jų brangią laisvę.

Kongresą sveikino Illinois 
kongresmanai Martin Gors
ki, Thomas E. Gordon; Pen
na. 11-to distrikto kongres- 
manas Daniel J. Flood; Ma
ryland 3-čio distrikto kon- 
gresmanas Thomas d’Alesan- 
dro Jr. ir kongresmanas Geo. 
H. Fallon; Chicagos majoras 
Edward J. Kelly, Baltimore, 
Md., majoras Teodore R. Mc- 
Keldin, ir eilė vietinių valdi
ninkų įvairiose lietuvių ko
lonijose.

Kongresą taip pat sveiki
no buvęs prezidentas Herbert 
Hoover, Mass, gubernatorius 
Tobin iš Londono ir buvęs 
Minnesotos gubernatorius 
Harold E. Stassen.

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas (VLIK)

Tautos viltys jūsų žygiuo
se. Išlaisvinta tėvynė bus am
žiais jums dėkinga.

Lietuvių Partizanų grupė, 
Okupuotoje Lietuvoje

Mūsų dienos baigiasi. Žu
kovo armijos su specialiais 
šunų batalijonais valo kraštą 
nuo partizanų. Lietuviai, 
esantieji toliau, padėkit, gel
bėkit. Atvažiavę Lietuvon 
rasit tik dykumą.

Prancūzijos lietuviai
Nuoširdžiai sveikiname 

brangius užjūrio brolius, vi
suomet jautriai atsiliepian
čius į kankinamos Tėvynės ir 
jos vaikų šauksmą. Linkime

Didžiosios Britanijos Lie
tuviai

Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Taryba sveikina Ame
rikos Lietuvių Kongresą ir 
linki sudaryti milijoninį fon- 
rą Lietuvai vaduoti.

Škotijos Lietuviai
Škotijos Lietuvių Taryba, 

vyriausias Škotijos lietuvių 
organizuotos visuomenės at
stovas, sveikiname Lietuvių 
Kongresą ir užtikriname jam 
visišką mūsų moralinę ir ki
tokią mums prieinamą para
mą jo planams ir žygiams 
Lietuvos laisvei ir Nepriklau
somybei atgauti ir karo metu 
išblaškytiems lietuviams glo
boti, iki šie galės saugiai su
grįžti į Tėvynę.

Pietų Amerikos lietuviai 
(Iš Sao Paulo, Brazilijos).

Sveikiname Amerikos Lie
tuvių Kongresą ir stojame 
talkon Lietuvos nepriklauso
mybei atsteigti.

Dr. J. šaulys, Lietuvos Pa
siuntinys Šveicarijoje

Sveikinu Amerikos Lietu
vių Kongresą ir linkiu jam 
darbo ir našumo. Jungiuos 
dvasioj su juo bendrame šū
kyje: Tegyvuoja laisva, ne
priklausoma ir demokrati
niais pamatais sutvarkyta 
Lietuvos Respublika!

Sveikinimus Kongresui pri
siuntė įvairios Kanados lie
tuvių kolonijos; Lietuvos 
garbės konsulas Kanadoje 
G. L. P. Grant-Suttie; Gene- 
ralis Konsulas New Yorke J. 
Budrys; garbės konsulai Dr. 
J. J. Bielskis ir Antanas O. 
Šalna; latvių, estų ir lenkų 
organizacijos, ir ištisa eilė 
Amerikos lietuvių veikėjų ir 
organizacijų.

Sveikinimų ištraukos, taip
gi sveikintojų ir aukotojų są
rašai bus paskelbti spaudoj 
netolimoj ateity.

Lietuvoj vis dar siaučia Rusija nežiūrint, kad po At
lanto Čarteriu yra padėtas paties Stalino parašas.

Rusų generolai, kurie mušė Hitlerį ir nacių gaujas, 
šiandien žudo dėl laisvės kovojančius partizanus lietuvius.

Sibiran ištremti lietuviai palikti be jokių teisių, užta
rimo ir žmoniškumo. Jie ten miršta lėta ir graudžia trem
tinių mirtimi, išvargintas savo akis atkreipę į gimtinį kraš
tą tolybėse. Į jų vietą vežami nauji tremtinių pulkai, o pa
čioje Lietuvoje kalėjimai prigrūsti žmonių. Tik viename 
Vilniaus mieste rusams prireikė 36 kalėjimų, — jie manosi 
per kalėjimus ir trėmimus nešą tautoms išganymą. Mask
vos kerštas ir pagieža lietuviams toki dideli, kad baisi ru
sų agentų ranka persekioja pabėgėlius lietuvius Švedijoje 
ir drumsčia jų dienas kitose šalyse.

Tai tik keli bruožai to „geresnio ir teisingesnio” pasau
lio, kurį mums žadėjo Churchillis, Rooseveltas ir kiti demo
kratijų vadai. Karo įrėžtos žaizdos yra gilios, šiurpios, kru
vinos. Bet dar skaudžiau girdėti, matyti ir jausti, kad, nu
tilus ginklams, kai kurie didžiųjų tautų vadai tyčia tas žaiz

das gilina ir visai neneša žmonėms tos ramybės ir teisin
gumo, kurio jie nusipelno po ugnies ir išnaikinimo metų.

Tautoms ir žmonėms buvo duota daug vilčių, žadėta 
nauja šviesa ir geresnis gyvenimas laisvėje, sutarime, tei
singume.

Karui pasibaigus, bent tuo tarpu atrodo, kad ištisos 
tautos stovi ne vien ant savo miestų griuvėsių, bet kad jos 
nustebusiomis akimis regi dar baisesnius, žmogaus protui 
neapimamus griuvėsius — mato moralinę ubagystę tautų 
santykiuose ir gražių laisvės bei teisingumo rūmų žlugimą 
ciniškai triumfuojant smurto ir jėgos garbintojams.

Jeigu demokratijos norės išlaikyti moralinę pergalę ir 
garbę ir tesėti savo laisvės žodį, duotą tautoms, jos turės 
atstatyti aną suardytą teisingumo rūmą, dėl kurio milijo
nai galvas guldė.

Tegul nauji metai būna ne tik pergalės, žiauraus ginklo 
pergalės, bet ir taikos, teisingumo, laisvės ir žmoniškumo 
atstatymo laikas. r.

tus, galėtų pasirinkti Lietu
vos priešistorinius ir istori
nius laikus ar lietuvių filolo
gijos tyrinėjimus daktaratui 
įsigyti. Ar nenuostabu, kad 
beveik visi žinovai šiose ša
kose esti ne lietuviai, nors 
mūsų lietuviams daug leng
viau, nes jau iš prigimties 
jie apdovanoti ne vien paži
nimu, bet ir prisirišimu prie 
tos kalbos?

Mane stebino prieš kele
rius metus užtikta vieno jau
no amerikiečio, dvidešimt še- 
šerių metų iš Virginijos ki
lusio profesoriaus, daktarato 
tezė, parašyta apie lietuvių 
kalbos sudėtinius žodžius, 
kurių jis davė keletą tūks
tančių pavydžių! Jam pagel
bėjo, jis pripažino, jo lietu
vaitė žmona, bet kaip leng
viau būtų toks darbas jau
nam lietuviui studentui, ku
riam ta kalba įgimta.

Dabar, kada Lietuvoje kul
tūra taip sunaikinta, ar ne 
pareiga, anot A. Vaičiulaičio 
straipsnio, čia Amerikoje ug
dyti kultūros švietėjus?

Kun. Kazimieras Paulionis

Niekas Jų Nenori
„New York Times” savo 

editorijalų skyriuje sekma
dienį rašo: „Sulig kiekvienu 
mėnesiu, kada raudonoji ar
mija pasilieka rytinėje Euro
poje, Sovietų Sąjunga pra
randa populiarumą.”

Laikraštis nurodo, kad to
se Europos šalyse, kur buvo 
laisvi rinkimai, komunistų 
partija smarkiai pralaimėjo. 
Jugoslavijoje ir Bulgarijoje 
veikia stipri požemio opozi
cija prieš tų kraštų prosovie- 
tišką režimą. Rumunijai gre
sia badas, ir rumunai kalti
na ten esančią rusų kariuo
menę, kuri maistą sau ima iš 
vietos žmonių.

Tie faktai gerai primena, 
kokia rykštė yra tautoms 
Maskvos sloga. Raudonoji 
okupacija, nekenčiama Euro
pos žmonių, kankina ir mūsų 
tėvynę, laukiančią išsivada
vimo iš baisios Sovietų prie
spaudos.

Tas, kuris pamėgo knygą, 
turės ištikimą draugą, išmin
tingą patarėją, linksmą bi
čiulį ir jausmingą suramin
to ją. I. Barrow

gįOry of Lithuania”, ; 
įalba Lietuvos istori
ke dalyje paduoda 
L Lietuvos kunigaikš- 
įtarpj. Antroji dalis 
Juris skyrius.
L skyrius pavadin
toji dinastija. Jos 
L siekia tuos laikus, 
į naikinami senieji 
. jj jotvingiai. Lietu- 
įiglaudė, kad geriau 
įj prieš kryžiuočius bei 
pečius. Mažieji kuni- 
į pradėjo žiūrėti

Jei dar ne — pasiskubirt113 kunigaikščius 
Pirkdamas kalėdines dovi^' 
nas savo šeimai, nepaminri2118^8 ^arP 
ir tų, kurie kenčia ir alks^'1! ^uv0 Gediminas 
toli nuo Tėvynės, tarp avejl^1 ^ie-
mųjų, ištrėmime. jvakarų ir rytų. Vaka-

Pakietai neturi sverti ^r^lUv°^am,s ' 
giau kaip 11 svarų. Juose p:^av0 suknkscionmti 
geidaujama: kava, cukrū ^yziuo^lus
kondensuotas pienas, kenuri®' ?are „Os su.ar' 
tos daržovės ir mėsa, sūri^® ,v)enu01US’ P1™" 
siūlai, adatos, dantų 
kojinės, pirštinės, šilti, paveldėjo plačias 
tiniai, ypač vaikučiams, ba^*r zeDaes. 
tiniai ir visa kita, kas pįns valdė paskiras^ ku- 
čiam būtų reikalinga, jei štkštystes, bet klausė te
metu anoje pusėje ir sąlyg-ledimmas save vadino 
se būtum. iros ir daugelio rusinu

United Lithuanian Relijįui mirus, trumpai 
Fund of America, Inc. War? jaunutis (1341-1345) 
house. jaunučio, buvo kiti še-

Pridėk užrašą su savo va^ai kunigaikščiai, ku
du ir adresu prie kiekvier^ pasižymėjo Lietuvos 
dovanų pakietėlio, sąrakfe; Algirdas ir Kęstu- 
įdėtų daiktų ir siųsk į BAL 
sandėlį: { Mtrag skyrius antros

101 Grand Street, Brooklyn padalintas į keturis 
11, N. Y. Tel. EV. 8-6203. jynus. 1. Vakarų sienų 

■Miias; 2. karas su lenkais; 
m t • • • T7" • rikščionybė ir 4 plėtima-len Liejasi Krauįarytus
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Kai Bimba atbimbėjo į Vi*™1“)ir
.. t___  _ (s Vieni ir kiti stengėsinių, jis buvo sutiktas ten s®;,^ena stengėsi 

„Lietuva, Tėvynė mūsų”... sėti lietuvius.
ietuvos kunigaikščiai ziū- 

Lietuvoje bolševikai ėiųj vakarus ir norėjo Lie- 
pūsti patriotizmą.^ Tik ja-įsulieti į vakarų kultū- 
naivūs jie šiuo atžvilgiu, tik nepakentė kryžiuočių 

Vienas jų rašytojas sakcjj pavergti sau Lietuvos 
„Šventas yra žodis „patria’Beg į. žemes.
tėvynė. Tarybiniai žmonę^ gi mūsų kuni- 
myli savo Tėvynę... Gražinamai lengvai valdė pa
mylėdamas amžinojo snieg8rusų žemes. Rusų istori- 
padengtus kalnus, myli ir Š^bai norėtų įrodyti, kad 
šupės šlaitus, nes savo kraų^yo lietuviški kuni-l 
ją jis lieja ir už Gruziją, i
už Lietuvą.”

Žiūrėk, gruzinas, kažku. _ 
gyvenąs, pasidarė nedidelė) Įj |« 
upelės, Šešupės, žinovas i* 4
mylėto j as!... " ____ f

Bet arčiau teisybės bus pa^^ j ko 
klausus, ar is viso ką nor^ 
tas gruzinas zmo apie Lietu,^ loki 
vą. Bet Stalinas ir ]o komi 
sarai gruzinai zmo. Jie tur/. . 
žinoti nes jie iškilmingai bu*“ lys ® 

v ,_.J _ . , . sm ne apie stirnas, tetervirvo pažadėję Lietuvos laisvi, ,gerbti ir savo pažadus suiau^os Metoinkų vysk.
p. Visas atsitikimas trum 

70
, fioj, klebonijos aukšte, ir vi 

Kam gruzinai turėtų het^ kokjo eretik 
kraują^ dabar, kada kara^^^ s dūlyUj 
baigtas . .............................mis. benį man pyįsįek

Tai gal netiesioginis primi^ sujaudinti plauči 
nimas, kad niekada nesiliau^g neprasčiau už dumpk 
ja liejęsis kraujas ten, kui. , „ .
viešpatauja Stalinas... Kristau

  I metų ir sugulę i dulkėtus 
o.i . r/-___ - - buvo toks eiklus, kaip senStudentams IvariniS^Į^ stabų menkystę ir 
Mokymas Rusiįoi !Pm vis dažniau užsigirsda 

J J J i pavasario ir brandžios va
New Yorkas.-.^vestija’*^?“ ^8™*™ 

Nr. 222 praneša, kad Rusijos* P““1 
švietimo komisarijatas iH«-* 0
do įsakymą sustiprinti stu* “ gerų tobu’ 
dentų karinį paruošimą. sulaukė tok.<

Aukštųjų mokyklų rėkto-*“' ta"8esi broliukai - 
j - • . T Bmkas ir kalvis, kuris tąnams ir vedėjams įsakyta pa- , t ’ ... . ’ i • ,■ ■ j. , 1 . -JL, 8d uzo kotas, o kibirkštyskviesti specialistus ir rapes-, ’,. i . • „ a sena ragana, kun bure istingai pravesti karini apmo- . ....

kvma fbuvo dešiniąją akim žliba,
Suprantama, kad Rusijai*™’“I b™“o Sežirb! 

kaskart aiškiau krypstant i*’*“' 
carų imperialistinę politiką,1.
svarbu turėti žymesnę kan-? . ... 5 . . /J r ^taisiais del savo skaisb 
nę Sip gražiai, kad kiekvieno

Vieną vakarą, kai į kleve 
»| ir atstatė savo grūšius ] 
Havo patenkintas broliuke 

Po šio karo Europoje yra lojo vienuolyno viršininką 
išlikę tik 1,500,000 žydų. , heviorių, kiek į dunksanč 

Bet ir prieš juos kai kurio- nors nebuvo dar tie 
se šalyse, kaip Lenkijoj, ky- įįgįUt mąstė, ką čia j 
la antisemitizmas. iivo kuklus, lyg pienė š<

Daug žydų kasdien iš rusų saulėto vyno, kurio bu 
zonos Vokietijoj pereina paS tūzijos. Per mūrinį tvorą 
amerikiečius. aį lė nuo pasaulio ir kliudė

Išlikę Žydai

v 
E 
t: 
y 
s

l
i

3ė nuo pasaulio ir kliudė



ĘJ KONGRESUI
sekimo, besibeldžiant į 
lulio sąžinę ir savo žy- 
s vaduojant pavergtą Lie
k

Todžio-December 28, 1945
AB Uy -----

’Ą>IRMI LIETUVOS KUNIGAIKŠČIAI
AMERIKA

)anijos Lietuviai

sveikiname Amerikos Lie- 
rių Kongresą, širdingiau- 
.i sveikiname mūsų brolių 
seserų Amerikoje energiją 
patriotizmą. Jų pasišventi- 
e ir Jungtinių Amerikos 
dstybių vyriausybės mora
lėj paramoj yra vienintelė 
kra viltis Lietuvai išlais- 
inti ir išgelbėti nuo baisių 
ančių. Linkime didžiausio 
asisekimo Kongreso ištari- 
iams darbams.

JfThe Story of Lithuania”, 
Clų kalba Lietuvos istori
nį antroje dalyje paduoda 
Tnųjų Lietuvos kunigaikš- 
1 laikotarpį. Antroji dalis 
M keturis skyrius.
^firmas skyrius pavadin- 

pirmoji dinastija. Jos 
jrdžia siekia tuos

buvo naikinami senieji 
gai ir jotvingiai. T ;-x-

& susiglaudė, kad 
lojus prieš k]

laikus,

Didžiosios Britanijos Lie- 
uviai

Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Taryba sveikina Ame
rikos Lietuvių Kongresą ir 
linki sudaryti milijoninį fon- 
rą Lietuvai vaduoti.

Lietu- 
geriau 

Vijus prieš kryžiuočius bei 
ivijiečius. Mažieji kuni- 

Jridpjęščiai pradėjo žiūrėti į 
Pirtie Juosius kunigaikščius 
nas sų) į vadus.
ir tų žymiausias tarp pirmųjų 
toli naoljigaikščių buvo Gediminas 
mųją, įL6-1341). Jis stiprino Lie
pai iš vakarų ir rytų. Vaka- 

mįjj.je atsispirti kryžiuočiams 
geite'- Panavo sukrikščioninti 

Skundė kryžiuočius 
joj Rėžiui, dare taikos sutar- 
siiliį g kvietė vienuolius, pirk- 
toįjjį , mokslininkus Lietuvon.

Juose jis paveldėjo plačias 
rusų ir ukrainų žemes. 

-• liūnus valdė paskiras ku

Lietuvoje 
istorinių

paliečia

Škotijos Lietuviai
ju.-ujimus varne pasalias au- 

Škotijos Lietuvių Taryba, ™%kštystes, bet klausė tė- 
vyriausias Škotijos lietuvių Gediminas save vadino 
organizuotos visuomenės at-56te.uvos ir daugelio rusinu 
stovas, sveikiname Lietuvių [yliumi.
Kongresą ir užtikriname jam Foidįediminui mirus, trumpai 

. visišką mūsų moralinę ir ki- house, ė Jaunutis (1341-1345) 
u tokią mums prieinamą para- p^e Jaunučio, buvo kiti še

rną jo planams ir žygiams j^roliai kunigaikščiai, ku- 
Lietuvos laisvei irNepriklau-įo^,du pasižymėjo Lietuvos 
somybei atgauti ir karo meto įjjįjjįrijoje: Algirdas ir Kęstu- 
šblaškytiems lietuviams glo- 
boti, iki šie galės saugiai su
grįžti į Tėvynę.

1- 
5-
1- 
a- 
n- 
o. 
as
re, 
fe- 
di- 
£0-

Ketu Amerikos lietuviai

įs antras skyrius antros 
„ vf58 padalintas į keturis 
^“''tyrius. 1. Vakarų sienų 
=imas; 2. karas su lenkais;

(Iš Šao Paulo, Bradljos). ftlP^°nybS ir 4 plStima‘

Sveikiname Amerikos Lie
tuvių Kongresą ir stojame 
talkon Lietuvos nepriklauso
mybei atsteigti.

uo- 
im-

žu- 
iais 
ištą 
riai, 
gel- 
ivon

Dr. J. šaulys, Lietuvos Pa
siuntinys Šveicarijoje

Sveikinu Amerikos Lietu
vių Kongresą ir linkiu jam 
darbo ir našumo. Jungiuos'Jį'ytuose 
dvasioj su juo bendrame šū-] ' • •
kyje: Tegyvuoja laisva, ne-, 
priklausoma ir demokrati
niais pamatais sutvarkyta 
Lietuvos Respublika!

Sveikinimus Kongresui pri
siuntė įvairios Kanados lie
tuvių kolonijos; Lietuvos 
garbės konsulas Kanadoje 
G. L. P. Grant-Suttie; Gene- 
ralis Konsulas New Yorke J. 
Budrys; garbės konsulai Dr.

tu tais laikais Lietuva 
tarp vakarų ir rytų kul- 

niįjtfS- Vieni ir kiti stengėsi 
J^ėti lietuvius.

ietuvos kunigaikščiai žiū- 
lio? į vakarus ir norėjo Lie

post ją sulieti į vakarų kultū- 
naniizik nepakentė kryžiuočių 
Tau pavergti sau Lietuvos 

,^hes ir žemes.
; gi mūsų kuni- 

u^ščiai lengvai valdė pla- 
jnyįįsrusų žemes. Rusų istori- 
pjjgjlabai norėtų įrodyti, kad 
^nebuvo lietuviški kuni-1

iii#

i £ O

gaikščiai ar Lietuvos valsty
bės dalys. Bet jie negali pa
neigti fakto, kad tie mažesni 
kunigaikščiai klausė Didžio
jo Lietuvos kunigaikščio ir 
jo vardu valdė sritis. Ne ru
sai valdė lietuvius, bet lietu
viai rusus. Šie faktai turėtų 
būti žinomi mūsų jaunimui 
ir kitataučiams, nes jau yra 
išleistų vadovėlių anglų kal
ba, kuriuose bandoma įtikin
ti skaitytojus Lietuvos vals
tybės istorinį nebuvimą, ar
ba rusų valdymą 
nuo pat pirmųjų 
amžių.

Trečias skyrius
Jogailos laikus (1377-1392). 
Skyrius padalintas į tris sky
relius: 1. Jogaila ir Teutonų 
ordinas; 2. Lietuvos ir Len
kijos sutartis 1385 m.; 3. Vy
tauto iškilimas.

Kiekvienam lietuviui svar
bu pažinti aplinkumą ir są
lygas, kuriomis įvyko suartė
jimas dviejų valstybių — 
Lietuvos ir Lenkijos. Šių 
dviejų valstybių kelių šimtų 
metų bendras gyvenimas tu
rėjo viena antrai daug įtakos. 
Be geros šio laikotarpio stu
dijos, joks istorikas negali 
gerai įvertinti lietuvių aspi
racijų į nepriklausomą gyve
nimą.

Antrosios dalies paskuti
nis skyrius kalba apie Vytau
tą Didįjį. Skyrius turi tris 
skyrelius: 1. Vytauto D. val
dymo pradžia; 2. Vytautas 
Didysis ir Kryžiuočiai; 3. Vy
tauto Didžiojo įtaka rytuose 
ir vakaruose.

Lietuvos istorijoje garbin
giausias tarpas yra Vytauto 
laikai. Nuo Baltijos ligi Juo
dosios jūros siekė Lietuvos 
žemė. Jos garbė ir turtai bu
vo žinomi visoj Europoj. 
Kiekvienas lietuvis turi žino
ti Vytauto laikus, nes jie 
ypač pateisina Lietuvos tei
ses į valstybinį gyvenimą.

Šis Jogailos ir Vytauto lai
kotarpis yra tikrasis krikš
čionybės įvedimo Lietuvon 
amžius. Visiems lietuviams 
būtina susipažinti su šiais 
istoriniais faktais.

Mes norime „The Story of

-

Kun. Mykolas Kemėžis,
Bayonnės šv. Mykolo par. klebonas, naujasai 
Kunigų Vienybės Rytų Provincijos pirminin
kas, kurio pareigoms išrinktas šiam mėnesy. 
Sveikindami naują pirmininką, linkime jam 
gražiausio pasisekimo.

Lithuania” plačiai paskleisti 
jaunimo ir kitataučių tarpe. 
Todėl kviečiame visus stoti 
į rėmėjus ir aukoti knygos 
leidimui 5 dolerius ar dau
giau. Tada rėmėjas gauna 
knygą, o kita kopija pasiun
čiama ten, kur ji labiausiai 
reikalinga. Ypač prašome 
jaunimą užsisakyti knygą 
dabar. Kas dabar duoda — 
dvigubai duoda. Knygą rei
kia dabar apmokėti. Neatidė
liojant rašykite čekius 
money order:

Rev. C. E. Paulonis 
207 York St. 

Brooklyn, N. Y.

Tikri draugai 
reikia užprašyti, 
kytų; nelaimėje 
nekviesti.

A. Vaičiulaitis

ar

tik laimėje 
kad atlan- 

jie atlanko 
Teofrastas

BENAMIAI LIETUVIAI TU
RI SAVO KOMENDANTUS 

IR TEISMUS

New Yorkas. — Benamiai 
lietuviai yra viena iš geriau
siai susiorganizavusių tauti
nių grupių Europoje.

Be kitų dalykų, jie rūpina
si savo tarpe palaikyti aukštą 
moralinį lygmenį, reikiamą 
drausmingumą ir tam reika
lui savo stovyklose parenka 
komendantus.

Jie taipgi stengiasi, kad jei 
kokie ginčai kiltų jų tarpe, 
kad jie būtų savo tarpe ir iš
spręsti; dėl to kai kuriose 
vietose yra sudarę net savo 
teismus. Jų gražus savitar
pio sugyvenimas ir susiklau
symas okupacinei vyriausy
bei daro gerą įspūdį. LAIC.

Įspūdingas Parengi
mas Hanau

Eltos agentūros žiniomis, 
Amerikos okupacinėje zonoje 
Hanau stovykloje gyvena per 
3,000 lietuvių. Tai gausiau
sias lietuvių susibūrimas 
amerikiečių zonoje.

Stovyklą išlaiko UNRRA. 
Be lietuvių stovykloje gausu 
lenkų, latvių, estų, italų.

Tvarkai palaikyti sudaryta 
policija iš stovyklos gyven
tojų. Lietuvių, latvių, estų ir 
italų stovyklų vadu paskirtas 
lietuvis.

Veikia gimnazija, pradžios 
mokykla, krautuvė, suorga
nizuotas tautinis ansamblis, 
choras. Stovyklos gyvento
jams leidžiamas informacinis 
radijo naujienų biuletenis, o 
kartą per savaitę išleidžia
mas dail. K. Jezerskio gra
žiai iliustruojamas sieninis 
laikraštėlis ,,Hanau lietu
viai,” kurį redaguoja žurn. 
Aleks. Merkelis.

Gyvas kultūrinis judėji
mas. Neseniai suorganizuotas 
pajėgus vyrų choras, tautinių 
šokių grupė, rengiamos pa
skaitos. Išgarsėjęs Hanau 
lietuviai sportininkai. Kultū
rinio darbo priešakyje stovi 
žurn. A. Merkelis, dail. K. Je- 
zerskis, J. Žemaitis ir kt. Lie
tuvių Sąjungai vadovauja 
prof. dail. V. K. Jonynas, vie
nas iš pirmųjų tos stovyklos 
organizatorių.

Hanau lietuviai gražiai pa
minėjo rugsėjo 8 d. Lietuvos 
šventės dieną. Jau iš vakaro 
lietuvių gyvenamieji būstai 
buvo papuošti tautinėmis vė
liavomis, Gedimino stulpais, 
žaliumynais. Vakare stovyk
los gyventojams buvo su
rengtas koncertas.

Rugsėjo 8 d. išpuoštoje sto
vyklos aikštėje buvo atlaiky
tos iškilmingos pamaldos. Vi
są dieną tęsėsi gausios spor
tinės varžybos, kuriose daly
vavo ir kitų tautybių sporti
ninkai.

Vakare įvyko iškilmingas 
koncertas, kuriame gausiai 
dalyvavo amerikiečių kari
ninkai iš Hanau, svečiai iš 
Frankfurto, vietos UNRRA

16 ESTŲ KELIONE LAIVELIU 
PER TRIS MĖNESIUS

Gruodžio 16 d. Amerikos 
krantus prie Norfolk, Virgi
nijoj, pasiekė 16 estų, atke
liavusių 33 pėdų ilgio laive
liu. Jie keliavo per plačiuo
sius vandenynus keturis mė
nesius. Iš viso jų kelionėj nu
plaukta 8,000 mylių.

Šie nepaprasti keleiviai sa
vo kelionę pradėjo šių metų 
rugpiūčiolO d. iš Stockholmo. 
Š vedi j on jie buvo atbėgę iš 
savo gimtinės Estijos nuo na
cių priespaudos. Kai Estijon 
grįžo ankstesni pavergėjai, 
rusų bolševikai, šie estai pa
siryžo tolimon kelionėn į va
karus.

Savo laivelį „Erma” estai 
pabėgėliai nusipirko Švedi
joje. Kelionei vadovavo du 
prekybos laivyno jūrininkai, 
kapit. Arvid Kuun ir kapit. 
Harry Pahlberg. Kap. Kuun

vadovybė, kitų stovykloje 
gyvenančių tautybių atsto
vai ir daug lietuvių. Koncer
te gražiai pasirodė mišrus 
choras, J. Žemaičio organi
zuotas gausus vyrų choras, 
tautinių šokių šokėjai, in
strumentalistai, solistai.

Gražų įspūdį paliko mažų 
mergaičių šokis.

Anglų kalba buvo išleistas 
graži koncerto programa, ku
rioj tilpo ir du straipsniai 
apie Lietuvą: S. Sužiedėlio 
trumpa Lietuvos istorija api- 
braiža ir žurn. A. Merkelio 
straipsnis apie dabartines 
mūsų viltis.

Programa įteikta visiems 
svečiams. LAIC.

BENAMIAI LIETUVIAI DO
MISI USA LIETUVIŲ 

VEIKLA

susidomėjimo rodo

New Yorkas. — Europoje 
įvairiose vietose leidžiami be
namių lietuvių laikraščiai di
delio
Jung. Amerikos Valstybių
lietuvių veikla.

Svarbesniuosius centrinių 
organizacijų darbus smulkiai 
aprašo, dėdami daug vilčių į 
Amerikos lietuvių pastangas.
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-______Įjflfa istorija įvyko anais giedriais laikais, kada žmo-

J. J. Bielskis ir Antanas 0. ^.lereikėjo bėgti septyniasdešimt mylių pasižiūrėti 
Šalna; latvių, estų ir lenkųar elnio: lokiai patys atvėžliodavo į sodžius, iš- 
organizacijos, ir ištisa eilėL jfdąvo avilius ir grįždavo į savo laužus meduotais 
Amerikos lietuvių veikėjų ir ir linksmi, lyg koki girtuoklė Bet čia kal- 

I.-/? ne aPie stirnas, tetervinus az'meškas, o apie organizacijų. . . .
Sveikinimų ištraukos, taip'.Ž® slelos Medlnlnkų vyskupą Kristupą ir apie jo 

gi sveikintojų ir aukotojw-V's“ atsItlkl“af trūni surašytas Gaurės pa
rašai bus paskelbti spaudoii b Mebonijos aukšte, ir violetine stula suveržtos:

... - .-r, i t> čia darbas kokio eretiko, pasityčiojusio šventunetolimoj ateity. I į;,u ir dūlytL ant už|ų drauge su p0.
i- i------ v~ ' W! iis. Taip bent man prisiekinėjo vargonininkas Ar-

INiekflS Jų i\enon bai$ s, kurio sujaudinti plaučiai tą valandą šnypštė ir 
 lįiJštė neprasčiau už dumples viškose.

,,New York Times savo VySkupą Kristupą buvo jau prakūprinę daug 
editorijalų skyriuje sekma- ja Įžagtų ir sugulę į dulkėtus savo grabus. Ir jis pats 
dienį rašo: „Sulig kiekvienutoks eiklus, kaip seniau. Per pamokslus apie 
mėnesiu, kada raudonoji ar- Yiškų stabų menkystę ir tikrojo Dievo šlovę gerk- 
mija pasilieka rytinėje Euro- vis dažniau užsigindavo. Kaip obelis po žieduo- 
poje, Sovietų Sąjunga pra- ^vasario ir brandžios vasaros leidžia ant savo ša- 
randa populiarumą." i J*- susikloti snaigėms ir užsnūsta tyliam miege, taip

Laikraštis nurodo kad to- -nutar§ Pasilsėti P° ilgu darbo metų. Vyskupystę 
La astis u od , jp^njui, o pats šarmotas nuo amžiaus ir su

se Europos Šalyse, kur uv nuQ (įarĮ3Ll( nuvažiavo į vienuolyną, kur vi- 
laisvi rinkimai, komuiiis'l ^iisrnįnosį^ su]aukę tokios garbės. Džiaugėsi virši- 
partija smarkiai pralaimėjo. (^įaugėsi broliukai — visi jie džiaugėsi: ir var- 
Jugoslavijoje ir Bulgarijoje ir i<ajvjS) kuris tą vakarą taip smogė kūju,
veikia stipri požemio opozi- kotas, o kibirkštys ištryško už pusės mylios,
cija prieš tų kraštų prosovie- ^.tia ragana, kuri būrė iš žolių, iš vėjo ir žvaigždžių, 
tišką režimą. Rumunijai gre- ^Įro dešiniąją akim žliba, plepėjo, esą, apakusi kaip 
šia badas, ir rumunai kalti-. anų broliuko žiežirbų. Bet meskim ją iš galvos,
na ten esančią rusų kariuo- iliau, po trejų metų, ji buvo gerai nubausta: įkiš- 
menę, kuri maistą sau ima iš ^tnalos statinę, raičiota po Dumpliškės dvaro kie- 
vietos žmonių. paskui uždegta. Teisybė, ji ry’-'g" r--j-

Tie faktai gerai P™^a''O1'Lražiai, kad kiekvieno širdy plazdėjo džiaugsmas, 
kokia rykšte yra tautoms_
Maskvos sloga Rautai"? ™tarą- kal Lklev0 vlI?!u?ę sTupe bu,rys k™’ 
luaūUTuu XV covn cruiiciiic nriPR VP1A 1<A1 HZ AlWlI tri-

paskui uždegta. Teisybė, ji spiegė ir prisiekinėjo 
gūsiais dėl savo skaistybės, bet ji svilo ir spirgėjo 
iražiai, kad kiekvieno širdy plazdėjo džiaugsmas.

ije kul- 
ar ne 

lulaičio 
oje ug-

okupacija, nekenčiama Euro
pos žmonių, kankina ir mūsų 
tėvynę, laukiančią išsivada
vimo iš baisios Sovietų prie
spaudos.

• 'atstatė savo grūšius prieš vėją, kai už alyvų tri- 
[ patenkintas broliuko dailidės balsas, sode vaikš- 
denuolyno viršininkas. Jis žiūrėjo ne tiek į savo 

,|rių, kiek į dunksančias girias ir žioruojantį sau- 
nors nebuvo dar tiek sutemę, kad neįskaitytum 

gj|Q. Jis mąstė, ką čia padovanojus vyskupui, kuris 
^kuklus, lyg pienė šalia kelio, ir net neparagavo 
/alėto vyno, kurio buvo atsiuntę kartūzai iš Pran-

'į Per mūrinį tvorą, kuri Viešpaties tarnus gy-
jjTĄUėto vyno, kurio buvo atsiuntę Kartūzai is rran-

Tas, kuris pamėgo knygų-" per mūrinį tvorą, kuri Viešpaties tarnus gy- 
turės ištikimą draugą, išmiū' pasau]i0 įr kliudė velniams ten šmižinėti, jisai 
tingą patarėją, linksmą bi- J® 
čiulį ir jausmingą suramin-

I. B

toli, baltose lygumose, išvydo juodą kuokštą, kuris štai 
krustelėjo ir per sniegus brido artyn: per pusnis klam
pojo ten senelis vyskupas. Jis buvo išėjęs į šerkšnu api
bertas girias pasiklausyti Dievo tarp tų kuplių liepų ir 
lieknų pušų. Dabar jis grįžo žilas nuo metų ir parau
dęs nuo žiemių vėjo. Pasikėlęs sutaną, apšilęs, jis pūš
kavo be kelio, per arimus ir pievas. Viršininkas, atsi
rėmęs į obelį, nuo kurios, krustelėjus, biro sniego 
žvaigždelės, matė, kaip vyskupas pora sykių suklupo 
ir skurdžiai kėlėsi, o į kalvelę ties tvora jis beveik rėp
liojo, nes takas čia buvo čiuožusių broliukų nuslidinė- 
tas.

Nedrąsiai sugirgždino senelis Kristupas sodo vartus 
ir įėjęs į taką tarp erškėčių purtė sniegą nuo sutanos.

— Šviesybe, alsinatės šitokiam amžiuj.
Vyskupas jam atsakė:
— Nesu šviesesnis už kitus ... O miške, rodos, girdi 

patį Dievą šalia savęs tyliai ir galingai alsuojant. Vie
nišam genio kalenime jauti kažką stebuklingo ir jau
kaus. Ir daviau sau žodį kasdien nukiūtinti į girias.

— Tokiam amžiuj!
— Mielas tėve! Ai' nėra Šventam Rašte pasakyta: 

„Kalnai šokinėjo kaip avinai ir kauburiai kaip avinė
liai.” Taigi, brangusai, Aukščiausiojo galybė ir man 
suteiks dar tiek jėgų, kad galėsiu bėgioti ir šokinėti, 
kaip tie pranašo ėriukai.

— Taip, — tarė viršininkas, žvelgdamas į danguj au
gančias žvaigždes. — Viešpats padarė su mumis didžių 
dalykų; mes pasidarėme linksmi.

— Bet, tėve, linksmam būti yra sunkiausia. Džiaugs
mą reikia pirkti didele šventumo, aukojimo ir meilės 
kaina.

Juodu žengė grikšinčiu sniegu į vienuolyną. Broliu
kas kalvėj daužė geležį ir giedojo. Medyje kiauktelėjo 
apsisapnavus kuosa ir vėl nutilo.

Susyk viršininkas tarė sau garsiai:
— Jau!
Ir iš džiaugsmo jis net suplojo delnu į breviorių.
— Kas? — nustebo senelis Kristupas.
— Nė pats nežinau. Kartais mus pradžiugina ko

kia nors mintis taip staiga, kad jos net nespėji sugau
ti. Šitaip ir man dabar atsitiko.

O tačiau jis žinojo, dėl ko šūktelėjo aną žiemos va
karą sode. Jį lyg kokia šviesa nuplieskė: vyskupui rei
kia rogių!

Tik pagalvokit! Padarys vienarkles roges, su stir
nų kailiuku ant kojų, su varpelio tintėjimu žiemos miš
kuose. Taip, važnyčios patsai vyskupas. Jis sėdės atsi
lošęs, retkarčiais botagu mostels arkliui, kuris karpys 
ausimis ir prunkš, įrietęs kaklą, žmonės iš pirkių eis į 
kelią, maži vaikučiai rodys į senelį ir kuždėsis. Jie ro
dys laibais savo pirštukais ir šnabždės: „Vyskupas,

vyskupas!” O jisai prisiartins prie jų, laimins ir sne- 
kėsis su jais, vyžotais baudžiauninkais. Ir kai išdrįsęs 
kuris jų prieis prie rogių, apčiupinės jas nuo pavažų 
ligi jienų, Dievo tarnas jiems sakys: „Tai vienuolyno 
dovana.”

— Broliukui dailidei rytoj liepsiu imtis darbo, — 
tarė sau viršininkas, vyskupui nieko neužsimindamas.

Rytojaus dieną į vienuolyną užsuko grafas Tarvy
das su dešimtine: kviečių maišais, gyvu jaučiu, tokiu 

"narsiu, kad jį varė penki bernai, ir lokio kailiu, sume
džiotu rudenį Čiuplynės trakuos. Kitą dieną, keliauda
mas į Medininkus, vienuolyne sustojo Vilniaus vysku
po sekretorius Ksaveras, linksmas ir galingas kunigas. 
Jis ne tiek meldėsi ir Dievą garbino, kiek pilstė midų 
ir krimto zuikieną, ir vis pasakojo apie didžiojo kuni
gaikščio medžioklę, kurioj buvo nušauta eibė stirnų, 
šernų ir lapių — kas čia visus juos ir sukaitys! Paskui, 
baigiantis savaitei, apie Skuodą pasirodė maras. Vie
nuoliai ištisas dienas ir naktis meldėsi ir pasninkavo. 
Pats viršininkas važinėjo po parapijas ir sakė niūrius 
pamokslus apie žmonių nuodėmes ir Viešpaties rūsty
bę, graudino savo klausytojus amžinomis kančiomis de
gančioj smaloj, liepė jiems taisytis: sunaikinti pasku
tinius stabus ir iš savo tarpo išmesti raganas bei kerė
tojus; gal tada Dievas kylančią nelaimę nukreips pro 
šalį.

Kai viršininkas grižo ir vėl atsiminė roges, artinosi 
Užgavėnės. Jis broliui dailidei liepė šokti prie darbo.

Ir štai nuo ryto ligi vakaro broliukas dailidė tašė, 
obliavo, kalinėjo ir giedojo vis skardžiau ir skardžiau. 
Juo tolyn jis dirbo, juo nuostabesnių dalykų jo galvoj 
kilo. Ne, tai nebus kokios gramozdiškos šlajos, kurias 
tempia sulysęs ašvienis. Jo rogės žvilgės kaip provin
cijolo tabokinė, ir jose bus pilna visokių paveikslėlių. 
Vienam šone jis išdegino Lietuvos karalaitį šv. Kazi
mierą su lelija rankoj, antroj pusėj gauruotą lokį su 
medžiotoju ir trimis skalikais. Pryšaky rogių tekėjo 
saulė su tiekos spindulių — akys raibo į juos pasižiū
rėjus. Nemanykit, kad pavažos buvo pamirštos. Ne! 
Jose čiubėjo dagiliai, čiulbėjo sniegenos ir skraidė šar
kos. Jose tupėjo smulkios voveraitės su riešutu pirma- 
galinėse kojytėse ir nardė ūdros, jieškodamos grobio. 
Ir atrodė, kad rogėms nė žirgo nereikės: pakels jas į 
orą visi tie lokiai ir elniai, nuneš jas startos ir varnė
nai, nuneš į patį dangų, kaip pranašą Eliją anais lai
kais.

laivelį Amerikos

pradžioje šie ke- 
jau beveik matė

vežėsi žmoną ir tris vaikus, 
nuo 3 iki 10 metų amžiaus. 
Kap. Pahlberg turėjo žmoną 
ir 3 metų dukrelę. Laivas tu
rėjo tris kambarėlius, ku
riuose nė vienas suaugęs ne
galėjo stovėti — taip maži 
jie buvo.

Iš pradžių kelionė buvo ra
mi, jūra tyli. Bet nuo Dani
jos iki Škotijos laivelis buvo 
blaškomas jūroje keliolika 
dienų. Vaikai sirgo jūros li
ga. Škotijoje jie sustojo 
trumpai. Pasiėmė geriamo 
vandens ir kenuoto maisto. 
Iš ten leidosi į Dubliną, Ai
rijos sostinę. Iš ten drąsūs 
estai leidosi Madeiros kryp
timi. Jūra buvo vėl rami ir 
vėjas putė kaip tik pageidau
jama kryptimi. Madeiroj jie 
pasiėmė pusantro tono van
dens, nusipirko kenuoto pie
no, žuvies ir daržovių. Iš ten 
jie pasuko 
link.

Gruodžio 
liauninkai
Atlantic City pakrantes, bet 
užėjo šiaurės rytų audra ir 
nubloškė juos į pietus. Geria
mo vandens atsarga baigėsi, 
jūros vanduo nuolat pylėsi į 
laivelį. Vyrai pompavo van
denį, kiek tik įmanė. Laivo 
propeleris pražuvo, bet bėg
liai vilties nenustojo. Paga
liau prie Hatteras iškyšulio 
juos pastebėjo vienas karo 
laivas, kurio įgula davė es
tams geriamo vandens ir rei
kalingų rodyklių. Po to 16 es
tų pasuko į Virginijos pusę 
ir taip gruodžio 16 d., po 4 
mėnesių ir 6 dienų kelionės, 
visi sveiki ir laimingi išlipo 
Amerikos krante.

Koks dabar šių estų liki
mas, nežinia. Jų pavojinga 
kelionė yra aiškiausias atsa
kymas į plepalus tų žmonių, 
kurie bando save ir kitus į- 
tikinti, kad Estijoj, Latvijoj 
ir Lietuvoj dabar esanti lais
vė ... Jei žmonės stato savo 
gyvybę į didžiausius pavojus, 
kad tik išspruktų nuo „ro
jaus”, tai čia nebetenka jo
kių aiškinimų daryti.

Net ir varnos, sutūpusios obelų viršūnėse, kraipė gal
vas ir kvarksėjo: „Greičiau, greičiau-čiau!”.

Broliukas dailidė iš tikrųjų jau slinko prie galo. Tik 
jam dar reikėjo užpakalyje rogių nupiešti žuvį, krikš
čionybės ženklą, o tai bus ne kas kita, kaip didžuvė, su 
dvišaka uodega ir su švirkščiančiu vandeniu iš galvos.

Išaušo diena, pilna mėlyno dangaus diena, kai me
džiai nerimo dėl žengiančio pavasario, kai vanduo cap- 
sėjo nuo sniegotų stogų ir žvirbliai krūmuose mušda
miesi rėkė, kad greit bus šilta. Ir kaip tik tą dieną ro
gės buvo ištrauktos iš pašiūrės ir nuvilktos į kalvę.

— Opiai! — tarė broliukas kalvis ir taip žiebė kūju, 
kad aplink stovėjusieji ausis užsikimšo.

Dirbo kalvis ištisą dieną ir naktį. Jis daužė raudo
ną geležį, lankstė ją ir giedojo vis garsiau ir garsiau. 
Kai saulei tekant viršininkas užsuko pas jį ir ketino 
priminti, kad nors valandėlę migteltų, didžiai nustebo 
išgirdęs broliuką šaukiant ne apie Dievo garbę ir dan
gaus angelus, o apie lydekėlę, marių žuvelę, ir apie 
mergelę aukštam tėvo dvare.

— Vaikeli, gailėkis už nuodėmes! — įspėjo viršinin
kas jį. — Kas per dainos čia, kur tik Aukščiausiojo 
vardas gali skardėti.

Broliukas nusišluostė prakaitą nuo kaktos ir pasirė
męs ant kūjo žiūrėjo nuoširdžiu žvilgsniu, tarsi nieko 
nesuprasdamas.

— Na, sakyk: greit žadi apkaustyti?
— Rytoj.
Ir kalvis valandėlę snustelėjo čia pat, ant narų. Pas

kui vėl skambėjo geležis, švilpė dumplės, o sutemus 
kibirkštys pro kaminą virto kamuoliais, lyg bitės iš 
avilio. Iš tolo atrodė, kad kilo gaisras. Ir kai auštant 
broliukas baigė kaustes, pats negalėjo atskirti, kur čia 
žarijos, kur geležis ir kur medis. Jis kaip matai už
migo, vos pasiekęs narus. Jis gulėjo, kaip lokys irštvoj, 
ir jo žiemos miegas būtų buvęs labai ilgas: bet iš kal
vės jį ištraukė vienuoliai, kurie sukilę ankstyvųjų mi
šių, sode išvydo gaisrą ir išgelbėjo žmogų, bet rogės 
taip ir liko ugnyje.

Labiausiai jų gailėjosi broliukas dailidė. Jam tiesiog 
ašaros liejosi per skruostus. Tai kas, jei šiemet nebūtų 
regėjęs važinėjantis jomis! Kalvos pernakt nusiėmė 
baltas savo kepures, o eglės atrodė tokios tamsiai ža
lios, kad net kvapą gniaužė į jas pažvelgus. Pavasaris! 
Bet kas būtų buvę per kitas Kalėdas! Koks skridimas 
laukais rogėse!

Vyskupas Kristupas, auksinės sielos vyras, apie ro
ges ir jas ištikusią nelaimę nieko taip ir nesužinojo: 
prieš kelias dienas vaikščiodamas jis nusišaldė, o tą 
pačią naktį, kada gaisras kilo, gera jo dvasia pasibel
dė į dangų ir ten buvo su dideliu rykavimu priimta, 
giedant angelams ir šlovinant Viešpatį patriarkams.

Atėjo ir pusiaugavėnis.
— Greičiau, broliuk, greičiau! — sakė jam viršinin

kas, beveik diena iš dienos ateidamas pasižiūrėti.
— Greičiau, broliuk! — jam kalbėjo vienuoliai.
— Greičiau, greičiau! — ragino jį ir virėjas, kai tem

stant atnešdavo rėtyje virtų pupų jam vakarienės.
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KALBĖJO BUVUS 
LIETUVOJ

Gruodžio 13 d. Interna- 
tionalis Institutas Philadel- 
phijoj surengė paskaitą. Kal
bėjo p. Robert Heckert, KYW 
radijo stoties žinių davėjas. 
Kalbėtojas yra aukšto moks
lo, daug aplankęs ir gerai pa
žįstąs pasaulį ir pasaulio po
litiką. Jo kalba ir lietė šių 
dienų pasaulį. Jis yra lankę
sis kelius sykius visoj Euro
poj, du sykiu lankėsi SSSR, o 
1926 metais buvo Lietuvoj.

Savo ilgoj kalboj nušvietė 
pirmojo pasaulinio karo pa
sekmes ir taikos kelius. Jis 
išvedė palyginimą, kaip ir 
dabar po antro karo yra pa
siimu ir skirtumų. Pažymėjo, 
kad po ano karo taikos visi 
norėjo, bet sudarytas Tautų 
Sąjungos Statutas su taikos 
sutarimais, prisidėjo prie to, 
kad ta sutartis nebuvo pa
tvirtinta Kongreso. Prie to 
prisidėjo, kad sugrįžę vyrai 
pasakojo, kad visi kiti nege
ri ir geriau palikti juos sau. 
Panašai dedasi ir dabar. Bet 
yra skirtumas, nes dabar 
tautų Sąjungoj dalyvauja ir 
Rusija, kuri nedalyvavo po I 
karo. Ir dabar sutarčių da
rymas atskirtas nuo UNO.

UNO likimą pranašavo ne
sėkmingą. Jis pažymėjo, kad 
jo nuomone nebus taikos, jei 
visos tautos nesutiks atsisa
kyti savo tautinės bei valsty
binės absoliutės viršenybės. 
Jis mano, kad to nenorės pa
daryti Amerika ir Rusija, o 
Anglija gal ir sutiks tai pa
daryti pati pirmoji. Kad Ru
sija dabar esanti susirūpinu
si dėl atominės bombos ir ki
tų dalykų. Todėl Rusija ilgai 

.pasiliks neaiški. Aiškiai pa
sakė, kad Sovietų idealas yra 
pasaulinis sukomunistinimas. 
Jie siekia to defensyviniu ir 
ofensyviniu būdu. Po kari
nio laimėjimo prie Stalingra
do, Rusija pradėjo ofensy- 
viai pulti visus. Ji vartoja 
propagandą, kariuomenę, 
penktakojus ir kitas priemo
nes. Jie ir šiandien dar lau
kia, kad kapitalistinės val
stybės tarp savęs pjautųsi, o 
jie atneš komunistinį rėžimą.

Po kalbos buvo diskusijos. 
Vienas jaunas vyrukas už
puolė kalbėtoją kaip antiso- 
vietinį, bet negalėjo to pa
remti, nes kalbėtojas pasakė, 
kad jis tik sako faktus, ir 
tiki į laisvą valstybių kriti-
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kavimą kaip savo Amerikos 
taip ir Sovietijos.

Asmeniškai pareiškė, kad 
jis labai simpatizuoja lietu
vių, estų, latvių ir kitų tau
tų siekimams, nors jis ir ma
nąs, kad dabartiniu metu ne
są vilties, kad jos atgaus sa
vo Nepriklausomybę. O jų 
pripažinimas esąs tik kaip 
rekordas.

PO ATLAIDŲ
Gruodžio 16, 17 ir 18 dd. į- 

vykę 40 vai. Atlaidai šv. Ka
zimiero parapijoj praėjo 
šventoj ir iškilmingoj nuotai
koj.

Jau iš anksto parapijie
čiai buvo pasirengę toms di
delėms iškilmėms ir pasinau
dojo labai sėkmingai. Daugu
ma parapijiečių priėmė šv. 
Komuniją, daug adoravo šv. 
Sakramentą, lankė Jį ir gar
bino. Pritaikytus pamokslus 
pasakė lietuviai kunigai iš 
apylinkės ir toliau.

Sekmadienio vakare pa
mokslą sakė kun. A. Alaus- 
kas, pirmadienio rytą kun. 
Paukštys, vakare kun. Pečiu- 
kevičius, antradienio rytą 
kun. Daumantas, Girardville 
klebonas, vakare užbaigė 
kun. F. Garmus. Jis savo pa
moksle labai ryškiai ir jaus
mingai kreipėsi į šv. Sakra
mentą, prašydamas gelbėti 
kenčiančią ir žūnančią Lie
tuvą.

Atlaidų metu bažnyčia ir 
altoriai buvo papuošti gėlė
mis, bei religiniais naujais 
rūbais. Taip buvo pirmą sy
kį vartotas naujas Umbracu- 
lum—šv. Sakramentui užsta
tyti vėliava. Per procesiją 
buvo nešamas naujas Balda
kimas. Tuos naujus daiktus 
paaukojo parapijietės Rim
kienė ir Tamošiūnienė.

Procesiją sudarė mokyklos 
vaikučiai, visi uniformuoti, 
giedodami kaip angelėliai. 
Procesijoj dalyvavo ir daug 
kunigų net iš toliau. Ten bu
vo kun. P. čėsna, kun. V. 
Martusevičius, kun. Paukš
tys, kun. Garmus, kun. šuke- 
vičius, kun. Nanorta, kun. 
Pečiukevičius, kun. A. Pulo
kas, kun. Nevarauskas, kun. 
St. Lukšys, kun. S. Mažeika, 
kun. čepukaitis, kun. J. Luk
šys, ir namiškiai kunigai.

VISUS APDOVANOJO 
KALENDORIAIS

Šv. Kazimiero parapijos 
parapijiečiai visi apdovanoti 
gražiais parapijos kalendo
riais. Jau antri metai kaip 
jie gauna gražius kalendo
rius Kalėdų dovanų iš savo 
parapijos.

MIRĖ

Gruodžio 14 d. mirė a.a. 
Ona Talušienė, 322 Green
wich St. Velionė ilgai ir sun
kiai sirgo apie pusę metų. 
Daugumą laiko sirgo namuo
se ir buvo slaugoma savo 
dukrelės p. E. Butikienės.

Per visą ligą ligonė ramiai 
ir rimtai ruošėsi mirčiai. Ji 
dažnai kvietė kunigą su šv. 
Komunija. Paskutiniu laiku 
ji aiškiai matė, kas jos lau
kė. Bet tas jos negąsdino, 
bet tik stiprino jos jausmuo
se, kad galėtų tinkamai susi
tikti su savo Viešpačiu. Po 
merdėjimo nuo vidurnakčio, 
užmigo amžinu miegu penk
tadienio rytą.

Velionė turėjo 63 m. am
žiaus. Paliko nuliūdime vyrą 
ir vaikus, dukterį vienuolę. 
Iškilmingai palaidota gruo
džio 19 d. Laidotuvėse daly
vavo daug žmonių, paaukota 
daug šv. Mišių aukų, kaip 
paskutinė auka ir dovana. Il
sėkis ramybėj.

VYČIAI LAIMĖJO
Vyčių 3-os kuopos krepši

nio komanda gruodžio 18 d. 
žaidė pirmąsias rungtynes 
Katalikų Jaunimo draugijos 
suorganizuotoj Lygoj. Jie 
žaidė šv. Monikos krepšinio 
komandą. Mūsų vyrukai šį 
kartą laimėjo 36-17. Žaidė 
šie: E. Palilonis, F. Barčius, 
J. Utkus, P. Utkus, P. Vala
vičius, J. Remeiza, P. Pupis.

Ši komanda atrodo labai 
stipriai ir laukiama, kad ji 
laimėtų pirmąją vietą lygoje.

SUSILAUKĖ SŪNAUS

Gruodžio 1 d. Mr. & Mrs. 
Bieri, 1622 S. Front St., susi
laukė sūnaus. Ponia Elena 
Bieri, buvusi p. Daukaitė.

Ji ištekėjo už Lt. Bieri, 
kurs ir dabar dar tebetar
nauja kariuomenėj. Naujagi
mis sveikai auga ir laukia 
kuomet bus pakrikštytas. 
Jaunąją šeimyną sveikina p. 
Daukai ir kiti jų draugai bei 
pažįstami.

STAIGA SUSIRGO
Alekas Karpis, 1818 South 

Water St., sunkiai ir staiga 
susirgo. Ligonis yra jau pa
talpintas ligoninėj ir gydosi.

Jį ištiko sunkesnis para
lyžius. Tikima, kad jo jėgos 
neapleis ir jis vėl pasveiks. 
Juo gyvai rūpinasi ką tik iš 
kariuomenės sugrįžęs sūnus 
ir žmona. Gydomas Miseri- 
cordia ligoninėj.

Tel. DEW. 5136 l
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BAISUS SPROGIMAS
Gruodžio 17 d. West Phila- 

delphijoj įvyko didelis spro
gimas, kurs sukėlė didelį 
gaisrą, sunaikinusį 63 naujus 
pastatus.

Sprogimas buvo labai di
delis, kad daugelis žmonių 
taip išsigando, kad pradėjo 
manyti, kad jau atominės 
bombos krinta ant jų namų.

Iš visų namų gyventojai 
turėjo išeiti, šaltas oras pa
daręs benamius žmones tik
rai labai sujaudino, kad jie 
nežinojo kur eiti ir ką dary
ti. Dauguma tų gyventojų 
neteko ir viso savo turto.

PRALOŠĖ KREPŠINĮ
Gruodžio 15 d. šv. Kazi

miero parapijos mokyklos 
krepšinio komanda žaidė pir
mas žaidines CYA lygos tur
nyre. Žaidė su galinga šv. 
Monikos parapijos komanda. 
Mūsiškiai pralaimėjo 44-20. 
Mat, šv. Monikos komanda 
jau keli metai kaip dalyvau
ja tose rungtynėse, turi gerą 
salę ir daug žaidėjų, gali pa
sirinkti. Bet mūsų nenusime
na.
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Matę nelaimę sako, kad tai 
buvo mažas paveikslas, kas 
atsitinka karo šalyse, kai 
viskas būna sugriaunama, 
sudega ir žmonės nieko ne
betenka.

PAVOJINGAI SERGA
Pietinės Philadelphijai ge

rai žinomas Antanas Miro
nas. Neseniai jis buvo vėl su
žeistas ir padaryta sunki 
operacija. Dabar jis sunkiai 
ir pavojingai serga Mt. Sinai 
ligoninėj.

IŠGELBĖTI IŠ SOVIETŲ 
ROJAUS

Eltos telegrafo agentūra 
iš vakarų Vokietijos praneša, 
kad rugpiūčio pradžioje 
Nuernberge dešimt lietuvių 
buvo prievarta susodinti į So
vietų Rusijon vykstantį 
transportą.

Bambergo stotyje, prieš 
apleidžiant amerikiečių zoną, 
buvo padarytas transporto 
tikrinimas, per kurį „repatri
juojamieji” buvo užtikti. Pa
tikrinus, kad jie yra iš tikrų
jų gabenami prievarta, trem
tiniai buvo paleisti ir ameri
kiečių karišku sunkvežimiu 
grąžinti atgal į Nuernbergą.

LAIC.

Karys Rimgaila Juozas 
greit suprato, ką reiškia bū
ti stipriam ir augalotam vy
rukui. Vos prisiartino prie 
fronto linijos, jau ten nebu
vo ramybės. Neprietelio kul
kos pradėjo lankytis. Vi
siems reikėjo slėptis. Bet 
kur? Namų nėra, miškai iš
nykę, žemė sulyginta. Kur ne 
kur kyšo uolos, ar šiaip su
verstos žemės krūvos.

Bet noras gyventi tuoj vi
siems pasako, kad visų išsi
gelbėjimas yra žemė, iškasta 
duobė ar kaip jie sako — la
pės urvas. Žemo ūgio ka
riams tas nesunku, nes jie 
šiek tiek pakasę jie jau ir 
gali paslėpti savo galvą. Bet 
netaip lengvai ėjosi Juozui, 
kol jis galėjo išsikasti tiek, 
kad galėtų pasislėpti. Ir rei
kėjo prakaituoti Juozui, kol 
jis iškasė savo urvą akme
nuotoj ir uolėtoj žemėj.

Bet kokia paguoda, kai jau 
karys turi žemėj urvą. Juk 
dabar nieko kito nėra, kas 
galėtų juos saugoti, kai Ga
lybių Ranka aukštybėse ir 
čia Jo žemės pluta.

Nedidelis malonumas ten 
ilgiau pasilikti. Kai lyja, tai 
tuoj purvynas pasidaro jų 
patalas. Kai sausa, tai dulkių 
debesys nuolat glosto karių 
veidą. Neretai ir ta pati že
mė pasikelia aukštyn ir nusi
leidžia ant karių nugaros, ir 
pridengia juos kelių pėdų že
mės sluoksniu, kartais . . . 
kaip sakant visus gyvus ten 
palaidoja.

Nežiūrint to fronte apka
sai yra labai gera priebėga 
išvargusiam ir pailsusiam at
silsėti, ligoniui bei sužeis
tam ramybės atrasti, kol kas 
toliau paims ir ligoninėj pri
glaus. Ir apkasuose reikėjo 
pasilikti dienų dienas, naktų 
naktis.

Neužteko vienų apkasų. 
Kai mūsų karių linija žengė 
pirmyn, tai mes negalėjom su 
savim nusinešti savo mielų 
iškastų duobių. Todėl mes 
turėjome ne sykį, bet vėl ir 
vėl taip pat sunkiai dirbti, 
vėl savo gyvybės apsaugos 
duobes kastis ir savo kūnus 
slėpti nuo neprietelių, kurie 
arčiau ir arčiau slinko prie 
mūsų, ir prie kurių mes tu
rėjom artintis.

Nemaža pergyvendavom 
apkasuose. Ne sykį nežinoda
vome ar tai yra diena ar nak
tis. Mat dieną aptemdavo 
kaip naktį nuo dūmų, dulkių, 
žemės ir oro susimaišyme, o 
naktį, taip ugnis nušvisdavo, 
kad atrodydavo kaip diena. 
Dienos nuo nakties nebeat- 
skirdavom, ir viską per vieną 
laikydavom. Mums vien tik 
viltis, kad gal būsim iš ten 
išvesti ir kitokin gyveniman 
nuvesti.

Tiesa, kad dažniau dienos 
metu mes visi „ilsėdavomės,” 
jei taip būtų galima pasaky
ti. Mat, dieną vis greičiau pa
matydavo priešas, tad vieni 
ir kiti rengdavosi nakties ko
vai ar pasitenkindavo toli
mesniais apšaudymais. Ra
mybės ir saugumo ir tuomet 
negalėdavai jausti. Bet die
ną vis dar neatrodydavo 
taip baisu.

Naktį prasidėdavo di
džiausi puolimai, visokį ypa
tingi uždaviniai, įsiveržimas 
į priešo linijas, patikrinimas 
jų stiprybės, užpuolimas ko
kio nors jų stipriausio posto 
ir tt. Nakties atakos būdavo 
baisios, bauginančios, žiau
rios, netikros. Kai pragariš
koji nakties ugnis suliepsno
davo iš abiejų pusių, tai vi
dury esantieji kariai, nebe- 
žinodavom kur esame nei 
kur greit būsime. Ir tai tęs
davosi naktį iš nakties. O ko
kios ilgos tos kovos naktys.

Prisimindavom U.S. vasa
ros gražią naktį. Kaip ten ge
ra ir miela būdavo. Ar kai ei
ni paupiu vijūnų jieškoti, ar 
kaip žiūri į žvaigždėtą dan
gų. Viskas taip būdavo ramu. 
Tik retai kur pabaidytą

paukštetlį sutikdavai, ar žvė
relį pakeldavai. Bet čia. Koks 
skirtumas. Čia rodėsi, kad 
dangus su žeme maišosi, kad 
geležiniais ratais ant dan
gaus važinėjasi, kad visų ša
lių ir visų padangių perkūni
jos ir žaibai susirinko ant 
mūsų vargšų pečių.

Viskas taip triukšminga, 
gąsdinančiai, taip baisu. Lėk
tuvų ūžimas, jų paukštelių 
arba bombų žemėn mėtymas, 
didelių patrankų ugnis, viso
kių automatiškų ginklų traš
kėjimas, šrapnelių sproginė
jimas, ugnies iš tankų ir vi
sokių kitokių kariškų vežimų 
leidimas, apglušindavo jau
nuolių sielas. Nebenorėda- 
vom tuomet nei nieko galvo
ti, nei gyventi, nes ir nežino
jom ar ilgai beteks gyventi.

„Atsimenu vieną kovos 
naktį. Mūsų buvo nemažas 
būrelis. Visi jauni, pasiryžę, 
draugiški, turį vilčių ir atei- 
tin žiūrį, šviesai ir tamsai be
sikeičiant, nežinant, bet be
laukiant ar ir nelaukiant, 
matėm ir jautėm kaip mir
ties angelas tarp mūsų pasi
sukdavo. Ir koks jis negai
lestingas. Jis pradėjo rinkti 
iš mūsų. Jis buvo labai rajus. 
Skynė mus būriais. Retėjo 
mano draugų eilės. Jie ten 
pat buvo išskinti, atskirti, 
kitan pasaulin pasiųsti. Su
aimanavo Edward, John, Jim 
. . . ir šimtai. Ir aš būčiau 
buvęs su j ais, jei ne laimin
gas nujautimas pakeisti duo
bę, kitur išeiti, laimės pajieš- 
koti. Ir kaip tai būta tikrai 
laimingos valandos. Išlikau 
gyvas.”

K. Stan. R.

Trūksta Mokytoja 
Lietuvoje

New Yorkas. — Lietuvoje 
toks didelis mokytojų trūku
mas, kad nė greitomis orga
nizuojami kursai nesugeba 
jų pakankamai paruošti.

Tiesa, ir kandidatų mažai 
teatsiranda, nes kas tik ga
li, ieško užsiėmimo, kuris 
mažiau varžytų jo įsitikimus 
ir sąžinę. Neturėdami ko
munistinio įsitikinimo žmo
nių, okupantai mokytojais 
skiria asmenis be reikiamo 
išsilavinimo.

Kad nors kiek praplėstų 
jų žinias, prie Vilniaus Pe
dagoginio Instituto ir prie 
Mokytojų Seminarijos atida
rytas specialus kursas mo
kymo už akių — pamokos 
teikiamos pasikeičiant laiš
kais.

,,Pravda” praneša, kad tuo 
būdu apie 600 gimnazijų, pro
gimnazijų ir pradžios mokyk
lų mokytojų, neatsitraukda
mi nuo darbo, stengiasi pagi
linti savo žinias. LAIC.

ŠVEICARŲ LABDAROS 
DRAUGIJA ĮSTEIGĖ 
LIETUVIŲ SKYRIŲ

New Yorkas. — Ištrėmime 
esantieji Lietuvos vyskupai 
pažymėjo, kad Vokietijoje ir 
Austrijoje esantiems lietu
viams tremtiniams šelpti au
kos galima siųsti adresu: 
Union de Charitė, Lucerne, 
Mariahilfgrasse, Postcheck 
VII-1577-LUZERN, Switzer
land, pažymint „Pour la Cari
tas Lithuanienne”. LAIC.

NEMUNAS — DVIEJŲ 
RUSŲ ŽINIOJE

New Yorkas. — Tvarky
mas susisiekimo Nemunu pa
vestas inž. černobrivcevui ir 
inž. Proskuriakovui.

Esą, Nemunu jau pradėjo 
plaukioti trejetas garlaivių, 
jų tarpe: „černiakovski” ir 
„Maksim Gorki”. Prekių per
vežimas, kaip praneša „Iz- 
viestija” Nr. 166, esąs labai 
menkas.

Nemuno navigaciją tvar
kantieji darbininkai yra su
varyti į specialų kolektyvą.

(Iš Vilniaus padavimų) ]
Šimtą dvidešimt metų : 

Šventaragio slėny stovėjo ' 
rūstaus Perkūno — dievų ir : 
žmonių karaliaus — šventyk
la, šimtą dvidešimt metų 
prieš jojo statulą nei valan
dėlei negęstanti rusėjo šven
toji ugnis, o požemiuose bu
vo laikomos garbinamos gy
vatės.

Bet štai Didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių sostan atsisėdo 
Jogaila, šis, pasikrikštijęs ir 
pasižadėjęs visą Lietuvą pa
krikštyti, vedė lenkų kara
laitę Jadvygą ir buvo išrink
tas lenkų karalium. Ilgai ne
laukdamas, su karaliene, di
dikais ir lenkais dvasininkais 
atvažiavo Vilniun ir ėmėsi 
stabmeldžius krikščioninti.

Kai minios žmonių buvo 
pakrikštytos, imtasi visos 
stabmeldybės žymės naikin
ti.

Pirmoji griuvo Perkūno 
šventykla. Iškirsta šventasis 
alkas, sugriauta aukuras, ai-1 
toriai ir sienos, išmušta gy
vatės ir žalčiai, dievaičių sta
tulos sugurdinta ir Nery pa
skandinta. — Paskutinis Kri- 
vė-Krivaitis Gintautas pasi
slėpė apylinkėse ir ten baigė 
paskutines savo gyvenimo 
dienas, apgailestaudamas 
dievus, kuriems ligi pat mir
ties paliko ištikimas.

Nieko neliko iš senosios 
šventyklos, išskyrus pože
mius ir bokštą, iš kurio kri- 
vės skelbė žmonėms dievų 
valią. Norėta, kad nieko ne
liktų, kas galėtų žmonėms 
priminti senuosius jų dievus. 
Šventyklos griuvėsiuose, kur 
stovėjo aukuras, pastatyta 
pergalės kryžius*), kurio ne
lietė net statydami ant su
griautos šventyklos pamatų 
bažnyčią, ir tasai žmonijos 
atpirkimo simbolis paliko vi
dury katedros, kuri dieną ir 
naktį atvira stovėjo. Anų lai
kų katedra buvo visai nepa
naši į šiandieninę.

Neilgai, nes tik dvylika 
metų tetvėrė ta pirmoji Lie
tuvoje Jogailos statyta baž
nyčia. Kilus 1399 metais Vil
niuje dideliam gaisrui, ji vi
siškai sudegė. Tuomet Didy
sis Lietuvos kunigaikštis Vy
tautas su žmona Ona pasta
tydino toj pačioj vietoj daug 
gražesnę, puošnesnę gotiško- 
germaniško stiliaus bažny
čią, su daugeliu bokštų bokš
telių. Bet, statant bažnyčią, 
pamiršta pastatyti senoje 
vietoje kryžius.

Vieną dieną atvyko iš pro
vincijos senukas kunigas il
ga žila barzda, maloniu pail
gu veidu ir paprašė kunigą 
oficiolą, kuriuo tuo metu bu
vęs kun. Valentas, kad jį ap
vadžiotų ir parodytų naują 
bažnyčią. Stebėjosi puikiu 
jos vidaus įrengimu, turtin
gomis ir meniškai išraižyto
mis lempomis ir žvakidėmis 
ir susižavėjo nepaprasta mu
zika, kuri buvo sudaryta iš 
vamzdžių, būgnų, švilpukų ir 
kt. Atsisveikindamas su kun. 
Valentu, dėkojo už patarna
vimą ir pareiškė džiaugsmą, 
kad bažnyčia atnaujinta, bet 
kartu apgailestavo, kad pa
miršta pastatyti senojoj vie
toj medinis kryžius — tas at
minimo ženklas. Nėjo sene-

lis kartu pavalgyti kukliu^^^AisAsi^AsAsAcAft^j^^siJ

pusryčių, į kuriuos kvietė ------
kun. Valentas, bet skubiaiQfcestei’, Mass, 
iškeliavo. Kun. Valentas ne- ——
kreipė dėmesio į senelio žo-jtinis Vyčių Darbas 
džius ir greit juos pamiršo. . penkis mėnesius Dr.

Kelioms dienoms praslin^er Ekblaw, geografi- 
kus, katedros bažnyčioj pa-^fesorius Clark univer- 
maldose dalyvavo vyskupas Worcesteryje, parašė 
Mykolas ir, klūpodamas pui-^į apie Suomiją vie- 
kiai drožtoj ir šilku dengtoje laikraštyje „Worces- 
klaupykloj, karštai meldėsi.’elegram”. Straipsnyje 
Ūmai apėmė jį didelis nuo-j, kodėl Suomija turė- 
vargis ir snaudulys. Negalėj išgelbėta iš kruviną 
damas atsispirti nuovargiui, Jis peikė anglus ir 
pasilenkė ir, padėjęs galvąįečius už apleidimą 
ant kumščių, užmigo. Voąj įtakai Suomijos ir 
spėjo sumerkti akis, tuojau^1! tautų, tarp ku-

nariai 
rim 4. 
si.

Kai 
dabar 
knygų 
tų dal 
ti pinų 
<ų 13

Auk 
Dieta 
3 dol. 
Jogis

Nar 
čius, 
kas, r

sycju suiuciALi anis, '•““‘-'t, ■ r
pamatė prieš keliolika metuko paminėtos ir Pabal- °. ’
mirusį pirmąjį vyskupą An-įlys.
drių, kuris, keistos šviesos;'] 116 kuopos Lietu- 
apšviestas, išnešė iš zokris-^ikalų Komisija tada 
tijos didelį medinį kryžių,^ profesoriui gražų 
pastatė senojoj vietoj ir din-kuriame dėkojo už pa- 
go. į mintis ir už mažųjų

Vyskupas Mykolas tuojaųiisią gynimą. Savo at- 
nubudo ir negalėjo nusikra-^ profesorius nuošir- 
tyti įspūdžiu, kurį jam padabojo komisijai už laiš- 
re tasai nepaprastas sapnas.jreiškė savo džiaugs- gart^ 
Kai, pamaldoms pasibaigusį komisija gražiai at- , 
vyskupas papasakojo savo apie jo parašytą

*) šiandien ta vieta yra katedroj 
prieš didįjį altorių, piliorių vidury.

Kai, pamaldoms pasibaigusį komisija gražiai at- 

sapną susirinkusiems kūninį. Jis priminė, kad 
gams, kun. Valentas prisimi-ijijos apie sunkumus, 
nė neseniai lankiusio kated-j lietuviai dabar ken- 
rą senelio žodžius, kurio;teikia daug nuliūdi- 
prieš tai niekas niekuometjgdamas prašė, 
nematė ir nepažinojo. Iš vys-asuteiktų jam faktų, 
kupo apibūdinimo paaiškėjo^ Lietuvos dabarti- 
kad jo pirmtakas vysk. An-ją padėtį, kad galėtų 
drius ir lankęsis katedroj segtuvą parašyti pana- 
nelis kunigas buvęs tas patą? apie Suomiją, 
asmuo. įjos nariai tuojau

Kai apie tai sužinojo Vy-s ieškoti brošiūrų, 
tautas, savo lėšomis pasta-rbiuletenių apie Lie
tė vidury katedros bažnyčiosjkleb. kun. K. Vasio, 
puikų šv. Kryžiaus altorių,įjos Centro New 
brangiai jį įrengė ir įsakej kitų pagelba pasi- 
viršuj pakabinti tamsų me-įkti gana daug ap- 
dinį kryžių su nedidele, bet; kuriuos pirmininkas 
labai meniškai iš dramblio^ Vaškas profeso- 
kaulo piaustyta Nukryžiuo-gpadavė. Profesorius 
tojo figūra, kurią taip patį gaudamas visas ži- 
savo lėšomis nupirko. nirtino, kad viską iš-

Toji Nukryžiuotojo figūra^, 
išliko per visus gaisrus, ka-tj laiko pirmininkas 
rus ir ligi šiol tebėra kated-gt kelis pasikalbeji- 
ros zokristijoje prikalta priedo su profesoriumi, 
medinio kryžiaus, kuris ne-į? parašyti straipsnį 
žiojamas esti Didžiosios sa-įj lietuviai minės 
vaitės procesijose. gtę. Kadangi vasario

P. Vingis^ toli, pirminin- 
------------ s. kad parašytų vie- 

MAŽEIKIUOSE STATO PA-^j dabar, o kitą ta- 
MINKLĄ RAUD. ARMIJAI;^ šventė. Profe- 

--------- ---------------kloniai sutiko.
Vyresnio amžiaus žmonės--^ straipsnis pasi- 

atsimena, kaip carų laikais^ rytiniame 
Lietuvoje daugelyje miestų^ 10 a. 
ir miestelių buvo statomi pa-BtniIūpai nupie§g 
minklai Rusijos viešpačiams,varžymus, rusų 
jų generolams, bei kitiems5fetnviamS| ir’ peikė 
imperatoriaus pataikūnams^ nežmo. 
pagerbti. . tmktavimą.

Dabar ir vėl tie laikai grj-^ kovoja dgl 
žo. Vieton gražaus lietuvis-^ įr nuolat 
ko liaudies meno kūrinių, sta-,^ t ... H k 
tomi paminklai okupantams
Pa£rer1tL jis

Maskvos spauda praneša.^ 
kad sovietų maršalas L. A.** K ku. 
Govorol patvirtino projektą^ ° '
Mažeikiuose statomam obe-’ . . 
liskui. Tam paminklui dvi^V^ 
marmuro lentos gaminamos lai ro'
Leningrade. Lentose būsią J kuopos
pavaizduoti Raud. Armijos^. ^J08 
kariai „išlaisvinę Sovietų *ma m8kais- 
Pabaltijį”. Lietuviai nacių4?etavai ir ĮietuJ 
nekentė ir džiaugiasi jų jun-;^1 ku^ uz 
go nusikratę, bet iš kitos pu-23^ Retume 
sės, siekdami pilnos nepri- . 
klausomybės, jie nenori- ir^uretiidziaug- 
naujų okupantų. Lietuvoje, ;< -’ciai sązi- 
kaip ir visur kitur, žmonės ^™s labui. Jų 
kartoja: — Kas mus dabar j5.. J® pasišventi- 
išlaisvins nuo „išlaisvinto-‘^nurodymas, 
jų” ? 51 yra lietuvybės

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tautos gynėjai. į. _ § K. J.
Tel. Ste 3208
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Lietuvis Graborius - Balsamuotojas J skyrius buvo

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA

E
 Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
J WHOLESALE GROCERS
I Savininkai Lietuviai Staponavičiai
£ PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS
į 3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

dalbas.
Muro J. Valai-

U7.“6“*WUilt 'tiKinią ir nurodė 
®H8.
dėjosi, kad ne
ikim. J. Balkū- 

susirgęs.
buvo surink- 

sitis ir prira- 
iik, Visi seni 
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Šal-

Sujudi 
go širdy 
teriečių 
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(Iš Vilniaus padavimų) ]
Šimtą dvidešimt metų 

Šventaragio slėny stovėjo 
rūstaus Perkūno — dievų ir 
žmonių karaliaus — šveutyk. 
la, šimtą dvidešimt metų 
prieš jojo statulą nei valan
dėlei negęstanti rusėjo šven- 

i toji ugnis, o požemiuose bu
vo laikomos garbinamos gy. 
vatės.

Bet štai Didžiųjų Lietuvos I 
kunigaikščių sostan atsisėdo 
Jogaila, šis, pasikrikštijęs ir 
pasižadėjęs visą Lietuvą pj. 
krikštyti, vedė lenkų kara
laitę Jadvygą ir buvo išrink- 
tas lenkų karalium. Ilgai ne
laukdamas, su karaliene, di- 

. dikais ir lenkais dvasininkais 

. atvažiavo Vilniun ir ėmėsi 

. stabmeldžius krikščioninti.
Kai minios žmonių buvo 

. pakrikštytos, imtasi visos! 
stabmeldybės žymės naikin-1 
ti.

Pirmoji griuvo Perkūno' 
šventykla. Iškirsta šventasis 
alkas, sugriauta aukuras, al
toriai ir sienos, išmušta gy
vatės ir žalčiai, dievaičių sta
tulos sugurdinta ir Nery pa
skandinta. — Paskutinis Kri- 
vė-Krivaitis Gintautas pasi
slėpė apylinkėse ir ten baigė 
paskutines savo gyvenimo 
dienas, apgailestaudamas' 
dievus, kuriems ligi pat mir- Į 
ties paliko ištikimas.

Nieko neliko iš senosios 
šventyklos, išskyrus pože
mius ir bokštą, iš kurio kri- 
vės skelbė žmonėms dievų 
valią. Norėta, kad nieko ne
liktų, kas galėtų žmonėms 
priminti senuosius jų dievus. 

. Šventyklos griuvėsiuose, kur 
stovėjo aukuras, pastatyta 
pergalės kryžius*), kurio ne- 

: lietė net statydami ant su- 
griautos šventyklos Paaa™' rroIe

bažnyčią, ir tasai tašys*1-. Sauda“as v.lsas 
atpirktai simbolis paliko"•’X'' ’
dunr katedros kuri Sen, ir1 <F to lajko irmininkas 
naktį ątyra stovėjo. ^„įnet kelis pasikalbėji- 

katedraBe^ mĖrėjo su profesoriumi. 
iKEjėjo parašyti straipsnį 
gojg-ada lietuviai minės 
njĮįjjentę. Kadangi vasario 

a gana toli, pirminin- 
Jsė, kad parašytų vie- 

jyjjĮjipsnį dabar, o kitą ta- 
jgjjĮjla bus šventė. Profe- 

maloniai sutiko.
^utinis straipsnis pasi- 
/gdetiniame rytiniame 
Įjjpyje gruodžio 10 d. 
(rt/rius trumpai nupiešė 
ff,Lunius varžymus, rusų 
^s lietuviams, ir peikė 

ij- ^.už tokį žiaurų, nežmo- 
lietuvių traktavimą.

visada kovoja del 
^lusomybės ii’ nuolat 

š '^vo teisę turėti tinka- 
ko^ą tarp visų nepriklau- 

■ tos^autų. Baigdamas, jis 
.Visada bus Lietuva, 

tikrai žibės garbe, ku- 
!tsž/os.”

^RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI I
1^H»»W&!susįaJ&s>JSis>-^^ g
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kaili frees ter, Mass, 
dijįj. ------

inis Vyčiu Darbas 
kito ,. _ .

penkis menesius Dr. 
Easier Ekblaw, geografi- 

ūsorius Clark univer- 
^Vorcesteryje, parašė 

apie Suomiją vie- 
laikraštyje „Worces- 

Negram”. Straipsnyje 
kodėl Suomija turė- 
išgelbėta iš kruvinų 

’^i Jis peikė anglus ir 
.Mečius už apleidimą 

įtakai Suomijos ir 
Mažųjų tautų, tarp ku- 
^ijo paminėtos ir Pabal- 
^blys.

116 kuopos Lietu- 
tij«&kalų Komisija tada 
M^ė profesoriui gražų 
go. kuriame dėkojo už pa- 

Vjįy mintis ir už mažųjų 
nnbids’jisių gynimą. Savo at- 
tyijj^ profesorius nuošir- 
litakojo komisijai už laiš- 
Kaį pareiškė savo džiaugs- 
vv£įi komisija gražiai at
šipę apie jo parašytą 
ganaįiį- Jis priminė, kad 
K^icijos apie sunkumus, 
A Įg lietuviai dabar ken- 

1 teikia daug nuliūdi- 
1 ^.igdamas prašė, kad 
į_Ja suteiktų jam faktų, 
d /jčių Lietuvos dabarti- 

\;:ią padėtį, kad galėtų 
/ 'etuvą parašyti pana- 

™iCip apie Suomiją.
sijos nariai tuojau 

■ ieškoti brošiūrų, 
_ ir biuletenių pie Lie- 
tf^ji kleb. kun. K. Vasio, 
Racijos Centro New 
to^ir kitų pagelba pasi- 
Wrinkti gana daug ap- 

kuriuos pirmininkas 
lakias Vaškas profeso- 
Ws padavė. Profesorius 

visas ži- 
iš-

nariai. Viso narių dabar tu
rim 41. Veikimas gerai seka
si.

Kalbėtojui paaiškinus, kad 
dabar taip pat eina maisto ir 
knygų vajus ir kad tie, kurie 
tų dalykų neturi, gali auko
ti pinigais, buvo surinkta au
kų 13 dolerių.

Aukas davė: po 4 dol. Elz
bieta Turlienė ir Titėnienė, 
3 dol. Kasmočius ir po dolerį 
Jogis ir Lažauninkas.

Nariai dabar yra: Kasmo
čius, Kasmočienė, Vasiliaus
kas, Turlienė, Kitėnienė, Jo
gis, Plakštienė, Kasperienė,
U. Venckienė, Z. Venckus, 
Blažonis, Blažonienė, Dak- 
nys, Daknienė, Gutauskas, 
Gutauskienė, Lažauninkas, 
Lažauninkienė, Treinauskie- 
nė, Kens, Kensienė, Zorskie- 
nė, Glotkienė, Alešauskienė, 
Bukantienė, Juška, Juškienė,
V. Aleškevičienė, Mickevičie
nė, Vaičulienė, E. Venckienė, 
Bartkus, A. Valantinas, Su- 
prančikienė, Kraučiūnienė, 
Ad. Ringys, T. Aleškevičienė, 
Binkevičienė, Kurtinaitis, 
Rusaitė, Rusienė.

Susirinkimo nebuvo po 
prakalbų. Nariai nutarė pa
laukti iki po Naujų Metų. Ta
da įvyks valdybos rinkimas 
ir komisijų rinkimai.

Iki susirinkimo prašome 
visų prisidėti su aukomis. 
Aukokite drapanų, maisto 
arba knygų.

Jeigu piniginės aukos bus 
duotos, komitetas nupirks 
reikalingų dalykų ir išsiųs.

Vietinis

Rochester, N. Y
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naši į šiandieninę.
Neilgai, nes tik dvylika, 

metų tetvėrė ta pirmoji Lie- ‘ 
tuvoje Jogailos statyta baž
nyčia. Kilus 1399 metais Vil
niuje dideliam gaisrui, ji vi-, 
siškai sudegė. Tuomet Didy
sis Lietuvos kunigaikštis Vy
tautas su žmona Ona pasta
tydino toj pačioj vietoj daug 
gražesnę, puošnesnę gotiško- 
germaniško stiliaus bažny
čią, su daugeliu bokštų bokš
telių. Bet, statant bažnyčią, 
pamiršta pastatyti senoje 
vietoje kryžius.

Vieną dieną atvyko iš pro
vincijos senukas kunigas il
ga žila barzda, maloniu pail
gu veidu ir paprašė kunigą 
oficiolą, kuriuo tuo metu bu
vęs kun. Valentas, kad jį ap
vadžiotų ir parodytų naują

DS
Ė

mime 
£upai 
oje ir 
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ti au- 
Iresu: 
?erne, 
check 
itzer- 
i cari- 
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bažnyčią. Stebėjosi puik® straipsniai, žymių 
jos vidaus įrengimu, parašyti, aiškiai ro- 
gomis ir meniškai išraižyto- Vyčių 116 kuopos 
mis lempomis ir žvakidėmis^ą Reikalų Komisijos 
ir susižavėjo nepaprasta mu- Įįjį^os nenueina niekais, 
zika, kuri buvo sudaryta išneša Lietuvai ir lietu- 
vamzdžių, būgnų, švilpukų ir įi daug vaisių, kurių už 
kt. Atsisveikindamas su k® pinigus negalėtume 
Valentu, dėkojo už patama-^'i- _ .
vimą ir pareiškė džiaugsmu $ n>(e3uviai turėtų džiaug- 
kad bažnyčia atnaujinta, M į Z- «« Vyčiai taip sązi-

* . • . /voilrin 4- o 114- 1 <-» -i i-i Tii
kartu apgailestavo, kad ! 
miršta pastatyti senojoj vie
toj medinis kryžius — tas at
minimo ženklas. Nėjo sene-

. įveikia tautos labui. Jų 
girnas bei pasišventi
ntai aiškus nurodymas, 
n zčiai yra lietuvybės 
jjai ir tautos gynėjai.

K. J.

2JŲ

zarky- 
nu pa- 
jvui ir

radėjo 
•laivių, 
iki” ir 
ių per-

9 labai

i tvar-

») šiandien ta vieta yra ~ ~
prieš didįjį altorių, pilionil ^al Aeck. N. i

adienį, gruodžio 9 d., 
TeL Ste 3208 ,p'Fondo skyrius buvo

TONAS s prakalbas.
" buvo J- Valai-

Lietuvis
1025 MT. VERNON &

j r
I
i

namų vertė neteisingai ke
liama.

Adv. Voketaitis raportavo, 
kad Californijos valstybėje 
galioja įstatymas, kuriuo tė
vai atsako už nepilnamečių 
vaikų negerus darbus, žalo
jimą nuosavybių ir kitus 
nuostolingus veiksmus. Tė
vai, pašaukti teisman ir at
rasti kalti, be paskirtos baus
mės, dar būna nuteisiami ei
ti mokyklon pasimokyti, 
kaip reikia vaikus prižiūrėti 
ir juos įtikinti, kad blogi dar
bai yra nuostolingi, šis įsta
tymas mūsų draugijos na
riams patiko, ir todėl nutar
ta pasidarbuoti, kad panašus 
įstatymas ir mūsų valstybėje 
būtų pravestas.

Mūsų draugijos dešimtas 
metinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, sausio 19 d., Lo
gan Inn salėje, East New 
Yorke. Šiame susirinkime bus 
renkama valdyba ir duoda
ma dešimties metų darbuo
tės apžvalga. Susirinkimo 
dalyviai bus pavaišinti už
kandžiais, kuriuos paruoš ko
misijos narės A. Paškauskie- 
nė, R. Janulienė, M. Sabulie- 
nė, L. Jezavilienė, O. Balsie
nė ir kt. J. P. M.

VIETOS ŽINIOSĮ BALF pirmininko kun. 
Dr. J. B. Končiaus atsišauki
mą siųsti atskirus 11 svarų 
Kalėdų siuntinėlius nuo karo 
nukentėjusiems pirmieji at
siliepė ir siuntinėlius prisiun
tė (iki gruodžio 15 d.) šie as
menys :

Mrs. P. Melėnas, Kewanee, 
Ill.; Mrs. H. Chesek, Scran
ton, Pa.; A. Joncienė, Brook
lyn, N. Y.; Mrs. W. Kasputis, 
Tower City, Pa.; T. Stučienė, 
Brooklyn, N. Y.; Mrs. P. Sa- 
teavage, Minersville, Pa. (3 
siunt.); Mrs. V. Betrai, Nan
ticoke, Pa.; J. Daukšys, Bea
con, N. Y.; M. Hillas, Tucson, 
Ariz.; Mrs. A. Yenkert, Ma- 
hanoy City, Pa.; Knights of 
Lith. c/o Wm. Kruze, Linden,
N. J.; Knights of Lith. c/o S. 
Sukus, Linden, N. J.; Miss A. 
Gečis, Linden, N. J. (2) ; M. 
Strazdas, Linden, N. J.; Mrs. 
R. Yršus, Linden, N. J.; Mrs. 
J. Grigaitis, Maynard, O.; A. 
Beleski, Glen Lyon, Pa.; A. 
Kateiva, Waterbury, Conn.; 
Mrs. M. Brazinsky, Mahanoy 
City, Pa.; Mrs. B. Miciūnas, 
New Britain, Conn.; K. Bal
trušaitis, Brooklyn, N. Y.; J. 
Katilius, Kearny, N. J.; M. 
Skirmunt, Brooklyn, N. Y.; 
Mrs. Malyites, Youngstown,
O. ; D. Cibas, Athol, Mass.; 
C. J. Stasiūnas, Athol, Mass.; 
Mrs. B. Aukštikalnis, Athol, 
Mass.; VI. Matulis, Athol, 
Mass.; J. Gailiūnas, Athol, 
Mass.

A. Paleckis, Pittsburgh, 
Pa.; S. Lovisek, Pequannock, 
N. J.; P. Machern, Brockton, 
Mass.; (Be vardo), (3), So. 
Glastonbury, Conn.; Walke- 
vich, Worcester, Mass.; Mrs. 
U. Raižis, Northampton, 
Mass.; K. Nakrošis, Kearny, 
N. J.; Mrs. P. Atkočiūnas, 
Kearny, N. J.; Am. Butkus,

Brockton, Mass.; N. Butkas, 
Edwardsville, Pa.; H. Karu
žas, Harrison, N. J.; J. An- 
drewson, Herminie, Pa.; J. 
Svirnelis, Kearny, N. J.; Mrs. 
A. Klesavitch, Montcalm, Ca
nada; A. Gerulaitis, Kearny, 
N. J.; A. Žitkus, Paterson, N. 
J.; Mrs. Majevski, Toluca, 
Ill.; A. Grebauskas, Union 
City, Conn.; A. Daunoras, 
Kearny, N. J.; J. Kazio, 
Westernport, Md.; V. Pieta* 
ris, Kearny, N. J.; Mrs. Sar- 
cevičius, Philadelphia, Pa.; 
Mrs. L. Naujokaitis, Clinton, 
Ind.; N. Bitkas, Edwards
ville, Pa.; P. Valantiejus, 
Brooklyn, N. Y.; Taujenis, 
Brooklyn, N. Y.; J. Brundza, 
Brooklyn, N. Y.; B. Gerulai
tis, Kearny, N. J.; Mrs. J. A. 
Svilow, Chicago, Ill.; V. Ke- 
riozo, W. Bridgewater, Mass. 
(4) ; Mrs. T. Bernotas, Phila
delphia, Pa.; J. Bertnik, Gil
bertville, Mass.; S. Bulota, 
Silver Creek, Pa.; J. Mitka, 
So. Milwaukee, Wise.; V. 
Kriaučiūnas, Detroit, Mich. 
(2); D. Greičaitis, Grand 
Rapids, Mich.; P. A. Slavei- 
kiai, Amsterdam, N. Y.; A. 
Lauzim, Paterson, N. J.; F. 
Kamsas, Grand Rapids, 
Mich.; Ronald Izell, St. Louis, 
Mo.; Frank Sack, Scranton, 
Pa.; Mrs. Elizabeth Jaskaus- 
kas, Binhamton, N. Y.; Mrs. 
Alice Sitarz, Waukeegan, Ill.; 
V. Kreuchunas, Detroit, 
Mich.; Mrs. J. A. Svliow, Chi
cago, Ill.; J. Endsiulis, Chi
cago, Ill.; Mrs. J. Melinossa, 
Port Chester, N. Y.; S. Pet- 
rulonis, N. Waymouth, 
Mass.; Mrs. John Ponis, 
Northampton, Mass.; Alice 
Saruckis, Chicago, Ill.; W. M. 
Urban, Thorp, Wise.; Petras 
Žilinskas, Los Angeles, Calif.

Visiems dėkui. Laukiam 
daugiau.

KAS NAUJA PAS KRIAUČIUS
Gruodžio 17 d., dar prieš 
vai. ryte, užsukau į kriau

čių unijos ofisą apklausinėti 
kriaučių delegatą, kas šian
die nauja kriaučių pasaulyje. 
Buvo šaltas rytas. Radau Jo
ną Buivydą raštinėje 
stalo gerokai apšalusį.

— Gerą rytą, Jonai!
— Geras, geras . . .
— Smarkus šaltis užpuolė. 

Tur būt, dėl šalčio niekas nei 
į unijos namą neateina?

— Veikiausiai . . .
— O kas naujo, pas kriau- 

čius? Girdėjome, kad kriau- 
čiai gaus algų pakėlimus. No
rėtųsi žinoti, kaip tie pakėli
mai bus vykdomi.

— Taip, kriaučiai gaus pa
didintas algas. Algų pakėli
mas skaitosi nuo gruodžio 10 
dienos. Pakėlimai dirban
tiems nuo savaičių — gaus 
15 c. daugiau už valandą. 
„Štukiniai” gaus nuošimčiais 
pridėti prie jų atlyginimo. 
Bet nei vienas kriaučius ne
gaus nei mažiau, nei daugiau 
kaip 5.40 savaitėj daugiau 
algos. Tiesa, kuris uždirba 50 
dolerių į savaitę, tam 5.40 
prie penkdešimtinės — men
kas nuošimtis. Bet tą pačią 
sumą pridėti prie 30 dolerių, 
tai nuošimtis bus gerai di
desnis. Nežiūrint į nuošim
čius, visi kriaučiai, dirbą 
prie vyriškų drabužių, gaus 
priedo prie algos po $5.40 sa
vaitėje.

— Bet, klausyk, kriaučiai 
skundžiasi, kad jie negavo 
pakeltų algų.

— Kriaučiai, kaip ir visi 
žmonės, nori, kad tuojau ir 
būtų algos su pakėlimais iš
mokamos. To taip greitai pa
daryti negalima. Veikiausiai 
praeis trys ar keturios savai

mės, kol viską sutvarkys, su
skaičiuos, tuomet žmonės 
gaus „back-pay.”

— O kaip su senatvės pen
sijom?

— Senatvės pensijos fon
das prasideda veikti 1946 
meti} sausio 1 d. Kaip grei
tai susidarys reikiama suma 
pinigų fonde, pradės seniems 
kriaušiams mokėti.

— Beje, o kaip su 6 šven
tėms ? Ar bus mokama už 
Kalėdas ir Naujus Metus?

— Taip, bus mokama. Bet 
darbininkai neturi imti po 
dvi dienas švęsti, kaip pa
prastai daroma. Unija ir dra
bužių fabrikantai sutiko, 
kad Kalėdas ir Naujus Me
tus švęsdami darbininkai 
gaus apmokėti. Bet jeigu 
darbininkai pasiims daugiau 
dienų švęsti, tai negaus už 
Kalėdas ir Naujus Metus mo
kėti. Kad to būtų išvengta, 
unijos viršininkai prašo vi
sų darbininkų, kad be reika
lo neimti} daugiau dienų 
švęsti.

— Well, tai neblogai atro
do pas kriaučius. Atrodo, 
kad viskas eina tvarkingai. 
Gaus algų pakėlimus, senat
vės pensiją ir 6 legales šven
tes apmokėti. O be Kalėdų ir 
Naujų Metų švenčių, kokios 
kitos šventės bus apmoka
mos?

— Kalėdos, Nauji Metai, 
Decoration Day, Liepos 4-ta, 
Labor Day ir Thanksgiving.

— O kaip jiem mokės: ar 
kiek tą savaitę darbininkas 
uždirbo, ar bus nustatytoji 
bendroji alga?

— Darbininkai gaus mokė
ti už švenčiamas dienas taip, 
kaip tą savaitę dirbdamas 
darbininkas uždirba.

— O leiskime sau taip. Jei
gu darbininkas tą savaitę, 
kada šventė yra, išlieka, ar 
suserga ar taip kokia nelai
mė atsitinka, ar tada jis 
gaus už šventę užmokėti?

i — Labai rimtas klausimas. 
Tarpe unijos ir darbdavių 
yra suprasta, kad darbinin- 

, Į kai turi dirbti ištisą savaitę, 
o tik išlikti tą dieną, kurioj
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prie

pripuola šventė. Tada gauna 
už šeštąją dieną apmokėti. 
Bet jeigu darbininkas tiks
liai išlieka vietoj vienos 
šventos dienos dvi ar tris 
dienas, toks darbininkas ne
gauna mokėti už šventą die
ną. Bet jeigu darbininkas ne
būna darbe dėl darbo stokos, 
jis gauna užmokėti pilnai už 
šventą dieną. Jeigu dėl ligos 
nebūna toje savaitėje dau
giau dienų, negu vieną — jis 
gauna vistiek apmokėti už 
šventės dieną.

— Tai neblogai. Bet jeigu 
darbininkas sirgtų visą sa
vaitę, ar jis gali gauti už tą 
dieną mokėti, ar ne?

— Negali gauti.
— O iš kur tuos pinigus 

kontraktoriai gauna apmo
kėti?

— Iš drabužių fabrikantų. 
Darbdavys išmoka darbinin
kams ir sąskaitą priduoda 
drabužių fabrikantui, kuris 
užmoka patikrinęs kontrak- 
toriui.

— Aš labai ilgai užtruk- 
džiau jumis, atleiskite, — pa
sakiau atsisveikindamas.

— Nieko tokio. Prašom 
dažniau. Girdėjau, kad „A- 
merikos” skaitytojams šie 
pasikalbėjimai labai patinka.

Raporteris.

Maspetho Žinios

Iš NAMŲ SAVININKŲ 
VEIKLOS

Prakalbos ir Judamieji 
paveikslai

Gruodžio 16 d. par. salėje, 
įvyko Lietuvių Auditorijos 
bendrovės metinis vakarėlis.

Kalbėjo kun. J. Balkūnas 
ir red. J. Tysliava.

Abu kalbėtojai gražiai pa
pasakojo reikalingumą nuo
savo lietuvių namo su tinka
ma sale Maspethe.

Judamus paveikslus rodė 
Petras Lisauskas.

Šerus pirko: Vincas Kuras 
$200; M. Markūnas $100; J. 
Žiūkas $100; Jonas Deikus 
$50; A. Vaselka $50; Povilas 
Augustinas $25.

Vakarą vedė P. J. šlapi
kas. Vietinis.

Gruodžio 14 d. grab. Sha- 
lins įstaigoj įvyko Didžiojo 
New Yorko liet, namų savi
ninkų draugijos susirinki
mas, kuriam vadovavo J. P. 
Mačiulis, o sekretoriavo adv. 
Cl. Voketaitis.

Susirinkimas buvo gyvas ir 
turiningas. Jame buvo svars
toma valstybės ir miesto nau
jų įstatymų projektai, kurie 
liečia namų savininkus.

Namų savininkai pasisakė 
už įstatymą, kuriuo būtų lei
džiama iš vienos ar dviejų 
šeimynų medinių namų per
dirbti į trijų ar daugiau šei
mynų gyvenimui butus. Pa
sisakyta ir už tai, jog mies
tas, keldamas namų įkaina
vimo vertę, apie tai praneš
tų namų savininkams, kad 
pastarieji nepavėluotų pa
reikšti savo protestų, jeigu

Lietuvių Kongreso 
Atsiminimai

Sujudo traukinys, nudžiu
go širdys, pripildytos Roches- 
teriečių linkėjimų ir gausių 
aukų Kongresui. Vykstame 
ne poilsiui, ne į vaišes, bet 
išgirsti balso mūsų tėvynės 
Lietuvos. Vykstam, kad vi
somis savo galiomis paleng
vinus jos kentėjimus, vyks
tam, kad sušelpus į kitas pa
saulio šalis patekusius bro
lius ir sesutes iš savo tėvy
nės. Vykstam, kad iš bolše
vikiškos vergijos nasrų iš
laisvinus mūsų gimtinę šale
lę.

Traukinys nepaprastu grei
tumu ritasi link Chicagos. 
Bet mūsų širdys, Lietuvos 
meilės apsvaigintos, ir mūsų 
mintys pralenkė traukinio 
greitumą, pasiekdamos Kon
greso rūmus. Vaidentuvėj re
gėjom tūkstantinę Lietuvių 
Kongreso dalyvių minią pasi
ruošusią nuimti mūsų bran
gią tėvynę Lietuvą nuo kry
žiaus.

Svajonėms išsiblaivius 
traukinys sustojo Amerikos 
lietuvių sostinėj Chicagoj.

Štai Šv. Jurgio bažnyčia, 
pilna Kongreso dalyvių. Alto
rius paskendęs šviesose. Mi
šias atnašauja kun. P. Juras. 
Kun. J. Balkūno jaudinantis 
pamokslas visus sugraudino.

Kongreso viešbutis pilnas 
delegatų. Amerikos ir Lietu
vos himnais atidaromas Kon
gresas. Visų ūpas pakilęs. 
Kongresas sklandžiai veda
mas. Kalbos, sveikinimo te
legramos ir visokį nutarimai 
eina sklandžiai. Didis sujau
dinimas tai VI. Vaitkaus re
feratas ir įdavimas pirmi
ninkui L. šimučiui atvežtos 
iš Lietuvos mūsų brolių ir se
sučių ašaromis ir krauju ap
laistytos žemelės. Tai visus 
Kongreso dalyvius sugraudi
na. Visi prisiekė prieš tą že
melę kovoti, ligi ta žemelė 
bus laisva.

Seimas baigtas pakilusiu 
ūpu.

Turime padėkoti šv. Mari
jos draugija, kuri mudvi iš
rinko į Kongresą, padėti 
ruošti kelią į laisvę mūsų my
limai tėvynei Lietuvai.

O. Apanavičienė 
ir V. Dirsienė

United Lithuanian Relief Fund of America. Inc. 
Warehouse

101 Grand Street. Brooklyn 11. N.Y.
Tel. EVergreen 8-6203.

Arkiv. J. Skvireckas 
Grįžo

Bernas. — Arkivyskupas 
J. Skvireckas grįžo iš Romos 
į Vokietiją.

Romoje būdamas, jis buvo 
priimtas popiežiaus, kuriam 
išdėstė Lietuvos kančias.

Su arkivyskupu grįžo ir jį 
lydėjusieji kunigai.

Švedijoj Užtaria
Lietuvius

Upsalos, Londono ir Stock
holm© universitetų teisės 
profesoriai padarė žygių, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pabėgėliai nebūtų išduodami 
rusams.

Po demonstracijų Stock
holm© prašymą, užtariantį 
Baltijos pabėgėlius, pasirašė 
100,000 žmonių.

Mirė Rašytojas
Barine

ra-
su-

Anglijoje mirė žymus 
šytojas Maurice Baring, 
laukęs 71 metų amžiaus.

Jis yra parašęs apie 50 
knygų — poezijos, apysakų, 
kelionių aprašymų, literatū
ros studijų, dramos, biogra
fijos, istorijos veikalų.

Maurice Baring veikalai 
yra plačiai skaitomi — ne tik 
anglų kalbos kraštuose, bet 
ir Europos kontinente.

Kaip G. K. Chesterton, 
Maurice Baring buvo katali
kas.

Kiny Komunistai
Kinų katalikų vyskupas 

Yu-pin praneša, kad Kinijos 
komunistai niekuo nesiskiria 
nuo Rusijos komunistų. Jie 
tuo pačiu Maskvos įsakymu 
gyvena.

Jis taip pat patvirtina buv. 
atstovo Hurley žodžiu^ apie 
Amerikos komunistų įtaką 
kinų politikoje.

Piliečių klubo metinis susi
rinkimas bus gruodžio 28 d. 
klubo salėj, 8 vai. vak.

Visi nariai privalo ateiti, 
nes bus valdybos rinkimas ir 
daug kitų svarbių reikalų. 
Taipgi neužmirškite, kad 
klubo Moterų skyrius rengia 
Naujų Metų sulauktuvių va
karą gruodžio 31 d. Narys

'AMERIKĄ

Atomine Energija 
Pramonėje

Massachusetts Institute of 
Technology prof. Goodman, 
kalbėdamas Chicagoje, pasa
kė, kad netrukus bus išspręs
ta problema, kaip atominę 
energiją panaudoti gyvenimo 
reikalams.

Tai bus pasiekta per atei
nantį dešimtmetį.

Prof. Goodman mano, kad 
dar per vienos generacijos 

1 laikotarpį žibalas ir anglis 
bus svarbiausias energijos 
šaltinis.

Per ateinančius penkiasde
šimt metų vanduo ir anglis 
bus dar vartojama elektrai 
gaminti.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisnluotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

_ $150 — - 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Čekoslovakijos valdžia su
spendavo čekoslovakų kata
likų savaitraštį „Obzory”. 
Gruodžio 13 d. Pragoję buvo 
studentų ir civilių demon
stracija prieš tokius valdžios 
darbus.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

zujo veikimą ir nurodė 
planus.

ės gailėjosi, kad ne
įvykti kun. J. Balkū- 
rs buvo susirgęs.

REgent8434 J’akalbų buvo surink- 
PirmfOND mokestis ir prira- Mtiiiuvnv ^Lyjį naria£ visi seni 

nariai apsimokėjo ( 
Savininkai Prisirašė^! naujiPERKAME ČIA" J

330-1 -16 Richmond Str. yH

BAUS UŽ DRABUŽIŲ 
KAINAS

ŠELPIA SAVUOSIUS

Tel. NEwtown 9 - 4464

r Tel.
t

Į
i

Valdžia pasiuntė savo 
agentus į visus didesnius 
miestus, kur keliamos nežmo
niškos drabužiams kainos.

Nusižengėliai bus smarkiai lijonų dolerių vertės visokių 
baudžiami. daiktų.

Pereitą vasarą Amerikos 
italai yra pasiuntę į Italiją 
karo nukentėjusiems 40 mi-

VERONICA E. VALANTIEJUS 
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT
54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Nors prieš Kalėdų šventes 
visiems daugiau visokių rū
pesčių, daugiau pirkinių, bet 
visa eilė „Amerikos” skaity
tojų neužmiršo ir „Ameri
kos” prenumeratų atnaujin
ti.

Prieš pat Kalėdas „Ameri
ką” atsinaujino šie stropūs 
skaitytojai:

J. Kundrotas, kun. K. Ba
rauskas, A. černialis, Pr. 
Razvadauskas (dar ir dova
nų pridėjo), Ella Katilienė, 
A. Bulovą, A. Venckus, S. 
Showeck, Marcella Jackatt, 
Mary Podžius, P. K. Rande- 
liūnas, J. Maslauskas, A. Ba- 
ciuška, S. Satnes, A. Mazro- 
nis, A. Pranskietis, J. But
kus, kun. J. Paškauskas, J. 
Churlis, P. Mitchell, M. Gri- 
bas, Ant. Rudaitienė, EI. Za
karauskas, O. Drungienė, S.

vičius, Ig. Valašūnas, Edv. 
Ambrazevičius, Anelė Sta
naitis, V. Frankonis, O. Pet
rauskienė, Mar. Jatkonis, 
Alf. Kulys, Ad. Noreika, 
Lucy Tiškus, Ant. Lelis, V. 
Sedaravičius, Pr. Citavičius, 
St. Albert, Pr. Duda, St. Gri- 
gula, Ad. Macėnas, P. Grisai- 
tis, E. Gailiūnas, K. Nava- 
rauskas, K. Cheledinas, O. 
Jusaitienė, M. Alexander, 
Ag. Remeika, Anna Stetlak, 
Aug. Jakimavičius, Ig. Semi
tą, M. Blažys, R. Zubris.

Muz. Dulkė atlieka tikrai 
gražų lietuviškos spaudos 
platinimo ir stiprinimo dar
bą. Jo talka yra nuoširdžiai 
įvertinama, o jo gauti nau
ji skaitytojai — labai malo
niai sveikinami!

Adm.

Petras Ivanauskas, 
darbštus jaunimo veikėjas, 
grįžo iš karinės tarnybos. 
Tarnavo U. S. laivyne. Jis ke
letą metų buvęs Apreiškimo 
par. choro pirm., tad visi cho
ristai ir draugai džiaugiasi 
jo grįžimu į jų tarpą.

I
 Gražiausi ir Nuoširdžiausi Linkėjimai |

Visiems Draugams, Pažįstamiems ir |
Kostumeriams |NAUJUOSE 1946 METUOSE I

K. ŠIMANSKAS ir K. MIKŠAS |378 Grand Street Brooklyn, N. Y. i
Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Mikoliūnas, K. Galčius, V. 
Urbonavičius, P. Galiauskas, 
P. Aurila, P. Raznauskas, St. 
Valašinas, J. Thomas, K. Ge
gužis, Em. Strutinskienė, A. 
Ruseckas, V. Beganskas, M. 
Jakubėnas, VI. Šorys, A. Sta- 
niel, J. Pliauskas, J. Akuce- 
vičius, O. Leigienė, J. Muc- 
kus. A. Juškauskas, O. Jusai
tienė, O. Ligmontienė, O. Mi- 
čiulienė, J. Ambrozaitis, K. 
Poderys ir J. Mikolaitis.

Kas. Krušinskas už prenu
meravo „Ameriką” vienam 
lietuviui Italijoje.

J. Akucevičius ne tik at
naujino, bet ir paliko 3 dol. 
dovaną mašinų skoloms iš
mokėti ir palinkėjo „Ameri
kai” gyvuoti ilgiausius me
tus.

s E. Gustavičiene, artima 
„Amerikos” rėmėja, kuri nie
kados nepamiršta savo laik
raščio, buvusio bazaro fon- 
dan paaukojo 5 dol.

J. Muckus atnaujino „A- 
meriką” dvejiems metams iš 

—anksto.
„Amerikos” administraci

ja dėkoja visiems skaityto
jams, atsiminusiems „Aine- 
riką” Kalėdų išvakarėse. 
Kviečiame visus skaitytojus 
sutikti Naujus Metus visiš
kai gryna sąžine — atnaujin
ti savo prenumeratas. Ne tik 
atnaujinkite, bet ir savo pa
žįstamiems patarkite užsisa
kyti „Ameriką.”

Administracija.

MUZ. JUSTO JANKAUS SUTIKTUVES

MUZ. PR. DULKES 
GRAŽI TALKA

Muz. Pr. Dulkė, Angelų 
Karalienės par. vargoninin
kas, prieš Kalėdų šventes vi
sai eilei pažįstamų patarė 
parsikviesti „Ameriką” nuo
latiniu svečiu į savo namus. 
Jo rūpesčiu, „Ameriką” užsi
sakė šie asmens:

Alb. Bračiulis, S. Bernotas, 
L. Povilauskas, J. Kulys, J. 
Mockevičius, K. Kauneckis, 
Vyt. Subačius, Ver. Danule-

Apreiškimo parapijos cho
ras turi naują vadą. Kleb. 
kun. N. Pakalnis parapijos 
vargonininku ir choro vedė
ju pakvietė muz. Justą Jan
kų, ką tik grįžusį iš kariuo
menės, iš tolimo Kinijos ir 
Indijos fronto.

Gruodžio 23 d. par. salėje 
vakare, įvyko šeimyninė cho
ro vakarienė, kuri suruošta 
kun. Pakalnio iniciatyva. At
silankė apie 100 dalyvių, ku
rių tarpe labai gražus būrys 
iš kariuomenės grįžusių ka
rių, buvusių choristų. Visi jie 
išsiilgo savo par. choro, visi 
jie pasiryžę vėl grįžti choran, 
Dievui garbę didinti, galin
gas giesmes giedoti, lietuviš
kas dainas dainuoti, klebo
nui nuoširdžiai talkininkauti, 
lietuviškumą palaikyti ir ug
dyti.

Vakarienę pradėjo karys 
Eugene Jankus, buvęs choro 
pirm. Programos vedėju pa
kviestas Petras Ivanauskas, 
ką tik grįžęs iš laivyno, bu
vęs choro pirm. Buvo kalbų 
ir dainų.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. J. Balkūnas, Ieva Jan- 
kienė, Ant. Samalionis, H. 
Wonson, P. šiška, K. Kaz- 
lauskis, švabaitė, Saleckaitė, 
Sinkevičius, J. B. Laučka ir 
kt.

Choro vardu įteikta dova
nėlė Ks. Strumskiui, kurs be
veik vieneris metus vadova
vo chorui, padedamas p. Jan- 
kienės. Jis pasakė nuošir
džią padėkos kalbą.

Dainų programoje solo ir 
duetų numeriais gražiai pa
sirodė G. Vitatytė, Ag. Ska- 
rulytė, L. Juodytė, O. Plak- 
tonytė, K. Kazlauskis, Ad. 
Samalionienė ir Angela Won
son. Dainuota beveik tik lie
tuviški kūriniai.

Muz. Justas Jankus dėkojo 
kleb. kun. Pakalniui už pasi
tikėjimą ir nuoširdumą ir vi
sam chorui už gražią darbo 
pradžią. Kvietė visus būti 
drausmingais, bažnytinio

giedojimo gerbėjais ir mylė
tojais, lietuviškos dainos kė
lėjais ir mėgėjais.

Kun. N. Pakalnis savo šil
tame žodyje pareiškė savo 
pasitenkinimo ir džiaugsmo 
parapijos choro gražia dva
sia, kūrybine nuotaika. Jis 
įvertino velionies muz. Jono 
Jankaus nuopelnus parapi
joj ir reiškė vilties, kad Jus
tas Jankus eis garbingu sa
vo tėvelio muzikos keliu. Dė
kojo choristams už ištvermę 
karo metu, už išsilaikymą 
draugėje. Gražiu žodžiu pa
minėjo p. Strumskio darbuo
tę per praėjusius metus sek
madieniais ir su choru ir p. 
Klonio pareigas darbo dieno
mis grojant per mišias. Lin
kėjo chorui būti tvirtam, 
vieningam.

Po vakarienės skambėjo 
lietuviškos kainos, kurių grį
žę kariai buvo labai išsiilgę. 
Jie didžiausiu pasitenkinimu 
iš širdies traukė „Kai aš tu
rėjau kaime mergelę,” „Šė
riau žirgelį,” „Ar aš tau, se
se, nesakiau” ir t.t. Bendras 
dainavimas baigtas kalėdinė
mis giesmėmis.

Visi choristai dėkojo savo 
klebonui už nuoširdumą ir 
linkėjo naujam muzikos ve
dėjui gražiausio pasisekimo. 
Prie šių linkėjimų jungiasi 
visi choro bičiuliai ir drau
gai. Good luck!

Choro Svečias.

Angelų Karalienės 
Parapija

Naujų Metų Dienoje Mi
šios mūsų bažnyčioje bus 8, 
9, 11 ir 12:15 vai. Po 11 vai. 
mišių bus palaiminimas.

Kun. kleb. J. Aleksiūnas ir 
kun. A. Masaitis sveikina vi
sus parapijiečius Naujais 
Metais ir linki visiems Dievo 
malonių ir kad šie metai bū
tų laimingesni.

METINIS DIDYSIS BALIUS

Lie tu viii Radijo Vakarinės

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30

7:30
WWRL 1600 kc.

Karo metu Šv. Jurgio D-ja 
neruošdavo jokių parengimų, 
bet šeštadienį, sausio 26 d., 
1946 yra ruošiamas Didysis 
Balius, Labor Lyceum salėje, 
949 Willoughby Ave., Brook- 
lyne.

Darbšti komisija smarkiai 
dirba, kad šis balius būtų vie
nas iš geriausių. Gros A. Pa- 
vidžio orkestras. Visi kvie
čiami dalyvauti. K. K.

Mūsų Apylinkėje
® Red. A. Vaičiulaitis Ka

lėdų šventes praleido Maria- 
napolyje.

® Muz. Justas Jankus nuo 
gruodžio 15 d. pakviestas Ap
reiškimo par. vargonininku.

® Vasario 16 šventes mi
nėjimas bus vasario 17 d. 
Webster salėje, New Yorke. 
Rengia New Yorko Lietuvių 
Taryba.

® Šv. Jurgio dr-jos meti
nis balius įvyks sausio 26 d. 
Labor Lyceum salėje, Brook- 
lyne.

© Joanna Paulin (Palu
binskaitė) ištekės už Thomas 
Byrne.

• Lionės Juodytės ir Alek
sandro Matthew šliūbas bus 
gruodžio 30 d. Apreiškimo 
bažnyčioje.

• Našlaičiams aukos rink
tos visose bažnyčiose per Ka
lėdas.

• Apreiškimo CYA Kalė
dų šokiai buvo labai sėkmin
gi. Dalyvavo daug karo vete
ranų.

• Ant. Kvartūnas, garbin
gai atleistas iš laivyno, ruo
šiasi apsivesti su lietuvaite 
iš Chicagos.

• Apreiškimo CYA socia
liniai vakarai būna kiekvie
ną antradienį par. salėje.

• Vytaut. Bacevičiaus pia
no koncertas iš WNYC ra
dijo stoties bus gruodžio 30 
d. 5 vai. popiet.

• Juozas Vinikas, jaunes
nysis Vinikų sūnų, grįžo iš 
ginkluotų pajėgų.

Ruošias Pax Romana 
Suvažiavimui

New Yorke Pax Romana 
tarptautinis pirmininkas Dr. 
J. Ruiz-Gimenez padarė pra
nešimą apie ruošiamuosius 
darbus visuotiniam Pax Ro
mana suvažiavimui 1946 me
tais Velykų savaitėje.

Suvažiuos Salamanca uni
versitete, Ispanijoje. Suva
žiavimas bus kartu su 400 
metų minėjimų mirties tarp
tautinės teisės tėvo kun. Dr. 
Pranciškaus Viktorijos. Vi
suotinio suvažiavimo nebuvo 
nuo 1939 m., įvykusio New 
Yorke Fordhamo universite
te.

Pirmininkas pranešė apie 
karo nukentėjusius studen
tus Europoje ir prašė jiems 
pagalbos. Lietuvių atstovas 
jam paaiškino lietuvių stu
dentų padėtį įvairiuose Eu
ropos kraštuose. Pirmininkas 
prižadėjo sugrįžęs lietuvių 
reikalais rūpintis ir lietuvius 
pakviesti į Pax Romana su
važiavimą.

Šv. Jurgio Draugijos na
rius sveikinu su Naujais Me
tais linkėdamas visiems juos 
laimingai praleisti.

Lai šie 1946 metai būna vi
siems laimingesni.

Juozas Ambrazaitis,
Pirmininkas.ŠYPSENOS

Užsigavo
Jauna panelė ateina į ban

ką gauti pinigų pagal jai iš
rašytą čekį. Kadangi asmens 
dokumentų su savim neturė
jo, kasininkas sako:

— Ar čia, panele, kur nors 
arti neturi pažįstamo žmo
gaus, kurs galėtų tamstą 
man rekomenduoti?

Panelė užsigavo:
— Aš prašau tamstą į ma

no reikalą žiūrėti visiškai 
taip, kaip tarnautojui pride
ra. Aš atėjau čia ne tam, kad 
būčiau su tamsta supažindin
ta.

Teisingumas
Ji: — Petrai, ką toliau da

rysime, jei pasaulis bus taip 
pilnas neteisingų žmonių.

Jis: — Kodėl?
Ji: — šį rytą pienius pa

davė man netikrą pusdolerį.
Jis: — Netikrą pusdolerį? 

Parodyk man.
Ji: — Neturiu.
Jis: — Tai kur padėjai?
Ji: — Nuėjus pas mėsinin

ką, jam įdaviau.

Paaiškino
Policininkas po kaimynus 

eidamas rinko visų gyvento
jų pavardes. Priėjęs prie vie
nų namų klausia vienos rau
meningos lietuvės moteries:

— Kaip jūsų pavardė?
— Grigienė . . . Birutė Gri

gienė.
— Ir vyro pavardė?
— Aišku, tokia kaip ir ma

no .. . Grigas.
— Bet pasakyk, kaip jis 

save vadina?
— A! . . . kuomet pasige

ria, tai jis mano, kad jis Jack 
Sharkey. Bet kai aš rankas 
uždedu ant Jo? ... tai jis 
vėl pasilieka Grigas.

Pranas Bekampis.

HARVARDAN PASKIRTA

Lenore O’Boyle, katalikė, 
pirma per 309 metus paskir
ta Harvardo universiteto pro
fesore.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

Sales and promotion in greater
Metropolitan area
809-11 Fifth Ave.

New York 16, N. Y.

Gyvuoja virš 14 metų ro bangomis, transliuojama 
visuomenes įvairūs prausimai, naujienos, muzika.

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

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

V. UBARAVIČIUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA
Programos Dir.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite 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

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

L. A. Klubas rengia Naujų 
Metų sutikimą savo patal
pose, 168 Marcy Ave., Brook- 
lyne, gruodžio 31 d., 1945.

Vakarienė prasidės 10 vai. 
vakare, kuri bus tikrai puiki, 
o kaina bilieto tik 3 dol. as
meniui. Po vakarienės bus 
pasilinksminimas. P. R.

Nuo karo su japonias pa
baigos iki šiol Amerikoj pa
skelbta 1,650 visokių streikų.

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pa
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai.

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jūs patys už- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

Šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr. Kriaucunas, 
309-11 5 Ave., New York 16, 
New York.

Dešimties metų garantija*

f Tel. EVergreen 4 - 7142
| SALDAINIŲ PALOCIUS
f GERIAUSIOS RŪŠIES
® Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
* PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas
£ AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- 

riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

I Juozas Ginkus
| 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.KAIP NACIAI ŽUDĖ LIETUVIUSSTUTTHOFO STOVYKLOJE

Čia dedame laišką vieno 
lietuvio, kuris nacių buvo iš
vežtas su kitais lietuviais 
šviesuoliais ir laikomas 
Stutthofo stovykloje.

Laiške taip rašoma apie 
nacių žiaurumą lietuviams:

„Mes, viso 46 žmonės, bu
vome suiimti 16-17 kovo 1943 
m., Kaune, Vilniuj, Šiauliuo
se ir Marijampolėj. Kovo 25 
d. jau buvome Stutthofo kon
centracijos stovykloj.

Stovykloj sąlygos buvo ne
žmoniškos. Nekalbant apie 
blogą maistą, stoką rūbų, 
švaros, vandens, visi buvo 
nuolat mušami ir panaudoja
mi sunkiems fiziniams dar
bams. Nei į amžių, nei profe
siją ne tik neatsižvelgta, bet 
labiausiai buvo nemėgiami ir 
persekiojami inteligentai, y- 
pač humanitarinės pakrai
pos.

Stovykloj nuolat siautė e- 
pideminės ligos. Išbadėję, ir 
išvargę žmonės greit mirda
vo.

Pirmoji mūsų auka buvo 
Puodžius buvęs kontrolie
rius, ats. majoras. Jis mirė 
balandžio 15 d. 1943 m. plau
čių uždegimu. Balandžio 20 
d. mirė Kerpė, geležinkelių 
direktorius, taip pat plaučių 
uždegimu.

Toliau greit vienas po ki
to mirė majoras Grigas, bu
vusio ministerio Čarneckio 
švogeris, Dr. Masaitis, fizi
kas, buv. Marijampolės gim
nazijos direktorius, Dr. Ja
nuškevičius, buvęs Marijam
polės gimnazijos direkto
rium, du broliai Tumėnai iš 
Vilniaus, Budrys, Marijam
polės apskrities agronomas, 
ir Bauba, Kauno gimnazijos 
direktorius, užmuštas 1943 
m. gegužės 15 d., 3 vai. po 
pietų. Dr. Masaitis jau labai 
silpnas, buvo sanitaro pri
baigtas.

Tai, matot, kokiomis prie
monėmis buvo palengvina
mos ligonių kančios! . . .

Baubą užmušė bloko „štu- 
binis” pavaduotojas. Jam 
drožė lentgaliu per sprandą, 
ir jis greit mirė. Man atvy
kus, jis buvo be sąmonės. 
Dirbtinis kvėpavimas nieko 
nepadėjo, o kitaip jam pa
gelbėti nebuvo galima.

Visų lavonai, auksinius 
dantis išlupus, sudeginti kre
matoriume, o jų pelenais pa
tręštas stovyklos komendan
to daržas . . .

Visi kiti, likę gyvi, vargo
me toliau. 1945 m. sausio 25 
d. stovyklos didžioji dalis 
buvo evakuota į Pomeraniją.

Pakelėj sirgo prof. V. Jur
gutis ir J. Narakas dėmėtąja 
šiltine, bet pasveiko. Bemaž 
visus vėliau paėmė rusai ir 
jų tarpe buvo ir prof. B. 
Sruoga. Apie jį rašė rusų 
laikraštis „Literatūra j e no- 
vosti.” Iš to laikraščio suži
nojome, kad jis yra Vilniuj. 
Keletas, matyti, pasiliko 
Lenkijoj. Kitus, jaunesnius, 
mobilizavo į raudonąją armi

ją. Bet žinių turime tik ap. 
kuriuos.

Nieko neteko patirti ap: 
kun. S. Ylą ir kun. Lipniūn 
Kun. Yla turėjo dešinės plai 
čių pusės tuberkulozę. Be 
laimingu būdu, procesą pi 
vyko sulaikyti ir pastaruoj 
metu, vadinasi, sausio meni 
sį, jo savijauta buvo nebk 
ga. Kun. Lipniūnas visą stc 
vykioj buvimo laiką buv 
sveikas ir energingas, drai 
ge su kun. Yla, slapta dirt 
apaštalivimo darbą; tuo įs: 
gijo visos stovyklos simpat: 
jas ir pagarbą, nes ten buv 
lenkai kunigai to daryti ne 
drįso. Manau, kad jie ir da 
bar yra gyvi.”

Karo metu Prancūzijoj na 
ei ai nužudė 200 katalikų ku 
nigų, 750 deportavo ir 50 
uždarė kalėjimuose.

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs narna 

Gerose vietose. Patarnavime 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik k 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) i 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

Real Estate Insurance
496 Grand St., Brooklyn, N. Y

Tel. EVergreen 7-1670

| STagg 2-1454

I F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

■ „žs Atlieka mūrinių namų sienų iš- 
lyginimų, plasteriavimą, šaligat- 

įį vių cementavimą ir kt. darbus.
293 MAUJER ST.,

M BROOKLYN 6, N. Y.sg

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas
41-40 —74th Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užejimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
41J Grand Street 

Brooklyn, N. Y.


	WLFS5103
	WLFS5104
	WLFS5105
	WLFS5106
	WLFS5107
	WLFS5108

