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Londonas. — Kovo 6 d. A-, paliko liepsnose ir griuvė- 
merikos didieji bombonešiai siuose. 
pirmą kartą dienos metu puo
lė Berlyną. Puolime dalyva
vo per 800 bombonešių, kurie 
sutiko stiprų vokiečių pasi- • 
priešinimą, tačiau ištisus 
Berlyno svarbiuosius centrus

Amerikiečiams atremti vo
kiečiai paleido savo 600 lėk
tuvų, kurių 179 nušauti. A- 
merikiečiai kautynėse neteko 
68 lėktuvų.

Kovo 8 d. Amerikos lakū
nai vėl dienos metu aplankė 
Vokietiją ir bombardavo jos 
šiaurės vakarui dalis.

Tiesai draugų netrūksta.
Lietuvos ir jos seseriškų
šiaurės respublikų vardui ne-1 Tą dieną Berlyne numesta 
leidžiama išnykti iš žemės tūkstančiai sprogstamų ir 
paviršiaus. Tik pažinkime ne ' padegančių bombų.
tik mūsų tėvų žemės priešus, 
bet ir — draugus!

Vasario 7 d. Amerikos lėk
tuvai lankė Prancūzijoje Tou
lon laivų bazę ir bombarda-i ivjii laivių MCtzję ii uumuaiua"

Liūdnai suskambėjus pra-' vo vokiečių lėktuvij bazes ne- 
nešimui apie poeto Jurgio toli Romos, į šiaurės rytus. 
Baltrušaičio mirtį, vienas Vidutinio dydžio bombonešiai 
’’Amerikos” T *v‘ ” 
redakcijai tokį laišką: !

„Didis lietuvių poetas Jur-, 
gis Baltrušaitis mirė su 
skausmu širdyje. Jis giliai 
pergyveno lietuvių tautos 
tragediją, jos okupacijas. Jis 
parašė vieną iš gražiausių 
savo eilėraščių, apraudoda
mas tėvynės nelaimę, kada, 
ji buvo priešo parblokšta. Jis 
tada rašė, kad jo taką „ilge
sio ir graudžio ašaros aplais
tė”.

’’Lietuvą užgriuvus karo 
audroms, Jurgis Baltrušaitis 
tikėjo, kad Amerikoj gyveną 
lietuviai į savo rankas paims 
lietuvių kultūros išlaikymą.

„Deja, poetas mirė su gi
liu apsivylimu dėl Amerikos 
lietuvių kultūrinių pastangų. 
Jis gal buvo didžiausias šian
dien lietuvių poetas, nepa
prastas formos meistras, 
aukštos minties žmogus. Jis 
savo protu, savo gabumais,"- 
savo poetine galia stovėjo 
tarp meno ir minties galiū
nų.

bičiulis atrašė bombardavo Romoje dviejų 
geležinkelių mazgus.

Bostono miesto taryba pri
ėmė rezoliuciją, kreipdama
si į J. A. V. kongresą, kad 
būtų stengtasi surasti būdai 
Romai ir ypač Vatikanui ap
ginti.

Am. Vyskupu Nauja Parama Lietuvai
. - Ma—-—1__________________________________* ---------------*
MASKVA PUOLA BALTIJOS ATSTOVUS

Maskva. — Bolševikų lai
kraštis „Karas ir Darbo Kla
sė” kovo 8 d. įdėjo straipsnį, 
kuriuo puola Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos Atstovus Wa
shingtone. Ypač puolamas 
Latvijos ministeris Dr. Al
fred Bilmanis už „platinimą” 
neseniai • išleistas knygutės 
apie nacių ir bolševikų žiau
rumą Latvijoje. Dr. Bilmanis 
vadinamas „Hitlerio agentu”. 
Toks pat „titulas” teikiamas 
ir Lietuvos ir Estijos atsto
vams.

Tas bolševikų laikraštis 
reiškia nusistebėjimo, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovai gali „vesti Sovietų 
Sąjungai priešingą veiklą.”

Bolševikai Maskvoje nega
li susitaikinti su tikrove: jie

negali suprasti, kad yra pa
saulyje galinga valstybė, ku
ri gerbia teisę, kuri pripa
žįsta teisę savarankiškai gy
venti ir mažoms valstybėms, 
kuri nepripažįsta smurtu ir 
apgaule pravestų „pakeiti
mų” nei žemėlapiuose, nei pa
čiose valstybėse.

Kun. J. Paškauskas 
Naujoj Vietoj

RUSAI ARTINASI RUMUNIJOS
vietoje rusų 
daliniai yra

nuo Čekoslovaki- 
Karpatuose. Iki 

Lvovo miesto rusams tenka 
eiti dar 70 mylių.

Rusijos kariuomenei artė
jant Rumunijos link, iš pasie
nio bėgą tūkstančiai rumu
nų, palikę savo .turtą. 
K- '• - ""

- Rusams .pateko^ ^ ^^O^OvO l^ktUVU 
Voločisko geležinkelių./ —“L p ' MctllS

Maskva. — Generolo Gre- 
gorijaus K. Žukovo vadovau
jama pirmoji Ukrainos armi
ja perėjo svarbią Odesos-Lvo- 
vo liniją ir užėmė 20 mylių 
sparną tarp Proskurovo ir 
Tarnopolio. Šio naujo puoli
mo pirmomis dviem dieno
mis, šios savaitės pradžioje, 
žuvo daugiau kaip 15,000 vo
kiečių karių. Be to, paimta 
daug medžiagos.

Vienoje 
riuomenės 
100 mylių 
jos sienų

ka- 
tik

Chicago. — Chicagos arki
vyskupas nauju Švč. Panelės 
Gimimo parapijos klebonu 
paskyrė kun. Jurgį Raškaus
ką, Aušros Vartų par. klebo
ną.

Švč. Panelės Gimimo para
pija yra naujausia ir viena 
didžiausių Chicagos lietuvių 
parapijų. Jos klebonu buvo 

a. a. kun. AL Baltutis.
Kun. J. Paškauskas yra pa

sižymėjęs ne tik parapijų ad
ministravime, bet ir visuo
meniniame gyvenime. Jis yra 
didelis katalikų spaudos bi
čiulis.

„Amerika” sveikina savo 
artimą Bičiulį naujo pasky
rimo proga ir linki jam gra
žiausio pasisekimo platesnė
je darbo dirvoje.

Amerikos katalikų vysku
pai nuo pat pirmosios Lietu
vos okupacijos pradžios nuo
širdžiai sekė Lietuvos žmo
nių liūdną padėtį. Apie Lie
tuvos skaudžią buitį Ameri
kos vyskupus nuolat infor
mavo ir dabar informuoja 
Kunigų Vienybė, ypač jos 
Lietuvai šelpti Komisija. A- 
merikos vyskupai apie Lietu
vą turi žinių ir iš kitų šalti
nių.

Lietuvos žmonių, joje gy
venančių ir tremtinių dalią 
nešančių, padėčiai palengvin
ti Amerikos vyskupai yra pa
skyrę stambias sumas. Nuo 
1940 metų rudens iki šiol jų 
duota piniginė parama jau 
sieks 200,000 dol.

Kovo 3 d. Lietuvos žmonės 
susilaukė naujos Amerikos 
katalikų vyskupų paramos.

Tą dieną vyskupų komite
to iždininkas Jo Ekscelenci-

ja arkivyskupas Samuel A. 
Stritch, Chicagos arkivysku
pijos ganytojas, įteikė Kuni
gų Vienybės Lietuvai Šelpti 
Komisijos pirmininkui kun. 
Dr. Juozui B. Končiui dešimt 
tūkstančių dolerių. Šie pini
gai skiriami Lietuvos žmo
nėms reikalingiems vaistams 
nupirkti.

Kun. Dr. J. B. Končius pra
eitą savaitę lankėsi Washing
tone ir rūpinosi visa eile da
lykų Lietuvos žmonėms pa
gelbėti. Amerikos Raudona
sis Kryžius labai palankiai 
žiūri į pastangas Lietuvai pa
gelbėti.

Vienas Lietuvai vaistų 
siuntinys jau išsiųstas. Da
bar daromos pastangos daug 
didesniam vaistų ir medici
niškos medžiagos siuntiniui 
sudaryti, 
vyskupų 
žmonėms 
pagalba.

Amerikos katalikų 
naujoji Lietuvos 
dovana bus didele

VOKIETIJOS KATALIKŲ NUOSTOLIAI
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”Ir liūdna likimo ironija, 
juoda dėmė Amerikos lietu
viams: neatsirado, kas išleis
tų dvi Jurgio Baltrušaičio po
ezijos knygas, kurias jis čion 
atsiuntė prieš ketverius me
tus.

„Per ketverius metus ne
atsirado žmonių, kurie iš
spausdintų didžiausio šių die- 
mj Lietuvos poeto knygas!

„Žmogus akių neturi kur 
dėti iš gėdos, kai apie tai pa
galvoji.

”Jo eilėraščiais kai kurie 
laikraščiai užkamšė savo 
puslapius, bet knygos išleidi
mui, nors poetas ir prašė, nie
ko nepadarė.

„Taip čia remia meną, kul
tūrą, poeziją! Jei ką gali 
sau nugriebti, tai gerai, bet 
jei reikia tam menui ir poe
zijai pagelbėti, tada visų au
sys kurčios.”

Jurgis Baltrušaitis dar bu
vo pilnas kūrybinės jėgos ir 
energijos. Būdamas jau arti 
70 metų, jis su nuostabiu 
minties ir jausmo šviežumu 
kūrė savo poeziją. Ir buvo 
pilnas naujų pasiryžimų. Be 
Amerikon atsiųstų „Ašarų 
vainiko” ir „Žiurkės įkurtu
vių” knygų, jis bene 1940 me
tais sakėsi ruošiąs spaudai:

1. Ašarų vainikas (antra 
dalis).

2. Žvirblio pasakos. Eilių 
rinkinys vaikams.

3. Slaptingas šaltinis. Po
ema.

4. Timūras. Tragedija.
Nežinia kiek jis spėjo iš

tesėti.
Su Jurgio Baltrušaičio po

ezija lietuvių literatūra di
džiai praturtėjo. Gėda, kad 
neatsirado ligšiol žmogaus, 
kuris tą turtą būtų paleidęs 
i pasaulį. Jo puiki lyrika gu
li kur nors užmesta — bran
gūs turtai, žmogaus dvasios 
puošmena, lietuvių tautos 
garbė...

vieškelių mazgas. Šio cerilTCry 
netekimas išstatė didelin pa- 
vojun vokiečių dalinius- užsi
likusius pietinėje ir vakari
nėje Ukrainoje. Šis mazgas 
buvo ta tiesioji susisiekimo 
linija, kuri jungė vokiečių ka
riuomenės dalinius Ukraino
je tiesiog su Lenkija ir Vo
kietija.

Paskutiniai pranešimai 
skelbia, kad Rusijos kariuo
menės nauji prasiveržimai 
atidarė lengvesnius kelius į 
Lvovo provinciją ir į Rumu
niją.

Pavasario oras verčia kau
tynes koncentruoti aplink pa
grindinius kelius ir geležin
kelius.

Washington. — Nuo 1941 
metų kovo mėnesio Jungtinių 
Amerikos Valstybių lėktuvų 
dirbtuvės pagamino 150,000 
lėktuvų, kurių 28,000 duota 
sąjungininkams, daugiau tai
kant paskolinimo — nuomo- 
jimo įstatymo dėsnius. 122,- 
000 lėktuvų pastatyta savo 
reikalams. Už 7,000 lėktuvų 
gauta pinigais — daugiausia 
sumokėjo anglai.

Šalia gatavų lėktuvų Ame
rika yra davusi Sąjunginin
kams lėktuvų motorų ir ki
tų dalių, daug bombų ir mi
lijonus gasolino galonų.

BURMOJE KAUJASI SAVANORIAI
 ♦---------------------------------------------------

Sekr. Steninius 
Vyks Londonan

--------- t
Washington---- šiomis die

nomis į Londoną išvyko Ed
ward R. Stettinius, valstybės 
sekretoriaus padėjėjas. Jis 
vyksta svarbiems politiniams 
pasitarimams.

Drauge su šiuo aukštu pa
reigūnu vyks dar penki as
mens, atsakingi valstybės de
partamento tarnautojai. Vyk
stančių-tarpe yra ir Dr. Isai
ah Bowman, John Hopkins 
universiteto prezidentas, 
kurs yra įtakingas patarėjas 
pokarinių studijų klausimuo
se.

Spaudos atstovams Stetti
nius atsisakė pasakyti nei ka
da jis išvažiuos, nei kas bus 
Londone svarstoma.

New Delhi. — Amerikos 
kariuomenės daliniai sutriuš
kino japonų pastangas iš
sprukti iš apsupimo šiaurinė
je Burmoje. Priešui padaryta 
daug nuostolio.

Amerikiečiai vienoje vieto
je susijungė su Kinijos dali
niais. Kinams pasisekė perei
ti vieną upę. Kinai ir ameri
kiečiai vienoje vietoje turi 
apsupę apie 2,000 japonų, ku
riems gresia visiška likvida
cija.

Amerikiečių daliniui Bur
moje vadovauja gen. Merrill, 
39 metų. Jo kariai yra patys 
rinktiniai, daugelis jų Gva- 
dalkanalo, Mundos ir Bunos 
kautynių veteranai. Visi jie 
savo laisvu noru stojo šin 
dalin, kurio laukia daug kau
tynių. Prieš juos uždavinys 
— išvyti japonus iš Burmos.

vau j a generolas Kornejev, 
pasižymėjęs rusų kariuome
nės vadovas. Drauge su rusų 
karininkais atvyko vienas a- 
merikietis pulkininkas, ku
rio pavardė neskelbiama.

Grįžta Belaisviai
Washington. — Kovo 15 d.
Ameriką atvyksta švedų 

Gripsholm” laivas, kuriuo 
atgabenami buvę vokiečių ne
laisvėje 35 kariai ir visa ei
lė civilių.

Kariai belaisviai yra su
žeisti

i

Rusu Misija 
Pas Titą

Neapolis. — Pas Jugoslavi
jos partizanų vadą maršalą 
Tito atvyko iš Rusijos 22 ka
rininkų misija, kuriai vado-

Pacifike Nauji 
Laimėjimai

Šios savaitės pradžioje Pa- 
cifike Amerikos daliniai pa
darė vėl naujos pažangos. 
Marinai iš Gloucesterio išky
šulio padarė 110 mylių žygių 
ir užėmė vieną naują pusiau- 
salį. Tuomi Amerikos jėgos 
priartintos prie Rabaul, kur 
japonai tebėra įsitvirtinę.

Admiraliteto salose ameri
kiečiai apgynė naujai užim
tas pozicijas ir jau pataisė 
aerodromus.

NACIAI GAUDO LIETUVOS VYRUS
Londonas. — Telegramų 

žinių „ONA” agentūra pra
neša, kad naciai Lietuvoje 
gaudo visus sveikus vyrus 
karinei tarnybai arba darbui 
Vokietijoje.

karių ieškojimo kampanijai 
nepasisekus, vokiečiai ėmėsi 
griežtų priemonių.

Lietuvių pamaldos

Prieš pora metų

Vilniuje

Vilniuje
Visoje šalyje vykdomi ma-į įsteigtasis Vilniaus katedros

siniai vyrų suėmimai. Suima- j 
mi vyrai siunčiami į stovyk-1 
lą, esančią už Kauno.

choras gieda per lietuviams 
skirtas pamaldas katedroje 

Į per visus sekmadienius ir 
Savanorių” darbininkų ir šventadienius.

Washington.—Britų Radijo 
Korporacija (BBC) vasario 
27 d. transliacijoje Vokietijos 
žmonėms pareiškė, kad Vo
kietijos katalikų kunigų ir te
ologijos studentų nuostoliai 
šiame kare, iki 1943 m. ge
gužės 1 d., buvo labai dideli.

Transliacijoje sakoma, kad 
iš 16, 435 sumobilizuotų į Vo
kietijos armiją katalikų kuni
gų ir teologijos studentų, 1,- 
597 žuvo fronte, 593 dingo be 
žinios ir maždaug apie 100 
yra taip sunkiai sužeisti, kad 
vargiai ar galės grįžti prie 
savo pareigų.

BBC pareiškė, kad jų in
formacija yra paremta pati
kimais duomenimis, sudary
tais nacių Vokietijos sienose 
ir pagal kuriuos 3,819 vysku
pijos kunigų buvo paimti į 
Vokietijos kariuomenę karo 
tarnybai. Iš jų 187 žuvo fron
te, 138 dingo ir 257 sužeisti 
— 23 iš jų sunkiai.

Tarp teologijos studentų 
nuostoliai yra dar didesni. 
1943 m. gegužės 1 d. karo tar
nyboje buvo 4,368 teologijos 
studentai. Iš jų 622 žuvo, 159 
dingo, 779 sužeisti — 28 iš 
jų sunkiai.

Kunigų ir brolių vienuolių, 
pašauktų į karo tarnybą, skai 
čius yra nepaprasti aukštas. 
Pagal 1943 m. gegužės 1 d. 
duomenis 2,245 iš tų kunigų 
buvo kariuomenėje. Iš jų 129 
žuvo, 78 dingo ir 242 sužeis
ti — 10 iš jų sunkiai.

Iš 2,047 klierikų paimtų į 
kariuomenę, 271 žuvo, 91 din
go ir 435 sužeisti—12 iš jų 
sunkiai.

Kunigų trūkumas nacių 
Vokietijoje dar papildomas 
konfiskavimu daugelio baž
nytinių institucijų bei katali
kų vienuolynų.

Pagal BBC, nuo karo pra
džios iki 1943 m. gegužės 1 d., 
1.469 bažnytiniai pastatai bu
vo '”nušavmtF’. Viši šitie paš^- 
tatai buvo geriausiame sto
vyje, bet tiktai 173 jų buvo 
paversti karo ligoninėmis. Iš 
kitų, 215 buvo duoti vadina
mų repatriantų nuožiūrai, 51 
buvo naudojami kaipo gyve
namieji barakai karo darbi
ninkams. Evakuoti vaikai bu
vo apgyvendinti 1118 pasta
tuose. Kiti 913 konfiskuoti 
bažnytiniai pastatai yra nau
dojami kitiems reikalams, 
daugiausia nacių partijos or
ganizacijų.

Pagal transliaciją, aukš
čiau suminėti skaitmenys ne
pažymi per karą konfiskuotų 
vienuolynų. Be vienuolynų 
’’perimtų” prieš karą, dar 1,- 
942 buvo nacių konfiskuoti 
laikotarpyje nuo 1939 m. rug
sėjo 1 d. iki 1943 m. gegužės 
1 d. Iš jų 502 yra vartojami 
kaipo karo ligoninės, 211 — 
repatriantams, 39 — karo 
darbininkams, 201 — evakuo
tiems vaikams ir 989 ’’ki
tiems” — daugiausia parti
jos reikalams.

(OWI).

JAPONŲ LAIVAI VENGIA KOVOS
Washington. — Čia lanko

si admirolas Chester W. Ni- 
mitz, vyriausias Amerikos 
karo laivyno Pacifike vadas. 
Jis pareiškė, kad Amerikos 
submarinai nuskandino tiek 
daug japonų prekybinių ir 
susiekimo laivų, kad japonai, 
matyti, nutarė ištraukti savo 
sunkiuosius karo laivus iš 
Truko. Adm. Nimitz tai pa
reiškė laivyno sekretoriaus 
pulk. Knox pasikalbėjime su 
spaudos atstovais.

Vėliau pranešta, kad pre
zidentas Roosevelt turėjo 
dviejų valandų pasikalbėji
mą su admirolu Nimitz.

Nimitz spaudos atstovams 
pabrėžė, kad Amerikos laivy
nas laukia progos susiremti 
su japonų laivynu, bet japo
nai vis vengia kovos. Jis nu
rodė, kad Amerikos padėtis

Pacifike paskutiniu laiku la
bai sustiprėjo.

Pulk. Knox pažymėjo, kad 
Amerikos laivynas dabar tu
ri apie 900 laivų, neskaitant 
mažųjų laivų. Tai didžiausias 
pasaulyje laivynas.

Raudonojo Kryžiaus Karo 
Fondo vajus jau turi gerą 
pradžią. Lietuviai amerikie
čiai neatsilieka. Kiekvienas 
„Amerikos” skaitytojas pra
šomas atlikti savo prievolę— 
paaukoti Raudonajam Kry
žiui.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklą.

LIETUVIŠKOJI LIETUVA.
Buvo laikai, kada lietuviui 

nė į galvą neatėjo, kad nepri
klausoma Lietuva gali būti 
kitokia, negu lietuviška. Ten 
kiekvienas žmogus, kuris sto
vėjo už laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą, buvo lygiai gerbia
mas ir nelaikomas žemesniu, 
netokiu grynu tautiečiu.

Laikai pasikeitė, kada Lie
tuvoje sustiprėjo tautininkų 
režimas. Tada kaip tik oficia
liose kalbose, valdžiai tar
naujančių ir jos leidžiamų 
laikraščių straipsniuose, vi
soje tautininkiškoje spaudoje 
buvo iškeltas šūkis, kad Lie
tuva turi būti lietuviška. 
Kaip tik tuo metu daugeliui 
kilo mintis, kuo gi ta „naujo
ji” Lietuva skiriasi nuo seno
sios Lietuvos, kodėl tam tik
ra žmonių grupė šokosi šne
kėti apie lietuviškumą ir tau
tiškumą, lyg jie tam būtų 
monopolį įsigiję. Pasirodė, 
kad jie lietuviškumą sutap- 
dino su tautininkų partijos 
politika, mesdami šešėlį ki
tiems, kad jie nesą toki gry
ni, ištikimi lietuviai, kaip val
džią pasiėmusios tautininkų 
grupės nariai.

Mes nuoširdžiai tikėjom, 
kad toks lietuvių skirstymas 
į žemesnės ir aukštesnės ver
tės tautiečius amžinai atsigu- 

^.lė praeities dulkėse. kad visi, 
kurie nori laisvos, nepriklau
somos Lietuvos, yra lygūs, 
brangūs, garbingi ir verti, 
kad jiems nereikia mėtyti į- 
tarimo šešėlių, kaip buvo da
roma savo laiku praeityje.

Vis dėlto Amerikos lietu
vių visuomenėje atsirado se
nos dvasios tautininkų grupė, 
kuri rodo užsispyrimo laiky
tis seno pasakymo: nieko ne
išmokti ir nieko neužmiršti. 
Kai vienas atsakingas asmuo 
tos senos dvasios mintis pa
kartojo, išskirdamas socialis
tinę, katalikišką ir, kaip ide
alą statydamas, lietuvišką 

. Lietuvą, mes ir paklausėm, 
kam šalia tos lietuviškos Lie
tuvos statyti katalikišką Lie
tuvą, lyg tai būtų kokios su
sikertančios ar nesiderinan
čios sąvokos. Mes taip pat pa
sakėm, kad toks laipsniavi- 
mas yra tautininkų režimo 
galvosenos liekanos, kada lie
tuviai buvo skirstomi į sūnus 
ir posūnius. Ateities demo
kratinėje, laisvoje Lietuvoje 
to skirstymo, tikime, nebus. 
Mums atrodė ir dabar atrodo, 
kad visai nenaudinga iš pra
eities degėsių pūsti seno re
žimo žarijas, nors tuo čia ir 
be galo apsidžiaugė tautinin- 
kiški laikraščiai.

Ateities Lietuva savaime 
bus lietuviška, žinoma, lietu
viškumą suprantant ne mo
nopoline tautininkų režimo 
prasme, bet kaip darnų vie
netą, kuriame bus lygus, ne
atstumtas ir neujamas nei 
katalikas, nei liaudininkas, 
nei kitokių įsitikinimų žmo
gus, nei kitokios tautinės kil
mės pilietis, jeigu tik jis sto
vės, dirbs ir aukosis už savo 
krašto gerovę ir laisvę. Mums 
ateities Lietuva tėra lietuviš
ka, ir mes jos kitokios neįsi
vaizduojame, - todėl josios 
skirstymas į visokias rūšis 
mums atrodo visai nenaudin
gas, nelogiškas ir slepiąs pa
šalines mintis.

Visa tai sakome, turėdami 
galvoj Lietuvą kaip valstybę 
ir jos valstybinį pobūdį. Ki
tose gyvenimo srityse galima

kalbėti, pavyzdžiui, apie me
niškąją Lietuvą, apie ekono
minę Lietuvą, apie sportinę 
Lietuvą ir t. t. Tai bus tik 
tam tikros jos gyvenimo sri
tys. Šia prasme galima kal
bėti ir apie katalikišką Lie
tuvą, bet pažymime, kad šiuo 
atveju nesuprantame jos kaip 
visos valstybės prasme, bet 
kaip tam tikros, nors ir la
bai plačios, veiklos sritimi.

Savo pastabose dėl to Lie
tuvos valstybės skirstymo į 
nereikalingas linkmes, kurių 
viena iškeliama kaip geresnė, 
o kitos nustumiamos į posū
nių rolę, mes taip pat nurodė
me, kas būtų tam suskirsty
me paminėta socialistiška 
Lietuva: tai būtų Maskvos 
vergė, o ne nepriklausoma, 
laisva valstybė. Mes taip pat 
pažymėjom, kad ir žinome, 
kokia yra toji socialistinė 
valstybė, — būtent, Sovietų 
Sąjunga. Drauge nurodėm, 
kad yra valstybių, kur socia
listai turi valdžią, bet ne
vykdo marksizmo diktatūros 
dėsnių, čia galim pridėti, kad 
prieš karą Danijoj vyriausy
bė buvo socialistų rankose. 
Tas pat šiandie yra Švedijoj. 
Suomijoj stipriausia partija 
yra socialdemokratai. Bet ten 
tų šalių socialistų vairuoja
mos valstybės nesiskelbia e- 
sančios socialistinėmis. Vie
nintelė valstybė, kuri oficia
liai skelbiama socialistine, 
yra Sovietų Sąjunga, bet vi
siems žinoma, kad Rusijos 
socializmas yra diktatūriš- 
kas ligi kraštutinumo ir kad 
jis vienų vadinamas bolševiz
mu, kitų — komunizmu ir so
vietizmu, o kitų — net stali
nizmu. Patys Rusijos valdo
vai tai vadina socializmu, o 
savo valstybę socialistine.

Brooklyno ’’Vienybėje” 
(kovo 9 d.) Vyt. Abraitis, pa
sisakęs esąs lietuvis, katali
kas ir tautininkas (jis sako, 
kad New Yorke įvykusį ’’sei
mą” rengė tautininkai, o jis 
buvo rengėjų tarpe), daro sa
vo aiškinimus dėl mūsų pas
tabų, lengvai įsitikinęs, kad 
mes kliedime... Nesiginčysi
me, ar tokius išsireiškimus 
be jokio pagrindo vartojant 
dažnai galima išgirsti aukš
tos kultūros žmonių draugys
tėje, bet ir iš p. Abraičio 
straipsnio matyti, kad mes 
nekliedame ir kad tautinin
kuose, to seimo rengėjuose, 
dar nebuvo išgesę tautininkų 
režimo liekanos ir prisimini
mai.

Be reikalo Vyt. Abraitis 
mini visokius Sovietų konsti
tucijos paragrafus, nes tuomi 
jis susipainiojo savo straips
nyje. Jis tai mini, norėdamas 
įrodyti Sovietų Rusiją esant 
ne socialistine valstybe, o 
proletariato, arba Stalino 
diktatūra. Nors sunku sočiai 
gyvenančius komisarus ir jų 
vadą maršala pavadinti pro
letarais, bet Vyt. Abraitis vi
siškai be reikalo ėmė cituoti 
”Our Sunday Visitor”, kur 
sakoma, kad socializmo filo
sofija” turėjo tą patį pagrin
dą kaip komunizmas”. Mes 
rašėm, kad ’’darome skirtu
mą tarp socialistinės valsty
bės ir tokios valstybės, kurio
je valdžią turi socialistų par
tijos asmenys, bet kur gyve
nimas nėra tvarkomas pagal 
marksizmo diktatūrą”. Šiuos 
mūsų žodžius pamini V. Ab
raitis, bet jis nepastebi (o gal

A M

(Your RED CROSS is at Jiis side

RIKA

PIJAUS XII VAINIKAVIMO ŠVENTĖ
Visas pasaulis kovo 12 d. 

prisimins šv. Tėvo Pijaus XII 
vainikavimo dieną, Vatikano 
valstybės šventę.

Dabartinis popiežius buvo 
vainikuotas 1939 m. kovo 12 
d., taigi, šiemet švenčia pen- 
kerių metų sukaktį. Dabar 
popiežius yra 68 metų am
žiaus (gimęs 1876 m. kovo 2

Kovo - March 10, lj

Šiuo metu visoje šalyje yra Amerikos Raudono
jo Kryžiaus vajus. A. R. Kryžiaus daybas būtinai 
reikalingas kariams, našlėms, našlaičilams> gamtos 
nelaimių paliestiems, išlaisvintų krantų suvargu- 
siems žmonėms. Ištieskime visi savo pagalbos ran
ką. Aukokime Amerikos Raudonajam (Kryžiui. Au
kokime jam per Lietuvių Komitetus. i

nenorėjo pastebėti?) svar
biausios vietos: žodžių apie 
marksizmo diktatūrą. Jei bū
tų tai pastebėjęs, jis būtų su
pratęs, kad Rusijos socialisti
nė valstybė kaip tik yra mark 
sizmo diktatūros vykdytoja, 
nežiūrint kaip ji būtų vadina
ma. To nepastebėjęs, pusę sa
vo straipsnio V. Abraitis pas
kyrė įrodyti, kad Rusijoj yra 
proletariato diktatūra. Mes 
tą pat sakėm, būtent, kad 
Rusijoj yra diktatūra, ir nu
rodėme, kokia ta diktatūra. 
Vyt. Abraitis irgi tą pat sa
ko, tik neva įrodinėdamas 
mūsų kliedėjimą... Geras įro
dymas, kai žmogus nekliedė- 
damas kartais sakinyje ne
pastebi esminės dalies ir pas
kui iš to savo nepaštebėjimo 
padaro visą istoriją, pripleš- 
kina ilgiausią straipsnį, kal-

Argi Būth Išskirtos?
D ~

Jis yra antras sūnus Ro
mos gyventojų, Pacellių šei- 

Imoje. Nuo jaunatvės buvo 
I mažos sveikatos, vienu metu 
' dėl to turėjo mokslus per- 
į traukti. Bet įstengė baigti 
aukštuosius filosofijos, teo
logijos ir teisių mokslus. Ku
nigu buvo įšventintas 1899 m.

Pastebėjus jo didelius ga
bumus, buvo pakviestas pro
fesoriauti, o iš čia dirbti Va
tikano įstaigose. Jau popie
žių Pijaus X ir Benedikto XV 

' metu Eug. Pacelli dirbo Va
tikano valstybės sekretoriaus 
įstaigoje ir turėjo progos ge
rai įsigilinti į įvairius tarp
tautinius klausimus. Jis ge
rai mokėjo vokiečių kalbą, 
pažino jų literatūrą ir gal tas 
prisidėjo, jog 1917 m. buvo 
paskirtas nuncijumi Bavari
joje. Tais metais buvo įšven
tintas ir arkivyskupu.

klikos vardas — ’’Summi 
Pontificatus”). Jo pirmas Ka 
ledų pareiškimas buvo pas
kelbimas garsių pagrindinių 
penkių punktų teisingai tai
kai. Čia pabrėžiama teisė į 
nepriklausomą gyvenimą vi
soms tautoms-didelėms ir 
mažoms, raginama prie nu
siginklavimo, o vieton jėgos 
politikos, skatinama įkurti 
teismines įstaigas, kurios tai
kiu būdu išspręstų kylančius 
ginčus. Ginamos mažumų tei
sės ir raginama gerbti tarp
tautinius įsipareigojimus, lai
kantis teisingumo, meilės ir 
nusilenkiant dieviškiems įs
tatymams.

Kai nacių kontroliuoja
mas Paryžiaus radijas pas
kelbė priekaištus, būk Baž
nyčia kalta dėl dabartinio ka
ro, Vatikano radijas paneigė 
tuos neteisingus nacių už-

Liaudies Poeto 
80 M. Sukaktis

k na Švedai
ida, prisiminda- 

išleistą knygą 
teisę gyventi”, 

(i Baltijos vals
tybėms negaili būti ši teisė 
atimta. Roos^veltas ir Chur- 
chilis pažadėjo laisvę visoms 
tautoms. Į

’’Argi Baltijos valstybės 
būtų išskirto^? Mes nenorime 
tam tikėti. ■ _ .
manome, kao;
laisvės klausimas-------------
dymas laisvėms visam pašau 
liui. Jei šis (kruvinas ką^ 
gali kokius p:» 
ti, tai visų pirmas ir'sVa. 
blausias dalykas bus garan-

Švedų spat 
ma neseniai 
”Ar jie turi 
pabrėžia, ka«

Priešingai, mes 
į Baltijos tautų 
imas bus išban-

Karui baigiantis Berlyne 
buvo įsteigta nuncijatūra ir 
pirmuoju jos nuncijumi buvo 
paskirtas arkiv. Eug. Pacelli, 
pramatant, kad tam sunkiam 
postui reikalingas gabus ir 
atsargus žmogus. Šiose pa
reigose išbuvo 12 metų, visą 
eilę painių klausimų išspręs- 
damas sudarant pora konkor
datų (sutarčių).

1930 m. Eug. Pacelli buvo 
paskirtas popiežiaus valsty
bės sekretoriumi (pasakytu
me, Vatikano užsienio reik, 
ministeriu). Jam pavyko iš
ims „įį visą eilę sudėtingų 
jos. ” 
brolį 
ž

tę, žinoma, versdamas ant ki-; mažoms tautoms/._rašo 
to pocnj. O gal musų oponen- h du laikraštis
4- m t i rr m rx f- za Ir n n n n n n i cm n ctui užėjo toks noras pasišne
kėti?... Jei taip, tai nereikė
tų laikraščio skiltis panaudo
ti.

Toliau Vyt. Abraitis savo 
straipsnyje imasi gudrių iš
vedžiojimų ir klausimų, ku
riuos jis laiko labai logiškais. 
Cituodamas mūsų pastabas, 
jis taip dėsto:

’’Amerikos kalbos ”trik- 
sas” yra ir pasakymai, girdi, 
„išeitų, kad nieko neverta gy
vybė tų lietuvių katalikų, ku
rie mirė Sibire ar koncentra
cijos stovyklose Vokietijoje” 
— „išeitų, kad iš visų srovių 
labiausiai Lietuvoje perse
kiojami katalikai kenčia be
prasmiškai.” Pirmame saki
nyje katalikai paimti kaip 
katalikų tikybos, lietuviai 
kankiniai, o antrame sakiny
je, jau kaip katalikų srovės, 
partijos, kankiniai. Nejaugi, 
Brooklyno Amerika eksko- 
munikavo visus tuos lietu
vius, kurie mirė, nebūdami 
krikščionių demokratų parti
jos nariais?”

Čia, matyti, Vyt. Abraičiui

Kovo 6 d. sueina 80 metų, 
kai Aleksandravėlėje mirė 
kun. Pr. Savickas. Jis buvo 
sulaukęs 86 m. amžiaus ir 53 
metus kunigystės, bet visą 
laiką gyvenęs Aleksandravė-

Sutapo jis su savo žmonė
mis, baudžiauninkais, jų var
gą atjautė, jų ligomis patsai 
sirgo. Savo gana gabia 
plunksna jisai stengėsi apra
šyti jų vargus. Yra išlikę jo 
du eilėraščiai. Viename jisai 
vaizduoja, kaip šviesus gyve
nimas blaivaus žmogaus ir 
kaip vargingas girtuoklio, — 
kitame apdainuoja baudžiau
ninkų vargus. Rašė rytų 
aukštaičių tarme.

sipuolimus (patys b 
kalti, nori ant kitų atsą 
bę nustumti). Pijus X 
siuntė Vokietijos vysto 
laišką, kuriame reiške 
paguodą dėl prispaudj 
kėlė geresnės ateities]

20,000 darbininkų m
Pereitų metų birž.1 

prie Vatikano susirid 
000 Romos darbininku 
riuos prabilęs Pijus X 
siminė jų vargus, ūžt 
reikalus, pabrėždamas] 
gurno reikalą visuomet 
pe. Vokiečiams užėml 
mą, popiežiaus sunkun 
padidėjo. Naciai daro s 
mą, kad popiežius iš 
kur į jų valdomas vie( 
reikėtų vokiečiams tn 
Pijus XII atspariai 1 
nekartą pasmerkęs jų 
sybes, kaip persekioju 
tikybos, ar persekiojiu 
rasės (pav. žydų peri 

. mą).

Įžymūs Ašim 
Lietuvoje Kį
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j e muzikos vienetų yra 
mas Budapešto kva! 
Pasirodo, kad iš ketui] 
zikantų tame kvartete] 
iš Lietuvos: iš Vilniau! 
to žydų tautybės brolia 
M. Schneider.

Garsusis smuikų 
Jaschs Heifetz taip] 
Vilniaus.

Iš Lietuvos kilę Ant 
yra du žinomi žydų taj 
dailininkai — Max Bi 
Arbitblatas. Vienas žį 
šių specialistų apie it| 
nesanso meną yra And 
pilietis Bernard Berena 
labai mažas iš Lietu) 
dzūkų krašto buvo at 
į Ameriką. Jau senoj 
gyveno Italijoje, neto 
rencijos. Jei yra gyvą 
dabar būtų netoli 80

kp.Mačiulai- 
Hyt Abrai- 
p. kurie pas
ta "Vieny- 
k paskelbė il
ki mesdami 
kliedėjimą, ir 
ta Dėl ko

Lageri pažįs
tas?

talis remia-
■Asario 10 d.

h. kuriame 
r -žymėti nei- 
p reiškiniai. 
Hi neigiamu- 
h o nepama
tai! daly-

Ko daugiau bomj išpirk- 
sim, tuo greičiau laisvę vi- 

i užtikrinsim.rtairin.ųLjd^iiSį^
. .konkordatus su Badenu, ~

ySkietija, Austrija, Jugosla- Į C~ 
tuoti laisvę ir nepriklausomy- vija. Jo veikimas pasidarė 

pasaulinio mąsto; atstovau
damas popiežių Pijų XI, 
kard. Pacelli dalyvavo Eu
charistiniam kongrese Bue
nos Aires, Liurdo iškilmėse, 
atidarė tarptautinę spaudos 
parodą Vatikane, pasakyda
mas žodį italų, prancūzų, vo
kiečių, ispanų,' portugalų ir 
lotynų kalbomis. 1936 m. 
kard. Pacelli aplankė Jung. 

į Amerikos Valstybes, vizituo
damas 19 bažnytinių provin
cijų ir daugumą vyskupijų.

Nukentėjusių šelpimas
Popiežiumi buvo išrinktas 

1939 m. kovo 2 d. Tai buvo 
namažas smūgis ašies valsty
bėms, nes jos teisingai spėjo, 
kad kard. Pacelli bus tęsė
jas Pijaus XI politikos, ku
rios, ypač Vokietija, nemėgo. 
Pijaus XII pontifikavimas 
buvo sudrumstas pasaulinio 
karo. Popiežius tuojau ėmėsi 
šelpimo darbo. Aukos nuo ka
ro nukentėjusiems iš Vatika
no pasiekė Airiją, Portugali
ją, Rusiją, Lenkiją Jugosla
viją, Graikiją, Skandinaviją, 
Baltijos kraštus, Prancūziją, 
Olandiją Belgiją, Luksem- 
burgą, Maltą. Popiežius su
šelpė ir rusų belaisvius, pa
tekusius į Suomiją. Vatika
ne apylinkės varguomenei, 
ypač nukentėjusiems nuo 
bombardavimo, paskutiniu 
metu kasdien duota net 20,- 
000 asmenų pavalgyti. Visų 
kraštų popiežiaus nuncijams 
duotas įsakymas lankyti be
laisvių ir internuotųjų sto
vyklas, nešant dvasinę pa
guodą ir medžiaginę pagalbą. 
Vatikane įsteigtas specialus 
biuras, kurs padeda suieško
ti nelaisvėn patekusius žmo
nes. Jų vardai skelbiami per 
Vatikano radiją.

Drąsus žodis.
Savo pirmoje enciklikoje 

Pijus XII, kalbėdamas apie 
valstybių pareigas, pasisakė 
prieš totalitarines (diktatū- 
riškas) nuotaikas. (Tos enci-

Nauji mokesčiai Lietuvoje

Nuo pereitų metų pabaigos 
Lietuvoje uždėti specialūs ka
ro mokesčiai ant visų svai
ginamųjų gėrimų, išskyrus 
alų, suvartojamą Lietuvoje. 
Pravedama registracija iki 
šiol turėtų atsargų svaigina
mųjų gėrimų.

Griežti patvarkymai

Pramonės įstaigų direkto
riai paskelbti esančiais atsa- 
komingais už bet kokį gamy
bos sumažėjimą, net jei tas 
įvyktų dėl streiko, ar dėl dar
bingumo sumažėjimo nuo ne
pakankamo maisto. Esą, jų 
pareiga prižiūrėti, kad darbi- 
rinkai gautų papildomas 
maisto normas.

Išpardave vokiečiij armijos 
kviečius...

Panevėžio gyventojas P. 
Mažeika nubaustas penke- 
riems metams kalėjimo už

į akį ’krito žodis srovė, kurį ^**1 f®™“!.?*, 
jis supranta tuo pat, kuo yra 
partija. Tai didelė klaida, ir 
ji yra kaip tik tautininkų re
žimo, jų galvosenos ir takti
kos liekana. Velionies prez. 
A. Smetonos raštuose, val
džios leidiniuose ir tautinin
kų spaudoje dažnai skaityda- 
vom kartojant apie srovinius 
laikraščius, srovines grupes, 
srovinius sąjūdžius, kurie būz 
davo smerkiami, kaip truk
dą tautininkiškojo režimo 
vienybę ir ramybę. Iš tikrų
jų srovė nėra partija. Srovė 
reiškia tam tikras minties, 
galvojimo, įsitikinimo link
mes, tam tikrus apsireiškimo 
būdus. Juk įvairių srovių tu
rim mene, filosofijoj, fizikoj, 
literatūroj. Kai apie katali
kus minėjom kaip apie sro-

pardavė tris vagonus kviečių, 
kurie buvo skirti vokiečių ar
mijai.

vę, toli gražu negalvojom 
apie partiją, kaip tautininkai 
buvo mėginę galvoti, bet kaip 
apie plačią žmonių masę, su
jungtą ir nešamą tų pačių ti
kybinių troškimų ir to paties 
tikėjimo. Mes griežtai ir aiš
kiai pasakome, kad mums ka
talikai ir visa galingoji kata
likybės srovė, kuri apėmė iš
tisas tautas ir kontinentus, 
nėra tai kokia partija Lietu
vos sąlygose, bet brangus ti
kėjimo turtas ir stiprinanti, 
gaivinanti, tiesų kelią rodan
ti šviesa šioj skaudžioj bui
ties kelionėje ir kovoje dėl 
laisvės.

SVARBI, JDOMI, NAUJA KNY'

Darbai”
išleido Kunigų Vienybė. Redagavo: kun. Dr. 

Končius, kun. N. Pakalnis, kun. J. Balkūnas ir ki 
Raila. Knyga labai gražiai išleista, didelio formato; 
gos 16 pusi., turinio 336 p. Iš viso 352 puslapiai. Knygai 
dalinta į penkius skyrius.
I. MŪSŲ PARAPIJOS

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

Visos žymiosios (19) centralinės katalikų organiza 
jos, draugijos, turiningai ir vaizdžiai aprašytos. Iš tų 1 
rašymų matyti jų praeitis ir darbuotė pijonierių, dvasia 
ir pasauliečių.
III. MOKSLO ĮSTAIGOS

Aukštesnės ir pradžios mokyklos sistematingai ir a 
karnai apibūdintos. Sės. Kazimieriečių (30), Sės. Pram 
kiečių (17) ir Sės. Nukryžiuoto Jėzaus (3) vedamos j 
rapijinės mokyklos alfabetinėj tvarkoj sutvarkytos ir t 
karnai aprašytos; kiekvienos mokyklos adresas irgi ] 
duotas. Minėtų Kongregacijų lietuvių kalbos ir katechį 
niai kursai surašyti.
IV. MŪSŲ SPAUDA

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

Paskutiniame knygos skyriuje aprašyta dešimties] 
mių veteranų veikėjų gyvenimas ir jų darbai; jų tarpe] 
žymėtini kun. A. Staniukynas, Motina Marija, muzika] 
žemaitis ir kiti.

Knygoje—,, Am. Liet. Kat. Darbai” labai įdomiai- 
vaizduotas Amerikos lietuvių katalikų gyvenimas. Knj 
iliustruota su 40 paveikslų. Knygos gale įdėtas turiniui 
Prof. Pakšto straipsnis: „Amerikos lietuviai katalikai) 
voje dėl Lietuvos nepriklausomybės”. Visi Amerikos lie! 
viai kunigai surašyti alfabetinėje tvarkoje ir paduoti] 
antrašai. Knygos pabaigoj įdėta vardų ir vietų rodyk

Kiekvienam susipratusiam katalikui — katalikei vi 
ta šią knygą įsigyti. Knygos kaina — gerais viršelį 
$3.00; paprastais aptaisais — $2.00.

/ • a

Su užsakymais kreiptis

“A M E R I K A”
222 So. Ninth Street
Brooklyn 11, N. Y.
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APIE PAVYDI IR MAŽMOŽIUS
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entelmeniškus santykius, 
erasdavai juose vienas kito 
dresu nepateisinamų išsišo- 

000 Romos darbJPmų’ išskYrus Pernai vien3 
riuos prabilęs Pj>otyki’ kai vienas>’’Vieny- 
simine jų varg^ 
reikalus, pabrėš 
gurno reikalą vi 
pe. Vokiečiams 
mą, popiežiaus 
padidėjo. Naciai 
mą, kad popiežu>|ybėje” p. J. Tysliava savo 

 

kur į jų valdomajiastabose, net pirmoje vieto- 

 

reikėtų vokiečiaui|e, paleido piktą išmįslą, pri- 

 

Pijus XII atsparifiesdamas ’’Draugui” ir ”A- 

 

nekartą pasmer^herikai” norą paskelbti la- 
sybes, kaip pers^pai šlykštų dalyką apie a. a. 

 

tikybos, ar persefcbrez. A. Smetonos mirtį, 
rasės (pav. žydą Nors ’’Amerikoje” buvo nuo
mą) . irdžiai, aiškiai ir griežtai pa-

eigtas tas išmįslas, tačiau 
i šiol p. Tysliava nerado 
eikalo nei savo paskalos at- 
aukti, nei bent apgailestavi- 
no pareikšti taip negražiai 
įasielgus.

P. Tysliavos paskelbtas

■ės” bendradarbis buvo pa- 
ūdęs nekultūringai pulti ne- 
niai iš Lietuvos atvykusius 

Jei grįžusius jaunus asmenis.
| Tik štai nei iš šio, nei iš 

, šių metų sausio 28 d. ”Vie-

KAI ŠIRDIS PALIEKAMA Už DURŲ širdumu. Todėl mūsų visuo
menėj bendrasis kultūrinio 

j gyvenimo ratas sukasi nes
klandžiai, net sustodamas, šį 
trūkumą tenka atitaisyti. 
Mes turime iškelti senųjų lai
kų lietuvių nuoširdumą, tą 
romantiškąją lietuvių širdį ir 
jai turime duoti naują kultū
ringą rūbą, kultūringą pasi
reiškimo formą.

Mylinti, nuoširdi
gražiame savo pasireiškimo 
drabužyje yra ypatinga gy
venimo ypatybes...

Estrellita.

JULIAUS BANIULIO 
METINĖ SUKAKTISAMERICAN

RED CROSS Kovo 10 d. sukanka lygiai 
vieneri metai, kai mirė Ju
lius Baniulis, sulaukęs 61 me
tų. Jis mirė ramiai, savo bu
te, 96 Sumpter Street, Brook- 
lyne.

Velionis buvo nuoširdus 
lietuvis, gilus katalikas, veik
lus lietuviškojo darbo daly
vis, žinomas poetas. Yra bu
vęs redaktoriumi, ilgai dirbo 
spaustuvėse. Paskutinė jo 
darbo vieta buvo „Amerikos” 
spaustuvė. Jis susirgo 1939 
m. žiemą, prieš pat Kalėdas, 
ir, dėl širdies nusilpnėjimo 
bei sklerozo, nebegalėjo grįž
ti į darbą.

Velionis yra palikęs pluoš
tą savo eilėraščių ir kitokios 
kūrybos, turėjo daug planų, 
kurie žadėjo stambų įnašą į 
lietuvių literatūrą.

Velionis, savo mylimos 
žmonos Onos Baniulienės rū
pesčiu, labai gražiai palaido
tas 1943 m. kovo 13 d. šv. Jo
no kapinėse. Jo draugai ir ar
čiau pažinoję dažnai velioni 
atsimena ar tai maldose, ar 
tai pasikalbėjimuose. Čia tin
ka pakartoti tai, kas pernai 
„Amerikos” kovo 19 d. nu
meryje buvo parašyta:

’’Velionies Baniulio asme
nyje netekome nuoširdaus 
lietuvio, susipratusio katali
ko, gilaus poeto, labai teisin
go žmogaus. Jo pasitraukimą 
iš gyvųjų tarpo ypač atjaus- 
tie, kurie velionį arčiau paži
nojo, su kuriais jis savo min
timis, rūpesčiais ir džiaugs
mais pasidalindavo”.

Tegu ilsisi ramybėje pas 
Viešpatį.

Mūsų klaikiems laikams 
proto yra pakankamai, o 
gudrumo gal perdaug: išradi
mai gimsta valandomis; se
nas pasaulis nauju keičiasi 
žaibo greitumu. Ir valios, at
rodo, ne taip jau maža: ne
girdėtu ryžtumu skelbiami 
karai; pasakišku greitumu 
einama į ugnį žūti; tauta tau
tai savo gyvybinį laisvės in
teresą pareiškia tokia valia, 
jog, rodos, nebėra tautos, ku
ri neitų visa mirti dėl mie
losios krašto laisvės...

Mums ir mūsų laikams 
trūksta širdies, ne proto ir ne 
valios! šiame laike proto ir 
valios gimnastika stačiai ant 
altoriaus keliama, o širdis 
labai dažnai paliekama už du
rų.

Širdis — mūsų tradicinė 
demokratiška dvasia, lietu
viškas nuoširdumas. Širdis — 

yra ’’rinkimas gyvybes išgel- noras surasti bendrą kalbą 
ir ten, kur skiria idėja ir pa
saulėžiūra... O širdies drabu
žis? Kas jis? Širdies drabu
žis — mūsų išviršinis tarpu
savio bendravimas, mūsų šir
dies, geros ar piktos, išreiški
mo forma; širdies drabužis 
— mūsų veiksmai ir poelgiai, 
kuriais savo širdį draugui pa
rodom.

Jei gyvenime tevyrautų vi
sas protas, dalis valios, ir da
lelytė širdies, gyvenimas bū
tų nesibaigiąs teisingumo ka
lėjimas. Daug maloniau, jau
kiau ir drąsiau draugautis 
su tuo, kurs turi gramą pro
to, decigramą valios, ir visą 
kilogramą širdies, negu su 
tuo, kurio protas sveria visą 
kilogramą, o širdis — tik gra
mą.

Kiekvienas šviesuolis 
yra savojo krašto kultūrin- 
tojas. Pirmiausia jis yra sa
vo grupės, savo gyvenamo
sios aplinkumos kūrėjas ir 
švietėjas. Kultūringas švietė
jas be geros širdies ir be 
meilės nėraršviesi kalno švie
sa. Šitokios širdies ir meilės 

‘šviesos mums labai reikia, 
bet tokios labai ir trūksta.

Neperdėdami turime pa
brėžti: atidarykim nuoširdu
mui platesnes duris savo arti
mui, į jo asmens gyvenimą, į 
jo širdį, o tarpusavio bendra
vimą daugiau pagrįskim nuo
širdumu ir krikščioniška mei
le. Tiesa, mus neretai skiria 
šeimos būklė, gabumai, įsiti
kinimai, pasaulėžiūra, orga
nizacijos. Šię^skirtumai visa
da bus glaudžioj sutartinėj, 
kai juos jugs nuoširdumas ir 
draugiška meilė, tokia meilė, 
kuri padeda, paremia, su
pranta. Gyvenime turi būti 
skirtumų, nes be skirtumų 
nebūtų tikros pažangos, ne
būtų kūrybos, nebūtų nė tik
ro gyvenimo.

Tačiau bet kokie skirtumai,
tik tada kūrybingi, naudingi: turis mėnesius išlaikė kalėji-

ir visuomeniški, kai juos, lyg 
bukieto gėlės raištis, jungia 
širdis ir nuoširdumas, kai 
tarp jų stovi krikščioniška 
meilė.

Vertindami gyvenamąją 
aplinkumą, savo vyresniuo
sius ir jaunesniuosius, tiek 
juosiančiame arti savo šir- 
dies^kiek ir jie mums paro
do savo širdies. Naujojo, lais
vojo gyvenimo šviesuoliai ne
pasižymi kolektyviniu nuo-

’’Seimo” metu buvo skelb
ta, kad jame dalyvauja atsto
vai iš 21 valstybės ir net iš 
’’tolimosios” Kanados. Bet 
kaip gi iš tikrųjų buvo? Su
važiavime dalyvių buvo tik iš 
11 valstybių (remiuos ’’Dir
va”). Skelbta, kad dalyvau
ja 500 ’’atstovų”, o ’’Dirvoje” 
paskelbtas oficialus sąrašas 
rodo tik 375, kurių 209 as
mens užsirašę ’’pavieniais”. 
Be to, į šį oficialų sąrašą į- 
traukti ir tokie asmens, ku
rių seime nebuvo (pav„ adv. 
K. Jurgėla, komp. J. Žilevi
čius). Atskirais dalyviais čia 
įskaityti ir tokie, kurie užra
šyti ir draugijų atstovais ir 
pavieniais.

Ne vien seime tautininkai 
naudojosi blofais. Prieš pat 
seimą jie skelbė, kad seimo 
proga New Yorko gubernato
rius suteikė lietuviams dova
ną — išleido proklamaciją, 
paskirdamas New Yorko 
valstybėje Lietuvos Dieną. 
Tokios proklamacijos nebuvo 
ir nėra. Bet ir šiuo blofu tau
tininkai nesitenkina. Kai ra
šė prašymus Ohio ir Michi
gan gubernatoriams paskelb
ti vasario 16 d. Lietuvos Die
na tose valstybėse, tai juo
se nurodė, kad tokį paskelbi
mą yra padaręs New Yorko 
gubernatorius... Eikime ir 
toliau. Minėtuose prašymuo
se, kurie iš esmės yra teigia
mi ir įvertintini žygiai, adv. 
Olis pasirašo visiškai nesan
čios organizacijos pirminin
ku. Jis gubernatoriams sako
si esąs Americans of Lithua
nian Descent organizacijos 
pirmininku. Tokios organiza
cijos Amerikoje nėra; net ir 
buvusiame taut-kų seime 
adv. Olis įsiregistravo ne ko
kios nors org-jos atstovu, o 
tik pavieniu nariu.

’’Amerikos” puolėjai pri
kaišioja, kodėl ”A” parašyta, 
kad mayoras La Guardia ne
buvo atsilankęs, o nepasaky
ta, kad jo vardu sveikino p. 
Newbold Morris, miesto tary
bos pirmininkas. Ir čia per a- 
kis skelbiama netiesa-p. Mor
ris nepasakė nė vieno saki
nio, nė vieno žodžio, kuriuo 
jis būtų išreiškęs ”mėro” 
sveikinimus. Kam save ap
gaudinėti. Pagaliau, čia ”A- 
merikai” talkon ateina pats 
p. Olis, kurs ’’Chicago Tri
bune” labai neatsargiai puola 
New Yorko gubernatorių ir 
mayorą... Tai dar vienas Lie
tuvai ’’pasitarnavimas”.

Taigi, ’’Amerikos” aprašy
me apie tautininkų seimą ne
buvo nė vieno sakinio, kurs 
būtų paskelbęs netiesą ar 
’’šmeižęs” tą seimą. Gi ’’Vie
nybė”, kaip pradžioje paste-

Kovo mėnesį paskelbdamas 
’’Raudonojo Kryžiaus mėne
siu” prezidentas Roosevelt iš
leido proklamaciją, kviesda
mas visus amerikiečius pa
remti Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus vajų — karo fondui 
surinkti $200,000,000.

Savo proklamacijoje pre
zidentas Raudonąjį Kryžių 
vadina ’’pagelbiniu Jugtinių 
Valstybių karo jėgoms” ir 
pareiškė, kad jis /,suteikia 
nepamainomą pagalbą ir pa
tarnavimus mūsų pulkams 
per yisą pasaulį ir taip pat 
jų šeimoms namuose.”

Tarp kitų karo meto Rau
donojo Kryžiaus veikimų, ku
riuose prezidentas paminėjo,

širdis

ŠAULIŲ ĮKŪRĖJO MIRTIES SUKAKTIS

me, o vėliau ištrėmė į Kry
mą. Grįžęs vėl dirbo švieti
mo darbą tarp lietuvių.

Didžiajam karui suliepsno
jus, rusai vėl su savim jį pa
ėmė į ištrėmimą. Teko daug 
pavargti .Žemojo Naugardo 
gubernijoje. Gindamasis nuo 
bado, jis kaimiečiams dirbo 
sviestines, gatvėse pardavi
nėdavo degtukus, kol kartais, 
pervargęs ir peralkęs, kris
davo ant žemės. Iš ištrėmi
mo grįžo 1918 m. Pakviestas 
Tiekimo ir Maitinimo min. rei 
kalų vedėjo pareigoms, ilgai
niui jisai visiškai atsidavė 
šaulių organizavimui. Jam 
sekėsi, nes buvo demokratiš
kų nusiteikimų ir.mokėjo su
gyventi su žmonėmis. Jis net 
savo kai kuriuos ūkius valdė 
išvien su darbininkais; kai 
atvykdavo svečiai, kaip, pvz„ 
Žmuidzinavičius ir kiti - ir 
jiems tekdavo vaišėmis sės
ti prie to paties stalo su dar- 

Kaimiečiai buvo 
pratę ’’ponui” bučiuoti ran- 

j ką; Pūtvys negalėjo to ver
giškumo pakęsti ir, kad jį 
greičiau panaikintų, pats 
bučiuodavo jiems atgal į ran
ką...

Jo nuopelnai šaulių sąjun
gai tikrai ypatingi. Jisai mi
rė 1929 metų kovo 5 d., taigi, 
lygiai prieš 15 metų.

Pūtvys sugebėjo valdyti 
plunksną. Jo raštai sudaro 
keletą tomų. Juose labai vaiz
džiai atsispindi jo didžiosios 
idėjos — Dievo ir Tėvynės 
meilė.

Nors Lietuvos Šaulių Są
junga išaugo, lyg paties lai
ko sąlygų pagimdyta, prisi
dedant prie jos įkūrimo dau
geliui patrijotiškai nusiteiku
sių lietuvių, bet vienu iš la
biausiai pasidarbavusių jos 
kūrėjų buvo Vladas Pūtvys- 
Putvinskas.

Jo tėvas, už dalyvavimą 
sukilimuose prieš rusus, net 
10 metų išbuvo Sibiro ištrė
mime. Tad Vladas Pūtvys, 
1873 m. gimdamas Rygoje, į 
pasaulį atsinešė paveldėtą 
užsidegimą kovoti dėl laisvės. 
Jo senelė buvo kunigaikšty
tė Mirksaitė, o motina —gra
faitė I. Pliaterytė.

Mokslus ėjo Vladas Šiau
liuose, Mintaujoje, paskui 
aukštąjį žemės ūkio mokslą 
išėjo Halės mieste, Vokieti
joje. Grįžęs vedė E. Gruzdytę, 
kurios senelė buvo vysk. Va
lančiaus sesuo. Taigi, sukū
rė šeinją, kuriai pritampa lie- i uirTinVaia 
tuviškumo ir blaivumo tradi
cijos.

Ano meto bajoruose buvo 
daug lenkiškų įtakų, bet jau
nas Pūtvys greit suprato sa
vo lietuvišką kilmę ir pradė
jo skaityti iš kontrabandi
ninkų gaunamas lietuviškas 
knygas. Bendravimas su lie
tuviais veikėjais, kaip pavz., 
P. Višinskiu, dar labiau su
stiprino jo lietuviškas nuo
taikas.

Pūtvių namai pasidarė lie
tuviškumo židiniu. Čia rinko
si ano meto veiklesnieji lie
tuvių inteligentai, kaip A. 
Smetona, Jablonskis, Avižo
nis, Bagdonas, Šlapelis, Juž- 
kytė, rašytojos Petkevičiūtė, 
Žemaitė, Pečkauskaitė. Jų 
dvare Jablonskis ir savo lie
tuviškąją gramatiką parašė.

Pūtvys gi uoliai ėmėsi ga
benti slaptąją lietuvių spau
dą iš Prūsų: ’’Varpą”, ’’Tė
vynės Sargą” ir kt. Kartais 
arkliais, kartais dviračiu per 
septynerius metus parūpin
davo pakankamai spaudos 
savo apylinkei. Savo dvaruo
se laikė dvi slaptas lietuviš
kas mokyklas. 1905 m. iš 
Prūsų jis atgabeno ir ginklų. 
Rusai tą jo veiklą pajuto. Ke-

bstančio kraujo sužeistie
siems, įvairūs pagalbos dar
bai militarinėse ligoninėse, 
parūpinimas pagalbos karo 
tarnybos vyrų šeimoms, karo 
belaisviams maisto pakietė- 
lių siuntimas, gamyba chirur
ginių bandažų, operacinių ir 
užjūrio klubų laikymas, mo
bilizavimas slaugių kariuo
menės ir laivyno reikalams, 
ir visa kita, kas bendrai iš- 
gelbsti nesuskaitomas gyvy
bes, atstato viltis ir suteikia 
ramybę mūsų kovojantiems 
vyrams.”

Vienu iš geriau 
je muzikos vienetą nelas, pilnas labai juodos in- 
mas Budapešto unuacijos, tačiau, matyti, nė 
Pasirodo, kad iš fe riek nesujaudino P. Mačiulai- 
zikantų tame kvait ^°> Simo Gudo, Vyt. Abrai- 
iš Lietuvos: iš Vilt Ho ir Vlado Dilio, kurie paš
to žydų tautybės!? ratiniuose trijuose ’’Vieny- 
M. Schneider.

Garsusis < ’ 
Jaschs Heifetz b, 
Vilniaus.

Iš Lietuvos kilę į 
yra du žinomi žydt 
dailininkai — Mas 
Arbitblatas. Vienas 
šių specialistų apie 
nesanso meną yra 
pilietis Bernard 
labai mažas iš Ii 
dzūkų krašto buvo 
į Ameriką. Jau 
gyveno Italijoje, 
rencijos. Jei yra

)ės” numeriuose paskelbė il- 
! jus straipsnius, primesdami 

’Amerikai” ir kliedėjimą, ir 
' šmeižtus ir pavydą... Dėl ko 

šie keturi ’’Vienybės” ben- 
Iradarbiai, mano geri pažįs- 
;ami, taip jaudinasi?

i Visas jų triukšmelis remia
si ’’Amerikos” vasario 10 d. 
askelbtu tautininkų suva- 
iavimo aprašymu, kuriame 

mpai buvo sužymėti nei- 
iami ir teigiami reiškiniai, 
irdi, kam minėti neigiamu- 
us, mažmožius, o nepama- 

yti didesnių, teigiamų daly- 
ų. Pasvarstyklrn^^.
—Vasario 10 d. ap^^y^e bu- 
“pažymėti keli tautlliinkų 

m hmm, nfcr “
iai neužginčijo. Kiekvie-

ii 
a

□
i

r'

Amerikos Lietuvį ^“a^nleko ne-
Darbai' a. Bet tame aprašyme bu- 

|i,ininėti tokie dalykai, 
uos ’’seimo” rengėjai pla- 

bugnijo, priduodami 
s didelės reikšmės. Ne-

do Kunigų Vienybė. Redg 
kun. N. Pakalnis, kun J. i

ayga labai gražiai išleista, i'
įsi., turinio 336 p. E viso®? Įrškime, juos skelbė at- 
penkius skyrius.

PARAPIJOS

aprašomos (plačiau ar tac 
parapijos alfabetine baite 
ntrašai, kunigų vardai irti

JGIJOS IR ĮSTAIGOS

Igi visuomenininkai. Va- 
mi mažmožiai tampa la- 
dideliais dalykais, kai 

lojami visuomenei klai-

liai tikiu, kad reikia 
štai pasisakyti prieš vi- 

s žymiosios (19) centralinė^ Mofus ir netylėti, kai jie
gijos, turiningai k vaizdas lojami net geriems tiks- bėjau, paskelbė skandalingai 

natyti jų praeitis ir darbui 
iečių.

1SLO ĮSTAIGOS
štesnės ir pradžios mokytei 

nbūdintos. Sės. Kazimierifc 
.7) ir Sės. Nukryžiuoto fed 

mokyklos alfabetinėj tvarte: 
prašytos; kiekvienos ino^ 
Minėtų Kongregacijų lieW 
ai surašyti.

Ų SPAUDA 
le skyriuje aprašyta net 12^ 
alų; iš tų aprašymų ma^ h 

abartinė jų veikla.

RAFIJOS.
autiniame knygos skyriuje 1 
ranų veikėjų gyvenimas irk 
kun. A. Staniukynas, Mofc 

ir kiti.

goję—„ Am. Liet.Katk> 
is Amerikos lietuvių katai-

Įa su 40 paveikslų. W na famoje Qa[ toc^el, kad tas žmogus ilgiau- 
ksto straipsnis: ,,Amen»® sipje farmoje gyvena. Dar ilgiau nei Margis. 
Lietuvos nepriklausomu . pastebėjo, kad to žmogaus klauso visi, 
igai surašyti alfabetinėje r jįs leidžia tik jam vienam save barti ir sten-

O tų blofų tautininkų 
e buvo ir daugiau, nei 
Brikoje” nurodyta.

melagingą kaltinimą ’’Ame
rikai”, bet dėl to nesijaudina 

Įir jokių ’’nusistebėjimij” ne-

rašo nei P. Mačiulaitis, nei 
Sim. Gudas, nei Vyt. Abrai- 
tis, nei Vladas Dilis. Kurgi 
teisybės, lygybės ir jautrumo 
mastas?

Primetamą ’’Amerikai” pa
vydą visu atvirumu galima 
griežčiausiai siųsti ten, kur 
jis priklauso. Visu nuoširdu
mu man lengva tvirtint’ kad 
’’Amerikai” visad; , '*.1^ 
Amerikos lietuvių^ 
veikla ir jai įkūny---------L\-
merikos” padangės ispiJukė 
labai daug gyvų pastangų. 
Paskutinių šešerių metų įvy
kiai Lietuvoje ir kaip į juos 
reaguota ’’Amerikoje” yra 
geriausias liudijimas, kam ir 
kaip rūpėjo tikra lietuvių vie
nybė.

’’Amerika” ir toliau stovės 
ir dirbs už lietuvių vieningu
mą. Tik ateityje jai gal teks 
būti atsargesnei, nes nebus 
lengva visu nuoširdumu da
lyvauti bendrame darbe su 
tokiais asmenimis, kurie gali 
savo vakardienos bendro dar
bo dalyvius be jokio skrupu- 
latiškumo juodinti, niekinti. 
Tačiau neleiskime klaidoms 
pakenkti didžiajam darbui 
— Amerikai karo pergalę už
tikrinti, Lietuvai nepriklau
somybę grąžinti.

Juozas B. Laučka

LAIŠKAI, SIUNTINIAI 
DAUGIAU KAŠTUOS

Jonas Klajūnas

PRIEŠAI - ATEIVIAI

J. Edgar Hoover, Investi- 
gacijos biuro vedėjas, savo 
metiniame raporte pareiškė, 
kad ligi birželio 30 d. iš viso 
14.432 ateiviai-priešai buvo 
suimti nuo karo pradžios, 
1941 m. gruodžio 7 d. Iš tų 
5,027 suimti per praeitus me
tus.

FBI ir kitos valdžios įstai
gos rimtai vykdo ateivių- 
priešų kontroliavimo progra
mą. Net 492 atsitikimuose 
imtasi žygių panaikinti natū
ralizacijos certifikatus Ame
rikos piliečių, kurie trukdė 
mūsų karo pastangas.

Nuo kovo 26 d., pagal nau-| 
ją mokesčių įstatymą, panaW 
kinami vietinio pašto laū 
kams 2 centų ženkleliai. Nuo 
tos dienos visiems laiškantS“ 
reikės klijuoti 3 centų ženkle
lius.

Nuo kovo 26 d. taip pat pa
branginami ir oro pašto žen
klai. Iki šiol oro pašto laiš
kams reikėjo 6 centų ženkle
lių, o nuo kovo 26 d. siunti
mas laiško oro paštu kaš
tuos 8 centus. Kariams ski
riami į užjūrį oro paštu laiš
kai ir toliau bus apmokami 
tik 6 centų ženkleliu.

Pakeliamas mokestis ir už 
siuntinius. Pašto apdrauda 
bus dvigubai didesnė. Regis
truotų laiškų siuntimas bus 
brangesnis trečdaliu. Pinigų 
persiuntimas nuo kovo 26 d. 
irgi bus brangesnis.

Stokime Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vajaus talkon. 
Ir patys aukokime, ir savo 
pažįstamus raginkime tai pa
daryti.

argis
rgis eina labai svarbias ir atsakomingas 
gas didelėje vištų farmoje. Jo priežiūroje 
saugoje yra du gyvenamieji namai, keletas 
ilgiausių vištininkų su daugybe vištų, lesalo 
:okie sandėliai. Sunku net įsivaizduoti, kiek 

ž pareigų jam vienų vienam uždėta. Nuobo- 
iti nėra kada. Jis budi dieną ir naktį. Nei 
lis, nei šaltis, nei alkis negali sutrukdyti to 
is pavyzdingo pareigų ėjimo. Jis sunkiai pei
li duoną.
pat ankstyvaus ryto Margiui tenka praneši- 
svarbiausiam žmogui, kuris gyvena didelia- 
ame su moterim ir vaikais, apie kiekvieną 
pdžiusį kieme prašalietį. Kažin kokiais tiks
le čionai ateina ar atvažiuoja. Visi jie nori 

40 paveS’w^ Jisftik su ‘"°; ° “« kit*4 žnJonSmis>.,k"rie
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Knygos pabaigoį įdėta[suprasti, ko tas žmogus iš jo nori. Moteris 

. . išeina iš namų, o jei pasirodo, tai vis pikta 
ivienam susipratusiam largio pusę net nepažvelgia.
nygą įsigyti. Knygos 
įprastais aptaisais-^ 

akymais kreiptis
“AMERlĮ] 
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c įsivaizduokit, toji moteris išdrįso net svar
ųjį žmogų-šeimininką barti ir kumščiais jam 
inti. Margis pamatęs tai tikėjosi, kad šel
ptas spirs tą moterį koja, kaip kadaise Mar- 
yrė. Bet nieko panašaus neįvyko. Šeiminin- 
sarodė nepaprastą kantrumą, mostelėjo ran- 
.nuėjo šalin. Margis už šeimininką net įsižei-

dė — su kokiu malonumu jis įleistų savo dantis 
į tos moters koją, bet per toli ji yra. Stiprūs ge
ležiniai grandys neleidžia jam to noro įvykdyti.

Anksti rytą, anksčiau už kitus, iš mažesnio na
mo išeina žmogus. Tai savo žmogus, jis čia gy
vena. Tačiau, kas žino, gal geriau ir jam priminti 
apie save. Tegu mato, kad Margis veltui duonos 
nevalgo — budi. Ir jis atsikelia iš savo guolio, 
ištiesia priešakines kojas pirmyn ir visu kūnu 
tinginiškai pasitraukdamas garsiai žiovauja. 
Žmogus nėra piktas — prieina, paglosto Margį, 
užrūko cigaretę ir eina prie darbo. Po to Margis 
jau dairosi į didįjį namą. Jau laikas pasirodyti 
vaikams. Vaikai išbėga. Margis juos visus mėgs
ta. Pamatęs juos šokinėja iš džiaugsmo. Bet re
tai iš ryto susilaukia iš jų pusės atidos — jie 
pramiegojo, tad stveria dviračius ir skuba į mo
kyklą.

Štai į kiemą įvažiuoja svetimas vežimas. Jam 
apskritai nepatinka tie vežimai, kurių niekas ne
traukia, o tik kokia tai paslaptinga jėga juos 
stumia. Ir kvapas nuo jų eina labai nemalonus. 
Čia jau prasideda Margio pareigos. Jis garsiai 
šeimininkui praneša apie svetimo atvykimą. Jei 
svetimas laikosi padoriai — laukia žmonių pasi
rodymo — Margis nuo jo tik akių nenuleidžia, 
bet laikosi ramiai. Bet atsiranda ir kitokių, kurie 
eina tiesiog į lesalo sandėlį, arba šiaip slankioja 
po farmą. Tai jau, Margio supratimu, netvarka. 
O netvarkos jis negali pakęsti. Kam gi jis čia — 
jei nežiūrėti tvarkos? Todėl Margis paduoda bal
są taip garsiai, kaip tik pajėgia. Tik toji prakeik
ta geležinė grandis sulaiko jį tinkamai pamokyti 
tokį neišmanėlį-įsibrovėlį. Savo žmonių pasirody
mas sustabdo Margio lojimą, tik dar kelis kar-

tus suurzgia, lyg sakydamas — ’’Dabar žinoki
tės, aš savo atlikau”, ir aprimsta.

Bet štai jo budri akis pastebi dar didesnę ne
tvarką. Būrys vištų pasikasė po vieline tvora, iš
lindo pro skylę ir kapstosi darže. Margis žino, 
kad šemininkas to nemėgsta. Paprastai šeiminin
kas siunčia vaikus suvaryti vištas atgal į atitver
tus joms kiemelius. Pats šeimininkas, ar žmogus 
iš mažo namelio, suieško skylę ir ją užtaiso. Tai
gi, Margis, pastebėjęs vištas darže, pasipiktino 
ir smarkiai loja jų pusėn. Jis iš viso negali supras
ti, kam žmogus laiko tokią daugybę vištų. Kiek 
netvarkos jos įneša! Negana tų, kurios pasikasa 
po tvora, kai kurios dar perlekia per tvoros vir- 

.šų, kitos vaikšto ant vištininkų stogų, dar kitos 
į daržą įlindusios kapstosi...

Su tuščiais kibirais grįžta šeimininko pagelbi- 
ninkas. Margio lojimas atkreipia jo dėmesį ir jis 
mėgina suvaryti vištas atgal. Margis jam padeda 
iš savo pusės. Bet išsigandusios vištos beskubė- 
damos negali susirasti skylės, ir mušasi tiesiog į 
tvorą. Kelios metasi į Margio pusę. Darbininkas 
pagavo pora ir permetė per tvorą. Tą patį nori 
padaryti ir Margis. Jam pasisekė vieną jų stver
ti, bet, nepaprastam savo nusistebėjimui, pamatė 
ją šalia begulint be kvapo. Jis to tikrai nenorėjo, 
bet, savo uoliam nore padėti žmogui, užsimiršo. 
Ne jo kaltė, kad jis turi tik dantis ir stiprias ko
jas, kuriomis gali suspausti tokį sutvėrimą kaip 
vištą, žmogus gi to keturkojo sargo uolumo ne
įvertino, ir stvėręs negyvą vištą už kojų piktai 
pradėjo ja daužyti nesijaučiantį kaltu Margį. Mar
gis pasislepia savo namelyje, žmogus, išliejęs sa
vo pyktį nuėjo šalin, o Margis pamažėli atsipeikė
jo ir išdrįso vėl pasirodyti. Po kiek laiko Margis, 
pastebėjęs besiartinantį tą patį žmogų, mėgina

teisintis, puolasi prie darbininko ir pradeda trin
tis į jo kojas. Jo akys nukreiptos į žmogų maldau
te maldauja atleisti. Bet žmogaus pyktis dar ne
praėjęs ir tik Margio vikrumas išgelbsti jį nuo 
taikinto jam smūgio.

Negyvenantieji farmoje žmonės nedrįso pri
siartinti prie Margio. Jis nemėgsta svetimų fami- 
liariškumo. Aiškiai ir atvirai jis rodo ištikimybę 
tik šeimininkui ir jo namiškiams. Kas gi mėgino 
papirkti jo draugystę, bandydamas neprašytas 
artintis ir glostyti jį, susilaukdavo nedviprasmiš
ko perspėjimo: Margis piktai parodo savo bal
tus ir stiprius dantis, jo plaukai pasišiaušia ir 
jis pasiruošia šokti ir pulti. Jo elgesio nepakeis- 
davo nei šeimininko buvimas; gal, kaip tik at
virkščiai, Margis norėtų pasakyti: ”Už ką gi tu 
mane laikai? Aš tavo duoną valgau, o svetimam 
rankas laižysiu? To nebus!”

Iš ryto ir pavakary kas nors iš didžiojo namo, 
daugiausia mergaitės, išneša valgį. To valgio bu
vo daug, bet, pastebėjęs puodus nešant pro duris, 
Margis pradeda nerimauti. ’’Kaip visuomet, tos 
bjaurybės katės. Rodos, laisvai vaikščioja, laksto 
visą parą kur tik nori, prisigaudo tų pelių tiek 
ir tiek, kai kada ir paukštį kur nustveria — pats 
mačiau. Bet kur tau, toms besotėms niekuomet 
neužtenka, — galvoja sau Margis. „Jos laikomos 
farmoje lesalui saugoti nuo žiurkių ir pelių. Šei
mininkas joms tiki, bet ar jos tai atlieka? Jos 
nevertos šeimininko pasitikėjimo. Tai klastingi 
sutvėrimai.” '

Jei Margis galėtų prakalbėti' žmogaus kalba, 
jis šeimininkui atidarytų' akis, atpasakodamas 
visas kačių gudrybes, jų neišpasakytą tinginystę. 
Margis stebi jas dieną ir naktį ir viską žino. Kaip
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NAMINIS, VIDAUS FRONTAS
NAUJOS RACIONĄVIMO 

TAISYKLĖS

Kainų Administracijos į- 
staiga pareiškė, kad vasario 
28 d. įsigaliojo naujasis pla
nas, naudojant 10 taškų ra- 
cionavimo ženklelius, gau
nant 1-taško ’’grąžą” naujais 
ženklais.

Įgyvendinti šį naują planą 
yra didžiausia racionavimo 
problema nuo pat 1943 m. ko
vo 1 d., kada įsigaliojo taš
kų sistema racionuotam 
maistui.

Naudojant 10 taškų ženkle
lius ir 1 taško naujuosius 
ženklus bus žymiai supras
tintas darbas tiems, kurie 
dirba ryšium su racionavimu 
—visuomenei, prekybinin
kams, racionavimo bankui.

Racionavimo naujieji ženk
lai ir 10 taškų ženkleliai yra 
naudojami dviejose svarbiose 
maisto racionavimo progra
mose — mėlynieji ženkleliai 
ir nauji ženklai džiovintiems 
šaldytiems ar skardinėse dar
žovėms ir vaisiams. Gi rau
donieji ženkleliai ir nauji 
ženklai — mėsai, riebalams 
ir kepimo bei salotų alyvai. 
Tačiau senieji žalieji ir ru
dieji ženkleliai trumpam lai
kui bebus vartojami.

Štai dar tebenaudojami 
ženkleliai:

Naujieji 10 taškų ženkle
liai, kurių galiojimas išsibai
gia maždaug už 12 savaičių 
(gegužės 20) tinka sekan
čiai:

Mėlynieji ženkleliai A8, B8, 
C8, D8, ir E8 — konservuo
tam. maistui.

Raudonieji ženkleliai A8, 
B8 ir C8 — mėsai ir rieba
lams.

Senieji 8 taškų, 5 taškų, 2 
i taškų ir 1 taško ženkleliai, 

kurie visi išsibaigia kovo 20 
tinka sekančiai:

Žalieji ženkleliai K,L ir M 
konservuotam maistui.

Rudieji ženkleliai Y ir Z— 
mėsai ir riebalams.

Naujieji ženkleliai gali bū
ti duodami grąžai tiek už se
nuosius, tiek už naujuosius 
ženklelius. Be to, pereinama
jam laikotarpy, pasibaigian
čiam kovo 20 d., 1 taško ža
lieji ir rudieji ženkleliai gali 
būti vartojami ’’grąžai”.

Šeimininkės yra raginamos 
sunaudoti visus savo žaliuo
sius ir ruduosius ženklelius 
ir vėliau mėlynuosius ir rau- 
nonuosius. Taip darydamos 
jos suvartos visus senuosius 
8, 5, 2 ir 1 taško vertės žen
klelius greit. Tuomet jos te
turės naudoti Karo Raciona
vimo Ketvirtąją Knygelę, nes 
reguliarūs cukraus ženkleliai 
taip pat yra toje knygelėje.

Pergales Darželiai
Karo Maisto Administrato

rius teisėjas Marvin Jones 
pareiškė, kad sėklų pardavi
mas ’’Victory” daržininkams 
šiais metais pakilo 30 pro
centų.

’’Mes neturime nuspręsti, 
kad darbas yra atliktas vien 
dėlto, kad žmonės perkasi 
anksti sėklas. Dalis padidė
jusio sėklų pardavimo sausio 
ir vasario mėnesiais yra tik
tai dėl ankstyvesnio sėklomis 
apsirūpinimo. Mes tikimės,” 

i jis pridėjo, ’’kad tai taip pat

reiškia, kad šiemet daugiau 
daržų bus apsodinta.”

Teisėjas Jones pranešė, 
kad 1942 m. buvo 15 milijo
nų pergalės daržų apsodinta, 
gi 1943 m. jau 20,000,000. Šių 
metų daržų tikslas, kaip pa
reiškė teisėjas Jones, yra 22 
milijonai daržų su 10 milijo
nų tonų maisto.

Karo Maisto Administrato
rius priskyrė mūsų dabartinį, 
palyginti, gerą maisto ištek
lių gerai praėjusių metų Vic
tory daržų gamybai. ”Ar mes 
galime tikėtis tokios pat ge
ros sėkmės sekančiai žiemai, 
didele dalimi priklausys nuo 
to, kaip tauta stengsis padi
dinti Victory daržus šiems, 
1944 metams”, — sakė Jones.

Savanoriai Farmose
Pagal Darbo Jėgos Komisi

jos ir Karo Maisto Adminis
traciją, milijonai vyrų, mote
rų ir jaunuolių, kurie papras
tai nedirba farmose ar mais
to konservavimo dirbtuvėse, 
yra raginami padėti nuimti ir 
konservuoti tautos 1944 me
tų derlių.

Savanoriai bus reikalingi 
pilnam ar dalinam darbui 
farmose ir maistą konservuo
jančiose dirtuvėse ir bus ap
mokami. Vyriausybė pabrė
žė, kad visokie žmonės yra 
reikalingi — tiek vyrai, tiek 
moterys, seni ir jauni „kiek
vienas, kuris visą savo laiką 
neatiduoda karo darbui”.

Savanoriai galės dirbti ar 
tiktai savaitgaliais —1 ar 2 
dienas savaitėje — ar 2-3 sa
vaites, ar ir ilgiau, 
patys pasirinks.

Kiekvienas, turįs 
sąrą laisvą darbui
yra prašomas atsiliepti da
bar, kai tuo tarpu tie, kurie 
tegali dirbti kelias dienas, ar 
kelias savaites, yra prašomi 
sekti vietinių įstaigų kreipi
mąsi pagalbos. High school 
mokiniai, suinteresuoti dar
bu farmose, turėtų tuo rei
kalu pasikalbėti su mokyklos 
vyresniaisiais arba valsčiaus 
agronomais (County Agricul
tural Agent.). Kai kuriose 
apylinkėse skautai, YMCA ir 
AWVS suteiks reikalingas in
formacijas.

NAUJA MALDAKNYGE

“DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS”
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras

Maldaknygė turi 787 puslapius. Minkšti odos viršeliai, 
papuošti lietuvišku kryžiumi. Paauksuota. Išoriniai puiki, 
patraukli, bet viduje dai’ gražesnė. Joje telpa 106 paveiks
lėliai. Daug jų paimta iš Mišiolo. Lietuvišku menu dabintų 
raidžių 22.

Evangelijos Sekmadieniams ii’ Bažnytinėms šventėms. 
Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. 
Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturginės — maldos iš 
Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti šimto puslapių pašvęsta 
maldoms į Švč. Sakramentą. Nurodoma geri darbai, už ku
riuos galima laimėti atlaidus. Labai daug įvairių maldų su 
atlaidais. Nurodoma gyvenimo pagrindai — atspausdinta 
visi Poteriai. Raidės aiškios ir įvairios. Kalba aiški. Kaina 
$3.50.

Kreipkitės:
“AMERIKA”, 222 So. 9th St., Brooklyn 11, N. Y.

ATEIVIAI IR PILIETYBĖ

kaip jie

visą va- 
farmoje,

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRĖS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karę!

ei-

ir
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ventoj ai turi priemonių 
tis nuo alkio, bet mieš 
čiams — sunkiau. A 
čiuojama, kad tiems, Ui

garbes sąrašo

cinu įcuiici, Keta tiems, m ., ...
turi pragyventi visk, pi<S ‘

susirinkimą, ku-
Viktoras Sin-

miesi, Lietuvoje vienam 
meniui išlaidų yra 150 
kių mėnesiui, dviejų asm 
šeimai—300 markių, trii 
asm.—400 markių. Tokius 
lyginimus retas tegauna 
daugelis gelbstisi pardavi 
darni nuo seniau turėtus 
bužius, knygas, baldus.

Vienas slaptas Lietuve 
laikraštis rašo:

išvyk 
iet d< 
Jo žm 
tuo t

jOikadLVCvaldy- 
įasi New Britai- 

įn Kareivių Garbės 
tfįįorRoll) dedika- 

_4iin?oms iškilmėms, Cįta Šv. Andrie
jų parapijos baž-

dabai 
;en š 
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Tarti

tebėr 
’enn

TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Emigracijos komisijonie- 
rius Earl G. Harrison pakei
tė immigracijos ir natūrali
zacijos distriktų geografines 
ribas. Įsakymas uždarė pen
kis distriktinius ofisus — 
Miami, Cincinnati, New Orle
ans, St. Paul ir Salt Lake Ci
ty; juos sujungė su kitais, ir 
įsteigė vieną naują, Atlanta.

Amerikoje įstaigos veiks 
šiose vietose:
1. St. Albans, Vt.
2. Boston, Mass.
3. New York, N. Y.
4. Philadelphia, Penn.
5. Baltimore, Md.
6. Atlanta, Ga.
7. Buffalo, N. Y.
8. Detroit, Mich.
9- Chicago, Ill.
10. Spokane, Wash.
11. Kansas City, Mo.
12. Seattle, Wash.
13. San Francisco, Calif.
14. San Antonio, Texas.
15. El Paso, Texas.
16. Los Angeles.

SPAUDOS KLUBE

OWI.
Patchogue Kivanis Klubas 

Raud. Kryžiaus naudai leido 
laimėjimui ’’brangakmenį”. 
Laimėtojas, atrišęs pakelį, 
rado vienos uncijos šmotelį 
anglies. Laimėjimas davė pel
no $21.00-

Pittsburghe sugautas as
muo vagiant senus drabužius 
iš siuvyklos. Rytojaus dieną 
vagilius pamatė, kad tarp pa
vogtų drabužių buvo ir jo 
švarkas, kurį davė išvalyti.

Pereitą savaitę “vėl du 
Brooklyno vyskupijos kuni
gai išėjo į kariuomenę kape
lionais.

Smagią valandą aš pralei
dau vasario 24 d. New Yorko 
Lietuvių Spaudos klubo su
sirinkime. Negausus jis buvo 
nariais, bet už tat dalyvavu
sieji bene visi tie, kurie ak- 
tingiausiai dalyvauja mūsų 
visuomeniniame gyvenime. 
Klubo pirm. p. Trečiokui va
dovaujant, tfkrai gyvai 
svarstyta dienos klausimai.

Nuoširdi padėka pareikš
ta klubo sekretoriui p. V. 
Jankauskui, kuris seka vi
suomeninę veiklą ne tik lietu
viuose, bet ir kitataučiuose. 
Jo rūpesčiu klubo vardu buvo 
pasiųsta padėkos laiškai ke
liems oratoriams, kurie savo

minėjo Lietuvą ir linkėjo jai 
išsilaisvinimo. Taipogi ang
liškuose laikraščiuose jis ra
šinėja ir vienas jo laiškų pa
skelbtas vasario mėn. vidury 
„Journal-American” žymiai 
patarnauja patrijotingajai 
lietuvių visuomenei.

Įdomiai išklausyta įvairių 
komisijų raportai ir kai ku
riais klausimais karščiau pa- 
diskusuota. Susidomėjimo 
sukėlė faktas, kad „Lietuvių 
Seimo” rengėjai pakvietimus 
į seimą ir aukų prašančius 
lakštus išsiuntinėjo pervėlai. 
Paaiškėjo, kad kaip aš, taip 
ir daugelis kitų, tokius pa
kvietimus gavome pora dienų 
po seimo...

Susirinkimas baigtas pra
mogėle, kuriai veik nuo pat 
klubo įsisteigimo vadovauja 
p. Ieva Trečiokienė. Ji, būda
ma įgimto gabumo vaišinto
ja, nūs ų užsipelno pramogų 

jos. Tj karalienės vardo, 
t. brolį ^)i tokio pat dydžio 
visižuskries veikėjos. Jai pa
reikšta pasitenkinimas už to
kį nuoseklų paįvairinimą ir 
Spaudos Klubo susirinkimų.

Pr. Lapienė

Mokykloje
Mokytoja: Jonuk, išrodo, 

kad daug nesmagumų turi su 
paduotais kvotimų klausi
mais?

Jonukas: Ne, panele mo
kytoja. Man ne taip sunkūs 
klausimai, kiek atsakymai.

Pasisakė
—Trečia valanda nakties, 

o tu tik dabar pareini į na
mus? Ar tai gražu vedusiam 
visą naktį kažkur trankytis?

— Mano brangioji! Aš taip 
tave myliu, kad ilgai nematy
damas ilgiuosi tavęs. Dėlto, 
radęs laisvą valandėlę, ir 
nu pasivaikščioti.

Prižada
Kunigas duoda šliūbą 

sekanti kalba pasigirsta:
—Gediminai, ar imi Marce

lę iš laisvos valios ir ar pri
žadi ją mylėti?

— Negerti ir nerūkyti — 
priduria jaunoji.

Kai kunigas klausia jauno
sios: ’’Marcele, ar prižadi iki 
grabo lentos būti Gediminui 
ištikima, jo klausyti”, tuomet 
jaunasis priduria: ’’Nesipu- 
druoti ir plaukų neraityti...”

Nusiskundė
— Ar žinai, kūma, du sū

nų paėmė į karą. Juodu du 
tik turėjau.

— O aš turiu penketą vai
kų ir nei vieno nepaėmė.

— Kokiu būdu?
— Mat, mano visos dukte

rys.
Nepasitikėk nepažįstamam

Šeimininkė: — Žiūrėk, 
tamsta sakei, jeigu aš duosiu 
tamstai pietus, tamsta suly
ginsi už tai pievą. O dabar 
pavalgęs atsisakai tai pada
ryti.

Bastūnas: — Ponia, nieka
dos nepatikėk nepažįstamo 
žmogaus žodžiams.

Pranas Bekampis

IEŠKO IVAŠKEVIČIŪTĖS

NACIAI ĮVEDĖ LAZDŲ 
BAUSMĘ

Slaptieji Lietuvos laikraš
čiai nusiskundžia, kad naciai 
Lietuvoje įvedė lazdų baus
mę: lazdomis muša darbo sto 
vykiose. Reicho darbo tarny
boje, savo valdininkus baus
dami, netgi kurį laiką bandė 
įvesti ir Lietuvos geležinke
liečiams, tačiau lietuviai ne
pasidavė ir vokiečiai turėjo 
lazdų bausmę panaikinti.

Paieškau savo giminaitės 
Juzės Ivaškevičiūtės, kilu
sios iš Pakruopiškių kaimo, 
Kalvarijos par., Mariampo- 
lės apskr.

Iš Lietuvos ji išvažiavo 
1937 m. į Pietų Ameriką ar 
Kanadą. Kas žino apie jos 
gyvenamą vietą, maloniai 
prašau pranešti:

T. Kubilienė,
113 Chestnut Street, 

Brooklyn, N. Y.

Rėmimas Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus yra vienas gar- 

prakalbose gražiu žodžiu pa-1 bingiausių darbų

Vasario 26 d. Navy Yard 
Brooklyne paleido į vandenį 
naują lėktuvą vežioto ją, 27, 
000 tonų, „Bennington.” šis 
laivas pradėtas statyti 1942 
m. gruodžio 15 d. Kaštavo per 
160 mil. dol.

„Vokiečiai turi kortelesij įįorolž^sekmadie- 
bams, avalinei ir kitiemspn |flLP°P'e^' 
monės gaminiams. Kodėl jį ; ■ - -
neskiria kortelių lietuviams 
—Neužtenka medžiagų, m 
bolševikai ir vokiečiai išgn 8 
be mūsų : 
gą... Vokietys gali apsireų 
ti Lietuvoje nei

sužinota, kad Jo
- n įjAmbotaspa- 

.................. r:. T Atlikti dedikacijos 
i ir voKiemi irf A. Mvar. 
10-ties metų ataRį gartinga 

......................... Suoksi,
Li mcLuvujc ne mediniaisdn * , .
bužiais, kurie ant kūno sudi H08 1111 °?
■ XX xxi'xcxlk^ - ,Tįlyraus Stanley Ryiz

gauti po keletą porų bati;^^^^, 
kitokių gaminių, o lietuvL 
Lentzeno koliojami tegulįįjBMshyH’18, 
parduoda dar turimus dai 
likučius, arba tegul važiuoj
į Reichą badmiriauti!”

la ir nelaiko šilimos, —

aivy 
tęsia 
daro 
jasi 
Profi

iš už 
sveil

įmus Stanley Ryiz

ojo Kryžiaus lie-

žiai 
mies 
polio 
mies 
lietu

Amerikos japonai kari 
turi savo batalijoną 
Puka” ir kovoja ties Kassi 
Italijoj.

Tel. DEW. 5136
!

jos. Kavai auskas 
LIETUVIS GRABORIUS 

L&lsnluotas Penna ir New Jereej 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St. 

Philadelphia, Pa.
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jamas patinka štai toks dalykas: viena kačių atsi
neša dantyse peliukę ir vidury kiemo ją paleidžia. 
Pelė, mirtinos baimės apimta, metasi į šalį, norė
dama pasiekti kokį nors pastatą, kur ji galėtų 
pasislėpti. Bet katė tyčiojasi ja — vienu šuoliu 
šoka ir vėl sugrąžina pelę į kiemo vidurį. Iš žin
geidumo atbėga pora jaunesnių kačiukų, susėda 
ratu ir prasideda tikras futbolo žaidimas.— kai 
tik peliukė nori pasprukti, kačiukai kapt pačium
pa ir deda ją atgal į rato vidurį. Senoji duoda 
įaisyę jauniesiems, pati tik stebi, kad neprityrę 
kačiukai nepaleistų pelės. Prisižaidžius iki nuo
bodumo, senoji katė pagaliau suduoda pelei mir
tiną smūgi. Kas gi tai yra? Ar čia pareigų ėji
mas ar šiaip sau žaidimas? Į Margio, pareigas 
primenantį, balsą katės nei mažiausio dėmesio ne
kreipia.

Iš ryto jos gi tyčia atneša žiurkę prie namų, 
kad pasigirtų šeimininkui. Pati katė atsigula kur 
nors šalia ir prisimerkus žiūri lyg sakydama: 
matai, aš visą naktį nemiegojau, kad ją pagau
čiau! Ak, jūs pagyrų puodai!

Šiaip kačių nematyt. Jos miega pasislėpusios 
kur nors sandėliuose ant maišų. Bet kai tik išne
ša valgį iš namų, jos iš visų šonų subėga pačios 
pirmosios. Vienok žmonės išdalina visiems ly
giai. Margiui duoda gardžius kaulus, na ii’ kiek 
skystimo; kitką gauna katės. Margis valgo su 
visu užsitarnauto atlyginimo pajautimu. Kaulai 
tik traška-barška jo dantyse. Bliūdo neišleidžia 
iš akių, iki neištuština iki pat dugno. Tik užsi
merk, tos besotės katės išlaižys bliūdą čia pat pa
nosėje, begėdės!

Prisisotinus nebloga ir snūstelti. Jis išsitiesia 
saulėje, bet akimis vis žvalgosi. Štai pasirodo di
džiausias vežimas. Jis įvažiavo į kaimyninį kie-

mą. Atvažiuos ir pas mus. Dėl to vežimo jis jau
čiasi laisvas nuo pareigų, tad net nepasikelia. Jis 
žino, kad žmogus, kuris važinėja tuo vežimu, yra 
laukiamas — jam jau sudėtos prie didžiojo namo 
dėžės su tais baltais apvaliais rituliukais, kuriuos 
deda vištos. Tie rituliukai gana skanūs — tenka 
ir jam karts nuo karto paragauti. Margis net ap
silaižė, prisiminęs jų skonį.

Pro farmą praeina du keliai. Vienu daugiau
sia pravažiuoja jam pažįstami vežimai, į juos 
Margis nekreipia dėmesio. Jais važinėja žmonės 
iš kelių kaimyninių namų, neskubėdami ir daž
nai burnoje laiko kažkokį žaislą, iš kurio leidžia 
dūmus. Kitu keliu tokie pat vežimai lekia kaip 
padūkę, vejasi viens kitą, keistai staugia. Kur- . 
tu juos visus suvaikysi. Kad tik nesustoja ties 
lauku, kurį saugo ^fargis. Tačiau jei sustoja, 
Margis atidžiai įsižiūri, ką tie žmonės daro ir, 
jei jo manymu, reikia, jis nesidrovi paduoti bal
są: esate pastebėti!

Taip ir praeina laikas — nuolat judėk, nuolat 
budėk!

Apie pietus Margis pastebi vaikų dviračius. 
Jis šoka juos pasitikti, mosuoja uodega. Bet vai
kai alkani — skuba į vidų. Vėl lauk! Kiek tos 
kantrybės rd^Įįa. Pagaliau viens po kito vaikai 
išbėga į ki^ą. Viens kitą vejasi, raitosi po pie
vą, mėto / ledinį. Margis jų žaidime iš tolo daly
vauja, sekdamas kiekvieną jų judesį, pats laksto 
iš vienos pusės į kitą, kiek tik jam leidžia gran
dies ilgis. Štai sviediniukas atlekia pas jį _  da
bar tai ir jis pažais! Nespėjo jis sviedinuką lete
nomis paliesti, kaip tas, didžiausiam Margio nu
sistebėjimui, nuo jo atšoko. Palauk, aš jį kitaip 
paimsiu! Vėl sviedinukas atriedėjo arti jo ir Mar
gis metasi jį pagauti. Vienas vaikų atbėgo pasi

imti sviedinuką. ”Ne, neduosiu, ir aš noriu pažais
ti,” pamanė Margis ir stvėrė sviedinuką danti
mis.’ Vaikas siekia atsiimti, bet Margis suspau
džia dantimis stipriau ir įvyksta kažkas Margiui 
nesuprantamo — sviedinukas suminkštėjo, išėjo 
visas oras. Vaikas verkia. ’’Kur čia mano kaltė”, 
galvoja Margis.

Ateina naktis. Visi sugula. Šviesos gesta. Mar
gis liekasi vienas budėti. Jis savo pareigas pui
kiai žino: jei dienos metu ir galima būtų pasnaus
ti, tai tik ne dabar. Apsuka ratą aplink garažą, 
prie kurio jis yra pririštas, pastovi už kampo ir 
pastatęs ausis pasiklauso, ar neišgirs ką verto 
susidomėjimo. Radęs viską tvarkoje, jis prigula, 
bet galvą pastatęs klauso; ausys pas jį taip ir 
vaikšto tai į vieną, tai į kitą šalį.

Kaimyninės farmos sargas padavė alarmuo- 
jantį balsą. Margis šoka ant kojų ir atsiliepia. 
Jis nežino alarmo priežasties, bet dėl solidarumo 
skaito reikalingu atsiliepti ir draugą padrąsinti. 
Na, ir pačiam reikia būti viskam pasiruošusiam. 
Iš didžiojo kelio į mažąjį kažkas pasuko, eina dai
nuodamas. Margis be ypatingo nerviškumo laukia 
žmogaus prisiartinimo. Tai pažįstamas žmogus, 
jis dažnai čia praeina. Ar ne dėl jo Kudlius pakėlė 
alarmą? Tai kvailys.

Staiga iš tolo pasigirsta smarkus švilpimas. 
Vėliau pasirodo didžiulė ugninga akis. Margis ne 
bailys, patikėkite. Jis nesvyruodamas puola ant 
kiekvieno, bet tik ne ant to dundančio. O, tie il
giausi vežimai su apšviestais langais, ir priešaky 
viso to kaminas, iš kurio eina ugnis į viršų. Že
mė dreba, viskas svyruoja ir Margiui rodosi, kad 
štai ir garažas ir namai susvyruoja ir gal taip 
pat pajudės, kaip tie baisūs vežimai ir Margiui 
pasidaro baisu. Jo nervai neišlaiko ir jis pakėlęs
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ANTANAS DŽEKAS

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa. 
Moderniška laidojimo Įstaiga, 
tlelė, graži koplyčia, erdvi salė, 
keleivlngiems suteikiama

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.
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gis per savo amžių. Pravažiuodavo tokie dideli 
vežimai kartais didžiuoju keliu pro šalį, bet į kie
mą jie dar niekad neužsuko. Kas gi atsitiko?

Iš to vežimo net keli svetimi žmonės vis neša 
ir neša puodus, ryšulius į didįjį namą, o šeiminin
kas ir jo namiškiai gabena daiktus iš namo į kie
mą. Svetimi žmonės vaikščioja su jo šeimininku 
po vištininkus ir visą farmą. Pagaliau prieina k 
prie Margio. Šeimininkas svetimiesiems rodo ji 
ir kažką sako. Paskiau glosto Margį ir rodo j nau
jąjį žmogų ir į didįjį namą. Ir naujasis žmogus 
bando Margį paglostyti. Bet Margis taip lengvai 
nepasiduoda įkalbamas, atstato dantis. Šeiminin
kas paima viena ranka Margį stipriai už apikak- 
lės, kita suspaudžia snukį ir laiko, gi naujasis 
žmogus prisiartino ir glosto Margį. Tik nauja
jam žmogui pasitraukius, šeimininkas paleidžia 
Margį.

Margis suprato, kad naujieji žmonės liekasi 
gyventi didžiajame name, gi jo senasis šeiminin
kas su visa šeima išvyksta. Prieš išvykdami, kiek
vienas jų prieina Margį paglostyti. Tik piktoji; 
moteris taip ir išvyko. Margis laižo rankas sena® 
šeimininkui, glaudžiasi prie kojų, tyliai staugda
mas, lyg skųsdamasis, bet pamažėl aprimsta.

Kitą rytą pati moteris iš didžiojo namo atneša 
Margiui valgį. Pati stovi iki Margis ėdė ir šypso- 
jasi jam. Vidury dienos ir vėl paduoda jam val
gyti ; vakare vėl. Kaip gi čia dabar jis pyks?
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meniui išlaidų yra Centro valdyba turėjo 
kių mėnesiui, dviejų į rastą susirinkimą, ku- 
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ti Lietuvoje nemediį 
bužiais, kurie ant kiį 
la ir nelaiko šilimoj 
gauti po keletą poq 
kitokių gaminių, o
Lentzeno koliojam, moterų skyrius, 
parduoda dar tunmis 
likučius, arba tegul;
į Reichą badmiriaiii
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pasakys pamokslą.
ikacijos metu unifor-
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Amerikos

tebime. Neveltui nešioji Kos
ciuškos Tado vardą.

— Dr. Antanas Supis buvo 
išvykęs kur nors toli laivu, 
bet dabar grįžo į Kaliforniją. 
Jo žmona (buvusi Žemaitytė) 
tuo tarpu yra Hartforde.

—Adv. Pranas Mončiūnas 
dabar yra Navy ir rašo, kad 
ten švaru ir sveikina visus 
savo pažįstamus prietelius 
Hartforde ir apylinkėje.

— Dr. Albertas Povilonis 
tebėra Valley Forge Hospital 
Penn, kaipo dentistas.

— Dr. Ažukas (Allen) yra 
laivyne. Jo žmona Dr. Allen 
tęsia jo profesiją namie ir 
daro operacijas. Specializuo
jasi moterų ligose. Ji yra 
Professional name, Allyn St.

— Vincas Gaučias parašė 
iš užjūrio, kad jam sekasi ir 
sveikina visus hartfordiečius.

— Leit. Jonas Šeigis gra
žiai darbuojasi Harfordo 
miesto policijoje. Važinėja 
policijos automobilium po 
miestą ir dažnai patarnauja 
lietuviams.

— Juozas Dobrukas, poli
cininkas, kuriš dabar sirginė
ju, aną dieną pasižymėjo pa
gelbėdamas sugauti nusikal
tėlį.

Leit. Albert P. Butvidas

Klebonas kun. Bobinas da
ro metinį parapijiečių aplan
kymą. Ta proga renka sąra
šą visų lietuvių karių, kurie 
kariauja už Lietuvos ir kitų 
tautų laisvę Kanados ir Ang
lijos kariuomenėse. Sąrašas 
bus išstatytas bažnyčioje. 
Kovo 5 d. klebonas surengė 
ypatingas pamaldas už Lie
tuvą. Pašventintos dvi Lietu
vos vėliavos ir iškabintos 
greta altoriaus. Jos ten ka
bos iki Lietuva vėl laisva bus.

Prancūzų-kanadiečių mie- 
laširdingumo Federacija bai
gė savo metinį aukų rinkimo 
vajų. Surinkta $600,000. Lie
tuviams buvo skirta $310 
kvota. Surinkta $380. Pernai 
lietuviai iš Federacijos gavo 
apie $600 vertės pašalpos.

I vai-

lukte-

New Haven. Conn.

Tel. DEW. 5136

Jos.Kavah

Paterson, JN. J.

Vasario 27 d. Patersono 
lietuvių draugijų sąryšis su
rengė Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo šventės 
minėjimą. Lietuvių susirinko 
per 250. Viskas gražiai pra
ėjo. Amerikos Lietuvių Tary
bai nusiųsta 50 dol. Progra
mą vedė Juozas Jokubavi- 
čius.

Kalbas pasakė miesto se
kretorius Labaugh, prokuro
ras Amlicki, kleb. kun. J. 
Kinta ir ’’Tėvynės” red. Pr. 
Bajoras. Dainų programą iš
pildė J. Stuko vadovaujama 
dainininkų grupė.

Pamokslai bus vakarais 
7:30 vai. Kleb. kun. Ig. Kel
melis kviečia visus gausiai 
lankytis ir naudotis Dievo 
malonėmis. Taip pat yra ge
ra proga atlikti velykinę iš
pažintį.

Pereitą savaitę ihirė šie lie
tuviai: Jokūbas Bitinas, Ade
lė Sūdžius ir Jonas Daukšys, 
visi geri parapijiečiai. Jų šei
mom reiškiame gilios užuo
jautos. Kareivis Raymondas 
Strupas, žinomas jaunuolis, 
mirė nelaimėje, Michigan val
stybėje. Tegu ilsisi ramybėje 
šie lietuviai.

Bayonne, N. J.

Mirė Petronėlė Kinderienė.- 
Laidojime patarnavo kleb. 
kun. M. Kemėžis, kun. Dr. 
J. Starkus ir kun. L. Voisie- 
kauskas.

Nuo praeitos savaitės įves
ta nuolatinė Stebuklingo Me- 
daliko noyena trečiadieniais 
2 vai. popiet.
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Kovo 1 d. prasidėjo Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus me
tinis vajus. Kiekvienas dir
bantis žmogus pagal savo iš
gales yra prašomas paremti 
šį vajų savo aukomis. Tikiu, 
kad kiekvienam lietuviui yra 
žinoma, kokią svarbią rolę at
lieka Raudonasis Kryžius ka
ro metu. Raudonasis Kryžius 
yra motina, kuri be jokio 
skirtumo kiekvieną maloniai 
glaudžia prie savęs ir teikia 
pagalbą. Jis neužmiršo ir mū
sų nuvargintų sesių ir brolių 
Lietuvoj, kuriems neseniai 
nusiuntė vaistų.

Mūsų miesto moterys turi 
Raudonojo Kryžiaus vienetą, 
į kurį susibūrusios gražiai 
darbuojasi ir jau nuveikė di
delius darbus. Visi turėtu
mėm prisidėti prie šio va
jaus per savo vietinį skyrių; 
draugijos, kuopos ir pavie
niai prašomi yra savo aukas 
prisiųsti vietiniam skyriui, 
kad lietuvių vardu sudarytu
me stambesnę sumą.

Šis jaunas karininkas bu
vo parvykęs poilsio dešim
čiai dienų. Atvyko lėktuvu. 
Vasario 16 d. jis baigė laivy
no lakūnų instruktorių kole
giją New Orleans, La., gavo 
diplomą ir auksinius sparnus.

Leit. Albertas yra kilęs iš 
Nutley, N. J., kur ir dabar gy 
vena jo tėveliai. Jis yra vedęs 
pasižymėjusių Lindeno veikė
jų Liudvinaičių dukterį ir tu
ri 8 mėnesių sūnų Albertą. 
Savo šeimos jis buvo labai 
išsiilgęs.

Leit. Butvidas išvyko į 
naują paskyrimo vietą — 
Bunker Hill, Indiana. Jo žmo
na su sūneliu, tėvai ir uoš
viai linki jam gražiausio 
sisekimo.

Miniotai sulaukė liūdną ži
nią apie jų sūnaus žuvimą I- 
talijos karo laukuose.

Tikimasi, kda netrukus bus 
įsteigta karių motinų drau
gija. Laukiama, kad daugiau 
vyrų stotų į šv. Vardo drau
giją-

pa-

Toronto, On t

Kanados Lietuvių Taryba 
tinkamai paminėjo vasario 
16. Kalbėjo adv. Bagočius.

Misijos prasidės kovo 26 d.

Rochester, N. Y

Navickienės salėje buvo 
komunistų suruoštos prakal
bos. Buvo suėję 43 asmens, 
kurių bent 20 tikrai neprita
rė komunistų kalbėtojui. Ap
gailestaujama, kad lietuvių 
salė išnuomojama komunis
tams.

J. J.

Clarence Peldūnas, jaunas 
parapijos veikėjas, svečiuo
jasi pas savo tėvelius, sugrį
žęs iš Alaskos, kur jis tar
navo laivyno skyriuje. Jo 
broliai Alfonsas ir Antanas 
tarnauja Italijoje, kariuome
nėje. Sveikiname Peldūnų šei
myną!

Kleb. kun. M. Kemėžis daž
nai kviečiamas į kitataučių 
bažnyčias įvairioms iškil
mėms, laidotuvių mišioms. 
Klebonui savo bažnyčioje pa
gelbsti karo kapelionas kun. 
Schilenberger.

Klierikai V. Svirnelis ir 
Ant. Kasparas, harisoniečiai, 
šiomis dinomis gavo klierikų 
paskutinius mažuosius šven
timus.

Jok. Stukas, Js.

Omaha, Nebr

Mūsų lietuvės susidomėjo 
Moterų Sąjungos naujų narių 
vajum, kuris tęsis ligi liepos 
1 d. Vajaus metu nereikia 
mokėti įstojimo mokesčio, ir 
tokiu būdu sutaupoma pini
gų, kurie suvartojami duok
lėms mokėti.

Vasario mėnesio susirinki
me įstojo energingos ir 
darbščios moterys: Bernade
ta Balčienė, Ona Kvaratiejie- 
nė ir Petronėlė Šilinskienė.

Moterų Sąjungos 33, vieti
nės, kuopos valdyba ir narės 
kviečia visas moteris ir mer
ginas, kurios norėtų prisira
šyti prie šios organizacijos, 
atsilankyti į susirinkimą, ku
ris įvyks kovo 19 d., tuojaus 
po sumos, parapijos salėje.

Klebonas kun. E. Gradec- 
kas pranešė, kad metinis pa
rapijos bankietas pelno davė 
$518.00, už ką nuoširdžiai dė
koja komisijai ir visiems, ku
rie prisidėjo ir dalyvavo ban- 
kiete ir suteikė aukų.

Praeita savaitę pas savo 
tėvelius, Martvną ir Ona Be- 
nevičius, lankėsi sūnus Pra
nas Benevičius su žmona ir 
sūneliu iš Chicagos. Pranas 
yra architektas ir dirba vie
noj didelėj įstaigoj Chicagoj.

Kovo 19 d. lietuvių moterų 
Raudonojo Kryžiaus vienetas 
rengia smagų kortavimo va
karą, parapijos salėje. Kvie
čia visus atilankyti. Kadangi 
minėtą dieną bus Šv. Juoza
po diena, tai visiems bus ge
ra proga bendrai susitikti ir 
pasveikinti visus Juozus.

Moterų veikla
Vasario 25 d. įvyko Raud. 

Kryžiaus Liet. Moterų To
ronto sk. mėnesinis susirinki
mas p. O. Kuniutienės bute.....

Pranešta apie išsiųsįad Ai 
dol. Londono lietuviai! 
kentėjusiems nuo karo.

Nutarta daryti koncertą 
balandžio 16 d., į kurį pasiža
dėjo atvažiuoti iš Chicagos 
pasižymėjusi smuikininkė p. 
Micevičienė, padengdama sa
vo kelionės išlaidas; su ja 
kartu žada atvažiuoti ir kiti 
svečiai. Koncerto pelnas bus 
skirtas Lietuvai šelpti.

Jauna narė Grinkskaitė 
perskaitė lietuvių kalba — 
rašinį „Kodėl aš myliu eilė
raščius”. Parašyta gana 
sklandžiai. Girtinas dalykas, 
kad mūsų jaunuolės lavina
si ne tik kalbėti, bet ir raštu 
pareikšti savo mintis lietu
viškai.

P. Grubevičienės pastango
mis prisirašė nauja narė — 
p. Savuliūnienė.

Susirinkimas praėjo jau
kioj ir geroj nuotaikoj. Pa
vaišintos skaniais pyragai
čiais ir kava ir skaniu vynu, 
visos narės linksmos išsi
skirstė.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks kovo 24 d. O. Narušie- 
nės bute, 1440 A. Dundas St. 
W.

Kviečiamos visos dalyvau
ti.

Laukuos pasižvalgius
Kovo 5 d. buvo tikrai ka

rališka diena. Gal dėl to, kad 
minėjome Lietuvos karalaičio 
šv. KazirAiero šventę. Per vi
durdienį oras atšilo iki 25 
laipsnių, tad nutariau išva
žiuoti automobilium į laukus 
į Durend parką.

Ir kaip malonu laukuose! 
Saulės brili j antiniai spindu
liai gausybe bangų plaukia, 
beržų ir kitų medžių viršū
nės spindulių jūroje skęsta, o 
eglės ir pušys, viena po kitos 
išdidžiai aukštyn savo šake
les kelia, balto, minkšto snie
go žiupsniais, lyg nekaltybę 
reiškiančiais vainikais, pasi
puošusios. Visur spindi brėk-ki-Vįosusios. Visur spindi bre 

i“ . ..^'^Tančio pavasario gamtužė.
Bet šalia vaizdų malonumo 

prisimena Tėvynė Lietuva, 
jos gamtos, ypač pavasarį, 
grožybės. Ir sakiau savo šir
dyje: esim, eisim, mes čia ne
būsim; čia balta duona, bet 
ne visiems lengvai ją duoda, 
čia svečių šalis, čia nebus a- 
teities, ilgiau pabūsim, dau
giau sunyksim, kaip nendrė 
siūbuosim. Jei galėčiau, pa
virsčiau į margą sakalėlį ir 
erdvėmis skrisčiau į tėviškė
lę — per plačias jūras, per 
aukštus kalnus, per žalias gi
rias, per tankumynus, ten, 
kur gyvena mano kaimynai. 
Ten skrajočiau ant Gedimino 
kalno, ant Gardino tvirtovės, 
ant Augustavo žaliųjų giru
žių, kur daug raudonų rožių. 
O rožių kvapu pasisotinęs, 
plasnočiau ir lėkčiau vaduoti 
savo tautiečių iš šaltojo Sibi
ro, iš Vokietijos stovyklų...

Ant. žiemys

Baltimore, Md.

Korespondentė

Montreal, Canada

Kovo 5 d. įvyko Kat. Su- 
siv. 13 kuopos susirinkimas. 
Verbų sekmadienį 8:30 vai. 
bus kuopos mišios ir bendra 
komunija. Po mišių par. salės 
kambaryje bus bendri pusry
čiai, o, po to galėsim eiti į 
bažnyčią pasiimti verbų.

Newark, N. J.

Pereitą savaitę parašyda
mas kritiką apie vieno ’’Vie
nybės” korespondento įspū
džius apie šį laikraštį, suda
riau ’’political bombshell” 
Newarke. Vieni mano kritiką 
gyrė, kiti pyko. Kadangi ne
noriu kovoti su politikieriais, 
noriu viešai išreikšti savo 
mintį ir užbaigti šį dalyką:

’’Vienybės” koresponden
tas, apie kurį rašiau pereitą 
savaitę, yra mano geras pa
žįstamas ir draugas, ir daug 
man gero padaręs. Jis taipogi 
geras katalikas ir lietuvis, ir 
žmonės jį laiko už tokį. Šia 
proga jam atsiprašau už sa
vo kritiką pereitam ’’Ameri
kos” numery, kadangi jis bu
vo užgautas. Tegul būna vi
siems žinoma, kad aš pilnai 
pritariau ’’Amerikos Lietuvių 
Seimui” ir manau, kad tas 
seimas daug gero nuveikė. 
Noriu atkartoti, kad ką korės 
pondentas rašo į laikraštį, 
nereiškia, kad ir laikraščio 
leidėjai pritaria ar neprita
ria. Kaltinkite ’’Amerikos” 
korespondentą, o ne bendrai 
visus leidėjus ir laikraštį už 
parašytą kritiką apie seimą.

’’Amerika” vis buvo mano 
skaitoma, ir bus; tad turė
jau ją ginti. Būtų ne pro šą
li, jei korespondentai įsitė- 
mytų įžymaus Voltaire žo
džius: ”1 thoroughly disap
prove of what you say, but 
will defend to the death your 
right to say it.”

Jok. Stukas, Js.

Charles Benson darė Nove- 
ną į Sopulingą Švenč. Paną 
Mariją ypatingai intencijai. 
Jo prašymas buvo išklausy
tas. Atsilygindamas už tai 
jis prisiuntė klebonui čekį pa
rapijos reikalams.

Klebonas už gautą auką 
nupirko mūsų bažnyčiai la
bai gražią lempą, kuri mažai 
vartoja elektros jėgos, o švie
sos duoda tris kartus tiek, 
kiek paprasta lempa.

Vaikai pasidarbavo
Prieš keletą savaičių buvo 

pas mus ’’scrap paper drive”. 
Mūsų mokyklos vaikai taip 
daug pririnko popieros, kad 
mokyklų vedėjas kun. 
Schneider prisiuntė pagyri
mo liudijimą.

Mirė Zarnauskas
Po ilgos širdies ligos mirė 

Tomas Zarnauskas. Jis ilgai 
Omahoje gyveno ir išaugino 
dvi dukteris ir sūnų. Į lai
dotuves buvo atvykus sesuo 
iš Chicagos.

Turime daug ir ligonių. 
Jau pusė metų, kai serga A. 
Aukštolienė, pusiau supara- 
lyžuota. Serga Kazimieras 
Strazdas, Šimkienė ir kiti.

Turime labai jauną ir la
bai gabų studentą. Tai Jonas 
Vilkelis. Jis dar neturi 17 me
tų, o jau lanko Columbijos 
uinversitetą, kur mokosi me
chaninės inžinerijos.

Slaugių kursus lanko Anna 
Sauder ir Florence Gaubšytė.

Karys 
apsivedė 
liušyte.

Julius Mickevičius 
su lindeniete Gai-

Seržantas Jonas Brajus 
yra Camp Dix, kur jis nese
niai paskirtas karių pašto 
vedėju.

Kovo 11 d. 7:30 vai. vak. 
kun. A. Mėšlis pradės šv. Juo
zapo novenos pamaldas.

SPALVOTI PAVEIKSLAI

Raudonasis Kryžius ir 
Tarptautinis Raud. Kryžius 
pagelbėjo net 35,000.000 vy
rų, moterų ir vaikų iš 30 skir- 
tingij šalių. Remkite šį dar
bą! Aukokite 1944 m. Rąu- 
nojo Kryžiaus Karo Fondui!

Naujausius karo paveiks
lus, gražiausias Lietuvos fiL 
mas rodys filmuoto j as Ka
zys Motuzas, aiškins radio 
kalbėtojas Jonas Valaitis 
šiose vietose:

Bridgeport, Conn., kovo 12, 
sekmadienį, 6:30 vai. vakare, 
šv. Jurgio parapijos salėj, 
443 Park Ave.

Waterbury, Conn., kovo 19, 
sekm., 3 vai. p.p. ir 7 vai. vak. 
Nemunas salėje, 48 Grenn St.

Paterson, N. J. kovo 25 d., 
šeštadienį, Navickienės salė
je, 292 River St., 6:30 vai. 
vak.

Clifsidej, N. J. kovo 26d., 
sekmadienį, 3 vai. popiet, 
Griniaus salėje, 267 Walker 
St.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Vasario 27 d. Newarko pa
rapijos salėje įvyko bažnyti
nių draugijų seimelis. Pasek
mės buvo gražios, ir daug bu
vo nutarta. Svarbiausi nuta
rimai buvo: remti Lietuvą, 
pirkti Amerikos karo bonus, 
rūpintis Lietuvos ateitimi. 
Atstovų iš apylinkės parapi
jų nebuvo. Kleb. kun. Kel
melis dėkoja visiems atsilan
kiusiems ir svečiams.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Kovo 19 d. Nek. Pr. Mergi
nų dr-ja ruošiasi suvaidinti 
’’Bernadetę” (arba ’’Liurdo 
Stebuklai”) p-jos salėje. Re
žisuoja mokytoja Elena Ban- 
džiūtė; vaidins 19 merginų. 
Veikalas, kaip žinoma, mo
derninis, nes Werfelio knyga 
’’Bernadette” dabar viena la
biausiai Amerikoje perkamų, 
o Hollywood ją paveikslu pa
darė.

Bostone ’’Darbininkas” 
spausdina 2 laidą vysk. Bučio 
knygos ’’Liurdo Stebuklai”. 
Tokiu būdu, Montrealio mer
ginos visuomenei parūpina 
tikrai momentui svarbų ir į- 
domų veikalą. Tikimasi skait
lingos publikos.

Kovo 1 d. atidarytas Rau
donojo Kryžiaus vajus. Gat
vėse buvo paradas. Kovo 12 
d. popiet lietuvių salėje bus 
prakalbos ir rinkliava. Lietu
viai aukoja, tik gaila, kad lie
tuvių siuvėjų uždarbiai labai 
maži.

Štai, M. Paškauskas turė
jo patikliausią darbą — siū
davo rankoves į žiponus, o 
retai uždirbdavo dolerį per 
valandą. Metė siuvyklą ir iš
ėjo į laivų statymo vietą. Da
bar daug geriau jaučiasi ir 
daugiau uždirba.

Novenos prie šv. Juozapo 
prasidės kovo 11 d. ir baig
sis kovo 19 d. Visi parapijie
čiai kviečiami gausiai daly
vauti ir melstis už karius, už 
karo pergalę, už Lietuvos iš
laisvinimą.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

J. K.

Dabar yra Amerikos Rau
donojo Kryžiaus vajus. Ar 
jau davei savo auką?

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue 
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.



Apreiškimo 
Parapija

Vyrų pamaldos
Kovo 12 d., sekmadienį, 8 

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

Pusryčiuose pasakys kalbą 
’’Amerikos” redaktorius.

Pusryčiai visiems vyrams 
dykai.

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.

Rekolekcijos
Kovo 20 — balandžio 2 d. 

bus dviejų savaičių rekolekci
jos — misijos. Pirmoji savai
tė skiriama jaunimui, o an
troji (kovo 27 —bal. 2) — 
vyrams ir moterims. Parapi
jiečiai prašomi gausiai lan
kytis.

VIKTORAS ADOMAITIS 
ŽUVO EUROPOJE

Šiomis dienomis Margare- 
ta Adomaitienė, Apreiškimo 
parapijietė, „Amerikos” skai
tytoja, gavo liūdną karo de
partamento pranešimą — 
sausio mėnesį kautynėse 
virš Europos žuvo jos sūnus, 
štabo seržantas Viktoras A- 
domaitis.

Liūdinčiai motinai reiškia
me gilios užuojautos.

St. serž. Viktoras Adomai
tis (Adams) buvo gimęs 1916 
m. vasario 11d. Kariuomenėn 
išėjo 1942 m. balandžio mėn. 
Paskutinį kartą namuose bu
vo pernai sausio m.

M. Adomaitienė yra nuo
širdi gerų darbų rėmėja. Ga
vusi liūdną žinią apie savo 
sūnaus žuvimą, Marg. Ado
maitienė atsilankė pas Ap
reiškimo par. kleboną kun. 
N. Pakalnį ir įteikė 10 dol. 
dovaną Amerikos Raudona
jam Kryžiui, prašydama jos 
auką perduoti per Lietuvių 
Komitetą.

M. Adomaitienės elgesys 
turėtų būti skatinančiu pa
vyzdžiu visiems lietuviams 
atlikti savo garbingą prievo
lę — paaukoti Amerikos Rau
donajam Kryžiui tiek, kiek 
galimumai leidžia.

SODALIEČIŲ SĄSKRYDIS

New Yorko ir New Jersey 
lietuvių parapijų sodalietės 
pernai turėjo pirmą savo ben
drą suvažiavimą-konferenci- 
ją, Maspethe. Tada pageidau
ta tokius sąskrydžius turėti 
kasmet, vis naujoje vietoje. 
Sekančia susitikimo vieta pa
rinkta Brooklyn© šv. Jurgio 
parapija.

Šv. Jurgio par. sodalietės 
sudarė rengimo komisiją, ku
ri jau yra paruošusi visą ei
lę planų ir atlikusi daug dar
bų.

Šiemet New York-New Jer
sey lietuvaičių sodaliečių sąs
krydis bus gegužės 21 d. šv. 
Jurgio parapijoje. Numatyta 
labai plati programa, kuri 
bus pradėta 2 vai. popiet par. 
salėje.

„Gripsholm” laivu par- 
vyksta iš vokiečių nelaisvės 
312 civilių ir karių amerikie
čių, kurie buvo iškeisti į vo
kiečius.

AUKOKIME A. RAUDONAJAM KRYŽIUI Šv. Jurgio Parapija ARKIV. F. J. SPELLMAN 
VĖL DAVĖ KRAUJO

Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus vajus, prasidėjęs 
kovo 1 d., vedamas visu gy
vumu. Kasdien plaukia gau
sios aukos didiesiems dar
bams paremti.

Lietuviai neatsilieka. 
New Yorko Lietuvių Tary
bos rūpesčiu, yra susiorga
nizavęs Amerikos Raudono
jo Kryžiaus Vajaus Lietu
vių Komitetas, kurio valdy
bą sudaro: pirm. adv. Kos
tas R. Jurgėla, sekr. Izabele 
A. Lauekienė, ižd. Danielius 
J. Averka. Komitetan įei
na vietinių parapijų klebo
nai, laikraščių redaktoriai, 
lietuvių radijo vedėjai, 
draugijų veikėjai, siuvyklų 
savininkai ir kiti. Jau yra

One,
išdalintos aukoms rinkti blankos ir aukų pažymėjimai, kurie
išduodami kiekvienam, kurs aukoja nemažiau 1 dol.

Šis pranešimas yra ir drauge prašymas ne tik aukų Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, bet ir talkos komitetui: mums reikia sava
norių talkininkų, kurie sutiktų parinkti aukų. Aukoms rinkti blan
kų galima gauti pas komiteto pirm. adv. K. R. Jurgėlą, 359 Union 
Avė. ir ižd. D. J. Averka, 222 So. 9th Street Brooklyne.

Aukų čekius ar pinigų perlaidas (money order) prašoma ra
šyti ‘‘American Red Cross” vardu ir siųsti Lietuvių Komiteto iž
dininkui.

Lietuviai! Stokime talkon Amerikos Raudonajam Kryžiui vi
su savo pajėgumu.

A. R. K. LIETUVIŲ KOMITETAS

P. S. Visas aukas prašome siųsti, pasinaudojant šia iškarpa:
A. R. K. Lietuvių Komitetui,
D. J. Averka, Ižd.
222 So. Ninth Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Pagerbė kleboną
Kovo 5 d. seselių pranciš- 

kiečių mokomi vaikai suren
gė įdomų vakarėlį, kuriame 
pagerbtas varduvininkas kle
bonas, kun. Kaz. Paulionis. 
Vaikučiai suvaidino operetę, 
padeklamavo, padainavo. Pa
sirodė ir vidurinės mokyklos 
mokinių choras.

Programai vadovavo kun. 
V. Pinkus. Sveikinimo kalbas 
pasakė Moterų S-gos 35 kp. 
pirm. M. Brangaitienė ir „A- 
merikos” redaktorius. Kle
bonui įteikta dovanų.

Kun. K. Paulionis padėko
jo seselėms pranciškietėms 
už gražų parapijos vaikučių 
mokymą ir kvietė parapijie
čius siųsti savo vaikus pas 
seseles mokytis tikybos, lie
tuvių kalbos, lietuviškų dai
nų.

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, kovo 12 die
ną, 9 vai. mišių metu, mūsų 
parapijos Šv. Vardo vyrai ir 
visi uolūs parapijos vyrai eis 
bendrai prie Šv. Komunijos. 
Po mišių parapijos salėje bus 
bendras susirinkimas, kurin 
kviečiami visi nariai ir nena- 
riai ateiti.

Arkivyskupas Francis J. 
Spellman praeitą savaitę pa
aukojo Raudonajam Kryžiui 
savo kraujo. Tai jau šeštas 
kartas, kai arkivyskupas 
duoda savo kraujo Raudona
jam Kryžiui.

Siuvėjai Išsiuvo
Komunistus...

Amerikos Raudonojo Kryžiaus Fondui aukoju

Kovo 26, 27 ir 28 dieno
mis mūsų parapijoje bus 40 
valandų atlaidai. Parapijie
čiai turėtų jau dabar rengtis 
šiai metinei šventei.

$ .................

Vardas ir pavardė................................................

Adresas..................................................................

RENKAMOS AUKOS PAVASARIO KONCERTAS

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Lietuvių Komitetas 
pradėjo didelį darbą Raudo
najam Kryžiui pagelbėti. Au
kos jau plaukia. Aukų rinkė
jų būrys dirba, bet reikia 
daugiau savanorių talkinin
kų. Mes kviečiame draugijų 
pirmininkus, sekretorius ir 
kitus jų veikėjus pasiimti 
aukoms rinkti blankas (jų 
galima gauti „Amerikos” 
raštinėje).

Iki šiol daugiausia aukų 
surinko T. Kubilienė, Gen. 
Zovytė, Eug. Karpiūtė, O. Še- 
putienė, O- Rimidienė, EI. 
Jurgėlienė, kun. K. Paulonis 
ir kiti. Plačiau bus pranešta 
kitą savaitę.

Komitetas kovo 26 d. ruo
šia specialias prakalbas. Jos 
bus Apreiškimo par. salėje, 
4 vai. popiet. Prakalbos bus 
paįvairintos atitinkamais 
margumynais.

„Amerikos” Pavasario 
Koncertas šiemet bus balan
džio 30 d. Visos draugijos 
prašomos tą dieną neturėti 
savo pramogų, o visi malo
nūs ’’Amerikos” skaitytojai 
prašomi tą dieną pasižymėti 
savo kalendoriuje.

NAUJI KARIAI

Kovo 9 d. karo laivyno tar
nybon išvyko Juozas Daily- 
da, buvęs Dariaus-Girėno 
Posto adjutantas, tarnavęs 
muitinėje. Namie liko žmona 
Ona ir sūnus Juozas.

Kovo 11 d. kariuomenėn iš
vyksta Juozas Antanavičius.

AUKSINIS JUBILIEJUS

ŽUVO PAZNOKAS

Šiomis dienomis karo de
partamentas pranešė, kad I- 
talijoj, kautynėse, žuvo Jo
nas Paznokas. Jis buvo para
šiutininkas.

Žuvęs karys buvo gimęs 
Brooklyne 1913 m. liepos 7 d. 
Baigęs vidurinę mokyklą iš
vyko Kalifornijoli, kur dirbo 
iki buvo pašauktas į kariuo
menę.

Veronika ir Antanas Ar- 
makauskai šiomis dienomis 
sulaukė vedybinio gyvenimo 
50 metų jubiliejaus. Toks 
reikšmingas jubiliejus atžy
mėtas bažnyčioje pamaldo
mis. Be to, buvo gražus po
kylis.

Armakauskų sūnus yra 
plačiai žinomas grab. St. A- 
romiskis.

Mūsų parapijos Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus sky
riaus susirinkimai būna pir
madienių vakarais, po pamal
dų. Moterys ir mergaitės 
kviečiamos ateiti ir prisidėti 
talkon prie darbo mūsų bran
gių kareivių naudai.

Padėka
Amžinojo Rožančiaus dr- 

jos 5 metų sukaktis gražiai 
paminėta vasario 27 d. Visas 
vakarėlis gražiausiai pasise
kė, ir čia noriu šreikšti padė
ką:

Kleb. kun. J. Aleksiūnui už 
patarimus, atsilankymą ir 
gražius linkėjimus, kun. A. 
Masaičiui — už atsilankymą 
ir linkėjimus; sesutėms pran
ciškietėms ir jų išmokytiems 
parapijos vaikučiams; varg. 
Pr. Dulkei, moterų chorui, 
Vizbarienei (už eiles), Mote
rų S-gos apskr. pirm. S. Su- 
batienei, Gyvojo Rožančiaus 
dr-jos pirm. M. Putinienei— 
už linkėjimus.

Ačiū už aukas ir pagalbą 
darbu: P. Petrylienei, O. Pa- 
nitauskienei, Miklasevičienei, 
E. Strolytei. Ačiū visoms na
rėms už gražų darbą, vsiems 
darbininkams, o svečiams — 
už atsilankymą.

Šia proga draugijos vardu 
dėkoju visiems už visokią pa
galbą per 5 metus. Malonu 
dirbti draugijoj ir valdyboj, 
kai visada turim nuoširdžios 
pagalbos.

Pirm. O. Sijevičienė.

Viena iš didžiųjų darbinin
kų unijų Amerikoje yra 
Tarptautinė Moterų Drabu
žių Siuvėjų unija, kuriai pri
klauso 310,000 narių, šios 
darbininkų sąjungos suvažia
vimas bus š. m. gegužės 29 
d. Bostone. Beveik visi unijos 
skyriai (lokalai) jau turėjo 
susirinkimus, kuriuose rinko 
savo valdybas ir atstovus į 
unijos susivažiavimą.

Prieš susirinkimus komu- 
■ nistai ir jų bendrakeleiviai 
varė plačiausią agitaciją, 
stengdamiesi įpiršti darbi
ninkams tokius asmenis, ku
rie ištikimai klauso įsakymų, 
plaukiančių iš Maskvos. La
biausiai buvo susigrupuota 
aplink 89-tą lokalą, kuriame 
priklauso išimtinai italai dar
bininkai.

89-to lokalo menedžeriu il
gą laiką buvo Luigi Antoni- 
ni, žinomas komunistų ir fa
šistų priešas. Komunistai bu
vo visas savo jėgas sukrovę, 
kad jį išmestų. Prie komunis
tų prisijungė ir fašistinis e- 
lementas; na, ir susidarė 
’’bendras frontas” prieš de
mokratą Antoninį. Balsavi
mo daviniai buvo tokie: 17,- 
805 balsai už Antoninį, o 
prieš — 467...

62-ame lokale demokrati
nių įsitikinimų menedžeris 

i Samuel Shore gavo 8,320 bal
sų, o jo oponentas — 152. Pa
našiai buvo ir kituose loka-

Visur komunstai pra
jos. 'K
?ro9 Wninkai, susipratę dar- 
DUrmkai, puikiai žino, kad 
komunistai nebuvo ir nėra jų 
draugai.

Maspetho Žinios

V. J. Atsimainymo par. 
choras gegužės 7 d. ruošia 
koncertą ir operetę „Provin
cijos viešbutis”. Vadovauja 
muz. Visminas. Vaidins ope
retėje Mar. žemaitis — Bit
ter, EI. Matulionytė, M. Au- 
gustinaitė, Em. Ražickaitė ir 
V. Rokus (jis pasakys vaidi
los monologą apie Lietuvą).

Daugiau apie šią įdomią 
pramogą bus pranešta vėliau. 
Visi prašomi ruoštis.

SUDEGINO PLĖŠIKĄ

Kovo 4 d. vakare Sing Sing 
kalėjime elektros kėdėje a- 
timta gyvybė trims žmogžu
džiams. Louis Lepke Buchal- 
ter, Weiss ir Capone turėjo 
užmokėti savo gyvybe už 
žmogžudystę.

Lepke buvo pagarsėjęs ra- 
keterių ir visokių išnaudoto
jų grupės vadas. Mirties 
sprendimo vykdymas jam bu
vo atidėliotas keletą kartų.

PAKRIKŠTIJO

Wm. ir Amelijos Daubarų 
dukrelė pakrikštyta Kristi
nos Amelijos vardais. Kū
mais buvo Vincas Minsevi- 
čius ir Florence Campbell.

MONDAY • WEDNESDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y. 
EVergreen 8-7871

M.
• FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

Radio Voice of the Lithuanians
i p

METINE VAKARIENĖ

L. S. S. 19 kuopos metinė 
vakarienė įvyks šeštadienį, 
kovo 11 d., Daukanto salėje, 
Jamaica Ave., Cypres Hill.

Bilietai po 2 dol. Rengėjai 
kviečia visus lietuvius atsi
lankyti.

APSIVEDĖ

Edvardas Lesmanavičius, 
jūrininkas, gyvenęs Interna
tional House, Columbia uni
versitete, vasario 22 d. Nor
folk, Va., apsivedė su Caro
lyn Elizabeth Stafford, kilu
sia iš Cortland, New York.

Edv. Lesmanavičius laivy- 
nan išėjo pernai.

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

IŠPILDOMŲ INCOME TAX

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.

v—.................. - - —

AMERIKOS LIETUVIU
[|Įf 1 LKV VISUOMENINI 
r I kultūrinio gyve

ROMA m

ten iš lėktuvų bon 
Kovo 12 d. popif

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
«*

SAVAITRASTIS

HNA KAS PENKTA

Tel. EVergreen 8-922J
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Entered as Second-Cįasim 
Office at Brooklyn. N.i.

Sąjungininkai i 
metu kelis sykius1—8 vakare I . u.o ». 

Penktadieniais uždaryta j $ . • -

Kovo - March 10,1

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161' No. 6th Street

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE) Geriausias pas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIP

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

New York, N. Y
Tiškų sukaktis

Vasario 19 d. lietuvių de
mokratų klubo salėje pami
nėta Juozo ir Sofijos Tiškų 
vedybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktis. Svečių buvo apie 
200. Jubiliatus salėje sutiko 
abi dukrelės ir svočia Dubin- 
skienė, kuri p. Tiškienei įtei
kė sidabrinį vainiką. Piršlys 
Momeika apdovanojo Tiškų 
sidabrine lazdele.

Puotos programai vadova
vo J. Kalėda. Sveikinimo kal
bas pasakė kleb. kun. J. Gu- 
rinskas, K. Kavaliauskas, J. 
Ksčenaitis, Vikrikienė, J. 
Krunklys, J. Bobinas, Tiškų 
dukrelės 
ja, Mrs. 
svočia ir

Tiškai 
visiems svečiams už netikė
tai jiems surengtą siurprizo 
puotą. Vyriausia rengėja bu
vo p. Dikson, Lapavitienė, B. 
Markūnienė, P. Križinauskie- 
nė, Šilkaitienė. Šeimininku 
buvo A. Bluožis; prie alučio 
patarnavo J. Misevičius ir K. 
Kavaliauskas.

Svočia Dubinskienė nuo 
savęs Tiškams aukojo 25 dol. 
sidabru, o nuo visų svečių 
jiems įteikta sidabrinis ka
vai setas ir 50 dol. pinigais. 
Be to, Aparoniai aukojo savo 
rankų darbo druskinę ir pi- 
pirnyčią. J. Baranauskas 
daug pagelbėjo maistui su
pirkti.

Juozapina ir Glori- 
Dixon, Gaigalienė, 
piršlys.
nuoširdžiai dėkojo

J. Kranklys

LIETUVOS VYČIAI 
MINĖS ŠVENTĘ

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

Tą dieną 9 vai. ryte šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje,

INCOME TAX 
IŠPILDOME

Šie trys
flšran-

Mūsų vyriausy
A nacių -„uiirvti dinlonu

į santykius su kit 
rikų respublikom

palaikyti diplonu 
tykius su naujo 
prezidento vyri 
mūsų šalies pay 
ka Čilės respubli 
do vieningumą i 
nente.

, Net ir Sumne 
. seniai pasitraul 
3 bes departamen 

Smdiio- ®®0 PareiCT. 
tas dabartiniu 
žygiu. Jis nūn 
rikos respubli! 
ibiavimas remi 
biu dėsniu: n< 
kitos valstybe

^Lenkijai 
nrian. Tą 
imli ir 1939Elizabethe, N. J., bus 

čių intencija mišios ir 
komunija. Po mišių buj tautos 
kandžiai Winfield Scot 
būtyje.

Apskrities 
bus 3 vai. popiet „La 
bendrovės salėje.

Vyčių apskrities šokli 
balandžio 15 d. šv. Jur 
jos salėje, Newark, N. Jį 

Roman orkestras.Al

suvažia

ŽUVĘ LIET

nau-

$ atsakymas
; būti ar-

Karo Departamenta 
neša, kad pietų Pacifiko 
te žuvo seržantas Juož 
Karčiauskas, kurio 
Barbora gyvena 291 B 
Ave., Kearny, N. J.

^kryžW; 

įiė savo ge- 
Jungtinių A- 

tybŪĮ, griežto

Argentinos 
suras kelią 
Svarbu, kad 
sienio, ypač 

,jeAiri.mosiįjųvid

Airijoje laisvai keli 
ir Japonijos aybės” rede

M kurie, nė-
Tfšaudoja savo 

hi. Tai nepa-
B labai artimo-

PARDUOD

skandalinga 
mįslą „Am 
go” adresu 
ir „Drauge 
vo griežta 
neturįs jol 

Bet iki 
daktorius

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

Apdraudžia viską, kapisneutralumo, 
ko prašo. Apdraudžiu (Įlais neutralu- (nors prie 
rinu^ ir žmones.

K’iįį^itės:

Joseph Vastun|™-
Real Estate Insuran

496 Grand St., Brooklyn, ,
Tel. EVergreen 7-167 ^jtalųkara-

skė paklausyti 
»Jie ir toj

pasielgus 
įsuk elgsenai Praeit 

r® sekama. LAmerik 
daktoria 

neseniai parla-įžodžiais 
je viešai išreiš- Ringais..

•I Kai 
alio ir maršalo į viešos! 
nklžia. Italijos '.ir „vie 
^es socialistai iri skelbė 
■tokiu Churchillio I „žygis 
š pasipiktino. 'aišku,
i Neapolyje buvo įtis or 
įtrinkimas. Kelilsuom

Clement Voketai
Advokatas

41-40 — 74th Stre iitalų šaukė prieš

Jackson Heights, N.

NEwtown 9 - 5972

Saugok Savo

prieš Emanuelį,! Ke 
$0. Buvo net pla-ltebėi 
iašu „Tegyvuoja Ūpai 

įpras 
Ii paskelbta, kadi ano 
Stalinas ir marša-Ituv 
lo nutarė pasikeis- Ipai 
ūmiais atstovais, trik 
ir Churchill dabar-^pe 
valdžios nėra pri
mas įau pripaži

di 
bi 
fc

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūrėjin
AKINIAI prieinamiausi(|tą dabar darys Ita- 

 

kainomis pagal jų rūšis.|nistai. Jei jie būtų 
i Bimbos masto, 

ėtų šlovinti Ba-
Si {staiga įsteigta prieš 40

Mommas dar

s?

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš 
lyginimų, plasteriavima, šaligat
vių cementavima ir kt. darbus.

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

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

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

kelis mė-

poli- „ 
Ji®liepia Jmi

s O

nt

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.

i*

OPTOMETRISTAS — O 

894-398 Broadway, Brooklyn, N

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai 

KASDIEN
Patogi Vieta Užejimui 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

ir Suomijos taikos 
darnos. Suomiai 

rusų sąlygas 
ias atmetė. Tarp 
sąlygų yra viena, 
lietuvius, latvius

reikalauja, kad 
tik grąžintų karo 
Ms, bet ir Lie- 

ir Estijos gy- 
fJie nuo okupaci- 

į Suomiją.
Utvijos ir Esti- 
inėra belaisviai, 
įtaikoma poli

ces jie yra 
„Wliai. Tokių 
^vimas Rusijai 
į nirtį, o visai 

žmonijai-tam-

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH K R U C J

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND A VENŲ® 

Maspeth, N. Y.
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