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SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENĮ

Londonas. — Paskutiniai 
pranešimai iš Maskvos sako, 
kad rusų kariuomenės dali
niai pasiekė Pskovą, svarbų 
šiaurės rytų miestą ir vokie
čių įsitvirtinimo centrą. Ra
dijas skelbė, kad rusai buvo 
įėję į Pskovo priemiesčius, 
kur vyko aršios kautynės.

Pskovas yra lyg vartai ke
lyje į Baltijos valstybes — ir 
į Estiją, ir į Latviją, ir į Lie
tuvą. Manoma, kad vokiečiai 
labai tvirtai gins Pskovą. 
Nežiūrint to, buvo laukta ir 
tikėtasi, kad Pskovo likimas 
buvo tik kelių dienų, o gal ir 
valandų klausimas. Rusai 
prie Pskovo ėjo net šešiomis 
kryptimis.

Iš Stockholmo pranešta, 
kad rusai padarė naują įsi
veržimą Estijoje, pereidami 
vienoje vietoje Peipuso eže
rą. Estijos šiaurėje rusai yra 
sustoję prie Norvos upės, kur 
vokiečiai turi savo įsitvirtini
mus.

sakanti nuo Lenkijos žemių.
Šiandien Maskva vėl kitaip 

gieda. Mat, kiek reiškia Sta
lino žodis.

Chamberlin nurodo, kad 
Baltijos kraštai turėjo su 
Maskva nepuolimo sutartis, 
kurias Maskva sulaužė pirma 
patogia proga. Toliau auto
rius taip rašo:

„Trys Baltijos respublikos 
buvo priverstos priimti So
vietų karinę „apsaugą” (Al. 
Caponės taikoma prasme tam 
žodžiui) 1939 metų rudenį 
vėl Stalino-Hitlerio susitari
mo pasėkoje, ir buvo visiškai 
užimtos ir susovietintos 1940 
metų vasarą. Lietuviai, ma
tydami didesnę savo armijos 
karininkų dalį pagrobtą ir iš
siųstą nežinia kur Rusijon 
drauge su tūkstančiais savo 
piliečių, masiškai sukilo prieš 
Sovietų rėžimą tą dieną, kai 
vokiečiai pradėjo invaziją”.

Straipsnyje Chamberlin 
gyvais pavyzdžiais nurodo, 
kaip daug Amerikos laikraš
čių tyčia klaidina visuome
nę, iškreipdami tiesą apie 
Rusiją, pateisindami jos juo
dus darbus ir skelbdami ver
giją mažesnėms Rytų Euro
pos tautoms. Straipsnio gale 
jis įspėja, kad jeigu su Rusi
ja bus einama į antro Miun
cheno politiką, tai „kiekviena 
maža valstybė į Rytus nuo 
Reino matys Lenkijos ir Bal
tijos valstybių paaukojime” 
ir savo panašų likimą...

Vasario 22 d. pasakyta 
Churchillio kalba plačiai 
nuskambėjo. Anglų parla
mente buvo ginčų. Vienas at
stovas anglų premjerą pava
dino Stalino Charlie Mc Car- 
thy. Kiti atstovai nurodė, 
kad Churchillio kalba liudija 
Europą esant atiduotą Rusi
jos malonei ir t. t.

Churchillio kalba pilna ne
va gyvenimiškų tikrovių. Ta 
kalba primena Miuncheną, 
kai „gyvenimiška tikrovė” 
diktavo Chamberlainui ati
duoti Čekoslovakiją Hitlerio 
nasrams. Paaukotas princi
pas Čekoslovakijos byloje at
nešė šį baisų karą.

O ką atneš atnaujinta „gy
venimiškos tikrovės” politi
ka?

Lietuviai, latviai ir estai į 
tą klausimą turi geriausią 
atsakymą. Tūkstančiai jų na
cių koncentracijos stovyklo
se ir Sibiro tundrose gali tik
sliausiai pasakyti. Bet ar kas 
nors pasiklaus jų? 

kakties proga. Stalinas tele
gramoje pareiškė esąs „tvir
tai įsitikinęs, kad netoli tas 
laikas, kai Sovietų Sąjungos 
ginkluotosios pajėgos, drau
ge su Amerikos ir Anglijos 
armijomis, pagal Maskvos ir 
Teherano susitarimus, nuves 
prie galutinio mūsų bendro 
priešo, hitlerinės Vokietijos, 
sumušimo.”

Mirė Baltrušaitis
Lenkų telegramos agentū

ros pranešimu, Prancūzijoje 
mirė poetas Jurgis Baltrušai
tis, ilgametis Lietuvos diplo
matas.

Velionis ėjo 71 metus. Apie 
jį plačiau parašysim vėliau.

Slaptoji Lietuvos spauda 
dar 1943 m. vasario mėn. ra
šė:

„Miestiečiai marinami ba
du. Vokiečiai tai daro sąmo
ningai. Labiausiai nukenčia 
Vilniaus ir Kauno miestų tar
nautojai ir darbininkai. Skir
tos maisto normos yra tokios 
mažos, kad jų pakanka tik 
žmogaus gyvybei palaikyti. 
Tačiau žmonės ir kuklių 
maisto skirtų normų negau
na, nors kortelės ir yra iš
duodamos. Mėsos Kauno gy
ventojai negauna jau penktas 
mėnuo, o Vilniaus-dar seniau. 
Bendrai, Vilniuje veik nieko 
jau seniai negauna. Prieš pat 
Kalėdų šventes sustabdė 
sviesto išdavimą ir Kaune. 
Vietoj sviesto buvo žadėta 
duoti mėsos, tačiau gyvento-

Washington. — Praeitą sa
vaitę Kongresas labai skubiai 
ir griežtai pasielgė su prezi
dento Roosevelto vetuotu 
naujų mokesčių įstatymu. A- 
beji Kongreso rūmai atmetė 
prezidento veto, ir nepasira-

Lenkų Protestas
Prieš Klastas

Londonas. — Lenkijos vy
riausybė čia paskelbė, kad 
lenkų požeminio judėjimo va
dai, visų Lenkijos partijų at
stovai, pareiškė protestą 
prieš komunistinę Lenkijoje 
veiklą. Lenkų proteste pažy
mima, kad komunistai suda
rė „lenkų tautinę tarybą”, 
kuri savo keliu jau vadinama 
„demokratine Lenkijos vy
riausybe” ir yra paskyrusi 
kariuomenės vadą gen. Ro- 
lą.

Maskvoje leidžiamas lenkų 
komunistų laikraštis „Wolna 
Polska” rašo, kad „lenkų de
mokratinė vyriausybė” pra
dėjo derybas su sovietinės 
Ukrainos vyriausybe dėl sie
nų. Lenkų komunistų prieša
ky yra Wanda Wasilewska— 
Korneičiuk, Ukrainos „užsie
nio komisaro” žmona.

Montevideo. — Argentinos 
vidaus politinė padėtis dar 
labiau susipainiojo, kai pul
kininko Perono vadovaujama 
karininkų grupė privertė 
prezidentą generolą Ramirez 
pasitraukti. Dabar preziden
to pareigas eina gen. Edelmi- 
ro J. Farrell, o Ramirez pas
kelbtas nesveikuojančiu.

Gen. Ramirez jau buvo nu-

MacArthur Užėmė Daugiau Salų
Londonas. — Čia pagarsin

tas Sovietų Rusijos vyriausy
bės paskelbimas, kuris pa
tvirtina ankstesnius praneši
mus apie pasiūlytas Suomijai 
taikos sąlygas. ‘

Sovietų vyriausybė pastatė 
Suomijai tokias taikos sąly
gas:

1. Nutraukti santykius su 
Vokietija. 2. Ištraukti savo 
(suomių) kariuomenę iš tos 
teritorijos, kuri 1940 m. kovo 
mėn. buvo užleista Rusijai. 
3. Internuoti Suomijoje esan- 

jai nemato nei sviesto, nei 
mėsos... Visas maistas, kurį 
dabar žmonės gauna pagal 
korteles, yra duona ir kruo
pos... Dauguma šeimų neturi 
pakankamai pagrindinių dar
žovių: bulvių, kopūstų, buro
kų ir morkų. Tokioms šei
moms tenka badauti... maži 
vaikai ir ligoniai verčiami ba
dauti. Vaikai pieno ir sviesto 
negauna. Manų kruopų ret
karčiais teduoda. Pasitaiko 
nemaža tokių, kurie naujagi
mius maitina iš miltų išvirta 
gryname vandenyje košele... 
Mūsų pareiga, kas tik gali ir 
kuo tik galim, padėti mūsų 
fabrikų ir kt. darbininkams 
bei tarnautojams- Visi lietu
viai bus čia pat reikalingi ne
priklausomai Lietuvai kelian
tis.” 

sytas įstatymas įsigaliojo.
Senato demokratų vadas 

Barkley senate pasakė ilgą 
kalbą, pareikšdamas protestą 
prieš prezidento elgesį, kurs 
įžeidęs senatorių gerą valią 
ir sąžinę. Barkley buvo ir iš 
vadovybės pasitraukęs, bet 
demokratai senatoriai vėl jį 
išsirinko senato daugumos 
vadu, kurio pareigas jis ėjo 
per 7 metus.

Senatoriaus Barkley kalba 
sukėlė plačių atgarsių. Ji pa
rodė, kad tarp Kongreso ir 
prezidento santykiai yra į- 
tempti.

Londonas. — Vasario mė
nesį Amerikos karo lakūnai 
19 kartų bombardavo įvai
rius taikinius Vokietijoje, 
daugiausia tas vietas, kur su
koncentruota vokiečių lėktu
vų gamyba.

Vasario 29 d. amerikiečiai 
dienos metu puolė Bruns- 
wicką, esantį apie 110 mylių 
į vakarus nuo Berlyno. Šis 
lėktuvų gamybos centras an
ksčiau buvo bombarduotas 
vasario 10, 20 ir 21 d.

Vasario 29 d. Amerikos 
„skraidančios tvirtovės” pa

traukęs santykius su Vokie-' 
tija ir Italija ir rengėsi pa
skelbti joms karą. Tam pa
sipriešino kariuomenės gru
pė, ir įvyko naujas pervers
mas.

Paskutinės žinios skelbė, 
kad Argentinos laivyno va
dovybė esanti labai nepaten
kinti armijos karininkų 
veiksmais ir todėl esanti pa
siruošusi naujiems įvykiams.

čius vokiečių kariuomenės 
dalinius ir laivus. Be to, suo
miai turėtų atlyginti Rusijai 
už karo nuostolius ir tartis 
su rusais dėl Suomijos ka
riuomenės paleidimo ir dėl 
Petsamo uosto ir jo srities 
tvarkymo. Šalia to, suomiai 
turėtų tuojau paleisti belais
vius rusus karius.

Vasario 29 d. Helsinkiuose 
buvo susirinkę Suomijos tau
tos atstovų rūmai ir išklausė 
vyriausybės pranešimo.

Anglijos vyriausybė, sako
ma, pritarianti minėtoms ru
sų sąlygomis, kurios laiko
mos, palyginti, švelniomis.

Kadangi šiuo metu Suomi
joje yra apie 100,000 vokiečių 
karių, tad visur svarstoma, 
kas atsitiktų su Suomija, jei 
suomiams tektų pakelti gink
lą prieš vokiečius.

Iš Stockholmo pranešama, 
kad suomiai vargu ar galės 
tuojau iš karo pasitraukti: 
Į Helsinkius esąs atvykęs 
aukštas vokiečių karininkas, 
kurs bandąs įtikinti suomius 
nesitraukti, įrodinėdamas, 
kad vokiečių „traukimasis” 
Baltijos fronte jau yra sus
tojęs.

Bi urnoj Atremta 
8,000 Japonų

New Delhi. — Šios savai
tės pradžioje sulaukta jau se
niai negirdėtų žinių iš Indi
jos fronto.

Prie Indijos pasienio, Bur- 
moje, svarbioje Arakano pro
vincijoje, buvo įsistiprinę 
apie 8,000 japonų, kuriems 
buvo pavesta padaryti pir
mieji Indijon įsiveržimo žy
giai.

Vasario 29 d. pranešta, 
kad Sąjungininkų kariuome
nė pravedė puolimą ir visą 
japonų dalinį sunaikino: 1,- 
500 japonų užmuštų, apie 3,- 
000 sužeistų, likučiai — des
peratiškai slapstosi, mėgin
dami išsprukti iš apsupimo.

Admirolas Mountbatten 
vadovauja Sąjungininkams 
Indijos fronte.

kilo dar saulei netekėjus. 
Dangus virš žemyno buvo 
nuklotas debesimis, bet lakū
nai savo uždavinį atlikę labai 
gerai. Didžiuosius bombone
šius lydėjo greitieji ir leng
vi kovos lėktuvai.

Slaptieji Lietuvos laikraš
čiai 1943 m. vas. 1 d. rašė:

„Pirmoji vežimų banga pa
lietė Kauną, iš kurio išvež
ta apie 150 šeimų. Pirmieji 
išvežti į Praveniškes, ten, kur 
bolševikai išžudė lietuvius.

Simboliška vietovė. Oficia
liai motyvuojama, kad veži
mas paliečius tik lenkų tau
tybės žmones.

Mes žinome, kad išvežtųjų 
tarpe yra daug lietuvių šei
mų, net karininkų. Lenkus ar 
lietuvius veža, mums jų tau
tybė ar kalba nesvarbu, svar
bu pats principas, kad veža
mi Lietuvos piliečiai, Lietu
vos gyventojai.”

Tieskime karo pergalei ke
lius karo bonais. Turėkime 
jų, kiek tik galima.

Generolui MacArthur ste
bint veiksmus, Amerikos ka
riuomenės daliniai vasario 29 
d. sėkmingai puolė japonus 
Admiraliteto salose ir ten iš
lipo. Naujoji karo veiksmų 
vieta yra 330 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Rabaul ir 1,500 
mylių į šiaurę iki Filipinų sa
lų.

Naujas generolo MacAr
thur žygis atkirto apie 50,000 
japonų karių, esančių Bis
marko salyne ir apie 22,000 
japonų, dar esančių Saliamo
no salose.

Pirmutiniai į Admiraliteto 
salyno Los Negros salą, ku-

Šiemet gegužės mėnesio 15 
dieną sukaks lygiai 24 metai, 
kai susirinko laikinoje Lietu
vos sostinėje, Kaune, pirmas 
laisvos Lietuvos parlamen
tas, išrinktas visuotiniu žmo
nių balsavimu. Tai buvo Lie
tuvos Steigiamasis Seimas.

Pirmame savo posėdyje ji
sai patvirtino Lietuvos, kai
po nepriklausomos Valstybės 
atsistatymą, pareikštą 1918 
metų vasario 16-os deklaraci
joje, ir paskui davė jai demo
kratinę konstituciją.

Šis didžiai svarbus lietu
vių tautos istorijoje įvykis 
įgyja ypatingos reikšmės da
bar, kai Lietuvos žmonės, pa
tekę po žiauria vokiečių le
tena, grumiasi dėl savo gy
vybės ir ateities. Jie nori at
gauti laisvę ir valdytis savo 
valstybėje tais demokratybės 
pagrindais, kuriuos Steigia
masis Seimas įdėjo į Lietu
vos Respublikos Konstituci
ją.

Svarbu yra tai prisiminti 
ne tiktai lietuviams, kurie 
trokšta padėti savo gimtajam 
kraštui, bet yra svarbu taip 
pat atkreipti į tai viso demo
kratinio pasaulio dėmesį, nes, 
gal būt, dar šiemet bus spren
džiamas Lietuvos likimas.

New Yorke 21-mas kongre
sinis distriktas rinko savo at
stovą į Kongresą. Kandida
tais buvo du: respublikonas 
Wm. S. Bennet ir demokra
tas James H- Torrens. Demo
kratą rėmė ir Darbo partija.

Torrens gavo 11,707 bal
sus, o Bennet — 10,136. Tor
rens išrinktas 1,571 balso 
dauguma.

Washington. — Usienio e- 
konomijos administratorius 
Leo T. Crowley pranešė, kad 
nuo 1941 m. spalių mėnesio 
iki šių metų pradžios Ameri
ka davė Rusijai įvairios pa
galbos už 4 bilijonus 243 mi
lijonus 804 tūkstančius dole
rių.

Rusijai duotoji pagalba 
yra tokia: 7,800 lėktuvų, 4,- 
700 tankų ir tankų naikinto
jų, 170,000 sunkvežimių, 33,- 
000 greitųjų automobilių, 25,- 
000 įvairių motorinių vežimų, 
6 milijonai porų batų, 2,250,- 
000 tonų įvairaus maisto 
(daugiausia kviečių, miltų,

PILSEN STA 
CHICAGO. ILL.

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

222 SOUTH 9th STREET, 
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. STagg 2 - 2133

ri tuojau užimta, išlipo pir
mosios kavalerijos divizijos 
kariai. Ten atrastas geras a- 
erodromas, kurio japonai ne
suskubo nė sunaikinti. Mano
ma, kad amerikiečių karių 
nuostoliai šiame žygyje buvo 
maži.

Amerikos kariai į salas bu
vo iškelti iš laivų naikintojų.

Puolime puikiai derinti ir 
aviacijos veiksmai.

Gen. MacArthur irgi 
išlipęs į naujai užimtą 
kur pirmutinį išlipusį
ninką apdovanojo pasižymė
jimo kryžiumi. ’

Tad visa sąmoningoji A- 
merikos lietuvių visuomenė 
yra kviečiama tas Steigiamo
jo Seimo sukaktuves iškil
mingai paminėti: straips
niais spaudoje, viešais susi
rinkimais, paskaitomis salė
se ir per radiją ir atitinka
momis rezoliucijomis.

Pravartu bus tuo pačiu žy
giu paminėti ir lietuvių 
spaudos laisvės atgavimą, 
nes ateinantį gegužės mėnesį 
sukanka 40 metų, kai Rusi
jos caro valdžia atšaukė 
draudimą spausdinti lietuvių 
raštus lotynų raidėmis.

Amerikos Lietuvių Taryba 
nutarė, tų sukaktuvių proga, 
sušaukti draugijų atstovų 
konferencijas stambesniuose 
lietuvių judėjimo centruose: 
Chicagoje, New Yorke, Bos
tone, Pittsburghe, Wilkes- 
Barre, ir t. t. Jose galės da
lyvauti delegatai ne tiktai iš 
vietinių draugijų, bet ir iš 
aplinkinių miestų, kad tokiu 
būdu būtų apimtas kiek ga
lint didesnis skaičius koloni
jų.

Konferencijų suorganizavi
mu kiekvienoje srityje rūpin
sis Organizacinis Komitetas, 
sudarytas iš vietinių veikėjų. 
Jisai paims salę, išsiuntinės 
arba paskelbs spaudoje kvie
timus draugijoms ir nusta
tys konferencijos tvarką.

Suprantamas dalykas, kad 
tose konferencijose bus pa
reikštas lietuvių pasiryžimas 
remti karo pastangas, nes lai
mėti karą tai pirmas ir vy
riausias visų mūsų uždavi
nys.

Minėdami aukščiaus pami
nėtas sukaktuves, tose kon
ferencijose Amerikos lietu
viai per savo organizacijų 
atstovus pakels balsą už lais
vos, nepriklausomos ir de
mokratines Lietuvos atstei- 
gimą ir tvirčiau susiorgani
zuos tolesniam darbui, kad 
tas tikslas būtų pasiektas.

Amerikos Lietuvių Taryba 
1944 m. kovo 1 d.

džiovintų žirnių, cukraus, 
mėsos, pieno, kiaušinių, dar
žovių, riebalų), šalia paminė
to maisto, rusų armijai nu
siųsta 50,000 tonų sviesto, 
skirto ypatingai rusų kariuo
menės ligoninėms.

Be paminėtų daiktų, Rusi
jai dar duota: 2,000 tonų sėk
lų, 177,000 tonų sprogstamo
sios medžiagos, 1,350,000 to
nų plieno, 384,000 tonų alu- 
mino, vario ir kitokio metalo, 
740,000 tonų aviacijai gasoli- 
no. Be to, įvairių mašinų ir 
įrankių už 400 mil. dol.

Amerikos maisto daugiau 
šia gavo Rusija (51 procen
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Išleido Kunigų Vienybė. Redagavo: kun. Dr. J. 
Končius, kun. N. Pakalnis, kun. J. Balkūnas ir kun. 
Raila. Knyga labai gražiai išleista, didelio formato; jž 
gos 16 pusi., turinio 336 p. Iš viso 352 puslapiai. Knyga p 
dalinta j penkius skyrius.
I. MŪSŲ PARAPIJOS

Čia aprašomos (plačiau ar trumpiau) visos lietuv 
katalikų parapijos alfabetine tvarka; pažymėti parapi 
vardai, antrašai, kunigų vardai ir t. t.
II. DRAUGIJOS IR ĮSTAIGOS

Visos žymiosios (19) centralinės katalikų organizac 
jos, draugijos, turiningai ir vaizdžiai aprašytos. Iš tų a 
rašymų matyti jų praeitis ir darbuotė pijonierių, dvasiški 
ir pasauliečių.
III. MOKSLO ĮSTAIGOS

Aukštesnės ir pradžios mokyklos sistematingai ir ti 
karnai apibūdintos. Sės. Kazimieriečių (30), Sės. Pranei 
kiečių (17) ir Sės. Nukryžiuoto Jėzaus (3) vedamos p 
rapijinės mokyklos alfabetinėj tvarkoj sutvarkytos ir ti 
karnai aprašytos; kiekvienos mokyklos adresas irgi p< 
duotas. Minėtų Kongregacijų lietuvių kalbos ir kateche 
niai kursai surašyti.
IV. MŪSŲ SPAUDA

Šiame skyriuje aprašyta net 12 katalikiškų laikrašči 
bei žurnalų; iš tų aprašymų matyti katalikų spaudos pr 
eitis ir dabartinė jų veikla.
V. BIOGRAFIJOS.

Paskutiniame knygos skyriuje aprašyta dešimties žy 
. mių veteranų veikėjų gyvenimas ir jų darbai; jų tarpe pa 

žymėtini kun. A. Staniukynas, Motina Marija, muzikas JĮ 
Žemaitis ir kiti.

Knygoje—„ Am. Liet. Kat. Darbai” labai įdomiai at
vaizduotas Amerikos lietuvių katalikų gyvenimas. Knyga 
iliustruota su 40 paveikslų. Knygos gale įdėtas turining 
Prof. Pakšto straipsnis: „Amerikos lietuviai katalikai ko
voje dėl Lietuvos nepriklausomybės”. Visi Amerikos lietu
viai kunigai surašyti alfabetinėje tvarkoje ir paduoti jų 
antrašai. Knygos pabaigoj įdėta vardų ir vietų rodyklė.

Kiekvienam susipratusiam katalikui — katalikei ver
ta šią knygą įsigyti. Knygos kaina — gerais viršeliais 
$3.00; paprastais aptaisais — $2.00.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

RAUDONOJO KRYŽIAUS MĖNUO

Kovo 1 d. prasidėjo Amerikos Raudonojo Kryžiaus Ka
ro Fondo vajus. Jo metu reikės visoje šalyje sukelti 200 mi
lijonų dolerių. Visas kovo mėnuo pavadintas Amerikos Rau
donojo Kryžiaus mėnesiu.

Raudonojo Kryžiaus darbai yra labai platūs. Jie pa
liečia milijonų milijonus žmonių, tūkstančius vietų. Jo pa
galbos ranka veikia Amerikoje ir užsienyje. Ji reikalinga 
ypač karo metu, kai visur tiek daug skurdo, kai visur galy
bės vargstančių žmonių. Ji ypatingai brangi milijonams A- 
merikos karių, kurie šiandie išsiuntinėti po pasaulio kam
pus.

Raudonojo Kryžiaus darbas yra vienas garbingiausių, 
todėl ir jam duodama parama yra ir bus viena gražiausių. 
Tai žmogaus žmogui pagalbos dovana, tai broliškumo pa
žymys, tai krikščioniškos meilės geriausias liudijimas. 
Raudonojo Kryžiaus vajus turi pasiekti kiekvieną asmenį, 
kiekvieną įstaigą, kiekvieną draugiją.

Mes esame giliai įsitikinę, kad visi amerikiečiai lietu
viai parems šį vajų visu savo pajėgumu. Nė vienas ameri
kietis negali užmiršti, kad Amerikos Raudonasis Kryžius 
pagelbės ir mūsų tėvų žemei, jos gyventojams. Net ir da
bartinio momento sunkiose sąlygose, visai neseniai, Raudo
nasis Kryžius nusiuntė Lietuvon labiausiai reikalingų vais
tų. Antras siuntinys, dešimt kartų didesnis nei pirmasai, 
jau ruošiamas.

Nereikia nė sakyti, kad mūsų prisidėjimas vajuje bus 
atitinkamų įstaigų dėkingai įvertintas. Visu nuoširdumu ir 
kviečiame ir raginame kiekvieną „Amerikos” skaitytoją bū
ti ne tik vajaus rėmėju, bet ir veikliu dalyviu — stoti į sa
vanorių darbininkų eiles, eiti į vajaus komitetus, rinkti au
kas, skleisti tiesos ir pagalbos žodį apie Amerikos Raudo
nąjį Kryžių.

Kovo mėnesy visos mūsų pajėgos Amerikos Raudona
jam Kryžiui!

Vasario 24 d. estai minėjo 
savo tautos nepriklausomy
bės šventės minėjimą. Drau
giškos lietuviams estų tau
tos šventės proga pravartu 
bent kiek susipažinti su es
tų tauta ir Estija.

Senovėje estai nepriklau
somos valstybės nesudarė. 
Vis dėlto, atskiros krašto sri
tys gyveno savarankišką gy
venimą. Kaip lietuviams kry
žiuočiai, taip šiaurės bičiu
liams greit pradeda grūmoti 
kardininkų ordinas. Praside
da erškėčių kelias. Rygos 
vyskupas Albertas 1219 m. 
prieš nekrikščionis estus at
sikvietė danų kariuomenę. 
Tuomet estai pateko į reples: 
danai iš žiemių, o kardininkai 
iš pietų. Pagaliau, negalėda
mi atsilaikyti prieš visos Eu
ropos remiamus kryžiuočius, 
estai buvo pavergti. Sveika, 
gaji tauta dar bandė sukilti, 
bet turėjo nusilenkti žiauriai 
jėgai.

Kurį laiką Estija buvo su
plėšytą į 3 gabalus, kurių vie
ną valdė kardininkai bei kry
žiuočiai, antrą švedai, o tre
čiąjį danai. XVI amžiaus vi
duryje viena estų žemės sri
tis buvo patekusi net Lietu
vos valdžiai. Mat, rusai bu
vo pradėję veržtis prie jūros, 
o čia pakeliui stovėjo Estija. 
Reikėjo spirtis. Tuomet Li
vonijos kryžiuočiai, kurie 
tuomet valdė Estiją, šaukėsi 
Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio globos ir pasidavė jo val
džiai. Ir taip pietinė sritis 
savo noru įsijungė į Lietuvos 
valstybę. Lietuviai nepavar
tojo kruvinos jėgos. Vokie
čių istorikai išvadžioja, gir
di, estams buvę sunku Lietu
vos valdžioje. Tuo tarpu pa
tys estų mokslininkai pripa
žįsta, jog tuomet ūkininkams 
buvo lengviau, nei vėliau šve
dų valdžioje.

Paskui kraštą valdė švedai. 
Važinėdamas po Estiją, ma
tai daug švedinių laikų pa
minklų ir trobesių, švedai

XVII amžiuje Tartu mieste 
įsteigė gimnaziją ir universi
tetą. Tasai Tartu arba Dor
pato universitetas puikiai pa
žįstamas ir lietuviams. Prieš 
Didįjį karą čia nevienas lie
tuvis ėjo mokslus.

Atūžė kita likimo banga. 
Nuo XVIII amžiaus pradžios 
ligi pat Didžiojo karo estai 
išbuvo rusų caro valdžioje. 
Nors buvo kartu ir sunku, vis 
dėlto buvo kiek lengviau, nei 
lietuviams. Ligi 1889 metų 
estai turėjo privatinių mo
kyklų, kur viskas buvo dės
toma estiškai.

Estai yra drąsūs. XIX am
žiaus vidury tūkstančio vyrų 
būrys išvaikė vieną caro ka
riuomenės dalinį. Tačiau lais
vės diena prašvito, kaip ir 
Lietuvai, po Didžiojo karo. 
Žinoma, reikėjo pereiti žiau
rią bandymo ugnį. Reikėjo 
iškentėti dvi naujas okupaci
jas, rusų ir vokiečių, ligi 
slapta veikusi Paetso vyriau
sybė padaro drąsų žingsnį: 
1918 m. vasario 24 d. paskel
bia nepriklausomybę.

Bet tuomet dar tebebuvo 
vokiečiai. Vienas estų minis- 
teris palydėjo galvą. Tiesa, 
Sovietų Rusija Brastos su
tartimi Estiją pripažino ne
priklausomą, vis dėlto slap
tai čia norėjo pasodinti kitą 
vyriausybę. Tuomet estai 
stvėrėsi ginklo. Jų kariuome
nė, Europos valstybių remia
ma, pradėjo veikti 1919 me
tų pradžioje. Lemiamos kau
tynės įvyko prie Veru. Paga
liau, rusai pasitraukė.

Tuomet gen. Laidoneris 
pradėjo valyti šalį. Smarkiai 
susikirto su vokiečių Lands- 
wehru. Priešą sugniuždė. Pa
sakojama, jog estai šaudy
davę iš šautuvų, kol įkaisda- 
vę. Kai netekdavę šovinių, 
puldavę priešą plikomis ran
komis, nuginkluodavę ir, a- 
tėmę ginklus, toliau kovoda
vę. Sužeistieji pabėgdavę iš 
ligoninių ir veržte verždavę- 
si į kautynes. 1919 metų bir-
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LIETUVOJ TEBESPINDI VILTIS!
Nelabai seniai iš Lietuvos 

slaptai išvykęs lietuvis sutei
kė šių žinių apie būklę vokie
čių okupuotoje Lietuvoje:

Prieš jam iš Lietuvos iš
vykstant, miręs Telšių vys
kupas Justinas Staugaitis ir 
prof. L. Ciplijauskas. Jau bū
damas užsienyje sužinojęs, 
kad miręs atsargos pulkinin
kas Jonas Petruitis ir, 1943 
m. spalių 15 d. po operacijos, 
miręs kompozitorius Stasys 
Šimkus.

Rugsėjo 25 dieną banditų 
nužudytas Kauno teatro re
žisierius J. Monkus-Monkevi- 
čius; banditų taip pat nužu
dytas artistas Chomskis.

1943 m. balandžio-birželio 
mėn. laikotarpyje Stutthofo 
koncentracijos stovykloje 
(prie Dancigo) mirę šie lie
tuviai: Kauno gimnazijos di
rektorius Kazys Bauba, Ma
rijampolės agronomas (Ig
nas?) Budrys, Vilniaus mies
to burmistro pavaduotojas 
atsargos majoras Bronius 
Grigas, Marijampolės berniu
kų gimnazijos direktorius Ja- 
nuševičius, Marijampolės 
mergaičių gimnazijos direk
torius Masaitis, atsargos ma
joras Stasys Puodžius, Algir
das Tumėnas, Vytautas Tu
mėnas.

Su maistu Lietuvoje yra 
tiek bloga, kad gyventojai 
tiesiai badaują. Vienam as
meniui kas savaitė leidžiama 
pirktis 3 svarai duonos, du 
trečdaliai svaro miltų, ket
virtis svaro cukraus ir ket
virtis druskos. Tik labai re
tai leidžiama nusipirkti labai 
mažą kiekį mėsos, sviesto ir 
kruopų. Vien iš tų vadinamų
jų „bado normų” išmisti vi
siškai neįmanoma. Vienoje 
ligoninėje gydytojai nustatę, 
kad ligonys, gaudami tik tuos 
maisto kiekius, po šešių mė
nesių miršta badu.

Gyventojai yra priversti 
ieškotis maisto vadinamoje 
juodojoje rinkoje. Bet tik ne
daugelis tegali nusipirkti 
maisto, nes bausmės sugau
tiems perkant ar parduodant 
yra labai žiaurios — vokie
čiai dažnai juos baudžia mir
timi. Be to, juodosios rinkos 
kainos yra fantastiškai aukš
tos. Taip, svaras sviesto, ir 
tai vasaros metu, kaštuoja 
25 vokiškos markės, arba 10 
dolerių, skaitant prieškariniu 
oficialiu keitimo kursu. Sva
ras cukraus — apie 18 mar
kių, arba 7 dol., svaras la
šinių — 30 markių, arba 12

dolerių. Gi daugumos gyven
tojų uždarbiai labai maži — 
nuo 80 iki 120 markių mėne
siui.

Tačiau, pasakotojo žo
džiais, šios.sunkios gyvenimo 
sąlygos nenumuša lietuvių ū- 
po kovoti su okupantu ir vi
somis išgalėmis siekti Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo. .Ta kryptimi ypatingai 
yra veiklus jaunimas. Lei
džiami šeši slapti laikraščiai, 
nukreipti prieš abu okupan
tu. Tarpusavė vienybė Lietu
voje esanti labai didelė, ko, 
esą, pasigendama užsienių 
lietuviuose.

želio mėnesį estų kariuome
nė nustūmė priešą ir užėmė 
Cesį.

Karuose visko atsitikdavo. 
Sakysim, buvo suorganizuo
tas batalionas iš ingrų tau
tos, kuri gyvena apie Nevą. 
Kai jisai puolė vieną tvirto
vę, tai įgula, pažinusi ingrus, 
perėjo į estų pusę.

Estai turėjo reikalų ir su 
vadinamaisiais baltagvardie
čiais, bet daugiausia vargo 
turėjo su kita tos tautos ka
riuomene. Šie pastatė kelias
dešimt tūkstančių pėstinin
kų, apie 500 kulkosvaidžių ir 
du šarvuotus traukinius. 
Nors estų buvo per pus ma
žiau, vis dėto jie nugalėjo. 
Pagaliau, Sovietinė Rusija 
1919 m. gruodžio 31 d. pri
pažino Estijos nepriklauso
mybę.

Greta karių, jau pat pir
momis kovų dienomis dalyva
vo ir šauliai. Tai vadinami 
kaitseliitai. Jų 1939 m. pris- 
kaityta apie 60,000. Estų 
šauliai pasidalinę vyrų, mo
terų ir jaunųjų organizacijo
mis.

Estai yra lietuviams arti
mi net ir tuo, jog ligi pat IX 
amžiaus ir mus vadino es
tais bei aisčiais. Prof. Būgos 
ir pačių estų archeologų ma
nymu, senaisiais laikais lie
tuviai, latviai ir estai gyveno 
gretimai.

Elagu Eesti!

Ar yra Lietuvai vilties pri
sikelti? Vienas priešas laiko 
pančiais surakinęs, kitas vėl 
kėsinasi savo nasruosna pa
griebti. Ar yra vilties, kad 
šventoji Lietuva gali išsigel
bėti? Vienintelė viltis... Jė
zaus gailestingoji širdis! Tai
gi, nepaskęskime dejavimuo
se, aimanavimuose apie Lie
tuvos sunkią padėtį.

Visi lietuviai, kurie tikrai 
mylime Tėvynę, melskimės! 
Prašykime Jėzaus širdies, 
katfd pasigailėtų! Prisidėkime 
prie Nenutrūkstančių šv. Mi
šių ir maldų vajaus už Lietu
vos laisvę! Lietuvos išdavi
kai, išgamos, veidmainiai to 
nenori. Tikri Lietuvos sūnūs 
ir dukterys meldžiasi!

„Jei du ar trys susirinks 
Mano Vardu, ten Aš būsiu jų 
tarpe”. Jei visi lietuviai susi
burs ir vieningai ir karštai 
melsis už Lietuvos laisvę-tik- 
rai susilauksime Viešpaties 
pasigailėjimo.

Taigi, visi-visi lietuviai 
vienuoliai-ės, visi kunigai, vi
sos katalikiškos draugijos, 
visi mokyklų vaikučiai — visi 
iki vieno melskimės!

Skelbkime, remkime kilnų 
Nenutrūkstančių Mišių ir 
Maldų Vajų už‘Lietuvos lais
vę! Kad kasdien kurioj nors 
parapijoj šv. Mišios būtų lai
komos už Lietuvą, kad kas
dien Komunijos, maldos ir 
tt. būtų mūsų už ją aukoja
mos!

Gera ir reikalinga yra 
kreiptis prie šio pasaulio val
dovų, prašyti įtakingųjų už
tarimo, šaukti milžiniškus 
susirinkimus. Bet pradėkime 
darbą su malda. Melskimės ir 
dirbkime! Nes — „Jei Vieš
pats nestatys namų, veltui 
dirba tie, kurie stato. Jei 
Viešpats nepalaikys miesto, 
veltui sergsti tie, kurie nori 
palaikyti.”

Ar galėtų būti lietuviams 
svarbesnis reikalas? Teragi- 
na visi laikraščiai — visi mū
sų žmonių vadai skubiai pa
siųsti savo šv. Mišių, Komu
nijų, maldų stacijų ir tt. da
vinius —
Maldos Apaštalavimo Cent

rui,
St. Robert’s Hall,
Pomfret Centre, Conn.

riumi. Didžiojo karo metu 
Milašius, nors augęs ir mokę
sis svetur, apsisprendė esąs 
lietuvis, arčiau susipažino su 
lietuviais, o nuo 1919 m. sau
sio m. jau dalyvavo Versalio 
taikos konferencijoje, kaip 
Lietuvos delegacijos sekreto
rius. Vėliau jis buvo paskir
tas pirmuoju Lietuvos nepa
prastu pasiuntiniu ir įgaliotu 
ministeriu Prancūzijoje. Tas 
pareigas ėjo iki 1925 m., o 
vėliau — iki 1939 m. kovo 1 
d. (iki mirties išvakarių) bu
vo Lietuvos atstovybės pata
rėju.

Lietuvai yra daug nusipel
nęs sumaniais savo raštais 
už Lietuvą. Jis taipgi yra ra
šęs filosofijos ir politikos 
raštų. Iš viso jis yra davęs 
daugiau, kaip dešimtį poezi
jos, dramos ir kitokių veika
lų — prancūziškai. Jisai yra 
į prancūzų kalbą išvertęs vi
są eilę lietuviškų dainų ir pa
sakų. Rašytojas A. Vaičiulai
tis yra išvertęs į lietuvių kal
bą jo poemas, taipgi išvers
ta į lietuvių kalbą jo drami
nis veikalas ,,Miguel Mana- 
ra”. Milašius su savo kūri
niais dalyvavo jaunųjų kata
likų išleistame kūrybos rin
kinyje „Granitas”.

PASAULIO LIETUVIAI
Lietuvis poetas Pietų Ameri

koje
Vienas iš stipresniųjų jau

nosios kartos poetų yra kun. 
A. Arminas. Jis gyvena Bra
zilijoje, dirbdamas tarp lie
tuvių išeivių. Jisai yra gi
męs 1908 m. gruodžio 2 d., 
tad neseniai šventė 35 m. am
žiaus sukaktį. Jo gimtinė Ož
kabaliai, Vilkaviškio apskr. 
Mokėsi jisai Vilkaviškio „Ži
burio” gimnazijoje. Ją bai
gęs 1927 m. įstojo į Vilkaviš
kio kunigų seminariją. Kuni
gu buvo įšvęstas 1931 m. Bu
vo vikaru Keturvalakiuose 
5 metus ir vienerius metus 
Alytuje. Išvykstant kunigui 
Ragažinskui darbuotis tarp 
išeivių lietuvių į Braziliją, ir 
jis panoro ir nuo 1937 metų 
darbuojasi Sao Paulo mieste.

Jau būdamas moksleiviu 
buvo veiklus ateitininkų, 
skautų, vėliau-šaulių, pava
sarininkų narys. Jisai yra ne
mažas mėgėjas matematikos, 
fizikos ir gamtos mokslų. 
Daug dirbo su kun. Ragažins- 
ku beredaguodamas Pietų A- 
merikoje leistą „Šviesą”. 
Prieš pat šį karą Kaune išėjo 
iš spaudos jo poezijos rinki
nys „Sao Benito Varpai”, pa
sirašytas slapyvardžiu —Ve-

Kw

IŠNOKI ŽINOTI
Tragišką dviejų lietuvii 

tį prisimenant.
Šiemet sueina 10 me 

tragiškos mirties dviej 
niečių lietuvių: Gubert 
šėno ir Simo Jakučioni 
du abu buvo susipratę: 
viai ir lenkų persekioj 
savo lietuvišką veiki 
bertas Rukšėnas buvo 
nužudytas 1934 m. v 
20 d., o Simas Jaku 
taipgi nužudytas tame 
me mėnesyje.
Lietuvoje po pamaldus 

įsakymus
Nacių kontroliuuja 

tuvos spauda praneš 
dėl stokos radijo prii 
ir dėl pavėlavimų su lai| >aiją. Jėzus 
čių pristatymu, įvedam 
ja tvarka valdžios i 
mams ir pranešima 
sinti: po pamaldų juos 
tys valsčių viršaičiai ar 
tų burmistrai. Jau iš to 
patvarkymo matyti, 
gausiai lietuviai lank 
maldas, kad net vokiec 
tikisi rasti didžiausius 
nių susibūrimus.
Visuotinė darbininkų 

zacija
Kaip praneša 

Dagbladet”, karo dar

Jiinšys

^istori-

kus žmonių

Savęs. Šio paša 
yra leisti žmonėr 
nusipelnyti dan: 
rais darbais, kad 
tų džiaugtis am: 
gautumėm dang 
neturėtumėm t 
mo, kaip kad g 
kad mes užsipe 
tiesa? Tai yra d 
vo Išmintis ir

Iš tų santyk 
tarp Dievo ir žr 
lime suprasti, 
karalystė, augi 
pasaulis, sau 
žvaigždės, dien 
turi metų la 
mums-žmogus 
vo Karalystei, 
tverti aukšte 
kaip šis pasai 
kirtis, tikrie 
dangus.

’ rasta giminės 
i kiniai būtų, 1 

į pomirtinį gj 
tų savo relig 
gija yra įgii

Poeto 0. Milašiaus 
Mirties Sukaktis

Vienas garsiausių lietuvių 
poetų, kurio kūryba susilau
kė plataus užsienio, ypač 
Prancūzijos, susidomėjimo, 
buvo Oskaras Vladas Mila
šius, miręs 1939 m. kovo 2 d„ 
taigi lygiai prieš penkerius 
metus.

Kilęs jisai iš istorinės Lie
tuvos: Mogiliavo gubernijos, 
Červėjos dvaro. Gimė 1877 m. 
Jau 12 metų amžiaus atvyko 
į Paryžių mokslus eiti. Po tė
vo mirties paveldėjęs nemažą 
turtą turėjo progos gerokai 
pakeliauti ir po tų kelionių 
jo kūryba tikrai buvo gausi.

Didžiojo karo metu buvo 
mobilizuotas ir paskirtas tar
nauti Prancūzijos užsienio 

į reikalų ministerijos diploma-
Dr. J. Motusas tinės informacijos redakto-

Kur nors Amerikoje gyve
na sau toks komunistėlis Ro
jus Mizara ir, šiltame kamba
ry sėdėdamas, svajoja apie 
sovietiškąjį rojų ir kaip čia 
Maskvai garantavus Lietu
vos pavergimą. Be to, jisai 
susirgo keistu įsivaizdavimu: 
jis mano, kad tik jis vienas 
nekenčia nacių, — jis ir jo 
raudonieji kavalieriai. Už 
tai jis baisiai įtaringas ir ser
ga manija, kad visi kiti yra 
naciai, kas tik nepučia į 
Maskvos dūdą, kaip jis daro 
nepailstamai su savo šutve.

Sirgdamas įtarimų liga, 
Rojus Mizara, Sovietų rojaus 
apaštalas, ieško priekabių ir 
ten, kur jų dienos šviesoje nė 
su žiburiu nerasi.

Lietuvių poetas J. Aistis 
yra parašęs eilėraščių, ku
riuose apdainavo lietuvius 
sukilėlius, 1941 metais žuvu
sius, bevejant bolševikus. 
Kaip žinoma, tų sukilėlių 
troškimas neišsipildė: Lietu
vą vėl pavergė naciai, jos 
laisvę nutroškino.

Neapsakomai susirūstino 
Rojus Mizara, perskaitęs pa
našų eilėraštį, ir vienam savo 
straipsny („Šviesoj”, N. 3.) 
suriko: J. Aistis garbina na
cius; Aistis net rašo,, šviesia
plauki brolau”, apie tuos su
kilėlius kalbėdamas. Rojus 
Mizara sako: „Šviesiaplauki 
brolau”, atseit, reikia su
prasti „arijone brolau,” „na
ci brolau”. —

Čia, matyt, Mizara vado
vaujasi sena komunistų prak
tika: dažnai jiems užtenka 
tik parašo ant tuščio popie- 
ros lapo, — visa kita pasira
šiusio vardu užpildo policija 
ir politiniai komunistų ko
misarai. Už tai Mizara pada
rė mažą praktiką ir parodė, 
kaip jisai išverstų žmonių 
mintis, jei tik valdžią turėtų.

Šviesiaplaukis brolis nėra 
jokia nacizmo nuosavybė. 
Argi Rojus Mizara jau tiek 
surusėjo, kad nė nežino, kaip 
dažnai lietuvių liaudies dai
nose minimos geltonos kasos, 
šviesieji plaukeliai? Mizara 
nebent atsakytų, kad jau 
prieš pusantro šimto metų 
lietuvių liaudies dainų kūrė
jai buvo sunacėję...

Ne visi gali būti toki juodi 
nei čigonai, kaip draugas Ro
jus Mizara. Net Sovietų Ru
sijos aukščiausių pareigūnų 
yra šviesiaplaukių, o Hitleris 
yra toks pat juodžius kaip ir 
Mizara su savo čigoniškais 
plaukais.

Už tai Mizara gal ir mai- 
nikauja, kaip čigonas, kas 
jam nepriklauso: tautų ir 
žmonių laisve ir gyvybe.

L. T-is.

<7 IT V | O * v v .

nancijus Ališas. Specialistų Baltijos kraštuose sau! ... „ .
tas jo lyrikos rinkinys buvo visi vyrai ir visos dirbt|—__ žus Kristus
aukštai vertinamas.

Apie mirtį stovyklose
Lietuvoje patriotų laikraš

tis „Laisvės Kovotojas” dar 
kartą patvirtina, kad iš ko
vo 17 d. suimtųjų lietuvių 
Vokietijos koncentracijos 
stovyklose mirė tarėjai Ger
manas ir Puodžius, buvęs jė
zuitų gimn. direktorius K. 
Bauba ir dar keletas.

Tarėjas Germanas-Meš- 
kauskas iš pradžių turėjo di
delį vokiečių pasitikėjimą, 
bet vėliau ir jį ištikusi mir
tis.

ir smulkių amatininkų 
tuvėlės.).

Okupantai naciai k 
kad tai esąs bolševikiš 
teriojimo padarinys. Be 
visi žino, kad ir vieni, 
okupantai Lietuvą apip

iųuuu pramones p žmonių gi-r oolite 
sidarė 7,200 (eia Įskait|=I.

SVARBI, ĮDOMI, NAUJA KNYG
se, ar 1
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“Amerikos Lietuviui Kataliku 
Darbai”

brolis karalius Zigm? 
kad Kazimieras n 
Popiežius Leonas 

tė savo legatą vys 
Ferrerį. Jis surinko 2 

o šventumą.
iš Kazimiero brolių 
matė jį gyvą. Tų ži 
irtino Vilniaus v 
u tyrinėtoju. Fen 

darbo atlikimu. M;
rė jam didelio įs 

tė jo gyvenimo s 
garbei' giesmes, va 
gaidose, breyijorii 
įdiegęs savo gimta j e 
įprašo, kad savo 1 

tikrą tikėjimą. Tai 
inkštą Kazimiero ryšį 

ypatingai iškelia šv.
marinimąsi, skais 

dar mažas būd 
kitus savo brolius. I 
Dlugošas yra jį pava 

maldingumas 
hlėpti. Gyveno kaip 
Įdirbdavo karaliaus ra: 
.Jalais, naktimis gi 
”^is iš karaliaus rūi 

ibadęs naktį ją uždą 
Prie bažnyčios durų.

Javo, kad karaliaus 
^monmn su katedros 

®t galėdavo nuvyki 
ir dieną ilgesnį lai 

bažnyčios p;
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Tragišką dviejų
tį prising 

Šiemet sueina ig, 
tragiškos mirties į 
niečių lietuvių: 
šėno ir Simo Jakučį

Kun. J. Golden
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PRANCIŠKONAI KELSIS Į MAINE Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Negali keliauti
Sekmadienio mokykloje se

selė klausia mergaičių, ku
rios norėtų eiti į dangų. Vi
sos pakėlė rankeles, išskyrus 
vieną mažą mergaitę. Seselė 
atkartojo savo žodį: „Kurios 
mergaitės- norėtų eiti į dan
gų? Man rodos, visos geros 
mergaitės norėtų įeiti į dan
gų, ar ne?”

Ir priėjus prie tos mergai
tės, kuri rankelės nepakėlė, 
klausia; „Malvina, kodėl tu 
nenori eiti į dangų?

Mažoji Malvina atsako: 
„Sesele, aš negalėsiu su kito
mis mergaitėmis eiti į dangų, 
kadangi mes kraustomės į 
Baltimorę”.

Pavojingas žingsnis
— Kažin ar dažymas plau

kų tikrai yra pavojingas da
lykas, kaip daugelis iš gydy
tojų skelbia? — taria Mikuls
kis.

— Tikrą tiesą gydytojai 
kalba, — atsakė jam Uždavi- 
nis. — Mano dėdė nusidažė 
savo plaukus rudai ir per mė
nesį jis apsivedė su našle, 
turinčia šešetą vaikų.

Netyra sąžinė
— Mamyte,-aiškina Mag- 

dutė — jei kas turi netyrą 
sąžinę, tas nuolat raudonuo
ja.

Kartą Magdutė buvo vir
tuvėje ir domiai prisižiūrėjo, 
kaip virėja Katrė pietums 
taisė žąsį. Ūmai ji bėga į 
prieškambarį ir šaukia: „Ma
myte, mamyte... ta žąsis tu
rėjo netyrą sąžinę, nes Katrė 
sakė, kad žąsis pradėjo raus
ti!...

nintelis vaistas gydyti pasau
lio ligoms. Ir teisingai Pre
zidentas Roosevelt sako 
„Mums reikia meditacijos,- 
maldos ir tiesioginės pagal
bos Amerikos žmonių.”

Visi žmonės, kurie medi
tuoja, meldžiasi dieviškos 
šviesos ir stiprybės, rimtai 
ieško ir dabartinio sukrėsto 
pasaulio tikrųjų priežasčių ir 
jie visi turi padaryti tą patį 
sprendimą, kurį padarė gar
sus vengrų valstybės vyras: 
Baronas Eoetoves prieš 90 
metų-1854:

„Mes negalime užginčyti, 
kad įgyvendinimas valstybės 
užmanymų reikš civilizacijos 
sunaikinimą. Didieji visuo
meninės tvarkos gynėjai, kai 
jie svarsto valstybės klausi
mą, nori jai pripažinti tai, 
kas sukels socialias revoliu
cijas. Mes gyvename krikš
čioniškų idealų rate su viena 
išimtimi ir tai yra valstybė. 
Dorovingumo teisės, ant ku
rių remiasi valstybė, yra at
skirtos, ir tai sakoma, kad 
valsybės ir religijos atskyri 
mu padaryta pažanga moder
niam mokslui. Praktikoj toks 
atskyrimas yra visiškai ne
galimas. Todėl valstybė pa
siskelbė aukščiau religijos, 
kas parodo, kad šiandien yra ‘ 
didelis suskilimas tarp vals
tybės ir Bažnyčios, kad to
kiose aplinkybėse negalima 
tikėtis socialinės gerovės. Jo
kia valstybė negali remtis to
kiais dėsniais, kurie nesutin
ka su tais dėsniais, kuriais 
remiasi visa socialė tvarka 
ir visa civilizacija.” — Pa
mąstykime, ar tie keli pa
reiškimai nekalba už tomų to
mus?

Mes jau įrodėme, kad 
krikščionybė yra tas dėsnis, 
kuriuo remiasi civilizacija. 
Todėl, kai valstybė pasistato 
aukščiau Krikščionybės, atsi
skiria nuo jos mokslo, išlei
džia ar toleruoja įstatymus, 
priešingus Dieviškiems įsta
tymams, jie nepasiveda Die
vo valiai, bet savo valiai, ir 
iššaukia sau Dievo bausmę. 

‘ Prezidentas Roosevelt pa
darė žingsnį teisinga krypti
mi, sakydamas: „Mums rei
kia naujos tvarkos (new 
deal) ”.

Taip, naujos tvarkos reikia 
visoms tautoms. Tautos tu
rėtų atšaukti savo bedieviš
kus divorsų įstatymus, gim
dymo kontrolę, visus kitus į- 
statymus, priešingus Dievo 
valiai, nes tie visi įstatymai 
yra tos priežastys, kurios ar-)

lietuvių tarpe. Kartu jis rū
pinasi naujojo vienuolyno į- 
rengimu.

Vyskupo J. E. McCarthy 
pageidavimu, taip pat ruo
šiami planai į Portlando die
ceziją pakviesti Seseris vie
nuoles lietuvaites, kurios tė
vams pranciškonams padėtų 
dirbti Maine valstybės lietu
vių tarpe.

Į savo naująjį vienuolyną 
Portlando diecezijoje tėvai 
pranciškonai persikels iš 
Pittsburgh© šiemet birželio 
mėn. gale.

Nuo šių metų liepos 1 die
nos Lietuvos Pranciškonų ir 
„Šv. Pranciškaus Varpelio” 
naujasis adresas bus sekan
tis:

Franciscan Fathers 
St. Francis Hill 
Greene, Maine.

Lietuvos pranciškonai, 
1941 m. atvykę į Ameriką, 
tuoj pradėjo rūpintis įkurti 
kurioje nors Amerikos vys
kupijoje Pranciškonų vienuo
lyną, kur galėtų susiburti po 
platųjį pasaulį karo išblašky
tieji Lietuvos pranciškonai 
ir, čia geriau susiorganizavę, 
savo jėgas galėtų pašvęsti A- 
merikos lietuvių labui.

Padedant Pittsburgo, Pa. 
lietuviams kunigams, 1941 m. 
rudenį Pittsburgo vysku
pas davė Lietuvos pranciš
konams laikiną leidimą įsi
kurti Pittsburgo diecezijoje. 
Padedant didelei pranciškonų i 
rėmėjai, Mrs. Magdalenai 
Clayton iš Baltimore, Md., 
pranciškonai Pittsburgo 
mieste įkūrė laikiną vienuo
lyną, kuriame susikoncentra
vo visas jų veikimas Ameri
koje. Iš šio mažo vienuolyno 
pranciškonai važinėjo sū mi
sijomis po visą Ameriką. Tre
jų metų laikotarpyje su dva
siniais patarnavimais jie ap
lankė 100 lietuvių parapijų. 
Lietuvių parapijose jie orga
nizavo tretininkus. Brookly- 
ne, Philadelphijoje, Chicago- 
je ir Waterbury įvykusios 
lietuvių tretininkų konferen
cijos įnešė daug sąmoningu
mo ir gyvumo į tretininkų 
gyvenimą Amerikos lietuvių 
parapijose.

Mrs. M. Clayton finansiš
kai parėmus, pranciškonai, 
pradėjo leisti „Šv. Pranciš
kaus Varpelį”, religinio ir 
patriotinio turinio laikraštį, 
kuris per trumpą laiką tapo 
populiarus ir plačiai skaito
mas laikraštis Amerikos lie
tuvių tarpe, šiais metais 
„Varpelis” išėjo ypatingai 
gražus: kietais viršeliais, 
spalvotas ir labiau paveiks
luotas.

Dirbdami Amerikos lietu
vių tarpe, pranciškonai kar

tu rūpinasi savo 27 klierikų, 
esančių Europoje, mokymu ir 
jų išlaikymu. Tėvai pranciš
konai džiaugiasi, kad Ameri
kos lietuviai ypatingu būdu 
parėmė jų klierikus.

Geraširdžiams lietuviams 
kunigams: kun. J. Valantie- 
jui, Waterburio lietuvių par. 
klebonui, kun. J. Vaitekūnui, 
Providence, R. I. lietuvių par. 
kleb. ir kun. Dr. A. Bružui, 
M. S. padedant, Lietuvos 
pranciškonai gavo iš Portlan- 
do, Maine, vyskupo leidimą 
įkurti Portlando diecezijoje 
pastovų Lietuvos pranciško
nų vienuolyną.

Portlando, Maine, vysku
pas, J. E. J. C. McCarthy, 
Lietuvos pranciškonams pa
sirodė nepaprastai palankus.

Jo Ekscelencija per kun. 
J. Valantiejų tėvui Justinui 
Vaškiui, Lietuvos pranciš
konų viršininkui, atsiuntė 
malonų pakvietimą įsikurti ir 
dirbti lietuvių tarpe Maine 
valstybėje. Apskaičiuojama, 
kad Maine valstybėje yra a- 
pie 500 lietuvių šeimų, kurios 
iki šiol, neturėdamos lietu
viškos parapijos, negavo pa
kankamo religinio patarnavi
mo. Didžiausios lietuvių ko
lonijos yra Lewiston, Me. — 
apie 150 lietuvių šeimų, ir 
Rumford, Me. — 200 šeimų.

J. E. vyskupas J. C. Mc
Carthy kaip tėvas rūpinasi 
surasti tinkamą apsigyveni
mo vietą. Jo rūpesčiu, netoli 
Lewiston, Me., buvo rasta 
graži farma, kurią tėvai 
pranciškonai pernai lapkri
čio mėn. 24 d. nupirko. Kar
mai pirkti ir įrengti tėvai 
pranciškonai užtraukė $17, 
000.00 paskolą. Bet jie tiki, 
kad geraširdžiai Amerikos 
lietuviai kunigai ir pasaulie
čiai, suprasdami pranciškonų 
padėtį, padės šią skolą išmo
kėti.

1943 m. gruodžio 10 d. šv. 
Sostas ir Pranciškonų Ordi
no Generalis Delegatas Tė
vas Mathias Faust, O. F. M., 
užtvirtino pirmą ir pastovų 
Lietuvos Pranciškonų Šv. Ka
zimiero Provincijos vienuoly
ną Portlando diecezijoje. Tuo 
būdu Lietuvos pranciškonų 
pastangos pastoviai įsikurti 
Amerikoje buvo apvainikuo
tos dideliu istorinės reikšmės 
laimėjimu.

Vasario mėn. pradžioje T. 
Just- Vaškys nuvyko į Maine 
ir pradėjo darbą Lewistono

Savęs, šio pasaulio tikslas 
yra leisti žmonėms ant žemės 
nusipelnyti dangų savo ge
rais darbais, kad jie ten galė
tų džiaugtis amžinai. Jei mes 
gautumėm dangų lengvai, tai 
neturėtumėm tiek džiaugs
mo, kaip kad galime sakyti, 
kad mes užsipelnėme. Ar ne 
tiesa? Tai yra dangiškojo Tė
vo Išmintis ir Gerumas.

Iš tų santykių, kokie yra 
tarp Dievo ir žmonių, mes ga
lime suprasti, kodėl gyvulių 
karalystė, augalija, mineralų 
pasaulis, saulė, mėnulis ir 
žvaigždės, diena ir naktis, ke
turi metų laikai tarnauja 
mums-žmogus priklauso Die
vo Karalystei. Mes esame su
tverti aukštesniam tikslui 
kaip šis pasaulis. Mūsų pas
kirtis, tikrieji namai, yra 
dangus. — Niekada nebuvo 
rasta giminės, kokie jie lau
kiniai būtų, kad jie netikėtų 
į pomirtinį gyvenimą, neturė
tų savo religijos kulto. Reli
gija yra įgimta.

Krikščionybė pasako žmo
nėms apie būsiantį gyvenimą. 
Ji nurodo kelią į jį ir duoda 
visokią pagalbą pasiekti tam 
tikslui per Visuotinę Katali
kų Bažnyčią, kurią įsteigė Jė
zus Kristus, kad būtų tęsia
mas jo pradėtas išganymo 
darbas iki pasaulio pabaigos. 
2,000 metų istorija parodo, 
kad kur tik Dievas buvo lai
komas Tėvu, o žmonės bro
liais, ten buvo taika ir lai
mė.

1925 m. buvęs prezidentas 
Coolidge pasakė: „Vien tik 
protinė pažanga be dorovinės 
padidintų neaiškumą. Aš ne
žinau jokios kitos dorovinės 
pajėgos versmės, kaip ta, ku
ri paeina iš religijos”.

Prezidentas Roosevelt sa
ko: „Negalėtų būti didesnio 
dalyko mūsų šaliai, kaip tas, 
kaip atgaivinimas tikėjimo į 
Dievą, žmonių aukojimas Jo 
valiai... Juk nėra visos iš
minties Baltuosiuose Rūmuo
se, ar valdžioje. Mums rei
kia meditacijos, maldos ir 
tiesioginės pagalbos Ameri
kos žmonių, kurie eitų su 
mumis ieškodami taikos.” 
Tai kilnūs, vertingi pareiški
mai, vieši išpažinimai, kurie 
parodo gerą valią, kviečią 
prie geros kritikos.

„Tikėjimas į Dievą ir pasi
davimas Jo valiai” yra vie-

lijos civilizacijos istori
ja mes turime 

)je tą žmoniškumo istori- 
ikotarpį, kuriame įvyko 
tas pasikeitimas žmonių 
nime ir jų savitarpiniuo- 
ntykiuose.
atmainą atnešė krikš- 

ybė, kai pažadėtasis Me- 
jo iš 

aus žemėn, tapo žmogu-

20 d., o Simas 
taipgi nužudytas 
me mėnesyje.

Lietuvoje po p 
įsakynu

Nacių kontroline 
tuvos spauda v-—
j-i * i j., b Dievo sūnūs, atej del stokos radijoi ’ J
ir del pavelavm,, įūsų broliį k‘ad atpi*k. 
cių pns a ymujyi; „puolusią žmoniją. Jėzus 
ja tvarka valda, tus sav0 kančiaJ ir mir. 

mams ir pranešiu atlygino savo dangiška- 
sinti: po pamaldiii r— • - - •
tysi valsčių virsaičų įr nupelnė malonių. Jė- 
tų burmistrai. Jaoį atpirkdamas žmoniją, 
patvarkymo matj įkč Dievą ir žmones, iš- 
gausiai lietuviai | 
maldas, kad net rį
tikisi rasti didžia; ,0 vaikai, visi broliai, ne- 
nių susibūrimus.

Visuotinė darbiniu!
žarija

Kaip praneša 
Dagbladet”, karo 
Baltijos kraštuose 

j visi vyrai ir visos 
linčios moterys. Į 
išimčių nė invalid 
rams, jei jie dar 
darbą dirbti.

Uždaryta bus išganytas,
Lietuvoje iš 23,0) 

tuvių užsidarė apie 
17,000 pramonės ii ' . . v
sidarė 7,200 lėil;,al reikalauja žmonių gi- 
ir smulkių amir Ss„ nyb,“' ^a^axPf£°; 

tuvėlės.)._
Okupantai naci: 

kad tai esąs bolšet
, a, _ , įlllVAAlkA 111V11V MM. V V_/ J1VAA1M

tenojimo padannji svetimas dalykas, negir- 
visi žino, kadirK ls atsitikimas. Todėl jie 
okupantai Lietuvą z0j0; mąstė, ieškojo, ko-

Tėvui už žmonių nuodė-

is- 
žmonių vertingumą. Jis 

ė, kad visi žmonės yra

int rasės ar spalvos, šis 
taus mokymas, kad Die- 
yra visų Tėvas, ir kad 

nės yra broliai, pasidarė 
'indu civilizacijai ir žmo- 
giminės vienybei. „Aš 

s duodu naują įsakymą 
eti viens kitą. Iš to visi 
ns, kad jūs mano moki- 
, jei turėsite meilę viens 
... Eikite ir mokykite vi- 
^imines. Kas įtikės ir bus

neįtikės, bus pasmerk-

.e dieviški Kristaus įsa-

matė, kaip krikščionys 
įsi, jie sakė: „žiūrėkite, 
) jie myli viens kitą”. Vi
lnonių meilė buvo jiems

)MI, NAUJA ffl
i Lietuviu Katalikę 
Darbai”

taip yra. Tai atpirkimo 
onė, kuri buvo suteikta 
ns kaip antgamtinė do- 
a, dėl mūsų išganymo, 
Jėzų Kristų. Ji duodama 

rienam, neatsakoma nė 
įam.
ievas yra amžinoji meilė.
i tvariniai įrodo Dievo 
lę. Jis sutvėrė žmogų į 
o paveikslą ir panašumą, 
ntį dvasią, nemirtingą

ienybe. Redagavo: kun. ft
ainis, kun. J. Balkonas in 0 paveikslą ir panašumą, 
ažiai išleista, didelio foras i ' "

11 CI V dOlCĮj XXV/XXXXX LXXX^ (Ą,

5 p. Iš viso 352 puslapiai Kr ą, protingą, su laisva va-
us.

Tačiau ar trumpiau) visos i 
abetine tvarka; pažymėti) 
ų vardai ir 11.

TAIGOS
19) centrelines katalikų oiv 
;ai ir vaizdžiai aprašytos, i

Marianapolis

Dievas sutvėrė pasaulį 
žmonių, bet žmones dėl

do namų židinius, gadina pi
liečių dorovingumą, sukelia 
socialius, ekonominius ir reli
ginius neramumus. Kai tik 
valstybė pasivestų Dievo va
liai, parodytų savo gerą va
lią, turėtų taiką, Dievo ap
saugą. Tokiose valstybėse 
viešpatautų taika ir sugyve
nimas; kiekvienas gautų sa
vo dalį.

Tie yra Krikščionybės Pa
laiminimai, kurie žadami ir 
siūlomi žmonijai.

Vertė Kun. St. R.

Kolegijos padėka
Vasario 20 d. šv. Juozapo 

bažnyčioje, Lowell, Mass. šv. 
Mišių metu, klebonui kun. Pr. 
Strakauskui maloniai suti
kus ir parėmus, buvo padary
ta . rinkliava Marianapolio 
Kolegijai palaikyti.

Pamokslus sakė Mariana- 
, polio High School vedėjas 
kun. dr. Vincas Andriuška, 
MIC.

Per rinkliavą kolegijai su
dėta $329.90.

Marianapolio kolegijos va
dovybė ypač džiaugiasi ma
tydama, kad šv. Juozapo lie
tuvių parapijiečiai suprato 
šios mokyklos reikalingumą 
ir ją taip gausiai parėmė šiais 
mokylai nelengvais laikais.

Drauge Marianapolio Kole
gijos vadovybė reiškia lietu
višką nuoširdžią padėką kle
bonui kun. Pr. Strakauskui, 
kuris paskatino ir nušvietė 
parapijiečiams reikalą remti 
šią įstaigą ir savo prielanku
mą bei nuoširdumą mums pa
rodė.

Visiems šios parapijos au
kotojams ir prie kolektos pri- 
sidėjusiems tariame dar kar
tą nuoširdžiai, lietuviškai a- 
čiū.
Marianapolio Kolegijos vado
vybė.

Spauda yra ta visuotinė 
galybė, be kurios pagalbos 
negali apseiti joks idėjinis 
judėjimas, joks kuriamasis 
darbas, jokia apsigyvenimo 
akcija.

DZŪKŲ PRIEŽODŽIAI 
___________ %

Neturėjo boba bėdos, 
nusipirko kiaulaitę be uode
gos.

Staugia kaip šuo ant uode
gos atsisėdęs.

Blogą žmogų atsimena, ge
rą greit užmiršta.

Tol vaikas tėvų klauso, kol 
žąsino bijo.

Įleisk velnią bažnyčion, jis 
tuoj ant altoriaus lips.

v. Kazimieras
(Tęsinys)

itis ir darbuotė pijonieriv Kazimiero šventumą, nepaprastas jo dorybes 
jau pamatė ir aukštai įvertino iš svetur atvy- 
vyras Bažnyčios vardu daryti jo gyvenimo 

imo.
rezimiero brolis karalius Zigmantas įteikė Ro
ję prašymą, kad Kazimieras viešai būtų pas- 
)tas šventu. Popiežius Leonas X jo gyvenimui

DS
džios mokyklos sistematinf-
5. Kazimieriečių (30), Sės..
[kryžiuoto Jėzaus (3) veda:
abetinėj tvarkoj sutvarkj atsiuntė savo legatą vyskupą Zachariją
cvienos mokyklos adresas 
jgacijų lietuvių kalbos H

eentiną Ferrerį. Jis surinko žinias apie Kazi- 
:ro gyvenimo šventumą.
!mė jas iš Kazimiero brolių ir kitų asmenų, 
lie patys matė jį gyvą. Tų žinių tikrumą savo 

rašyta net 12 katalikiški ašais Patvirtino Vilniaus vyskupas Jonas ir 
J du vyskupu tyrinėtoju. Ferrerį nepasitenkino

tokolišku darbo atlikimu. Matyti, tyrinėjamas 
ntasis padarė jam didelio įspūdžio. Ferreri jį 
dilo, sustatė jo gyvenimo aprašymą, sudėjo 

viešose

šymų matyti katalikų 
■ikla.

. . - v* zimiero garbei giesmes, vartojamas
gos skyriuje aprašyta a jny^įos pamaldose, brevijoriuj. Jose sako, kad 
gyvenimas ir jų darbai; ji11 •------•----------------  _• ----- • t—ta
nkynas, Motina Marija,

zimieras įdiegęs savo gimtajai Lietuvai karštą 
dingumą, prašo, kad savo maldomis stiprin- 
Lietuvoje tikrą tikėjimą. Taigi, tas kitatautis 

Jet. Kat. Darbai” labai P teb§3° ankšt^ Kazimiero ryšį su Lietuva.
ietuvių katalikų gyveni^ 'erreris ypatingai iškelia šv. Kazimiero didelį 
kslų. Knygos gale įdėtas t Ydingumą, marinimąsi, skaistybės pamylimą.
;: „Amerikos lietuviai 1$ ^v. Kazimieras, dar mažas būdamas, ilgiau mel- 
klausomybės”. Visi Am® tvosi už kitus savo brolius. Todėl jau tada jo

jytojas Dlugošas yra jį pavadinęs šventu vai
tu. Kazimiero maldingumas buvo kuklus, jis 
ilgėsi jį slėpti. Gyveno kaip visi karalaičiai,

aJfabėtinėje tvarkoje ir t6 
ligoj įdėta vardų ir vietų

X Jgcoi Ji Gicpci. ViyveilU is.čup V1H1 1S.ČL1 čtltUUAfcU, 
atusiam katalikui — tok nomis dirbdavo karaliaus raštinėje, užsiėmęs 
Knygos kaina — gerais' 
sais — $2.00.

tis

stybės reikalais, naktimis gi ilgai melsdavosi, 
znai melstis iš karaliaus rūmų vykdavo prie 
snyčios. Radęs naktį ją uždarytą, melsdavosi 
iklaupęs prie bažnyčios durų. Vilniuje tuo len-

I E RIKA”
nematant galėdavo nuvykti prie bažnyčios 
Dažnai ir dieną ilgesnį laiką skirdavo mal- 

dalyvaudamas bažnyčios pamaldose.

: So.
>oklyn 11

au tai būdavo, kad karaliaus rūmai buvo sn
igti koridorium su katedros bažnyčia, ir nie-

Iš maldos sėmėsi sustiprinimo nelaimėse. Tvir
tai tikėjo, kad Dievo Apvaizda valdo visą pasau
lį, ir karštai prašė Dievo pagalbos sau ir valsty
bei.

Kaipo karalaitis buvo aptekęs turtais, turėjo 
didelę valdžią, bet tomis šio pasaulio gėrybėmis 
mažai tesinaudojo. Vilkėjo karališkus rubus, bet 
po jais dėvėjo pasivilkęs niekam nematomus 
šiurkščius atgailos rūbus. Naktį, palikdamas 
minkštą karališką patalą, dažnai gulėdavo ant 
kietos, plikos žemės. Skaudžiais pasninkais ma
rino savo kūną, sekdamas pavyzdį savo_ senelio 
karaliaus Jogailos. Net sunkioje ligoje būdamas, 
nesidavė atkalbėti nuo pasninko užlaikymo. Dar
be buvo labai kantrus ir tuo pergalėdavo visas 
sunkenybes.

Karališkas gyvenimas savo turtais, didele val
džia turi daug pagundų. Šv. Kazimieras mokėjo 
jas nuveikti ir per visą savo gyvenimą nesusitepė 
prieš skaistybę. Taip brangino tą dorybę, kad be
velijo mirti, negu nusidėti. Sunkiai jam susirgus, 
gydytojai patarė kaipo vaistą nuodėmę, ir tam 
pritarė pažįstami ir net tėvai. Bet žinomas daik
tas, kad skaistybė negali kenkti sveikatai ir jos 
nesilaikymas negali būti vaistas. Ir šventas jauni
kaitis griežtai atmetė netikusius patarimus, ro
dydamas didelį dvasios stiprumą ir sielos kilnu
mą.

Būdamas skaistybės mylėtojas, buvo drauge 
didelis garbintojas skaisčiausios Marijos ir jai 
garbinti dažnai giedodavo iš atminties išmokęs 
giesmę „Mano siela, tark kasdieną garbę skais
čiai Motinai”, sudėtą šv. Bernardo: Taip mėgo tą 
giesmę, jog net mirdamas prašė įdėti jos nuorašą 
sau į grabą.

Buvo labai gailestingas pavargėliams, gausiai 
juos šelpdavo, lankydavo sergančius. Nužemintai 
jiems tarnavimą laikė sau garbingu darbu.

Visados maldingas, Dievui atsidavęs, tuo la
biau nukrypo į Dievą visa savo siela, sunkiai su
sirgęs ir rengdamasis šio pasaulio karūną pakeis
ti dangiškos garbės vainiku. Mirė, apsuptas dva
siškių, Gardine 1484 metų kovo mėnesio 4 dieną, 
pirmąjį gavėnios ketvirtadienį, turėdamas 26 me
tus amžiaus.

Tas skaistus jaunikaitis juodais plaukais ir a- 
kimis, skaistaus linksmo veido, buvo gyvas būda
mas visų labai mylimas ir dėl savo išvaizdos ir

dar labiau dėl malonaus, rimto būdo. Netrukus su
silaukė didelės garbės dėl savo nepaprastų do
rybių.

KANONIZACIJA. GARBINIMAS

Karalius Kazimieras padarė užrašų pamaldoms 
už sūnaus sielą. Bet tas jo sūnus ne tiek pats buvo 
reikalingas maldų, kiek gyvieji jo galingo užta
rimo. Žmonės visokiose nelaimėse vis dažniau ėmė 
lankyti jo kapą ir, šaukdamiesi jo užtarimo, pri
tirdavo didelių jo malonių. Svarbesniuosius jo 
stebuklingo užtarimo ženklus yra surašęs pami
nėtasis Ferreris: daug sunkiai sergančiųjų atga
vo šv. Kazimiero užtarimu sveikatą, atsigavo prie 
jo kapo mirusi mergaitė Uršulė. Šv. Kazimiero 
užtarimo prityrė ir Lietuvos valstybė. 1518 m. 
didelė Maskvos kariuomenė apgulė svarbią Lietu
vos pilį, Polocką, esančią žiemiuose nuo Vilniaus, 
Dauguvos upės krašte. Lietuvos kariuomenė, atė
jusi jos gelbėti, negalėjo persikelti per patvinu
sią Dauguvą. Tada jai pasirodė ant balto žirgo 
jaunas baltu apsiaustu raitelis, kurs, paraginęs 
kariuomenę drąsiai kovoti, pirmas įjojo į upę ir 
parodė brastą, kuria kariuomenė lengvai persi
kėlė per upę. Nepažįstamo raitelio vedama, Lie
tuvos kariuomenė išblaškė daug didesnę už save 
Maskvos kariuomenę ir išgelbėjo apgultą Poloc
ką. Mūšiui pasibaigus, lietuviai nebesurado nepa
žįstamo savo padėjėjo ir tada tik suprato iš kai 
kurių žymių turėję švento savo karalaičio pagal
bos.

Švento Kazimiero garbinimui vis labiau plin
tant Lietuvoje, jos valdovas Zigmantas, Šv. Ka
zimiero jaunesnysis brolis, ėmė Romoje rūpintis, 
kad Kazimieras viešai Bažnyčios būtų paskelbtas 
šventuoju. Kada popiežiaus įgaliotinis Ferreris 
surinko Lietuvoje reikalingas žinias ir visą bylą 
prisiuntė į Romą, tai popiežius Leonas X 1521 m. 
pripažino Kazimierą šventu. Bulė tam pripažini
mui paskelbti buvo įteikta Zigmanto įgaliotiniui 
vyskupui Erazmui Vilteliui. Bet jis susirgęs Ro
moje mirė, bule kažinkur dingo, ir Kazimiero pri
pažinimas šventuoju Lietuvoje nebebuvo paskelb
tas ir ilgainiui visas gražiai pradėtas reikalas pa
liko užmirštas.

Tai galėjo įvykti dėl to, kad tuo metu buvo pa
šlijusi pati katalikų Bažnyčia Lietuvoje. Užėjo

ilgas tikybinių sumišimų laikas, paplito protes
tantų tikėjimas, nepripažįstantis paties šventų
jų garbinimo. Kova tarp abiejų tikybų truko apie 
kelias dešimtis metų. Tik baigiantis šešioliktajam 
šimtmečiui Lietuvoje katalikų Bažnyčia išėjo per
galėtoja iš tos kovos. Katalikų tikėjimas Lietu
voje atgijo, sustiprėjo. Buvo pastatyta daug nau
jų bažnyčių, kilo maldingumo praktikos, šventųjų 
garbinimas. Tada Lietuva atsiminė ir savo šven
tąjį tautietį. Lietuvos soste vėl sėdėjo karalius iš 
Jogailos giminės, Zigmantas Vaza. Jis laikė sa
vo garbinga pareiga išsirūpinti, kad Kazimieras 
būtų pagaliau viešai paskelbtas šventu. Tam jo 
sumanymui karštai pritarė Lietuvos visuomenė.

Maldingas ir šviesus Vilniaus vyskupas Bene
diktas Voina ir jo kapitula 1602 metais siuntė į 
Romą tuo reikalu kanauninką Sviencickį. Kadan
gi jau 1521 m. Kazimieras buvo pripažintas šven
tu, tai popiežius Klemensas VIII lengvai sutiko 
išklausyti Zigmanto Vazos ir Lietuvos visuome
nės prašymą. 1603 m. Sviencickis grįžo namo, 
veždamasis popiežiaus Klemenso VIII bulę, kuria 
buvo leista Lietuvos ir Lenkijos valstybėse švęsti 
Šv. Kazimiero šventę ir garbinti jį kaipo šventą. 
Drauge su bule Sviencickis parsivežė iš Romos 
brangią popiežiaus dovaną, šventojo vėliavą su 
jo paveikslu.

Šventuoju paskelbimo iškilmė buvo paskirta 
1604 metų gegužės m. 10 dieną. Prieš tai Kazi
miero kūną reikėjo viešai garbei perkelti iš kapo, 
kur jis gulėjo, į altorių. Kada jį išėmė iš kapo, 
prie šventojo galvos rado ir jo mėgiamąją giesmę 
šv. Marijos garbei. Relikvijas pagerbti padėjo 
katedros bažnyčioje ant katafalko po baldachimu. 
Vilniaus miestas džiaugdamasis rengėsi tai iš
kilmei.

Vilniaus miestas tai ligšiol negirdėtai iškilmei 
pasipuošė žaliuojančiais vainikais ir arkomis. Su
sirinko Lietuvos diduomenė ir daugybė kitų žmo
nių. Atsiųstai iš Romos vėliavai nešti per proce
siją karalius paskyrė vyriausią valstybės senato
rių, Leoną Sapiegą. Prie keturių gražiausiai iš
puoštų arkų džiaugdamiesi sveikino savo šven
tąjį miesto atstovai, jėzuitų akademija, kapitula 
— tam tikromis prakalbomis ir giesmėmis. Prie 
katedros durų Vilniaus vyskupas, paėmęs su pa
garba vėliavą, padėjo prie šventojo relikvijų. Ki
tą dieną buvo atlaikytos iškilmingos Mišios, Ka-
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Vasario 5 d. turėjome ge
dulingas pamaldas už a. a. 
Lietuvos prezidentą Antaną 
Smetoną. Apart kitų dalyvių 
pamaldose buvo ir konsulas 
Dr. J. Bielskis su žmona. Va
sario 13 d. turėjome pamal
das už a. a. kleboną. Aleksan
drą Baltutį, kuris mūsų baž
nytėlei dovanojo labai gražią 
Šv. Kazimiero, mūsų parapi
jos globėjo, stovylą, ir da
lyvavo mano auksinio jubi
liejaus iškilmėse.

Vasario 19 d. turėjome ne
paprastai iškilmingą Lietu
vos nepriklausomybės pas
kelbimo 26 metų paminėjimą. 
Iškilmės prasidėjo nuo Lie
tuvos konsulo Dr. J. Bielskio 
rūmų, ir užsibaigė vasario 20 
d. pamaldomis už Tėvynę, šv. 
Kazimiero bažnyčioje.

Turėjome labai gražų pri- 
. ėmimą pas Dr. Bielskį, kur 
pasirodė tikrai aukštoj kul
tūroje kulinarinis menas po
nios Bielskienės ir panelės 
Rūtos Bielskytės. Susirinko 
pas Dr. Bielskį, apart manęs, 
kapitono Labanausko (inži
nerijos magistro), Petraus
ko ir kitų lietuvių, dar daug 
žymių amerikonų: Dr. ir po
nia Owen J. E. Norem; Dr.

ir ponia Gordon Watkins, 
Californijos valst. universi
teto viršininkas; Dr. ir ponia 
Malborne W. Graham, politi
nių mokslų profesorius; Dr. 
ir ponia Voldemar Wester- 
gaard, geografijos profeso
rius; Prof. Junius Meriam, 
pedagogijos profesorius; Dr. 
ir ponia David Bjork, istori
jos mokslų dekanas; Walter 
Danielson ir ponia, Švedijos 
Konsulas, Reginald B. Olds 
ir ponia, Estijos Konsulas; 
Ryan A. Grut ir ponia, Dani
jos Konsulas; E. S. Bent, 
Norvegijos konsulas; Emili- 
jo Lescano Fegui, Argenti
nos konsulas; Leo E. An
derson, Latvijos konsulas ir 
daugelis kitų žymių žmonių.

Po skanios arbatėlės, nu
vykome į salę, kurioje buvo 
prirengta vakarienė „su ka
lakutu”. Ten radome susirin
kusių patrijotų lietuvių apie 
100. Pavalgius vakarienę, 
prasidėjo programa ir pra
kalbos.

Pažymėtina, kad vakarie
nę pradėjome ir užbaigėme 
su malda.

Programa prasidėjo su A- 
merikos ir Lietuvos himnais,

EMILIJOS GROŽIO SALONAS Į
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos 

----- •----  
VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.
RICHMOND GROCERY CO. |

WHOLESALE GROCERS
Savininkai Lietuviai Staponavičiai |

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!
3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. i

po to prakalbos: mano, Dr. 
Bielskio, profesoriaus Gra
ham, kapitono Labanausko, 
Lukšio ir Dr. Owen Norem, 
buv. Amerikos ministerio 
Lietuvai. Noremo kalba buvo 
labai įdomi ir reikšminga. Dr. 
Norem supranta lietuviškai 
ir buvo liudininkas tų liūdnų 
dienų, kada rusų kariuomenė 
įžygiavo į Lietuvą, būk tai 
gindama nuo vokiečių; aptvė
rė Lietuvą spygliuota tvora, 
būk tai, kad neįsiveržtų vo
kiečiai į Lietuvą, bet tikru
moje, kad lietuviai neišbė
giotų nuo globėjo. Dr. Norem 
priminė, kad prieš rusams a- 
teinant į Lietuvą, visi mais
to produktai buvo pigūs, o 
kai tiktai atėjo rusų kariuo
menė, viskas pabrango; ir 
nors jis turėjo gerą algą, sun
kiai galėjo pramisti. Pažymė
jo kalbėtojas, kad reikalin
ga visiems krikščionims sten
gtis, kad Jėzaus Kristaus 
mokslas būtų įgyvendintas, o 
ne komunizmas, kurs laimės 
neatneš. Palikdamas Lietuvą, 
Dr. Norem atsisveikindamas 
su pažįstamais pasakė: „Su 
Dievu... iki pasimatymo”, tu
rėdamas viltį, kad Lietuva 
atgaus savo laisvę.

Po prakalbų buvo priimta 
rezoliucija kreiptis į Ameri
kos prezidentą su prašymu, 
kad globotų Lietuvą, kad pa
gelbėtų jai atgauti nepriklau
somybę, kuri jau pirm 26 me
tų buvo valstybių pripažinta.

Ona Počiutaitė-Gilienė pa
skaitė tai dienai pritaikintas 
savo eiles. Richardas Maso
nas, jaunas, vos 14 metų, lie
tuvių sūnus, paskambino pia
nu, o choras, kurį sudarė Bro
nė Starkienė, Emilija Maso- 
nienė, Antonetta Cvirkienė, 
Adelė Nausėdienė ir Stasė 
Šimkiūtė, padainavo labai 
gražiai keletą dainelių. Ane
lė Zaunienė akompanavo. Ne
paprastą siurprizą mums vi
siems padarė ponia Norem, 
kuri nepaprastai gražiai pa
dainavo keletą lietuviškų dai
nelių. Tos dainelės, padainuo
tos amerikietės, buvo paragi
nimu lietuviams, kurie savo 
kalbos bijo ir nesimoko gra
žių lietuviškų dainų.

Į mūsų susirinkimą buvo 
atvykęs net Los Angeles di
džiausio laikraščio atstovas, 
kurs smulkiai aprašė Dr. No
rem kalbą.

Mes nepamiršome, kad di
džiausią pagalbą gali mums 
duoti Dievas, todėl vasario 20 
d. susirinkome į šv. Kazimie
ro bažnyčią, ir aš aukojau

Šv. Mišias už Tėvynę. Į pa
maldas netiktai atvyko kon
sulas Dr. J. Bielskis su žmo
na, bet ir ministeris Norem 
su žmona. Suplikcijas giedo
dami, pridėjome dar tuos žo
džius: „Tėvynę mūsų Lietu
vą išlaisvinti ir saugoti tei
kis, meldžiam Tave, Viešpa
tie.”

Tariu ačiū Dr. Bielskiui ir 
poniai už pakvietimą žmonių, 
kurie, aukštas vietas užimda
mi, gali daug nusverti mūsų 
Tėvynės likimo klausime. Y- 
patingai pareiškiu padėkos 
žodį ponui Dr. Norem, Ame
rikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles skyriaus valdybai, 
kuri taip sąmoningai suren
gė visą vasario 16 paminėji
mą. O visiems, kurie prisidė
jote prie programos išpildy
mo, nemažiau tariu ačiū. Tai
pogi ir poniai Bronei Starkie- 
nei, p. Lukšiui ir Jonui Miliui 
už sutvarkymą programos, p. 
K. Lukšiui už pavyzdingą va- 

ikaro vedimą, o poniai Keme- 
1 žienei už gražų šeimininkavi
mą.

Prelatas J. Maciejauskas

Kito korespondento praneši
mas:

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo vienoje iš gra
žesnių valgyklų šio miesto 
programa susidėjo iš kalbų, 
dainų, muzikos ir puikių pie
tų.

Pirmiausia sugiedota A- 
merikos ir Lietuvos himnai. 
Vėliau vakarą su malda ati
darė prel. J. Maciejauskas.

Kalbėtojais buvo buvęs A- 
merikos ministeris Lietuvai 
Dr. O. Norem, prelatas J. Ma
ciejauskas, kapitonas P. La
banauskas, politinių mokslų 
profesorius M. Graham ir 
Lietuvos konsulas Dr. J. J. 
Bielskis.

Ne vienas iš mūsų stebė
jomės iš Dr. Noremo drąsiai 
nuoširdžios kalbos, nežiūrint 
kokie politiniai vėjai šiandie 
pučia.

Dr. O. Norem pasveikino 
susirinkusius, pradėjo savo 
kalbą apie tai, kaip Lietuvą 
užėmė bolševikai. Pasakojo 
ką pats pergyveno ir matė 
savo akimi. Vaizdavo savo 
kalboje, kaip tie šarančiai už
ėjo, užplūdo ramų Lietuvos 
kraštelį ir kaip greitai vis
kas nyko, tuštėjo iš Lietuvos 
sandėlių, aruodų, krautuvių 
ir net žmonių nešenų.

„Tokį naikinimą, tokią va
gystę jie vadino nacionaliza-

vimu, „protekcija”. Į labai 
trumpą laiką nebuvo galima 
gauti kasdieninių gyvenimo 
reikmenų, kad ir mano pozi
cijoj beesančiam. Greitai ir 
žmonės pradėjo prapuldinėti 
iš nakties, ypatingai inteli
gentija, kunigai, net ir švie
sesni, veiklesni ūkininkai ir 
darbininkija. Ir po šiai die
nai nėra žinoma nei tų žmo
nių artimiesiems, kur kaip 
juos kas nudėjo. Iš ramaus, 
gražaus kraštelio, malonių 
žmonių, pasidarė nerimas, pa
nika, viso trūkimas, nepasi
tikėjimas ir baimė. Netrukus 
reikėjo apleisti man tą pamil
tą kraštą, jos žmones, jos 
dainas ir giesmes. Išvažiuo
damas pasakiau... „Sudie... 
iki pasimatymo.” Išvažiavau 
su pilnu tikėjimu, kad Lietu
va ir vėl bus laisva, kad šie 
locustai... šarančiai čia neil
gam. Tiesa, dangus dabar vi
sas apsiniaukęs ant visos Eu
ropos, ne jūs vieni. Bet, tai 
nebus ant visados. Dėdė Sa
mas, už Lietuvą žodį taręs, jo 
nemainys, o nei savo idealų 
nekeis. Jam pasitikėkit, su 
juom kartu dirbkit, remkit 
karo pastangas, o Lietuva 
bus laisva” — sakė Dr. No- 
rem.

Užbaigė savo kalbą lietu
viškai pasakydamas: „Lai 
gyvuoja laisva, nepriklauso
ma Lietuva.”

Ponia Noremienė irgi buvo 
iškviesta vieną, kitą žodelį 
pasakyti, bet ji pasirinko lie
tuviškai padainuoti. Iš jos 
pusės tai buvo labai gražu, o 
mums malonus surprizas. Pu
blika juos abu pagerbė atsis
tojimu.

Profesorius M. Graham pa
sakė įdomią kalbą, paliesda
mas šių dienų politiką, ir pa
reikšdamas nusistebėjimą, 
kad kai kurie šio krašto laik
raščiai, žurnalai ir net radi
jas skleidžia netiesą, falsifi
kavimus istorijos, ypatingai 
tai, kas liečia Pabaltijį. Ro
dos, kad tie seni, istoriją tu
rintieji kraštai tik vakar te
atsirado. žinome visi, kodėl 
taip yra... Nenusiminkime. 
Teisybė yra tik viena... ir ji 
bus. Amerikos vadovybė pa
kartotinai tikrina, kad mažos 
valstybės turi teisę gyventi 
savuoju gyvenimu, ir ji jas 
užstos, nors laikinai ir atro
do beviltiška padėtis. Jo kal
ba buvo nuoširdžiai visų į- 
vertinta.

Prelato J. Maciejausko kal
ba buvo energinga, nuoširdi

uždeganti. Ragino susirinku
sius pasitikėti Amerikai, 
remti jos karo pastangas, ir 
tuom pačiu padėti išsilaisvin
ti Lietuvai, neužmiršti taipgi 
melstis prie Dievo už tėvynę, 
o ji tikrai ir vėl prisikels.

Konsulas Dr. J. J. Bielskis 
pasveikino susirinkusius už 
gausų atsilankymą, padėko
jo rengėjams už suruošimą 
tokio puikaus vakaro. Trum
pai perbėgo įvykius, pareiškė 
entuziastiškai: „kol mes gy
vendami čia ar kur kitur, vis 
susirinksime minėti Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventę; 
kol mes dainuosime lietuviš
kas dainas,; kol mes rūpinsi
mės, sielosimės dėl Lietuvos 
išlaisvinimo, Lietuva bus dar 
kartą laisva.”

Paskutinis kalbėjo kap. P. 
Labanauskas, dabar jau tu
ris Master of Science in Elec
trical Engineering laipsnį, 
kurį gavo iš California Insti
tute of Technology mokyklos 
tik prieš kelias valandas. 
Kalbėjo angliškai. Dėkojo 
ministeriui Dr. Owen Nore- 
mui už prielankumą Lietuvai, 
susirinkusiems paaiškino a- 
pie ką tik išleistą Noremo 
knygą apie Lietuvą. Ragino 
visus ją įsigyti. Dėkojo už 
paramą jam besimokant, be
siekiant aukštesniųjų moks
lų. Dėkojo taipgi šiam kraš
tui už suteikimą tokios pro
gos svetimžemiui.

Buvo muzikos, viena kita 
dainelė. Poetė Ona Pučėtaitė 
skaitė eiles, tos dienos proga 
parašytas. Richardas Mason 
skambino pianu solo. Dai
noms akompanavo p. Zaunie- 
nė.

Buvo paruoštas laiškas 
Prezidentui Rooseveltui, tik 
prastai jis skaitytas. Nejaugi 
nebuvo žmogaus, kuris būtų 
tinkamai jį paskaitęs?

Aukų Lietuvos reikalams 
irgi pamiršta parinkti. Tam 
buvo ir laikas ir ūpas. Ir ka
žin kodėl nei vienu žodeliu ne
buvo prisiminta apie tragiš
ką mirtį Lietuvos buvusio 
prezidento a. a. Antano Sme
tonos?

Programos vedėju buvo K. 
Lukšis. Bendrą tvarką darė 
p. M. Kemiešienė.

Nors tą vakarą lietus kaip 
iš kibiro pylė, bet publika ne
pabijojo, gausiai atsilankė.

Minėjimą surengė A. L. Ta
rybos skyrius.

Rochester, N. J
Vasario 20 d. gražiai 

minėjom Lietuvos neprii 
somybės paskelbimo ši 
Bažnyčioje visos kataliku 
draugijos dalyvavo su] 
vėliavomis. Iškilmingas 
šias laikė ir pamokslą p 
kė kleb. kun. J. Bakšys 
mišių sugiedotas Lieti 
himnas. Lietuvos žmori 
vaistų nupirkti sudėtai 
dol. 77c., kurie perduoti! 
nigų Vienybės Lietuvos 
pimo Komisijai.

Šv. Mišios už ]
Maldos Apaštal 
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Moderniška laidojimo ištaiga. D 
tielė, graži koplyčia, erdvi salė. Pi 
keleivingiems sutelkiama nakvyn 

Viskas nemokamai. Kreipkitės: 
dieną ar naktj.

zimieras popiežiaus vardu paskelbtas šventu, Lie
tuvos garbintinu užtarytoju. Taip visi Lietuvos 
luomai pareiškė norą aplink savo šventąjį spies
tis po katalikų Bažnyčios vėliava.

Po dviejų dienų, gegužės m. 12 dieną, tos iš
kilmės pasibaigė kertinio akmens pašventinimu 
naujai šv. Kazimiero bažnyčiai. Vieta jai buvo 
parinkta miesto viduryje, prie turgavietės. Jau 
pirmiau buvo dedami pamatai. Miesto gyvento
jai nesigailėjo aukų, kas pinigais, kas savo dar
bu. Už miesto gulėjo trys dideli akmenys, kurie 
labai tiko pamatams. Bet jiems atvežti būtų rei
kėję kokio šimto jaučių. 700 vyrų apsiėmė juos 
pristatyti ir atritino be jokio užmokesčio. Kerti
nį akmenį iškilmingai pašventino vyskupas Be
nediktas Voina. Iš vyskupo ir kitų didikų gausių 
aukų per dvejus metus buvo pastatyta graži pir
moji šv. Kazimiero vardu bažnyčia. Prie jos įsi
kūrė jėzuitų kolegija.

Senoji koplyčia, kur sudėtas buvo šv. Kazimie
ro kūnas, atrodė per prasta. Karalius Zigmantas 
Vaza pradėjo jo garbei statyti naują, daug gra
žesnę. Tą darbą tepabaigė jo sūnus Vladislovas. 
Marmuras, gipsinės statulos, gražūs paveikslai 
sienoje, vadinami freskais, auksas, gražiai rėž
tas medis puošė ją. Visus darbus prižiūrėjo gabus 
dailininkas Dankers. Pabaigus statymą, 1636 m. 
j ją buvo perkeltas šv. Kazimiero kūnas. Vilniaus 
miestas prie tos progos šventė dar .kartą didelę 
iškilmę. Brangios relikvijos, prieš jas sudėsiant 
į naują koplyčią, buvo apneštos per miestą. Ei
senoje dalyvavo Vilniaus vyskupas Abraomas 
Voina, Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius, po
piežiaus pasiuntinys Filonardi. Paskui grabą ėjo 
karalius Vladislovas su savo broliais ir seserimis. 
Šv. Kazimiero vėliavą nešė pasikeisdami patys 
aukštieji senatoriai. Po iškilmingos procesijos 
kūnas buvo padėtas naujosios koplyčios didžia
jame altoriuje.

1655 m. Lietuva susilaukė labai sunkių laikų. 
Jos sostinę Vilnių buvo užėmusi Maskva su ka
zokais, vakarinę Lietuvos dalį švedai. Svetima 
kariuomenė buvo pripratusi plėšti užimtame 
krašte. Maskviečiai stačiatikiai ir protestantai 
švedai galėjo išniekinti katalikų šventenybes. To
dėl šv. Kazimiero relikvijos drauge su kitomis 

j brangenybėmis buvo išvežtos iš Vilniaus ir pas

lėptos krašto tolimesnėse vietose. Jos didžioje 
paslaptyje buvo saugojamos tai vienoje, tai kito
je vietoje. 1664 m. susitaikius su švedais, išva
rius iš Vilniaus maskviečius, šv. Kazimiero re
likvijos buvo parvežtos į Vilnių ir vėl padėtos' 
jo koplyčioje. Per antrą švedų ūžė j imą aštuonio
liktojo šimtmečio pradžioje jos dar kartą buvo 
išvežtos.

Šv. Kazimiero garbinimą popiežius Klemensas 
VIII tebuvo patvirtinęs Lietuvai ir Lenkijai. Ta
čiau jis greitai pradėjo plisti ir kituose katalikų 
kraštuose. Visų širdis traukė tas malonus ir 
skaistus jaunikaitis. Apie vidurį septynioliktojo 
šimtmečio aukštos kilmės jaunimo draugija, įsi
kūrusi Neapolyje, įsitaisė šv. Kazimiero garbei 
koplyčią, pasistatė jo statulą ir įsigijo jo relik
vijų. Apie tą patį laiką paplito šv. Kazimiero gar
binimas ir Belgijos mieste Mechline. Jaunimo 
draugija, įkurta tenai prie jėzuitų kolegijos, pa
sirinko šv. Kazimierą, didelį skaistybės mylėtoją 
ir Marijos garbintoją, savo globėju. Savo posė
džių salėje pasikabino gražų jo paveikslą, atlie- 
dino medalių ir medalijonų su jo atvaizdu. 1692 
m. gavusi jo relikvijų, su dideliu iškilmingumu 
atliko jų įnešimą į savo bažnyčią. Per tą apeigą 
procesijos priešakyje tam tikrais rūbais apsitaisę 
ėjo keletas asmenų, reiškiančių šventojo gimi
niečius: senelį Jogailą, tėvą Kazimierą, brolius ir 
kitus.

Tas net tolimuose kraštuose paplitęs šventojo 
Lietuvos Patrono garbinimas sako, kaip jo gy
venimo dorybės buvo branginamos ir kituose 
kraštuose. Todėl popiežius Paulius V šv. Kazimie
ro garbinimą 1621 m. praplėtė visai Bažnyčiai 
ir įsakė jo pamaldas įtraukti į mišiolą ir brevio- 
rių.

Branginamos buvo ir jo relikvijos. Išprašė jų 
iš Vilniaus vyskupo Lenkijos karalius Jonas So
bieskis sau ir karalienei, karalius Augustas III 
sau ir karalienei, Florencijos didysis kunigaikš
tis Kosmas III, Maltos karininkų vienuolių drau
gija.

1795 metais sugriuvo kaimynų pasidalyta Lie
tuvos-Lenkijos valstybė. Šv. Kazimiero žemiš
kąją tėvynę savo valdžion paėmė Rusija. Jos vy
riausybė darė pastangų išnaikinti arba bent su
silpninti Lietuvoje katalikų Bažnyčią, kad lie-

tuvių tauta, netekusi savo tikybos ir kalbos, pas
kęstų rusų jūroje. Numanydama, kokios jėgos 
lietuvių tautai duoda šv. Kazimiero garbinimas, 
tramdė ir naikino jį. Stovinčią Vilniaus miesto 
viduryje gražią šv. Kazimiero bažnyčią pavertė 
stačiatikių cerkve. Kada visos kitos katalikų 
šventės Rusijos vyriausybės buvo leidžiamos 
švęsti, neleido katalikams mokyklose švęsti šv. 
Kazimiero dienos ir baudė mokinius, jei kuris 
tą šventę neateidavo j mokyklą.

Suspausti lietuviai tuo labiau šaukėsi švento
jo savo karalaičio globos. Kada buvo draudžia
mos lietuviškos knygos spausdinti, esančioje 
Kaune kunigų seminarijoje susidarė šv. Kazimie
ro vardo draugija, kuri pasistatė sau tikslą rū
pintis, kad lietuviškos knygos, draudžiamos Ru
sijos vyriausybės, būtų užsienyje spausdinamos 
ir platinamos lietuvių tarpe, kad bent spausdin
tas žodis stiprintų lietuvius tikyboje ir tautybė
je, kada to negalima buvo daryti gyvu žodžiu. Ka
da draudimas spausdinti lietuviškas knygas 1904 
met. buvo atmainytas, lietuviai jau teisėtai įkū
rė 1906 metais Kaune šv. Kazimiero draugiją 
knygoms ir kitiems spausdiniams leisti, sudedami 
tam tikslui ne mažą pinigų sumą.

Kita svarbi švietimo priemonė tai mokyklos. 
Rusai, kol turėjo Lietuvoje valdžios, buvo panai
kinę Lietuvoje katalikiškas mokyklas ir vertė 
lietuvius vaikus mokytis valdžios mokyklose, pri
sisunkusiose nepalankumų katalikų tikėjimui. Sa
vų mokyklų kurti katalikams neleido. Tik po 1904 
metų, kada Dievo Apvaizda aplaužė išdidusiai 
Rusijos vyriausybei ragus, ji pasidarė katali
kams nuolaidesnė, kad ir sunkiai, bet gi leisda
ma turėti katalikams ir savo mokyklų. Jų svar
bumą suprato lietuviai, bet gi negalėjo jų laisvai 
steigti. Daug laisviau galėjo jas steigti Ameri
koje gyvenantys lietuviai ir joms išlaikyti 1907 
m. įkūrė Šv. Kazimiero Seserų Kongregaciją. Ka
da, nugriuvus Rusijos valdžiai, Bažnyčia atgavo 
Lietuvoje laisvę, šv. Kazimiero Seserys atvyko į 
Lietuvą, žemaičių vyskupas Pranciškus Karevi
čius atidavė joms Pažaislio vienuolyną su gražia 
bažnyčia prie jo. Padedant dosniems Amerikos 
lietuviams, apgriuvusieji esant stačiatikių val
džioje mūrai ir bažnyčia buvo pataisyta ir jose į- 
sikurė šv. Kazimiero garbintojos lietuvaitės, au
kodamos savo jėgas savo tautiečiams šviesti.

Atstatyta Lietuvos valstybė pripažino šv. Ka 
zimierą savo Patronu ir jo šventę, kovo m. 4 d] 
įtraukė į švenčiamųjų Lietuvoje švenčių skaičių

Šv. Kazimiero garbei yra pastatyta Lietuva 
j e nemaža bažnyčių, būtent Žemaitkiemy! 
(1568), Kamajuose (1650), Baltriškėse, Lekėčiua 
se (1843), Igliaukoje (1884), Kučiūnuose (1907| 
Lipniškiuose (1890), Medininkuose, (1910). Naw 
joje Vileikoje (1911), Aleksote (1921), koplyčil 
„Saulės” rūmuose. Dar daugiau bažnyčių šv. Ka- 
zimiero vardu yra pasistatę lietuviai amerikiečiai

Jo vardu pavadinta yra daug ir įvairių draugi) 
jų, ypatingai Amerikoje.

Vilniaus krašto lietuviai 1927 metais įsikūrė šv, 
Kazimiero vardu draugiją jaunimui auklėti ka
talikų tikybos dvasioje ir jam teikti visokeriffi 
pos medžiaginės pagalbos.

Jaunutis šv. Kazimieras yra malonus jauni 
mo globėjas. Kaip didžiuodamiesi garbina savų 
jaunikaičius: italai-šv. Aloizą, vokiečiai-šv. Joną 
Berchmaną, lenkai-šv. Stanislovą Kostką, tain 
pat lietuviai turi savo šv. Kazimierą.
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UŽBAIGA
Bažnyčia, pripažindama ką nors šventuoju, noj 

ri, kad jo gyvenimas būtų katalikams sektinai 
pavyzdys.

Šv. Kazimiero gyvenime matyti gražus norai 
taip sutvarkyti valstybės valdymą, kad jame bū] 
tų kiek galima daugiau teisingumo, dorumo. Tas 
pavyzdys plačiai pritaikomas mūsų laikais, kadai 
didelis skaičius žmonių turi balso valstybes vai 
dyme, tai dalyvaudami rinkimuose, tai dirbdama 
miestų ir valsčių savivaldybėse, šv. Kazimiero pa-| 
vyzdys teparagina visus piliečius, kad sąžiningai; 
eitų savo pareigas valstybei, turėtų didesnę meilę) 
savo kraštui ir darbuotųsi jo gerovei.

Šv. Kazimieras daug mokėsi prieš pradedamai 
viešąjį savo veikimą. Jis gali būti pavyzdys jau] 
nimui, kaip reikia mokslas mylėti, kaip reikia są-< 
žiningai rengtis, kad paskui galėtų būti tuo nali 
dingesni savo kraštui piliečiai.

Šv. Kazimiero gyvenime žiba maldingumas iri 
skaistybė, gyvo tikėjimo du šviesiu spinduliu.’ 
Tas gyvas tikėjimas težadina mumyse ko dau< 
giausiai idealizmo, iš kurio auga visi geri darbai-’ 
Jis bus didelis sustiprinimas mūsų tautai.

■■M kun. M. 
piisas pamal- 
tebepūtai- Komunisl 
p metui pa Lietuvi 

į kurios- 
tautinink 
rėjo min 
klausom] 
tį.

Valdyl 
sija da 
kvietė 
kad skai 
tų į Par

Progr
■ šmatni.
■ praeiti,
> mas, ap 

UrTT4* angliški 
gįkonver- didelėm 

liedami au- disturb 
sekantį interru

pas skatino 
P Amerikos 

nariu.
iŠ ir Seselė , 
P tižiai pasi-į 
puoš narius 
Mas Ameri- 
p Kryžiui.

IMieuis
[Menįklebo- 
įpjo ir apie mi- 
H skirtas sek- 
Lenktąją,

ir tt.
Tai i 

pašauk

'Mankos 
Plėtimo



Kovo - March j o - March 3, 1944 AMERIKA 5
inku- 
rikai, 
as, ir 
isvin- 
:aipgi 
vynę, 
ls.

ilskis 
is už 
dėko
jimą 
'rum- 
eiškė

Rochester,LRESp0NDEM^j PRANEsIMAI

r, vis 
:uvos 
entę; 
uviš- 
)insi- 
uvos 
s dar
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Britain, Conn
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inamos Demokratinių 
:os Lietuvių Tarybos 

3 i turėjo, kaip lapeliuo- 
irsinta, „masinį lietu- 
trinkimą”, kuriame tu-

kokiu būdu galėtume 
i nukentėjusius nuo 
sietuvos žmones.”

Šv. Mišios už Lietuvą
Maldos Apaštalavimo Są

jungos pastangomis paskelb
ta nenutrūkstančiųjų šv. Mi
šių eilė vykdoma.

Vasario 29 d. buvo atlai
kytos pirmosios šv. Mišios už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę.

Go kovo 4 d. šv. Mišios 
bus laikomos už kenčiančiąją 
Lietuvą.
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I Svetainės vadovybė a- 
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svetainėje, ir tuomi su-
1 gerą lietuvių vardą, 
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Park Stryčio svetaine!

žiaus Vajus

UŽBAIGA 
žindama ką nors švente 
mas būtų katalikams

ankus per visas pamal- 
lažnyčioje skelbė pritai- 
is Gavėnios metui pa
dus.
10 pačiu klebonas skatino 
vieną tapti Amerikos

gyvenime matyti gr^' lonojo Kryžiaus nariu, 
ilstybės valdymą, kad F selė M. Urbana ir Seselė 
ugiau teisingumo, doč deksandra gražiai pasi- 
jritaikomas mūsų laife; avo, įrašydamos narius 
nonių turi balso vals^|iimdamos aukas Ameri.

Raudonajam Kryžiui.darni rinkimuose, taic 
ivivaldybėse. Šv. Kazit 
visus piliečius, kad $ 
valstybei, turėtų didės 
-buotųsi jo gerovei.
iaug mokėsi prieš
lą. Jis gali būti pav)^ jenįs kovo penkįąja 
mokslas mylėti, kw» nrnc,= 
id paskui galėtų būti - 3 
:ui piliečiai.
yvenime žiba maldingi 
ikėjimo du šviesiu

Misijų sekmadienis 
‘aėjusį sekmadienį klebo- 
Jlačiai kalbėjo ir apie mi- 
J, kuriomis skirtas sek-

proga išdalinti konver- 
arapijiečiai, įdėdami au

luos sugrąžins sekantį 
■W1D5J ladienį. Tos misijų aukos

- „ aUA amos Tikėjimo Plėtimo
is tezadma mumyse »■ .. .
iš kurio auga visi g^ 
iprinimas mūsų tautai

LVC valdybos susirinkimas
Vasario 27 d. įvyko Lietu

vių Veikimo Centro valdybos 
susirinkimas.

Paaiškėjo, kad jau gauta 
Honor Roll, kurios dedikaci
ja su garbingomis iškilmė
mis bažnyčioje įvyks kovo 12 
d., sekmadienį, 3:30 vai. po 
pietų.

Salėje ta garbinga proga 
įvyks atitinkama programa.

Honor Roll dedikacijos a- 
peigose dalyvaus The Stanley 
Ryiz Legion Post ir Auxilia
ry, taip pat Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus lietuvių mote
rų skyrius.

”The Illuminator”
Praėjusią savaitę pasirodė 

puikus iliustruotas mėnraš
tis, „The Illuminator”, skir
tas narsuoliams lietuviams 
kareiviams, kurį sumaniai re
daguoja talentinga poetė ir 
gabi rašytoja Seselė M- Ur
bana.

Žymėtinas lietuviškasai 
skyrius su dedikacija: „Va
sario šešioliktoji — Lietuvos 
nepriklausomybės šventė.”

Lietuviškame skyriuje yra 
atitinkamos parinktos eilės 
ir keli pritaikinti straipsne
liai. Labai įdomus trumpas 
kūrinėlis „Lietuvybė nežus,” 
kurį čia cituojame:

„Kol jaunimas lietuviškai 
dainuos, lietuvybė nežus. Sa
koma, kad Lietuva yra dainų 
šalis. Ne vienas žymus kita
tautis, lankęsis Lietuvoje, 
pabuvojęs miestuose ir kai
muose, yra pripažinęs ir vie
šai pasakęs, kad lietuvių tau
ta yra dainuojanti tauta.

„Lietuviai dainuoja sunkų 
darbą dirbdami, dainuoja ne 
tik džiaugsmo, bet ir liūdesio 
valandomis. Nėra kalbos, kad 
tai graži tautos ypatybė. Tai 
tikra Dievo dovana.

„Amerikos lietuviai taip 
pat mėgsta dainą, ir patys 
dainuoja. Jei patyrinėtume, 
tikrai surastume, kad nė vie
na kita tautinė grupė Ameri
koje neturi tiek daug chorų, 
chorelių, kiek turime mes, 
lietuviai. Tuo galime nuošir
džiai didžiuotis.” Taip užbai
gia sumani redaktorė trum
pą, bet tikrai sveikintiną tė- 
vynainišką kūrinėlį.

Daugiau tokių kūrinėlių, 
kurie pakelia lietuviškąją 
dvasią ir sužadina meilę nu
mylėtai Tėvynei Lietuvai.

Kun. M. A. Pankus buvo 
išvažiavęs j šermenis prelato 
J. V. Miliausko motinėlės, ku
ri mirė vasario 15 d.; palaido
ta vasario 19 d.

Reiškiame gilius užuojau
tos žodžius prelatui dėl bran
giosios motinėlės mirties.

Komunistai Pakėlė Triukšmą
Lietuvos Rėmėjų Sąjunga, 

į kurios valdybą įeina laisvi 
tautininkai, vasario 20 d. tu
rėjo minėti Lietuvos Nepri
klausomybės 26 metų sukak
tį.

Valdyba ir išrinktoji komi
sija darbavosi ir laiškais 
kvietė lietuvius katalikus, 
kad skaitlingiausiai susirink
tų į Park Stryčio salę.

Programa turėjo būti pra
šmatni. Viskas galėjo gražiai 
praeiti, tačiau įvyko triukš
mas, apie kurį ant rytojaus 
angliška spauda pagarsino 
didelėmis raidėmis: „Pair 
disturb celebration, program 
interrupted by communists” 
ir tt.

Tai negražu ir gėda! Buvo 
pašaukta net policija padary-

ti tvarką. Kaltinimai buvo 
neaiškūs. Programos komite
tas kaltino du komunistus, 
kurie dalino komunistišką li
teratūrą, kvietė publiką į ki
to sekmadienio parengimą 
toje pat salėje ir norėjo bal
so gauti, kad galėtų bendrai 
kalbėti su kitais kalbėtojais. 
Ištiko muštynės ir vieno tau
tininko sužeidimas.

Komunistai sutrukdė pa- 
trijotišką Lietuvos Rėmėjų 
Sąjungos programą, pridary
dami triukšmo, dėl kurio 
anglų spauda pasijuokė ir 
pasityčiojo iš tokių parengi
mų.

Kaip ramiai ir garbingai 
praėjo viskas vasario 13, sek
madienį, kai bažnytinėje sa
lėje buvo tėvynainiškai su
rengta patrijotiška Lietuvos 
nepriklausomybės 26 metų 
sukakties minėjimo progra
ma! O vasario šešioliktąją 
bažnyčioje, kaip atitinkamos 
ir garbingos pamaldos buvo 
su pritaikintu pamokslu! Tai 
garbė lietuviams katalikams!

New Britain© mieste turi
me Lietuvių Veikimo Centrą, 
kurio tikslas yra, visomis jė
gomis bendrai darbuotis ne 
tik kultūrinei pačių lietuvių 
naudai ir Lietuvos laisvei 
pelnyti, bet ir Amerikos ge
rovei. Į tą Centrą įeina su vir
šum 20 draugijų.

Tat, kam gi čia skaldytis? 
Kam dalintis į visokias sro
ves?...

Būtų tiksliau ir garbingiau 
lietuviams tokius patrioti
nius parengimus bei paminė
jimus, kaip Vasario šešiolik
toji, bendrai minėti.

Argi ne tiesa? Gi patys lie
tuviai gerai žino, ir turėtų 
su didele sau nauda įvertinti 
pritirtą išminties posakį: 
„kur vienybė, ten galybė!”

Stebėtojas

Waterbury, Conn.

Philadelphia, Pa.

Misijos
Šv. Kazimiero parapijoje 

misijos lietuviškai bus skel
biamos kovo 6-13 d., o angliš
kai kovo 13-20 d. Jas ves tė
vas Geraldas, pasijonistas.

Baltimore, Md.
Mūsų mieste lietuvių skai

čius, atrodo, mažėja. Daug 
jaunuolių kariuomenėje, o se
nesnieji — dažnai sirguliuo
ja ir miršta. Dažnos mirtys 
taip pasidarė paprastas įvy
kis, kad nebėra jokia naujie
na. Nespėji vieno pažįstamo 
mirtį apgailėti, o jau užgirs
ti apie kitą.

Lietuvos kryžiaus kelias ir 
mirtinai paveikia į lietuvių 
širdis. Kas moka savo maldo
se pakelti aukščiau gamtos, 
tas randa tikrą paguodą prie 
Lietuvos karalienės, švč. Pa
nelės Marijos Motinos Sopu
lingos kojų. Ji padeda kentė
ti, gaivindama lietuvių širdy
se stiprią viltį. Mes nesunyk- 
sime skaisčiausios Lietuvos 
karalienės globoje, jei tik 
mūsų tauta puls prie dangiš
kos karalienės sosto, jei tau
tos maldavimai perviršys 
tautos nuodėmes — Lietuva 
liks tvirta, skaisti, laisva, 
garbinga. Visuomet kalbėda
mi rožančių, dauginsime mal
dų skaičių.

J. K.

Jubiliejiniam koncertui pra
ėjus

Vasario 20 d. ilgam atmi
nime pasiliks Waterburio ir 
apylinkės lietuviams. Įvyko 
jubiliejinis koncertas, kuris 
savo programa skyrėsi nuo 
pirmiau įvykusių koncertų— 
teatrų, tuo lyg pažymėdamas, 
kad šv. Juozapo parapija pra
deda švęsti savo auksinį ju
biliejų.

Gausią publiką žavėjo gar
sių dainininkių Barboros 
Darlys ir Marijonos Kižytės 
balsai, kurie, anot kun. Dr. 
Bružo išsireiškimo (kalbėjo 
programos pertraukos metu), 
buvo panašūs angelų bal
sams, gi pianisto Tado Šid
lausko paliesti piano klavišai 
buvo tartum paukštelių čiul
bėjimas.

Programa - plati ir įdomi; 
buvo dainuota įvairių kompo
zitorių kūriniai, kaip Pet
rausko, Aleksio, Tallat-Kelp- 
šos, Jakubėno, Šimkaus, Ka- 
čanausko, Gruodžio, Banai
čio, Naujelio, Gailevičiaus.

Be to, buvo išpildyta ir ke
lios arijos iš operų: iš „II 
Travatore”, „Pikų Damos” ir 
kitų.

Publika gražiai įvertino 
dainininkes, palydėdama gau
siais aplodismentais ir rožių 
puokštėmis.

Šauniai pasirodė ir vieti
nės pajėgos, kamp. A. Alek
sio vadovybėje: šv. Juozapo 
parapijos „Vyčių”, Motenj 
Sąjungos ir studentų chorai 
išpildė parinktą dainų pro
gramą.

Daug įvairumų sukėlė šo
kėjų grupė, pašokdama lie
tuvišką „Jonkelį”.

Programos pertraukoj ta
rė keletą nuoširdžių žodžių 
kleb. kun. J. Valantiejus, pa
brėždamas dainos bei muzi
kos brangumą lietuvio šir
džiai. Taip pat prisiminė, ko
kie reikšmingi šie metai mū
sų parapijai.

Koncertui programą pa
ruošė ir sumaniai pravedė 
komp. A. Aleksis. Jam daug 
pagelbėjo rengimo komisija, 
kurią sudarė: Marcelle An- 
drikytė, Nellie Janušaitienė, 
Peter Jokubauskas, Marytė 
Kašėtaitė, Paul Kauneckis, 
Dolores Markus, Magdelena 
Karinauskienė, Vera Mažei
kienė, Stephania Sapranienė, 
Ant. Šambaris ir Raymond 
Vaičius.

Žmonių koncertan atsilan
kė labai daug. Publikoje ma
tėsi svečių ir iš toliau, kaip 
iš New Britain, Marianapolio 
ir kitur.

Rengimo komisija nuošir
džiai dėkoja dainininkėm Bar 
barai Darlys, Marijonai Kižy- 
tei, pianistui Tadui Šidlaus
kui ir vietinėms pajėgoms. 
Dėkinga ir svečiam - vieš
niom ir visai publikai už gau
sų atsilankymą.

Vidgirių duktė

to Lietuvių Tarybos darbais. 
Taipgi numatytas susirinki
mo kalbėtojas ir įgaliotas A. 
Stanišauskas jį pakviesti į 
mūsų miestą. Tikrai bus nau
dingas ir garbingas šis dar
bas. Apie prakalbų dieną bus 
pranešta vėliau, kai bus gau
tas kalbėtojas.

Bridgeportiečiai turės šiuo 
laiku daug pasidarbuoti, nes 
yra daug reikalingų darbų, 
kurie būtų naudingi Lietuvai. 
Lauksime gražių darbų.

O.

Čia parapijos šv. Jurgio 
choras, vedamas muziko Sta- 
nišausko, par. salėj sekm., 
vas. 20 d. turėjo gražų kon
certą ir Lietuvos nepriklau
somybės 26 m. minėjimą. 
Žmonių buvo per 300, pilna 
salė. Dainavo Alekas Vasi
liauskas iš Brooklyno, vieti
niai dainininkai, vedant p. 
Stanišauskui, kalbėjo Jonas 
Valaitis, radijo ved. iš New 
Yorko.

Kovo 12 d., sekm., šv. Jur
gio par. svet., 443 Park Ave., 
nuo 6:30 vai. vak. Kazys 
Motuzas ir Jonas Valaitis ro
dys Lietuvos ir karo filmas, 
krutamuosius paveikslus.

Ansonia, Conn.

Vasario 20 d. bendras drau
gijų komitetas surengė para
pijos salėje didelį Lietuvos 
Nepriklausomybės paminėji
mą. Vedė p. Marčiulionis. 
Kalbėjo miesto mayoras, kun. 
kleb. Karkauskas, radijo iš 
New Yorko vedėjas Jonas 
Valaitis, buvęs karys Valiū
kas iš Newark, N. J., Dr. 
Colney iš Waterbury, Conn. 
Himnus giedoti vadovavo sve 
čias Alekas Vasiliauskas iš 
New Yorko. Vietos spauda 
plačiai aprašė.

Toronto, Ont.

Hartford, Conn.

Vietos ir apylinkės lietu
viai vasario 16 šventę minėjo 
vasario 20 d. Minėjimą mal
da atidarė prel. J. Ambotas. 
Choras sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Par. 
mokyklos vaikai, seselių 
pranciškiečių išmokyti, atli
ko keletą vaizdų.

Kalbėjo prel. Ambotas, al- 
dermanas Stewart, J. Mon- 
čiūnas, kun. V- Ražaitis, kun. 
J. Kripas ir Dr. P. Vileišis. 
Karo bonų parduota už 7,000 
dol. Priimtos atitinkamos re
zoliucijos.

Bridgeport, Conn.
Vasario 24 d. buvo sušauk

tas Bridgeport© veikėjų su
sirinkimas, kur buvo aptar
tas reikalas pradėti platesnis 
Lietuvos reikalams darbas. 
Suorganizuota Bridgeporto 
Lietuvių Taryba. Susirinki
me dalyvavusių tarpe buvo 
J. Dulbis, A- Tuska, J. Stanis- 
lauskas, J. Skubąs, A. Sapie
ga, J. Vaznys, A. Stanišaus- 
kas (dėl ligos nedalyvavo A. 
Klimaitis). Visi, plačiai ap
kalbėję veikimą, nutarė rem
ti Amerikos Lietuvių Tarybą 
ir su ja bendrai darbuotis. 
Laikinė valdyba bus: garbės 
pirmininkas J. Dulbis, pirm. 
A. Tuska ir J. Skubąs, rašti
ninkais A. Stanišauskas ir A. 
Sapiega, ižd. J. Stanislaus- 
kas, iždo globėjai bus nuskir
ti ateinančiam susirinkime, 
kuriame bus daugiau asmenų 
pakviesta.

Pirmas Tarybos užsibrėži- 
mas — tuojaus surengti pra
kalbas Lietuvos reikalams 
aptarti ir supažindinti visuo
menę su būsimais Bridgepor

Kanados Lietuvių Tarybos 
skyrius vasario 19 d. par. sa
lėje surengė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
šventės minėjimą. Programą 
vedė S- Batkienė.

Pradžioje „Aušros” choras 
sugiedojo Lietuvos himną. A- 
kompanavo L. Pocius. Z. Uže- 
meckienės, S. Batkienės, J. 
Jok'ubyno ir J. Samulevičiaus 
kvartetas _ išpildė „Maldą”, 
skirtą žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. Publika karius pager
bė atsistojimu. Ne vienam a- 
šara nuriedėjo giesmės besi
klausant.
' Toliau dainų programą pil
dė Z. Užemeckienė, E. Evaš- 
kelytė, M. Jakubynienė ir S. 
Batkienė (duetas)). Meniškai 
smuiku pagrojo M. Pociūtė, 
akompanavo O- Pociūtė.

Kalbas pasakė kun. V. Mc- 
Givney, adv. F. J. Bagočius 
ir Lietuvos gen. konsulas 
pulk. Grant-Suttie. Priimta 
atitinkama rezoliucija.

Pastatytas gyvasis pa
veikslas „Pavergta Lietuva”. 
Vaidino Vanda Jarašiūnaitė 
ir L. Vektoris. Eiles pasakė 
jaunametės L. Grinskytė, V. 
Jarašiūnaitė, A. Pundziūtė, J. 
Grinskytė. „Aušros” choras 
sudainavo keletą liaudies dai
nų ir programą užbaigė An- 
lijos himnu.

Prie durų tautiškus ženk
lus segiojo V. Derviny te ir A. 
Vektorienė. Aukų Lietuvos 
reikalams surinkta per 60 
dol. Minėjimas praėjo labai 
sklandžiai ir įspūdingai, žmo
nių buvo pilna salė.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shali ns
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvos reikalams auko
jo: gen. konsulas Grant-Sut- 
tie — 5 dol.; po 2 dol. — Der
viniai, N. N., Mažeika, Pil
kauskai, Pocienė; po 1-50 — 
Kupečiai, Pundžiai, Savalio- 
niai; $1.25 — Karaliūnai; po 
$1.00 —
Apšiegienė, Augutis, Balčiū
nas, Batkai, Beinoris, Bende
ris, Bernotonis, čirūnai, Gi- 
kis, Indrelė, Jokūbynas, Ja
kubynienė, Kalinauskienė, 
Kairys, Lastauskas, Lekšas, 
Mackevičius, Margis, Margie
nė, kun. McGiverey, Mende- 
ris, Narušiai, Paškevičius, 
Petras, Pleitienė, L. Pocius,
M. Pocius, A. Pocius, Radvi
las, Samulevičius, Stalilionis, 
Stankienė, Vikteris, Vidman
tas, Vitkūnas.

Po 50 c. — Batulevičius,
N. N., Banylis, N. N., Du
bauskas, Čeranuskas, Juška, 
Kuniutienė, Skinulienė, Šu
kys, Žekonis, Bardauskienė;

Smulkių surinkta $3.75.
Viso surinkta $66.25.

Sausio 20 d. įvyko K. L. T. 
Toronto skyriaus susirinki
mas, kuriam vadovavo vice- 
pirm. A. Kuniutis. Kalbėta a- 
nie viešą rinkliavą, mieste 
Lietuvos reikalams. Miesto 
mayoras pranešė, kad prašy
mas perduotas policijai.

Išreikšta padėka kontrak- 
toriui M. Užemeckiui už iš
dažymą par. salės, kuria sky
rius naudojasi susirinki
mams ir pramogoms nemo
kamai.

Nutarta kovo 25 d. sureng
ti vakarienę, kurios metu 
svečius linksmins Montrealio 
Kajacko artistų grupė. At
vyks ir „Nepriklausomos 
Lietuvos” žurnalo redakto
rius J. Yla ir kiti svečiai. Ta 
proga bus pravestas „Nepr. 
Lietuvos” žurnalo vajus.

Toronto K. L. T. skyrius 
auga. Naujais nariais tapo 
P. Užbalis, J. Banylis, V- Ma
žeikienė, Z. Radvilienė, J. 
Radvila.

Sekantis Tarybos skyriaus 
susirinkimas įvyks kovo 19 
d. lietuvių par. salėje.

Susilaukė sūnaus
S. ir B. Dubauskai susilau

kė pirmagimio sūnelio. Abu 
linksmi susilaukę įpėdinio. 
Motina jaučiasi gerai, jau 
parvežta iš ligoninės baigia 
visai sveikti.

Koresp.

Karo bonai — tai tvirtas 
ginklas prieš agresorius. Pir
kime jų ko daugiausia.

Amsterdam, N. Y.

Nušoko nuo tilto
Vienas lietuvis vieną gra

žų penktadienio rytą sumanė 
nusiskandinti. Keliems asme
nims buvo prasitaręs eisiąs 
nuo tilto nušokti. Taip ir pa
darė — šoko į Mohawk upę, 
į ledinį vandenį. Kokį laiką 
jis gulėjo ant ledų. Pastebė
jusieji pranešė policijai. Stai
ga nušokęs pradėjo plaukti 
ir šaukti pagalbos, bet niekas 
negalėjo pagelbėti, nes ledai 
buvo pavojingai susigrūdę 
prie krantų. Kol policija su
rado laivelį, smarkiai bėgan
tis vanduo pagriebė skenduo
lį ir besikapstantį nunešė a- 
pie pusę mylios. Ištrauktas 
tik už 20 minučių, buvo dar 
kiek gyvas, bet nuvežtas li
goninėn mirė.

Velionis gyveno atskirai 
nuo šeimos. Ilgai sirgo, turė
jo dvi ar tris operacijas, po
ra kartų buvo grįžęs darban, 
bet dirbti, matyti, negalėjo.

New Haven, Conn.
Šv. Kazimiero parapijos 

metinis bankietas vasario 20 
d. praėjo dideliu pasisekimu. 
Parapijos erdvi salė buvo pil
na parapijiečių, bei svečių. 
Bankietas surengtas priežiū
roj mūsų patyrusio šefo Ka
zio Dėkas, kuriam pagelbėjo 
jo brolis Mykolas Dėkas ir 
parapijos choristai-tės.

Prie svečių stalo sėdėjo 
kun. Abromaitis, iš La Salet- 
te Kolegijos, vikaras kun. 
Parėdna, kleb. kun. E. Gra- 
deckas ir vietos pramoninin
kai ir svečiai, atvykę iš apy
linkės.

Vasario 18 d., po savaitės 
ligos, mirė ilgametė mūsų 
miesto gyventoja Jieva Kar- 
pavičienė-Karpick; paliko 
gražiai išauklėtą ir išmoks
lintą šeimą, kuri liūdi nete
kus savo mylimos motinėlės. 
Liko 4 dukters: Marijona Op- 
pell, Elzbieta Wallace (pra
džios mokyklos vedėja), Jie
va, mokytoja; Kotryna, taip
gi mokytoja, bet dabar yra 
Įeit, karo tarnyboj ir sūnus 
Antanas. Palaidota iš šv. Ka
zimiero bažnyčios.

Netekus mylimos motinė
lės, visai šeimai ir giminėms 
reiškiam gilios užjuojautos.

Gautas laiškas seržanto 
Jono Matulaičio iš Italijos. 
Sveikina visus savo pažįsta
mus ir gimines:

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770 >'
X

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

/,--------------------

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
* GENERAL INSURANCE AGENT

54.41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
1



AMERIKA

Šv. Jurgio Parapija Brooklyno Lietuviai Gydytojai
ED*

Dr. John Waluk
8 161 No. 6th Street

AMI

Tel.

Elizabeth, N. J

Yorko miesteNew

PARDUODA
Maspetho Žinios

jaunas karys

Newark, N. JNUOŠIRDI PADĖKA
Advokatas

41-40 — 74thStr

Jackson Heights, N,

NEwtown 9 - 5972

Saugok Savo
Barbora Adomaitiene

VIEŠĖJO KARYS

SUSILAUKĖ DUKTERS

S tenser & Steni

IŠPILDOME INCOME TAX

k

♦

liet 
liet

pamatyti. Jis 
gimines ir pa-

amer
lik
KUI

Sekmadienį, kovo 12 dieną, 
šv. Vardo Draugijos vyrai 
eis bendrai prie Šv. Komuni
jos 9 vai. mišių metu. Tuo- 
jaus po mišių bus trumpas

Entered
Office a

VALANDOS:
8 —10 ryto

sa 
ta 
m

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

&

u

Jurgėla ir J. 
sudainavo ke- 
dainas Genė 
Iz. Bunytė ir

OPTOMETRISTAS - OPU

394-398 Broadway, Brooklyn

Šv. Petro ir Povilo par.
bažnyčioje buvo laikomos gė- kolos bonų išpirkta ui 
dujingos pamaldos laidojant ggp -įqq

TeL EVergreen Lįįq
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaru

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namų sienų iš
lyginimų, plasteriavimų, šaligat
vių

Teikiamas geriausias I 
patikrinimas, prižiūrėt 
AKINIAI prieinamiausi 
kainomis pagal jų rūšis1

Ši ištaiga įsteigta prie! W ®

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias paairi
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS j.

susirinkimas, kurin kviečia- j gyvenimą, 
mi visi nariai. Nenariai para- j 
pijos vyrai prašomi prisira-! 
šyti. Lauksime.

Kurie norite gerai išpildy
ti savo income tax blankus, 
kreipkitės žemiau nurodytu 
adresu:

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

86-56 — 85th St., Woodhaven, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

_ V 1 . gera, Kaa sis memo-L Llement V oketaįfcmas pasiektų ko dau- 
atsakingu asmenų iri

iams ypač šiuo metu 
Vatikanas. At

ta, kad Europoje Ii- 
jos choras, ved. var^ vjeu, kur lais- 
minsko, ponas StaknisĘįi ir ofieialiai veikia 

 

Vasario 16 d. minėjimas Venskienė, soprano.Ai^į^^įį ?a vieta

^jj sukaktis.

Tel. EVergreen 8-9Ą . — “b*

6 —8vakue
šventadieniais susite^ F

TIESOS IEŠKOTINA TIESIU KELIU

r

TAUPYKIME DRABUŽIUS

METINIS SUVAŽIAVIMAS

Jok. Stukas, Js.

LIETUVOS VYČIAI 
MINĖS ŠVENTĘ

M. JOKŠIENĖ PAAUKOJO 
1,000 VALANDŲ DARBO

LEIT. J. ČERNIAUSKAS 
VĖL APDOVANOTAS

L. Vyčių New York-New 
Jersey apskritis šv. Kazimie
ro, Lietuvos ir savo organi
zacijos Globėjo, šventę minės 
kovo 12 d., sekmadienį.

Tie 
Lietu 
šiaur 
leidži 
pavir 
tiku 
bet ii

liu 
liet 
Jis 
di( 
pr 
au

Lon 
menki 
pirmą 
lė Bei 
vopei 
sutikt 
prieš! 
Berly:

TEGYVUOJA „AMERIKA”- 
SAKO J. STUKAS

FEDERACIJOS VEIKLOJE 
DAUG GYVUMO

ir „linksmenis” nuo- ’ 
is: Londono spauda turė- 

Real Estate InsuiaBosijos žinių agentūros 
496 Grand St., Brooklyn, apie „liaudies sei- 

Tel. EVergreen 7-lSf rinkimų davinius 24 va
lksčiau, nei rinki- 

buvo pasibaigę...
gera, kad šis memo-

v
v

Kovo - March 3,

Brooklyno „Vienybė” savo 
„privalumus” būtinai nori 
prikergti kitiems. Ji iki šio' 
dar neatšaukė Tysliavos pa
skelbto „Amerikos” adresu, 
melagingo išmįslo. Savo 
tamsiam žygiui pridengti, 
„Vienybė” bando įvairiausias 
priemones. Jai talkon praeitą 
savaitę atėjo p. Simas Gudas, 
per keletą metų buvęs ir „A- 
merikos” skaitytojum. P. Gu
dui atrodo, kad „Amerikoje” 
paskelbtas tautininkų suva
žiavimo aprašymas buvo 
„melas ir šmeižtai”. Bet jis 
nenurodo nė vieno sakinio, nė 
vieno žodžio, kurs būtų nea
titikęs tiesai.

P. Simas Gudas vasario 25 
d. „Vienybėj” drįso „Ameri
kos” adresu paskelbti, kad 
„mums, katalikams, gėda 
skaityti tokį laikraštį,” kad 
joje artimo meilės „nė su ži
buriu negalima rasti,” kad 
„geram katalikui yra gėda 
imti į rankas tokį laikraštį”.

Nesiginčysim su p. Gudu,

kas yra artimo meilė ir kas 
yra geras katalikas, bet vis 

. dėto pasakysim, kad mums 
visiškai nesuprantamas toks 
asmuo, kurs save laiko geru 
kataliku, o katalikų leidžia
mą laikraštį puola, ir visiškai 
nepamatuotai, nekatalikų lai
kraštyje. „Amerika” savi- 
kritikos nebijo. Ji niekada 
nėra atmetusi nė vieno lie
tuvio parašytų, jai skirtų 
pastabų. „Amerikos” skaity
tojams nėra jokio reikalo eiti 
į katalikams nedraugišką, 
dažnai priešingą, spaudą ieš
koti teisybės.

Vasario 24 d. „Amerika” 
gavo p. Sim. Gudo prenume
ratos mokestį ir laišką, kurį 
jis prašė paskelbti „Ameri
koje”. Kadangi tos savaitės 
„Amerika” jau buvo atspaus
dinta, tad laišką palikom 
šiam „A.” numeriui. Kad ne
būtų jokių nesusipratimų, 
mes čia įdėsime p. Gudo laiš
ką ištisai, kaip jis parašytas 
— be jokių pakeitimų:

BROOKLINO AMERIKOS STEBETOIES
Amerikos leideiei turėtu rausti iš gėdos, del stebetoio laiška. 
kuris melagingai šmeiže didii Lietuviu seimą, ivikusi Penn. 
viešbutiie N. Y. vasario 5 ir 6. diena, mums visiems katalikams 
geda skaititi kunigu leidžemame laikraštiie toke nesąmone, 
tik pagalvokite ar dabar ira laikas vienas kita šmeišti, ir sava 
iegas skalditi, kada reike visiems iš vien stoti į rimta tautos 
darba, kada musu senoii tevine liepsnose, kada mus brolei ir seses 
krauiuose, kenče salti ir bada tolimoi sibira nelaisvei, o kiti 
neaša nepakenčema neciu iunga o meas givendami laisvam krašte 
neatiaučeme iu vargu ir ašarų. Bet kaip tas barsukas kuris knisa 
sode grąžei žalioienčiu vaismedžiu šaknis, ir ieas griaužė, 
teip iusu stebetoies raša melagingus špaltus, o ius talpinate 
iuos kataliku laikraštie, tas arda musu tikeima, ir tik iš to 
vistos balšavizmas, iusu stebetoies klaidina žmones, norėdamas 
iuos atitraukti no šventa tevines darba, tik pagalvok stebetoiau, 
iaigu geros valios žmonis kloie šimtines tautos reikalams, tai 
žinok kad iems rupi laisve tevines, o tu šava raštais ardai iu 
šventa darba, tu pačai primeni kad iie deio daug pastangų, kad 
darbas butu kono geriauses, o iaigu ir iviko koke klaida tai ar 
iuos pardaug gali kaltinti, žinok stebetoiau kad tik tas žmogus 
nepadara klaidu kas nieką nedara, tai tik tas daugiausei kitu 
klaidas mata, ir ias kritikuoie, žinok stebetoiau kad Kristus 
mirė ant kriziaus kad visa pasauliaus žmonie butu geros valios, 
ir miletu Dieva bazniče artima ir tevine, o tu stebetoiau 
vartoi sava bloga vale norėdamas arditi šventa tevines darba, 
žinok dabar nelaikąs tau vartoti sava purvina palitika, o stok 
i eile su geros valios lietuveis ir dirbk šventa tevines darba. 
tik vieningai dirbdami išplešim tevine iš dabartiniu žvėrių nasrų 
kur mus brolei karžigei teip ia numileie už laisve tevines ir 
galvas padeie.

če rašo praktikuoientis katalikas amerikos skaititoies 
N. J. lietuviu taribos naris ir ios paskirtas seimo daligatas

Simas Gudas W. Orange N. J.
/Pasirašo/ Simas Gudas

i Aviacijos leitenantas Jur- 
i gis Černiauskas, navigato

rius, šiomis dienomis pakel
tas į vyresniuosius leitenan
tus. Jis yra Pacifiko fronte, 
kur atliko daugybę sėkmin
gų misijų. Neseniai už drą
są, ryžtingumą ir kitus pasi
žymėjimus jis apdovanotas 
aukšto laipsnio medaliu. Apie 
tai gavo atskirą pranešimą 
nuo paties prezidento Roose- 
velto jo motina, Ona Čer
niauskienė, „Amerikos” skai
tytoja. Leit. Jurgis jau buvo 
ir anksčiau apdovanotas.

Leit. Jurgis Černiauskas 
turi du brolius karius: St. 
seržantas Edvardas Čer
niauskas yra kur nors Irane, 
inžinierių dalinyje; antras 
brolis, Mykolas, yra laivyne 
ir šiuo metu yra kur nors O- 
klahomoje — Seaman 2 class.

Rodos, Įeit. Jurgis taip ne
seniai buvo altoriaus tarnau
toju V. J. Atsimainymo para
pijos bažnyčioje, o šiandie 
narsiai kovoja prieš žiaurų 
priešą.

Černiauskų pažįstami lin
ki visiems trim broliams ka
riams laimingai sugrįžti į sa
vo namus.

Vasario 25 d. Kolumbo Vy
čių salėje Amerikos Raudo
nasis Kryžius apdovanojo 
specialiu diplomu Margaretą 
Jokšienę, kuri Raudonajam 
Kryžiui yra paaukojusi 1,000 
valandų savo darbo.

M. Jokšienė yra Angelų 
Karalienės par. Raudonojo 
Kryžiaus vieneto narė, šio 
vieneto narės į par. salę su- 
sirrenka pirmadienių vaka
rais, tuojau po Novenos pa
maldų. Visos narės dirba 
nuoširdžiai ir laukia daugiau 
naujų narių. Visoms mote
rims pakvietimas yra atviras.

Apreiškimo 
Parapija

Vyrų pamaldos
Kovo 12 d., sekmadienį, 

vai. ryte, šv. Vardo vyrai 
ruošia pamaldas Lietuvos 
laisvės intencija. Per mišias 
bus bendra vyrų komunija, 
o po mišių bendri pusryčiai.

Jau treji metai, kai Šv. 
Vardo dr. vyrai prieš savo 
draugijos susirinkimus kalba 
Šv. Rožančiaus dalį Lietuvos 
laisvės intencijai.

Po pusryčių turės trumpą 
paskaitą. Bus paaiškinta, ko
kia didelė ir galinga maldos 
jėga, ypač Rožančiaus malda.

Šv. Vardo draugija kviečia 
visus parapijos vyrus daly
vauti ir mišiose ir bendruo
se pusryčiuose.

Laimėjimų vakaras
Moterų S-gos 29 kuopos 

laimėjimų vakaras bus kovo 
12 d. 4 vai. popiet, Apreiški
mo par. salėje. Bus gražių ir 
vertingų dovanų, skanių už
kandžių. Bilietai po 50 cen
tų.

Motinų susirinkimas
Kovo 10 d., penktadienį, po 

vakarinių pamaldų, įvyks 
pirmas parapijos karių mo
tinų susirinkimas. Jį kviečia 
kleb. kun. N. Pakalnis.

Pas sąjungietes
Moterų S-gos 29 kp. susi

rinkime vasario 16 d. daly
vavo gražus skaičius narių. 
Į New Yorko Lietuvių Tary
bą atstovėmis išrinktos U. ' 
Čižauskienė, O. Dobrovols- ' 
kienė ir T. Kubilienė.

Po susirinkimo naujoji ir 
senoji valdyba pavaišinta. 
Tai surengė K. Damašienė ir 
S. Subatienė. K. Damašienė 
iškepė didelį tortą. Visos na
rės dėkoja už vaišes.

Aguonėlė

Tamošaičių pagerbtuvės
Vasario 22 d. Vinco ir Ma

rijonos Tamošaičių dukterys 
Veronika ir Marijona suren
gė savo tėveliams jų vedybi
nio gyvenimo 25 metų sukak
tuvių puotą, kuri įvyko St. 
George viešbuty.

Ryte 10 vai., jų intencija 
buvo mišios, kurių metu visa 
šeima ėjo prie komunijos. Pa-1 
maldas laikė ir palaiminimą 
teikė pats klebonas. Gražiai 
išpuoštas altorius, gražus 
giedojimas šias pamaldas tik
rai darė įspūdingomis.

Pokylio nuotaika buvo la
bai jauki. Prasidėjus vakarie
nei jų duktė Marijona trum
pai apibudino šių iškilmių 
tikslą ir pakvietė visą eilę 
kalbėtojų, kurie labai gražiai 
atsiliepė apie jubiliatus ir 
linkėjo jiems laimės.

Tamošaičių šeima yra la
bai artima parapijai. Jų duk
terys gieda chore, priklauso 
prie sodalicijos ir daug kar- į 
tų yra turėję roles įvairiuo- • 
se vaidinimuose.

Kovo 5 d. maži vaikučiai, 
seserų paruošti, suvaidins 
operetę ir tuom pačiu bus pa
gerbtas mūsų kleb. kun. Ka
zimieras Paulionis vardinių 
proga.

Laimėjimų vakaras
Vyresniosios sodalietės 

sekmadienį, kovo 19 d., 6:30 
vai. vak., rengia dovanų lai
mėjimo vakarą. Bus 30 žai
dimų, gražios muzikos, gar
džių užkandžių ir vertingų 
dovanų. Bilietai tik po 45 cen
tus.

Angely Karalienės 
Parapija

$ d, katalikiškasai 
0i popiežiaus pi- 
vainikavimo penke- 
-Ąaktį. Šin minėji- 

^asi visu nuoširdų- 
iii katalikai.

* Pijus XU pats 
i šio karo pradžioje 

[į už laisvę visoms 
didelėms ir mažoms, 
viešai išdėstė savo 

įenldy punktų progra- 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPK^įjj dar nebUVO Atlan-

J u oza s Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, K

buvo surengtas Elizabete va
sario 27 d. bendrovės salėje. 
Prakalbas sakė kun. J. Star
kus, kun. J. Kidykas, tėvas 
jėzuitas, adv. 
Tysliava. Solo 
lias tautines 
Paulauskaitė, 
Vera Pranskietis. Deklamavo 
Aid. Lutvinaitė, V. Mažrony- 
tė ir Ed. Vyšniauskas, Be to 
suvaidino komediją „Buvo 
klaida”. — Programa praėjo 
gana sėkmingai; publikos bu
vo pilna salė.

Moniką Stepanavičienę ir 
pradžios mokyklos mokinę 
Genovaitė Baranauskaitė. Pa 
krikštyti buvo Onutė Ven- 
graitytė ir Alice Helen Si- 
vickaitė.

siems, kad Newarko 
ja gražiai gyvuoja irfF 
deja.

Vasario 16 d. įvyko 
vos Nepriklausomybės 
jimas šv. Jurgio salė]' 
lyvavo pusantro šimte 
nių. Kalbėjo kun. K 
red. Tysliava, V. Am 
čius, J. Stukas, S 
Trečiokas ir J. Valiok 
certinę 
dė Šv. 
damas

as.
i savo maldas už 

ją Bažnyčios Galvą, 
me Aukščiausiojo 
iktajam dar daugė

tą, kad jis išvystų pro- 
širdin sugrįžusią žino- 

atsisteigusios nepri- 
Lietuvos žmonės 

į jam padėkoti už dide- 
bą Lietuvai.

dalį programos! —» — 
Cecelijos cho Jaijos Studiją ir Bendra- 

 

varg. Kaminskįįivimo Komitetas, kurį

Jok. Stubs

Teko man skaityti vieno 
Vienybės” korespondento 

kritiką apie „Ameriką” perei
tam „Vienybės” numeryje. 
Buvo man nemalonu jo kriti
ką skaityti, nes jis kaltino 
bendrai „Amerikos” leidėjus 
už parašytą vieno „Ameri
kos” korespondento kritiką 
apie „Amerikos Lietuvių 
Seimą”, įvykusį New Yorke.
Aiškus dalykas, kad ką ko

respondentas rašo, nereiškia, 
kad ir laikraščio leidėjai pri
taria ar nepritaria.
Nors ir minėtas „Vienybės” 

korespondentas yra mano ge
ras pažįstamas, tikiu, kad jis 
neteisingai kritikavo „Ameri
kos” laikraštį, kurį skaitau 
jau daugelį metų.

Kaipo geras katalikas ir 
lietuvis, turėjau ginti šį laik
raštį, kuris dirba Dievui ir 
Tėvynei. Te gyvuoja „Ameri
ka”!

Tą dieną 9 vai. ryte šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, 
Elizabethe, N. J., bus L. Vy
čių intencija mišios ir bendra 
komunija. Po mišių bus už
kandžiai Winfield Scott vieš
butyje.

Apskrities suvažiavimas 
bus 3 vai. popiet „Laisvės” 
bendrovės salėje.

Vyčių apskrities šokiai bus 
balandžio 15 d. šv. Jurgio dr- 
jos salėje, Newark, N. J. Gros 
Al Roman orkestras.

L. K. Federacija ir kitos 
organizacijos rūpinasi, kaip 
pagelbėti Lietuvos žmonėms, 
kai tik sąlygos leis duoti pla
čią pagalbą. Lietuvos žmo
nėms bus labai reikalingi 
drabužiai, todėl jau verta da
bar padėvėtus ar „išaugtus” 
drabužius gerai išvalyti ir 
laikyti patogioje vietoje.

Šiuo metu Lietuvos žmo
nėms drabužių negalima nu
siųsti, bet reikia ruoštis tai 
dienai, kai tai bus galima pa
daryti. Dabar rinkti drabu
žius ir krauti juos į sandėlius 
būtų ir nepraktiška ir labai 
brangu. Pigiausias ir sau- 

I giausias kelias — gerai išva
lyti ir laikyti pas save.

Paskutiniame L. K. Fede
racijos New Yorko apskrities 
susirinkime (vasario 25 d.) 
atsilankė apie 30 asmenų. Į- 
vairius pranešimus padarė 
apskrities dvasios vadas kun. 
N. Pakalnis, pirm. D. J. A- 
verka, sekr. M. Mikolaitis, 
Feder, centro pirm. J. B. 
Laučka, Moterų S-gos apskr. 
pirm. St. Subatienė, St. Lu
koševičius, P. Kyrius, S. Ce- 
rebiejus, P. Montvila ir kiti.

Kun. N. Pakalnis pasisakė 
už didesnę ir gyvesnę para
mą „Amerikai” ir už atskirų 
Federacijos skyrių įsteigimą 
kiekvienoje parapijoje.

New Yorko Lietuvių Tary- 
bon atstovais išrinkti M. Mi
kolaitis ir P. Montvila. Pagei
dauta, kad apie Federacijos 
susirinkimus būtų plačiau ra
šoma „Amerikoje”.

Sekantis apskrities susi
rinkimas bus kovo 31 d., 
penktadienį, Apreiškimo par. 
salėje.

Šį sekmadienį, kovo 5 d., 
Gyvojo Rožančiaus draugijos 
narės eis bendrai prie Šv. Ko
munijos 9 vai. mišių metu. 
4 vai., po Graudžių Verksmų, 
bus procesija bažnyčioje.

LRKSA. 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks ko
vo 5 d., tuojaus po sumos, pa
rapijos salėje. Nariai prašo
mi ateiti ir užsimokėti duok
les.

Aldona (šertvietytė) ir Al
fredas Savičiūnai vasario 10 
d. susilaukė dukrelės, Aldo- 
nos-Konstancijos.

Jaunoji lietuvaitė smarkiai 
auga.

Radio Voice of the Lithuanians
1 P.

MONDAY • WEDNESDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

• FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

Vasario 20 d. Angelų Ka
ralienės par. salėje įvyko Mo
terų S-gos N. Y. - N. J. apskr. 
metinis suvažiavimas. Daly
vavo 20 atstovių iš 6 kuopų.

Nauja valdyba bus tokio 
sąstato: dvasios vadas kun. 
Ant. Masaitis, pirm. St. Su- 
batienė, vicepirm. O. Dobro- 
volskienė, rašt. A. Krutulie- 
nė, ižd. A. Šukytė.

Apskrities margumynų va
karas bus gegužės 28 d. An
gelų Karalienės par. salėje.

Po posėdžio įvyko iškilmin
ga vakarienė, kurią surengė 
24 kuopa. Vakarienė buvo 
tikrai karališka. Varg. Dul
kei vadovaujant, gražiai pasi
rodė moterų choras. Kuopų 
ir vietinių draugijų pirminin
kės pasakė kalbas. 24 kuopos 
pirm. Civinskienė visiems pa
dėkojo.

Svečiavosi karys
Pfc. Kostantinas Petrulis 

yra parvykęs pas savo tėve
lius iš tolimosios Kaliforni
jos. Tikėjosi pamatyti savo 
brolį Bernardą, neseniai grį-1 
žusį, iš nelaisvės, bet kol kas 
dar negali jo 
sveikina savo 
žįstamus.

Kovo 5 d.
grįžta į savo tarnybos vietą.

Vasario m. 27 d. šv. Petro 
ir Povilo par. bažnyčioje pra
dėtos Misijos, kurioms vado
vauja tėvas jėzuitas kun., J. 
Kidykas. Žmonės noriai 
skaitlingai lankosi ir klauso
si gražių pamokslų. Kitą sa
vaitę bus laikomos misijos 
angliškai jaunimui ir tiems, 
kurie nesupranta lietuvių kal
bos. —

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

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

Kreipkitės:

Joseph Vas

Lietuvos, Latvijos ir 
piliečiai, išleido išsa- 

randumą, 8 pusin
iame pasisakoma a- 

vietų naują nutarimą 
i sovietinių respubli- 

mines” teises.
randume duodama 

įjos valstybių ir Sovie- 
jungos 22 metų santy- 
apžvalga, paremta ne 

is, bet šaltais faktais, 
iais dokumentais. Iš- 

, kaip trijose respu- 
Įse bolševikai pravedė 
|>b31savi®iis. Prurę.

Nuoširdžiai dėkoju 24 kuo
pos sąjungietėms, giminėms 
ir pažįstamiems, surengu
siems man netikėtą gimtadie
nio puotą vasario 22 d. na
muose.

Dėkoju visiems už sveikin- 
nimus, likėjimus, skanius val
gius, gėrimus ir gražias do
vanas. Ši netikėta puota ne
bus mano užmiršta per visą

Karys Al. Stečkis buvo 
parvykęs atostogų pas savo 
tėvelius, „Amerikos” skaity
tojus.

Jaunasai karys, būdamas 
civiliame gyvenime, priklau
sė Apreiškimo par. chorui ir 
CYA draugijai.

Kiekvienas nevedęs asmuo, uždirbąs savaitėje 
10 dol. ar daugiau, ir kiekvienas vedęs, uždirbąs sa
vaitėje 12 dol. ir daugiau, turi užpildyti pajamų mo
kesčių blankus.

Brusokas, accountant, kurio įstaiga yra žinoma 
vardu Brusack Realty, Inc. ir yra 45-05 41 St., 
Queens Boulevard, Sunnyside, L. I. (telefonas IRon- 
sides 6-9766) paruoš jūsų blankas. Mokestis — nuo 
$1.50 iki $3.00. Atdara kasdien vakarais ir sekma
dieniais.

Iš Brooklyno važiuoti: Eighth Avenue požeminiu 
traukiniu iki Queens Plaza, o ten paimti Queens Bou
levard autobusą ir važiuoti iki 41 Street.

Iš New Yorko važiuoti: Flushing Local nuo 
Times Square arba nuo Grand Central stoties iki 
Lowery stoties, nuo kur įstaiga už vieno bloko.

Vasario 20 d. įvyko Newar- 
ko švč. Trejybės parapijos 
metinė vakarienė, žmonių da
lyvavo apie 400. Visi parapi
jiečiai buvo pilnai patenkinti 
skaniais valgiais ir puikia 
programa, kurią išpildė: 
kleb. kun. Kelmelis, svečias 
kun. Malcolm Fischer iš Lou
donville, N. Y., neseniai grį
žęs iš Vokietijos, šių žodžių 
rašytojas, Stukas, šv. Cecili-

INCOME TAX 
IŠPILDOME

Tel. GRamarcy 7-7697

Dr. S. CHERNOFF, M.D.
223 Second Avenue,

New York, N. Y.
Piėmimo valandos 10—7:30 P.M. 
Sekmadieniais 11—1:30 P.M.

Vyrų ir moterų chroniškos 
ligos, odos ir kraujo ligos, krau
jo tyrimo liudijimai vedyboms.

LIETUVIŠKA

ALUDĖ
Karsti Užkandi 

KASDIEN
Patogi Vieta Užėjim®! 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKI^ 

VISOKIŲ GĖBDUJ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. t

Lii 
nešk 
Balti 
"Am 
reda

„I 
gis 
skai 
perg 
trag 
pan 
sav( 
mas 
ji b' 
tad: 
šio 
tė”

D

auc

io 29 d. „New Yorko 
Tribune” turėjo savi 

loiidento Maurice Hin 
iš Maskvos telegrafir 
psių, kuriame perduod: 
: nusistatymą Baltijo: 
ybių ir Lenkijos šiem 
imu. Girdi „rusų pažiū 
Jį ir buvo, kad Baltijo 
lybės yra ir buvo Rusi 
kialimi per šimtmečius- 
“b išdėsto rusų „aiškiu 

kad Atlanto čarteri 
Ritmas Baltijos valstj 

nes čarteris paskell 
•tuo metu, kai Rusija ja 
Poai Lietuvą, Latviją i

R rusams svarbu mu 
F pasaulį, dar suprant 
KBet sunku suprasti, ka 
F Hindus gali perduoti r 
lauras”, visiškai nep 

jokios pastabėi 
„pažiūrų” neteising

1 Lietuva Rusijos valdži 
ho tik nuo 1795 m. ii 
$Betų, tad kur tie „šim 
Pi" kuriuose Lietui 
Rsė Rusijai?!
H melagių niekada n

cementavimą ir kt. darbus.
293 MAUJER ST., 

BROOKLYN 6, N. Y.

f
A New Leader” vasar 

fe straipsni 
^Baltijos valstybes. Ju 
k?* Solomon Schwar 
^įPsniųvardas -The Bi

., Miuose labai va 
; Womi Ru8ijog žyg

Latvijoje ir Es 
g.. i18 užėmė rusų ; 
jį!tolševikų komisą 
F®- Straipsniuose at 
E?«Sevikl} ir N -b 

melo propag!
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