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ROMA NEIŠVENGIA BOMBARDAVIMO
Sąjungininkai paskutiniu 

metu kelis sykius „aplankė” 
Romos geležinkelių centrus ir 
ten iš lėktuvų bombardavo.

Kovo 12 d. popiežius Pijus

nai vadovai 
ikinimo kal- 
kun. J. Gu- 
iliauskas, J. 
rikienė, J. 
linas, Tiškų 
na ir Glori- 
Gaigalienė,

ja priėjo naujos kryž-
:Ji susilaukė savo ge- 

" į draugo, Jungtinių A-
)s Valstybių, griežtone^kadp'^ >S Valstybių, griežto 

te žuvo šeria: eryje, šiaurinėje Airi- 
Karčiauskas, į 
Barbora gyrg įnės. 
Ave., Keany,:

į santykius su kitomis Ame- 
rikų respublikomis.

Mūsų vyriausybė atsisakė 
palaikyti diplomatinius san
tykius su naujo Argentinos 
prezidento vyriausybe. Bet 
mūsų šalies pavyzdžiu nese
ka Čilės respublika. Tai skal
do vieningumą šiame konti
nente.

Net ir Sumner Welles, ne
seniai pasitraukęs iš valsty
bės departamento vadovo pa
dėjėjo pareigų, nepatenkin
tas dabartiniu vyriausybės 
žygiu. Jis nurodo, kad Ame
rikos respublikų bendradar
biavimas rėmėsi labai svar
biu dėsniu: nesikišti į viena 
kitos valstybės vidaus tvar
kymąsi.

Argentinos žmonės patys 
suras kelią į demokratiją. 
Svarbu, kad jie nejustų už
sienio, ypač galingųjų, kiši
mosi į jų vidaus reikalus.

XII viešai vėl kreipėsi į ka
riaujančias šalis, prašydamas 
palikti Romą už karo veiks
mų. Bet naciai neištraukia 
savo pajėgų iš Romos ir vis 
iš Romos siunčia savo dali
nius į pietinės Italijos fron
tą.

Kovo 15 d. Sąjungininkai 
bombardavo Cassino miestą, 
kur vokiečiai rodė didžiausio 
priešinimosi. Iš Cassino mies
to likę tik griuvėsiai ir ly
gumos—tokio bombardavi
mo šiame kare gal dar nebu
vo matęs nė vienas miestas. 
Numesta 1,400 tonų bombų. 
Kovo 14 d. prezidentas Roo
sevelt pareiškė, kad Sąjungi
ninkai ir toliau stengsis ne
sunaikinti tikybinių ir kultū
rinių paminklų, kol tokių vie
tų naciai nenaudoja kaip mi- 
litarinių centrų.

Lietuvoje Veikia Slapta Radijo Stotis
*

RUSAI ARTĖJA ODESOS LINK
Maskva, —r Pranešama, 

kad generolo Malinovskio va
dovaujamos armijos, užėmu
sios Ukrainoje Kersoną, ap
supę keliolika vokiečių divi
zijų, apie 37 mylias į rytus 
nuo Nikolajeve*. 10,000 vokie
čių krito mūšyje, 4,000 pate
ko į nelaisvę^1 paimta daug 
ginklų.

Daugiausia rusams šios sa
vaitės pradžioje pasisekė žy
giuose į Nikolajevo uostą, 
prie Juodųjų jūrų, ir į Vini- 
cą, vokiečių likusią tvirtovę 
vidurinėje Ukrainoje.

Kitoje vietoje generolo Ko- 
nevo vadovaujami daliniai iš-

statė pavojun Odesos gele
žinkelį.

Ypatingai svarbus rusams 
Kersono paėmimas. Jų ran
kose Kersonas atidaro pla
čius kelius Dniepro fronte. •

Liko Be Namų 
Du Milijonai

Stockholmas. — Čia nu
girsta slapta Lietuvos radi
jo stotis. Iš Lietuvos praneš
ta, kad naciai uždaro savo 
ginklų dirbtuves Rygoje.

Ryšium su rusų armijos 
artėjimu Latvijos link, naciai 
yra labai susirūpinę.

Vokiečių kontroliuojamos 
žinių agentūros pranešimu, 
šios savaitės pradžioje rusai 
bombardavo septynius Esti
jos miestus: Taliną, Voru, 
Viljandi, Parnu, Paide, Rak- 
vere ir Tapą. Tai vis geležin- 

| kelių centrai.

Maskvos radijas pranešė, 
kad Estijos sostinės, Talino 
miesto, gaisrai buvo matyti 
už 150 mylių po to, kai rusų 
lakūnai numetė bombas.

Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos žmonės šiuo metu yra dar 
labiau prispausti.

Maskvos pranešimai skel
bia, kad naciai yra pasiryžę 
išgabenti Vokietijon visus 
pajėgius vyrus ir moteris. 
Neklausą naujų įsakymų bū
sią vietoje šaudomi.

- .. . XXVIA 4 bVLlLiai,
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AIRIJAI GRESIA VISIŠKA BLOKADA
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rAKDĮI i. špionažui. Tai nepa- 

ma būklė labai artimo- 
tnynystėje.
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kos prašymo. Jie ir to J 

Apdraudžia teį laikytis neutralumo.
šiais laikais neutralu- 
eįmanomas.
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navimas teisu
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skienė nuo 
ikojo 25 dol. 
visų svečių 
labrinis ka- 
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aukojo savo 
skinę ir pi- 
Jaranauskas 
maistui su-
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Prieš kelias savaites „Vie
nybės” redaktorius paskelbė 
skandalingai melagingą iš- 
mįslą „Amerikos” ir „Drau
go” adresu. Ir „Amerikoje” 
ir „Drauge” tas išmįslas bu
vo griežtai paneigtas, kaip 
neturįs jokio pagrindo.

Bet iki šiol „Vienybės” re
daktorius neparodė drąsos 
nors prisipažinti negražiai 
pasielgus.

Praeitą savaitę „Dirvoje” 
„Amerikos” ir „Draugo” re
daktoriai išplūsti aršiausiais 
žodžiais. Jie pavadinti kvis- 
lingais...

Kai vyriausi tautininkų 
viešosios nuomonės reiškėjai 
ir „vieningo” lietuvių darbo 
skelbėjai švaistosi tokiais 
„žygiais”, tai daugiau nei 
aišku, kokio kelio turi laiky
tis organizuotoji katalikų vi
suomenė.

Londonas. — Ministeris rija greitai pateks į blokadą, 
pirm. Churchill tautos atsto-. Tai gresia airiams badu. Vien 
vų rūmuose kovo 14 d. pa- tik sustabdymas anglių pris- 
reiškė, kad sustabdymas su
sisiekimo su Airija yra dalis 
pirmojo žingsnio visiškai at
skirti pietinę Airiją nuo pa
saulio, nes artėja kritiškasis 
karo momentas.

Churchill paminėjo, kad jo 
vadovaujama vyriausybė pil
nai pritarė Amerikos žygiui, 
kuriuo Airijos vyriausybė 
buvo prašyta prašalinti iš 
Dublino, airių sostinės, Vo
kietijos ir Japonijos atstovy
bių narius.

Airijoje manoma, kad Ai- , - -rv.„ 160 balsų 10 atmetė Ru-

tatymo suparaližuotų Airi
jos visą industriją. Nežiūrint 
didžiausių pavojų, airiai esą 
nusistatę laikytis savo pasi
rinkto neutralumo.

Bernas. ■ 
vykę iš Vokietijos asmens 
praneša, kad Berlynas yra la
bai sunaikintas. Daugiau nei 
du milijonai Berlyno gyven
tojų liko be namų. Vargu ar 
yra likęs nors vienas Berly
ne namas, kurs būtų nepa
liestas bombardavimo pada
rinių.

Tuo pačiu pranešimu, Ber
lyno centre visai sunaikinti 
kaizerio sosto įpėdinio rū
mai, protestantų katedra, bu
vusieji tautos atstovų rūmai, 
didieji viešbučiai ir keli te
atrai.

Taliną, 
kaip praneša suomių „Uusi 
Suomi” laikraštis, 350 žmo
nių užmušta, 600 sužeistų, 1,- 
320 namų sunaikintų.

— Iki pereitų metų gruo
džio 10 d. turėjo įsiregistruo
ti visi Kaune gyvenantieji gy
dytojai, dantistai, pribuvė
jos, slaugės ir kitas pagalbi
nis medicinos personalas.

A. R. K. PRIIMA LAIŠKUS LIETUVON

Žuvo Gayda

SUOMIAI ATMETĘ TAIKOS SĄLYGAS
Stockholmas. — Čia gautas 

kovo 15 d. pranešimas apie 
Suomijos tautos atstovų 
sprendimą:

Suomijos tautos atstovybė

vokiečių divizijas; 2. atiduoti 
teritoriją, kurią Rusija karu 
buvo atplėšusi 1939-1940 m. 
žiemą; 3. išduoti Rusijai vi
sus Pabalčio pabėgėlius.

Keletą kartų jau teko pas
tebėti Amerikos anglų kalba 
spaudoje iš piršto išlaužtų 
prasimanymų, kad, esą, po 
ano karo Nepriklausoma Lie
tuva buvusi grynai vokiečių 
padaras. Kadangi tokie ame
rikiečiai Lietuvos praeities 
per daug nepažįsta nė me
džiagos apie ją neturi, mums 
buvo įdomu, kas juos taip in
formuoja.

Pasirodo, kad tai lietuviš
kųjų komunistų darbas. An
tai, jau ir savo spaudiniuose 
lietuvių kalba jie pradėjo 
šaukti, kad ir Dr. J. Basana
vičius ir kiti Lietuvos Tary-, 
bos nariai buvę vokiečių po- ( 
litikos vykdytojai. Jie įrodi-; 
nėja, kad toji Taryba vos ne- ■

Londonas. — Romos radi
jas pranešė, kad Romos dalių 
bombardavimo metu užmuš
tas Virginio Gayda. Drauge 
su juo žuvusi visa šeima.

Gayda buvo įžymiausias 
fašistų laikraštininkas, vy
riausias Mussolinio nuomo
nės reiškėjus ir aiškintojas. 
Jis redagavo „Giornale d’Ita- 
lia” dienraštį, kuriame daž
nai puldavo demokratines 
valstybes.

sijos pasiūlytas taikos sąly
gas. Vyriausybė įgaliota tęs
ti karą toliau.

Suomiams labiausia nepa-

MIRĖ TEISĖJAS

Kovo 9 d. vakare nuo šir- 
_____ ___________ dies smūgio staiga mirė tei- 

tikusios trys rusų sąlygos — sėjas Peter J. Brancato, italo 
reikalavimai: 1. internuoti emigranto sūnus,

MALDŲ VAJUS UŽ LIETUVOS LAISVĘ

Willkie Gauna 
Šalininkų

Concord, N. H. — Kovo 14 
d. New Hampshire valstybės 
respublikonai rinko savo at
stovus į tautinę respubliko
nų partijos konvenciją. Dau
giausia išrinkta tų kandida
tų, kurie buvo pasisakę, kad 
balsuos už Wendell L. Will- 
kie kandidatūrą.

Demokratų sąraše išrinkti 
nėja, kad toji Taryba vos ne-! visi, kurie buvo pasisakę už 
pardavusi Lietuvos vokie-, ketvirtą terminą prezidentui 
čiams, o pamiršta, kad kaip , Rooseveltui.
tik toji Taryba išvairavo Lie
tuvą iš vokiečių nagų ir pas
kelbė Nepriklausomą Lietu
vą. Tur būt, ir komunistai

Pamiršo Marksą

„Esu sveikas. Tave myliu.” 
„Svajoju tik apie tave.” „Ta
vęs užmiršti negaliu.” „Mel
skis, kad tik taika greičiau 
įvyktų.” „Lauksime žinių nuo 
tavęs.”

Toki pranešimai dažniau
siai atkartoti tūkstančiuose 
Raud. Kryžiaus pranešimų 
tarpe kariaujančių šalių ci
vilių.

Amerikos Raudonasis Kry
žius persiuntė per 3,500 to
kių pranešimų tarpe giminių 
ir draugų Jungt. Valstybėse 
ir Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos.

Pranešimai turi būti trum
pi. Raudonasis Kryžius .nus
tato 25 žodžius kiekvienam. 
Bet tie pranešimai neišpasa
kytai nuramina šeimas ir 
draugus, kuriems reguliarūs 
susisiekimo būdai yra karo 
nukirsti.

Pranešimai yra asmeniški, 
bet vistiek jie nupiešia pa
saulines aplinkybes ir karo 
įvestus pakeitimus. Kai ku
riems žinios iš užsienio yra 
labai liūdnos, nes artimi ran
dasi koncentracijos stovyklo
se, mylimieji mirę, namai su
naikinti. Kitų negalima rasti. 
Bet yra ir linksmų žinių. 
Gimtadienio ir kiti pasveiki
nimai siunčiami, ir visada 
vra žinių apie gimimus ir ap- 
sivedmus. Nors žinios blogos 
bet vis raminančios, kaip „ta-

vęs negalime užmiršti; nesi- 
rūpifik; mūsų upas geras; ti
kime pasimatyti po karo.” 
Viena motina rašo „gyvenu 
tik tave vėl matyti.”

Kartais pranešimai greitai 
persiunčiami. Kartais sulai
ko cenzūra arba sunku suras
ti kam siunčiama. Trys mė
nesiai yra greičiausias per
siuntimo laikas. Paprastai i- 
ma keturis mėnesius. Prieš 
metus buvo 7 mėnesiai. Siųs
ti pranešimą ir gauti atsaky
mą imdavo nuo 8 mėnesių li
gi metų laiko.

1943 m. Raudonasis Kry
žius persiuntė 780,000 prane
šimų. Reikalaujama,. kad juT' 
būtų išrašyti Raud. Kryžiaus 
civilių pranešimų blankose, 
kurias galima gauti kiekvie
name vietiniame Raudonojo 
Kryžiaus skyriuje. Jeigu kon
taktas su giminėmis ir drau
gais nepalaikomas, galima 
nusiųsti užklausimą apie tai, 
ne išrašyti pranešima. Vieti
niai skyriai persiunčia pra
šymus į National Red Cross 
Headquarters, iš kur per cen
zūros biurą jie siunčiami į 
Tarptautinį Raudonojo Kry
žiaus Komitetą Genevoj, per- 
siutimui į nurodytą šalį, kur 
Raud. Kryžiaus darbininkai 
įteikia adresuotam asmeniui. 
Taip pat daroma su praneši
mais iš kitų šalių. .

Nenutrūkstanti eilė šv. Mišių už Lietuvos Laisvę!
(Nuo vasario 16 d., 1944 iki vasario 16 d., 1945)

Kovo 17 — Šv. Kazimiero par., East Vandergrift, Pa.
Kovo 18 — Šv. Jurgio par., Chicago, Ill.
Kovo 19 — Šv. Ritos parapijoj, Haverhill, Mass.
Kovo 20 — Seserų Pranciškiečių Vienuolyne, 

burgh, Pa.
Kovo 21 — Šv. Jurgio par., Chicago, Ill.
Kovo
Kovo
Kovo
Kovo
Kovo
Kovo 27 — Šv. Pranciškaus par., Miner Mills, Pa.
Kovo 28 — Švč. Trejybės par., Wilkes Barre, Pa.
Kovo 29 — Nekalto Prasidėjimo par., Cambridge, Mass.
Kovo 30 — Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų Vienuolyne, 

Elmhurst, Pa.
Kovo 31 -— T. T. Saleziečių Vienuolyne, N. J.
Balandžio 1 — Šv. Juozapo par., Scranton, Pa.
Balandžio 2 — Šv. Juozapo par., Donora, Pa.
Balandžio 3 — T. T. Saleziečių Vienuolyne, N. J.
Balandžio 4 — Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų Vienuo

lyne, Elmhurst, Pa.
Balandžio 5 — T. T. Pasijonistų Vienuolyne, Brighton, 

Mas..
Balandžio 6 — Šv. Jurgio par., Norwood, Mass.
Balandžio 7 — Didysis Penktadienis.
Balandžio 8 — Seserų Nukryžiuotojo Vienuolyne, Elm

hurst, Pa.
Balandžio 9 — Šv. Jurgio par., Shenandoah, Pa.
Balandžio 10 — T. T. Pasijonistų Vienuolyne, Brighton, 

Mass.
Balandžio 11 — Šv. Jurgio par., Chicago, Ill.
Balandžio 12 — Šv. Marijos Villa, Elmhurst, Pa.
Balandžio 13 — Nekalto Prasidėjimo par., Cambridge, 

Mass.
Balandžio 14 — Šv. Jurgio par., Chicago, Ill.
Balandžio 15 — Šv. Kazimiero par., Pittsburgh, Pa.
Balandžio 16 — T. T. Pasijonistų Vienuolyne, Brigh

ton, Mass.
Neleiskime šių šv. Mišių už Lietuvos laisvę eilei nutrūk- 

Dar nevisi kun. klebonai pareiškė savo sutikimą daly
vauti šiame kilniame vajuje. Malonėkite nepertraukiamos 
eilės sudėtinių Mišių parapijose už Lietuvos laisvę reika
lais kreiptis:

MALDOS APAŠTALAVIMAS
St. Robert’s Hall., Pomfret Centre, Conn.

Pitts-

22 — Šv. Marijos par., Wanamie, Pa.
23 — Šv. Petro ir Povilo par., Sugar Notch, Pa.
24 — Šv. Mykolo par., Scranton, Pa.
25 — šv. Juozapo par., Duryea, Pa.
26 — Šv. Antano par., Detroit, Mich. SURASTAS ANTRAS PENKETUKAS

Buenos Aires. — Šios sa
vaitės pradžioje Argentinos 
spauda paskelbė, kad Argen
tinoje yra viena tėvų pora, 
kuri pernai liepos 11 d. susi
laukė penkių kūdikių — trijų

KASDIEN 12 LAIVŲ

dukterų ir dviejų sūnų. Lai
mingi penketuko tėvai — 
Franco ir Viliota Diligenti. 
Tėvas yra vidutinio turtingu
mo ūkininkas.

Tėvai savo penketuką au
gino slėpdami nuo visų — jie 
nenorėjo tokio garsinimo, ko
kio susilaukė Kanados Dion
ne šeima.

Angliškai leidžiamo laik
raščio „Herald” reporterė 
Leila Shaw paskelbė mačiu
si visą penketuką ir pažymė
jo, kad visi kūdikiai labai ge
ros sveikatos.

Washington. — Laivyno 
sekretorius pulk. Knox pra
nešė, kad šiais metais, Ame
rika kasdien paleis į darbą 
dvylika naujų laivų, neskai
tant mažų laivų. Šiemet lai
vynui reikės 550,000 vyrų. 
Numatoma, kad laivyno pa
jėgose turės būti 3,700,000 
vyrų.

supranta, kad Nepriklauso-j Kovo 14 d. sukako 61 me- 
ma Lietuva yra laisva, atski- į tai, kai mirė Karolis Mark- 
ra nuo visų kitų valstybių Ša- j 
lis. Bet tie komunistai, šmeiž
dami visa, kas buvo lietuviš
ka ir nepriklausoma Lietuvo
je, pamiršta, kad Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mas labai nepatiko vokie
čiams, kad laikraščiai su tuo 
paskelbimo tekstu buvo vo
kiečių konfiskuoti, kad vo
kiečiai sumanė visokias savo 
generolų maištininkų grupes, 

i ketinusias panaikinti Lietu
vos laisvę...

Viso to bolševikai nemato, 
ketvirto Atrodytų, kad jie viena aki-

’ ", būtent, tąja aki- [ vo artimas prezidento Roose- 
epastovumas atsiliepia ' mi, kuri mato teisybę. I velto draugas.

prieglauda, nes jie yra 
hiai pabėgėliai. Tokių 
ių išdavimas Rusijai 
tų jiems mirtį, o visai 
zuotai žmonijai—tam
pią gėdą.
lėkime, padorumas dar 
isur išnykęs.
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•fis susilaukta ketvirto Atrodyti 
FOT^jdento. Jos vidaus po1 i- mi akli,
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sas, marksistinio socializmo 
tėvas, knygos „Kapitalas” 
autorius.

Komunistai garsiai šauk
davo Markso vardu, bet jo 
mirties sukakties dienoje 
Maskvoje nė vienas laikraš
tis nė žodeliu neužsiminė.

UŽSIMUŠĖ MECHANIKAI

K

Mirė Van Loon
d.
62

Greenwich. — Kovo 11 
mirė rašytojas Van Loon, 
metų, kilęs iš Olandijos.

Van Loon yra parašęs daug 
knygų, ypač iš istorijos. Bu-

ti!

Kovo 14 d. La Guardia lėk
tuvų stotyje įvyko pirmutinė 
nelaimė — nukrito keleivinis 
lėktuvas, užsidegė, o jo lieps
nose žuvo du jauni mechani
kai.

Stotyje buvusį lėktuvą pa
siėmė du mechanikai, neturį 
skraidymo patyrimo, ir paki
lo į padanges. /

your Red Cross alins side!

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. LAUčKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

ŽUVO GINDAMAS AMERIKOS MISIJĄ
Kovo 18 d. sueina 25 me

tai, kai ' vokiečių peršautas 
Kaune mirė lietuvis savano
ris Pr. Eimutis, begindamas 
iš Amerikos atvykusią maiti
nimo komisiją. Pr. Eimutis 
buvo gimęs 1897 m. Rajun- 
ciškių kaime, Ariogalos val
sčiuje. (Jei būtų gyvenęs, šie
met jam būtų 47 metai). Per 
Didįjį karą buvo išvykęs į 
Rusiją ir ten tarnavo kariuo
menėje. 1917 m. Maskvoje 
baigė karo šoferių mokyklą. 
1918 m. grįžo į Lietuvą ir se
kančių metų sausio 11 d. įsto
jo savanoriu į Kauno komen
dantūrą. Buvo paskirtas į 
mokomąjį būrį. Jam teko eiti 
sargybą, kai 1919 m. kovo 15 
d. į Lietuvą atvyko Jungt. 
Amerikos Valstybių niaitini- 
mo komisija, kuri sustojo 
Metropolio viešbutyje Kaune. 
Kauno įgulos vokiečių karei
viai parodė nedraugiškų išsi
šokimų prieš USA ir naktį iš 
kovo 16 d. į 17 d. kai kur nu
plėšė iškeltas USA vėliavas. 
Kovo 18 d. apie 3 vai. po pie
tų ties Metropolio viešbučiu 
susirinko apie 40-50 vokiečių 
kareivių. Pasirodė ir auto
mobilis, iš kurio iššokęs vie
nas vokietis skubiai metėsi į 
viešbučio duris, kur buvo mi
nėtoji amerikiečių delegaci
ja. Sargybiniai sukryžiavo 
"ginklus ir vokiečiui užtvėrė 
kelią. Vokietis stūmė lietuvį 
sargybinį į šalį ir mėgino įsi
veržti. Sargybinis norėjo pa
grasinti šautuvu, bet tuo tar
pu vokietis išsitraukė revol
verį, šovė į sargybinį Eimu
tį ir dviem šūviais užmušė 
vietoje. Kulka pataikė į de
šinį šoną, išėjo per kitą ir į- 
lindo į ranką. Antrasis sar
gybinis norėjo šauti, bet pa
sijuto esąs sučiuptas kokių 
aštuonių aplink stovėjusių 
vokiečių. Sargui perspėjus 
sargybos viršininkas atbėgo 
žemyn nešinas revolveriu ir 
šovė į vokietį, sužeisdamas 
jam ranką. Sargybos virši
ninką apsupo jau įsiveržusie- 
ji vokiečiai, atėmė ginklą ir 
jį atidavė vienam vokiečiui 
vesti į jų kriminalinį skyrių. 
Pavedėjus apie 200 žingsnių, 
sutiko lietuvį karininką, kurs 
atėmė iš vokiečio lietuvį karį 
ir atvedė atgal.

Per kraujus vokiečiai įsi
veržę vidun ieškojo kamba
rio, kur buvo amerikiečių de
legacija apsistojusi. Tuo tar
pu aplink viešbutį susirinkusi

kauniškių minia pakėlė truk- 
šmą. Vokiečiai metėsi laukan 
ir norėjo su automobiliu iš
važiuoti, bet minia neleido. 
Vokiečių žandaras keikda
mas vaikė žmones, norėda
mas padaryti taką. Atbėgę 
keletas karininkų areštavo 
užmušėją ir norėjo vesti į ko
mendantūrą, bet kiti vokie
čiai nedavė. Skubiai iššaukta 
lietuvių kareivių kuopa, kuri 
grandine apsupo viešbutį. 
Atmosfera buvo labai įtemp
ta. Kai areštuotuosius vokie
čius vežė į komendantūrą, ki
ti vokiečiai aplinkui rėkė:— 
Draugai, į kovą. Kulkosvai
džius...” Dar trukšmui tebe
sitęsiant parvažiavo lankiusi 
frontą amerikiečių delegaci
ja. Atvykęs vokiečių vyres
nysis aiškinosi... Delegacija 
pareiškė, kad telegrafuos 
Taikos Kongresui.

Savanoris Pr. Eimutis žuvo 
teturėdamas tik 21 m. am
žiaus. Apie tą įvykį ano meto 
laikraštis rašė:

— Jis drąsiai savo kūnu 
užstojo kelią žiauriai pikta
darystei. Jis savo krauju už
rašė mūsų tarptautinius po
litinius santykius.”

Sekantį rytą į gedulingas 
pamaldas susirinkusi minia 
negalėjo tilpti Įgulos bažny
čioje. Karstas papuoštas vai
nikais ir tautinėmis spalvo
mis. Pirmose vietose Lietu
vos ministerial, prancūzų ka
ro misija (atnešusi vainiką 
su savo spalvomis), net gi 
vokiečių kareivių tarybų at
stovai. Pamaldų metu gieda 
solistai. Išlydint iš bažnyčios 
karo orkestras liūdnai grie
žė gedulo maršą. Išsirikiavo 
ilga procesija, kurios prieša
kyje jojo 7 gusarai, su dau
gybe vainikų ėjo mokyklų 
gimnazijų, kursų atstovai. 
Kapinėse kun. Bumša pasakė 
pamokslą, pabrėždamas Pr. 
Eimučio parodytąjį pasišven
timą savo pareigai. Ant ka
po sudėta 22 vaininkai. Lai
kraštis „Lietuva” ta proga 
rašė:

— Lietuvių Tauta, dėl ku
rios Tu žuvai, Tau tinkamą 
patarnavimą suteikė. Ji neuž
mirš ir toliau garbingai žū
vančių sūnų. Pranai! Tu jau 
nepirmas tokia auka, bet ti
kimės gal paskutinė... Ilsėkis 
amžinoj ramybėj Danguj. Te
esie Tau lengva Lietuvos že
melė.”

PASAKOMIS TIESAI NEPATARNAUSIM
Atsakymas Brošiūrėlės Kritikui

Pereitą savaitę Brooklyno i 
„Vienybės” skiltyse tūlas J. 
J. Bielskis ilgoku straipsniu 
bandė „kritikuoti” mano pa
rašytą brošiūrėlę, būtent, 
„Significance of Ruthenian 
and Muscovite Elements in 
Lithuanian History”.

Kiekvienas raštas būtinai 
turi susilaukti kritikos! Bet 
labai gaila, kad minėtas kri
tikas pasirinko nelabai gar
bingą ir nelabai „kultūringą” 
būdą savo nuomonei išreikšti. 
Pigu yra šimtais žodžių iš
niekinti tuos dalykus, kurie 
mums nepatinka! Bet nevi- 
sada lengva yra įrodyti tai, 
kas atrodo neva tikrove.

Kritikas J. J. Bielskis savo 
straipsniui pasirinko šią te

zę: „Toji brošiūrėlė sudaro 
nepageidaujamo įspūdžio, pa
neigia Lietuvos ir lietuvių 
reikalus.” Pasveikinti p. Biel- 
skį būtinai reikėtų, jeigu jis 
savo tezę būtų įrodęs! Bet, 
priešingai, žmogus pasirodė 
mažai žinąs Lietuvos istori
jos, nelabai mokąs skaityti, 
dar prasčiau pažįstąs anglų 
kalbą, ir visiškai atsidavęs 
savo jausmams! Beveik kiek
vieną istorinį faktą, istori
nių dokumentų patvirtinimą, 
jis paneigė! Todėl reikalinga 
tiktai sekančias pastabas pri
dėti:

1. Istorinių faktų jokis 
žmogus niekados nepajėgs 
panaikinti! Faktas yra, kad 
lietuviai per amžius gyveno

savo kaimynų, rytinių slavų Į 
ir lenkų, apsupti! Kritikas
Bielskis rašė: „Lietuviai jau 
pasirinko kitus kaimynus— 
Baltijos ir Skandinavijos val
stybes...” Na kaipgi? Kada? 
Juk, rodos, dar ir šiandien 
lenkai Vilniaus ieško? Rodos, 
dar ir šiandien Stalinas visą 
Lietuvą savinas! Faktų pa
neigti negalima!

2. Vėl p. Bielskiui nepatin
ka, kad lietuviai savo vals
tybės dar 12-tame šimtmety
je nebuvo sukūrę! Kitas .am
žinai istorikų patvirtintas 
faktas! Jeigu ne tiesa, tai pa
sakykite, kasgi sujungė lie
tuvius? Argi ne Mindaugas? 
Nebūsime jau šiandien toki 
naivūs, kaip tie sulenkėję 
Lietuvos plikbajorai 16-tame 
šimtmetyje, kurie stengėsi 
iškildinti Lietuvos kunigaikš
čius iš Palemono (Publijaus 
Libono), tūlo romėnų karve
džio. Negi pasauliui skelbsi
me, kad meilės dievaitės Mil
dos sūnus davė dabartinio 
Kauno pradžią? Visi istorikai 
greitai pasijuoktų iš mūsų 
tada, ir greitai nuplėštų ne
teisybės kaukę. Iš tikrųjų, to
kios svajonės netinka net 
gimnazistui, nes tuščios pa
sakos! Gal vaikutis dar pri
imtų!

3. Mums lietuviams jokios 
gėdos nėra, kad Lietuvos ku
nigaikščiai vedė kitatautes. 
Argi beveik ne visi visur se
novės valdovai taip darė ? 
Tur būt, minėtas kritikas ne
pastebėjo šių žodžių ,psl. 11: 
„It must be carefully noted 
nevertheless, that the Ruthe
nian cultural influence in no 
direct way affected the mas
ses of ordinary Lithuanian 
people living in Lithuania 
proper (Nemunas and its tri
butaries), but simply certain 
individual personalities, who 
were active in some capacity 
in the politics of the Lithua
nian state at that time.”

4. Net ir paprastas gimna
zistas šį faktą žino: Tikra 
civilizacija Europos kraštuo
se pasirodė tiktai su krikščio
nybės įvedimu! O štai kiti 
faktai: rytiniai slavai krik
ščionybę prisiėmė 988 m., len
kai 966 m., o lietuviai 1387 m.

5. Neabejoju, kad kritiko 
p. Bielskio tikslas buvo ge
ras. Jisai ketino atlikti ge
rą darbą. Bet žmogus, kurio 
širdies norai stipresni už pro
tą, kurio jausmai kovoja 
prieš faktus, tasai žmogus 
nedaug nuveiks! Kiekvienas 
sumanus tos brošiūrėlės skai
tytojas greitai patėmijo, kad 
29 puslapių tikslas buvo A- 
merikos visuomenei parodyti, 
kaip rytiniai slavai ir lenkai 
guldė visas savo jėgas prary
ti lietuvybę! Ir jiems nepa
sisekė! Kritikas, tur būt, ne
skaitė psl. 28-29: „Today the 
modern Russian state has 
once again set forth claims 
to Lithuania and its people... 
What will the significance of 
the Eastern Slavonic element, 
as represented by the Rus
sian state of Moscow, be on 
Lithuanian history today?” 
Kitais žodžiais, ar rusai šian
dien pražudys Lietuvą, ar ir 
vėl jiems nepasiseks?

6. Tos brošiūrėlės autorius 
gal yra peržiūrėjęs ir per
skaitęs įvairiausiuose knygy
nuose daugiau knygų, negu 
minėtas kritikas, tur būt, ka
da nors yra matęs. Beveik 
visų tų knygų autorių ir be
veik viso pasaulio klaidinga 
nuomonė (kaip mūsų kriti
ko minėto Raymond Moley) 
šiandien yra: kad lietuviai 
savo ypatingos istorijos ne
turi, kad lietuviai yra rusų 
ar lenkų atsiskyrę žmones! 
Neigdami faktus, mes tos ne
teisybės niekados neatitaisy
sime! O pasaulis vis dar ne
tiksliai pasakos, kad Lietuva 
yra nauja, 20-tojo šimtmečio 
valstybė. Išaiškindami tikrus 
faktus, mes daugiau pelnysi
me, nors ir sunkesnis darbas!

Ar mes galime šiandien pa
neigti faktą, kad Sapiegos, 
Radvilos, Čartoriskiai nieka
dos nebuvo tikros lietuvių 
šeimos, o šiandien jau lenkų?

KĘSTUČIO KOVOS SU KRYŽIUOČIAIS
Šalia didelės daugybės lie

tuvių ir kryžiuočių susirėmi
mų, kurių nė negalima ban
dyti išskaičiuoti, yra Kęstu
čio laikais keletas žymesnių 
kautynių, kurias galime tik 
trumpai suminėti. Keršyda
mas lietuviams už jų pasise
kusį žygį į Prūsus, kuriame 
vien kryžiuočių riterių žuvo 
14, ordino didysis komtūras 
Vinrichas von Kniprodė 1348 
m. sausio mėn. gale įsiveržė 
į Lietuvą. Vokiečių kronikos 
mini 40,000 kariuomenės, bet 
tas skaičius yra, be abejo, 
perdėtas.

Ano meto metraštininkai 
sirgo didelių skaičių liga: 
matydami dešimtis, jie rašė 
apie šimtus, o kai dalyvauda
vo šimtai, jie rašė apie tūks
tančius. Devynias dienas te- 
rioję vokiečiai per Grabny
čias, t. y., vasario 2 d. atsi
dūrė ties Strėvos upe (netoli 
Žiežmarių), čia jie susitiko 
su Kęstučio ir Algirdo ka
riuomene. Nors lietuviai 
daug priešų išžudė, bet per
svara buvo kryžiuočių pusė
je. Įvairūs šaltiniai duoda di
delius, net dešimtis tūkstan
čių siekiančius, lietuvių kri
tusiųjų skaičius, kurie, žino
ma, yra perdėti. Ordinui bu
vo svarbu savo laimėjimą iš
reklamuoti. Karaliaučiuje ir 
Vėluvoje Marijos garbei buvo 
pastatyti vienuolynai, o pa
sauliui skelbiama apie didelį 
laimėjimą prieš pagonis. Bet 
tai, matyti, buvo sunkiai ir 
didelėmis pastangomis iš
plėšta pergalė, nes po Strė
vos kautynių, nė nebandę iš
naudoti savo pasisekimo, 
kryžiuočiai grįžo atgal.

Kai vokiečių ordino di
džiuoju magistru 1351 m. bu
vo išrinktas veiklusis Vinri
chas von Kniprodė, kryžiuo
čių spaudimas į Lietuvą dar 
sustiprėjo. Pirmasis naujojo 
magistro žygis, dalyvaujant 
užsienio svečiams, buvo į 
Gaižuvos, Ariogalos ir Rasei
nių žemes. Nuteriota buvo 
baisiai. Bet staigus atlydys 
ir vanduo privertė kryžiuo
čius palikti grobį ir belais
vius. Pačių kryžiuočių arkliai 
balose klimpo ir krito dėl pa
šaro stokos, žuvo daug ir 
žmonių. Nespėjo nuliūdęs 
magistras po nepasisekusio 
žygio atsipeikėti, kai atėjo 
žinia apie Kęstučio ir Algirdo 
įsiveržimą į Nemuno žemupį.

Pasidalinę į penkis būrius, 
lietuviai nusiaubė plačias sri
tis. Kitais metais, t. y., 1353 
ir 1354, kunigaikščiai vėl te-

Kaip mes išaiškinsime faktą, 
kad Mickevičius ir Sienkevi- 
čius buvo lietuviai, mylėjo 
Lietuvą, bet lenkiškai rašė? 
Kaip mes paaiškinsime pa
sauliui, kad Tadas Kosciuš
ka yra lietuvis, kilęs iš Nau
garduko vaivadijos, skelbėsi 
lietuviu, bet artimai bendra
darbiavo su lenkais? Kaipgi 
mes pasauliui išaiškinsime, 
kad Lietuvos vardas buvo be
veik žlugęs, kai Lietuva dar 
buvo laisva 1569-1795 m., 
kad Gallitzinų šeima Rusijo
je kartą buvo lietuviška?

Niekados neverta faktų 
slėpti ar neigti. Įvykę istori
niai faktai juk nėra panai
kinami. Reikia juos pripa
žinti. Reikia pasauliui paro
dyti, kaip jie veikė Lietuvos 
istorijoje. Tada ir tiktai ta
da supras visi, kad Lietuva 
nėra vien 20-tojo šimtmečio 
sutverta respublika, bet se
na valstybė, kuri turi garbin
gą istoriją, kuri daug ko per
gyveno, kuri dar šiandien tu
ri gyvuoti. Diktatorių šian
dien mes nenorime. Savimei
lės irgi turime išsižadėti. Lie
tuva turėjo užtektinai plik
bajorių ir jie beveik ir pra
žudė Lietuvą. Aiškinkime 
faktus. Pasakos tinka vai
kams ir ,,-speechams”, bet ne 
istorijai. Neslėpkime tiesos. 
Paslėpti faktai Paleckiui da
vė progos Judo darbą atlikti!

Kun. Thomas G. Chase

riojo didelius Prūsų plotus. 
Kryžiuočiai, žinoma, atsimo
kėdavo savo įprastinėmis ke
lionėmis. Kęstutis vėl drąsiai 
jodavo į Prūsus. Čia jis tu
rėjo savo kelius ir puikiai pa
žino vietas. Pvz., 1361 m. 
vykdaipas į ordino žemę Gre- 
gersdorfo kaimu žinojo esant 
tarp dviejų arti vienas kito 
esančių didelių ežerų (Spir- 
dingsee ir Gross Schaimosee) 
mažą upelį, kurį buvo galima 
pereiti. Šitą vietą Kęstutis 
ir toliau ne kartą perjodavo. 
Todėl vokiečiams buvo nuos
tabu, kaip jis taip greit ir 
paslaptingu būdu atsirasda
vo Rytprūsiuose.

Įdomu pažymėti, kad prū
sai tą vietą, kur laisvėje gy
venančių brolių lietuvių val
dovas perjojo, dar beveik 
šimtą metų' vėliau vadino 
Kinnstottinbrast, t. y., Kęs
tučio brasta. Ir prūsų atmin
tyje Kęstutis buvo giliai į- 
smigęs kaip tikrasis karžy
gys. Kaip Karaliaučiaus val
stybinio archyvo dokumentai 
rodo, 1437 m. du vokiečiai 
gauna žemės prie Kęstučio 
brastos.

Bet 1361 m. šitos brastos 
per jojimas Kęstučiui vis dėl
to baigėsi nelaimingai. Per 
susirėmimą su kryžiuočiais 
nutrenktas nuo. arklio, jis 
Verbų sekmadienį, t. y., kovo 
m. 21 d., pateko kryžiuočiams 
į nelaisvę. Marienburgo pily
je jis buvo kalinamas. Kry
žiuočiai jau galėjo turėti vil
čių, kai jų narsusis vadas pa
imtas, greitai lietuvius par
blokšti. Bet Kęstučiui pasise
kė gudriu būdu iš Marienbur
go mūrų tų pačių metų lap
kričio pusėje pabėgti. Bet ki
tų metų, t. y., 1362, pavasarį 
Vinricho von Kniprodės kry
žiuočiai su dideliu svečių bū
riu atplaukė ligi Kauno ir čia 
apgulė jo pilį. Tris savaites 
ėjo kova tarp uždarytos pi
lies įgulos ir gausios priešų 
kariuomenės. Pagaliau Didį
jį Velykų šeštadienį, kada iš 
pilies sienų nuo griovimo ir 
gaisro nedaug kas bebuvo li
kę, Kauno pilis buvo vokie
čių paimta. Negalėdami prie 
pilies prieiti, kaip Vygandas 
Marburgietis rašo, Kęstutis 
su Algirdu tik nuo kalno vir
šūnės žiūrėję ir liūdėję. O 
kryžiuočiai iškilmingai šven
tę Velykų rytą ir gavę savo 
puotai iš kažkokio lietuvio 
12 riebių kiaulių ir vieną lie
są karvę.

Nekliudomi, nuo išgriauto 
Kauno laivais grįžo kryžiuo
čiai atgal, tikėdamiesi jau pa
laužti paskutines lietuvių pa
sipriešinimo jėgas. Tolimesni 
metai, ypač 1366-69, praeina 
todėl atkakliomis lietuvių ir 
kryžiuočių kovomis. Tačiau 
lietuvių įveikti vis dar nesise
ka. Lietuviai žino, kad jiems 
ant kardo galo siūlomas kry
žius tik vergovę ir nelaisvę 
tereiškia. Todėl priešinasi iš 
visų jėgų. Dar vieną nepasi
sekimą lietuviams tenka iš
gyventi. Pagal kryžiuočių 
šaltinius, 1370 m. vasario 17 
d. Kęstučio ir Algirdo ka
riuomenė ties Rudava (Sam
bijoje) turėjusi didelių nuos
tolių. Bet ir čia negalėjo lie
tuvių žūti daugiau kaip tūks
tantis, nors kryžiuočių šal
tiniai rašė apie daug tūkstan
čių kritusiųjų. Ir šitos taip 
metraščiuose išpūstos kauty
nės, reikia pripažinti, didelių 
rezultatų neturėjo. Dar tais 
pačiais metais Kęstutis vėl 
buvo Prūsuose.

Nors ordinas buvo labai 
gerai organizuotas, bet jis 
buvo kartu ir per silpnas ves
ti sėkmingai kovai prieš lie
tuvius. Jam, kaip matėme, 
pavykdavo atskiri žygiai, gu
driu būdu sugebėdavo jis kar
tais pilis paimti, bet per visą 
Kęstučio valdymo laiką nuo 
Nemuno pakraščių kryžiuo
čiai toliau užimti Lietuvos 
nepajėgė. Tačiau ir lietuvių 
kunigaikščiams nepasisekė 
įvykdyti savo planų, t. y., su-

SVARBI, ĮDOMI, NAUJA KNYG
“Amerikos Lietuviu Kataliky

Išleido Kunigų Vienybe. Redagavo: kun. Dr. J. 
Končius, kun. N. Pakalnis, kun. J. Balkūnas ir kun 
Raila. Knyga labai gražiai išleista, didelio formato; įž 
gos 16 pusi., turinio 336 p. Iš viso 352 puslapiai. Knygą 
dalinta į penkius skyrius.
I. MŪSŲ PARAPIJOS

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

Visos žymiosios (19) centralinės katalikų organų 
jos, draugijos, turiningai ir vaizdžiai aprašytos. Iš tų? 

■ rašymų ihatyti jų praeitis ir darbuotė pijonierių, dvasi 
ir pasauliečių.
III. MOKSLO ĮSTAIGOS

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

Šiame skyriuje aprašyta net 12 katalikiškų laikral 
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, muzikas 
Žemaitis ii’ kiti.

Knygoje—,, Am. Liet. Kat. Darbai” labai įdomiai! 
vaizduotas Amerikos lietuvių katalikų gyvenimas. Knj 
iliustruota su 40 paveikslų. Knygos gale įdėtas turini! 
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 rody!

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

Su užsakymais kreiptis
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taipgi gilios sielos žmoj 
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Vienoje savo kalboje jis 
sakė:

— Airių genijus visi 
brėžė pirmenybę dvasi 
protinių vertybių prie] 
džiagines... Paskutinių 
didelė medžiaginė paz 
atėjus į pasaulį, kur jau 
patavo klaidinga filo 
(pasaulėžiūra), suardė 
gaus turėtą proporciją 
tirąąmaterialiniai r^aV ssinešuai visą savo nu 
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222 So. Ninth Street 
Brooklyn 11, N. Y.

AIRIŲ ŠVENTE
Kovo 17 d. — Airijos na

cionalinė šventė. Ta valsty
bė savo gyventojų skaičiumi 
yra maždaug lygi su Lietuva: 
turi 2.989.700 gyventojų ir 
užima 27.137 kvadr. mylias. 
Net apie 2.774.000 gyventojų 
yra katalikai. Pradžios moks
las Airijoje yra visiems pri
verstinas ir teikiamas nemo
kamai.

Airiai turėjo pakelti ilgą 
kovą siekdami laisvės. 1828 
m. airiai pasiryžo išrinkti į 
Anglijos parlamentą narsų 
kovotoją dėl Airijos laisvės 
O’Connelį. Vienas neturtin
gas nuomininkas airis už sko
lą savo ponui sėdėjo kalėji
me. Į kalėjimą ateina jo po
nas ir sako: „Dovanosiu tau 
skolą ir išlaisvinsiu tave iš 
kalėjimo, tik nebalsuok už 
O’Connelį”. Vargšas airis, 
prisiminęs žmonos ir vaikų 
skurdą, po ilgo galvojimo, 
priėmė pono pasiūlymą. Iš
ėjęs iš kalėjimo jis pasisakė 
žmonai, kaip atsitiko. Ji gi 
vyrui tarė: „Nedaryk to! Pri
simink savo sielą ir Airijos 
laisvę.” Vyras paklausė ir vėl 
sugrįžo į kalėjimą. Tai buvo 
Pruenty šeima. Tos moters 
ir vyro pavardė pasidarė po
puliari visoje tautoje. Moters 
ištartieji žodžiai imta varto
ti šūkiu vėliavose ir statulo
se.

Drąsusis O’Connelis, ras
damas įkvėpimo tikėjime ir 
maldoje, parlamente ryžtin
gai gynė Airijos laisvę:

triuškinti vokiečių ordiną ar
ba perkelti jį į Rusijos stepes, 
kaip derybose dėl krikšto bu
vo kunigaikščių pareikšta. 
Šitaip susidarė jėgų pusiaus
vyra. Toji pusiausvyra pasi
liko ateičiai. Ją turėjo iš
spręsti Vytautas ir Jogaila, 
ko nebuvo galėję įvykdyti 
judviejų tėvai.

(Iš Dr. Ivinskio straipsnių)

— Aš galiu būti išj 
tų, kurie kalba apie mai 
lybę ir įtaką, bet kas] 
sukūrė, jei ne tos netei 
kurios daromos Airija
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' 1823 m. Kotryna Emme
rich, vienoj savo ekstazėj, 
dvasios pagavime, gavo per
spėjimą pasauliui: „Girdžiu, 
kad luciferis bus laisvas, kai 
kurį laiką, penkiasdešimts ar 
šešiasdešimts metų prieš 
2,000 metų po Kristaus.” Su
stok, pagalvok valandėlę, ir... 
tuomet ir tu rimčiau susimąs- 
tysi.

Dvidešimts metų vėliau, 
1884, Karolius Marksas pra
dėjo nuodyti žmoniją savo šė
tonišku, bedievišku mokslu, 
iš kurio išdygo komunizmas, 
hitlerizmas ir visi kiti velniš
kumai, kurie sukilo prieš Die
vą ir bando sunaikinti krikš
čionybę. Kokie negudruoliai 
jie yra! Ar jie niekada nėra 
girdėję, kad nė pragaro var
tai Bažnyčios nepergalės? Ar 
dar jie nepasimokė iš 2,000 
metų istorijos, kad jokia že
mės galybė nenugalės dieviš
kos Bažnyčios?

1858 m. mūsų mielas Išga
nytojas atsiuntė ant žemės 
savo numylėtą motiną, Nusi
dėjėlių Gynėją, Krikščionių 
Pagalbą, kad perspėtų pasau
lį. Ką ji pasakė? „Darykite 
atgailą! Melskitės už nusidė
jėlius”. Ir kiek stebuklų nuo 
jos pasirodymo Liurde!

Bet išdidusis pasaulis nie
ko nepaisė. Žmonės gyveno, 
kaip Noes laiku: jie nenori 
klausytis atgailos kalbų, jie 
nori gyventi savo gyvenimą, 
jie valgė, gėrė ir šoko, turė
jo gerą laiką, kol staiga už
ėjo tvanas ir pakirto jų be
dievišką gyvenimą.

Mūsų VILTYS. Tie daly
kai, malonūs mano kariai, pa
rodo, kad šis karas turi auk
štesnį tikslą, nepaisant visų 
tų skausmų, vargų, nelaimių 
ir sumišimų; jūs kovojate ne 
tik už savo šalies laisvę, bet 
už Dievo garbę, už krikščiony 
bę, už pasaulio dvasinę ir me
džiaginę gerovę, už žmonijos 
išgelbėjimą. Tie įsitikinimai 
turėtų įkvėpti jums tikrąją 
tėvynės meilę, didvyrišką sa
vo šalies meilę, šventą entu
ziazmą, kovoti ir, jei reiks, 
mirti už didžius idealus. Dėl 
to tikslo ne pro šalį būtų mel
stis: „Viešpatie, apšviesk ir 
sustiprink mane”. Tas Vieš
pats, kurs pasakė būsiančias 
pasaulio baisenybes, jis yra 
pasakęs: „Ateikite pas mane, 
o aš atgaivinsiu Jus”. „Pa
laiminti, kurie kenčia perse
kiojimus dėl mano vardo”.

PASAULIO LIETUVIAI>OMI, NAUJA i
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VIGOS
pradžios mokyklos sistema^
Sės. Kazimieriečių (30), S®
Nukryžiuoto Jėzaus (3) vį jostabūs Dievo keliai ir 

i alfabetinėj tvarkoj sutvarb nanymai! Net pasmerk- 
kiekvienos mokyklos adresu Jragare ir Jo nepriete- 
ingregacijų lietuvių kalbos j, mėje turi tarnauti Jam. 
ii.

t. <*>JL JLKCl'JL 111

JlLONŪS KARIAI, 
gražiai išleista, didelio foi^pagalvojate, kad jūs tu- 
336 p. Iš viso 352 puslapiai į didesnę pasiuntinybę ir
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‘AMERIKA’
222 So. Ninth Street
Brooklyn 11, N. Y.

Airijos na- 
Ta valsty- 
į skaičiumi 
su Lietuva: 
rventojų ir 
,dr. mylias. 
) gyventojų 
džios moks- 
zisiems pri
imąs nemo-

AMERICAN 
RED CROSS riuos jeroglifų ženklus. Yra 

išvertęs į lietuvių kalbą vie
ną Šilerio veikalą. Taipgi 
mėgsta muziką ir tapybą, yra 
nutapęs Aušros Vartų Mari
ją.

Buenos Aires, Avellanedos 
priemiestyje, lietuvaitėms 
seselėms kazimierietėms e- 
sant užimtoms pamokoms, 
drąsūs vagys, įsibrovę į mo
kyklos raštinę, pagrobė nau
ją rašomąją mašinėlę, laikro
dį, vaidybinius drabužius ir 
kit.

Seselėms, kurioms ir šiaip 
jau darbo sąlygos čia sun
kios, ta vagystė padarė stam
bių nuostolių.

vaikus. Jis leidžia jiems pa
tiems išsikasti savo nelaimės 
duobę, kai jie nebeklauso Jo 
perspėjimų. Kiekvienas, ku
ris skaito Mato Evangelijos 
24 skyrių, ar negali suprasti, 
kad mes pergyvename nepa
prastus laikus, stovime prieš 
didelį istorinį persilaužimą? 
Kiekvienas sveikas protas, 
matydamas dabartinį pasau
lio suirimą, gali suprasti, 
kad dar sunkesni dalykai a- 
teis... kad vieną gražią dieną 
visa Viešpaties pranašystė 
išsipildys?

PERSPĖJIMAI. Bendrai 
buvo laukiama, kad pirma ne
gus Dievas atsiųs savo baus
mę, mūsų Viešpats ir Išga
nytojas per Savo Bažnyčią 
griežtai perspės. Ar Jis tai 
padarė? Ir iš tikrųjų Jis per
spėjo. Jo įpėdiniai žemėje, į- 
vairūs popiežiai, išleido dau
gybę enciklikų, kuriose per
spėjo pasaulį dėl jo pavojin
gų ir klaidingų mokslų, kurie 
veda prie naujoviško pago- 
nizmo, su visomis baisiomis 
pasekmėmis šeimynoms, 
draugijoms ir visoms tau
toms. Jie reikalavo pertvar
kyti žmonių gyvenimo socialį 
būdą, visą socialinę tvarką, 
kad kapitalizmas krikščioniš
kai elgtųsi su darbininkija. 
Jie priminė pasauliui mote
rystės šventumą ir vertingu
mą, nurodė reikalą sukurti 
krikščioniškus namus, kurie 
yra pagrindu sveikos ir stip
rios tautos.

Jie pasmerkė judomųjų pa
veikslų nedorovingumą, lite
ratūros patvirkimą, kurie ne
tik sugadina jaunimo dorovę, 
bet priverčia dangų mesti 
prakeikimą ant žemės. Pir
mojo pasaulinio karo metu 
popiežius uoliai darbavosi 
taikai! Jis nurodė kelią, vie
nintelį kelią į tikrąją ir pas
tovią taiką. Pijus XI aiškiai 
perspėjo tautas ,kad jei jos 
nepriims Kristaus, kaip pa
saulio Išganytojo, savo Ka
ralium, nebus pasaulyje tai
kos. Per radiją jis kalbėjo vi
soms tautoms, visoms pasau
lio valdžioms, visiems žmo
nėms, maldavo visų sugrįžti 
prie Dievo. Dabartinis Po
piežius Pijus XII pateikė pen
kių dėsnių taikos programos 
planą susirūpinusioms tau
toms.

Saleziečių teologijos mo
kykloje Mosqueros mieste, 
Kolumbijoje, studijuoja lie
tuvis St. M. Matutis. Dabar 
jisai jau trečius metus stu
dijuoja teologiją ir kitais me
tais bus įšventintas kunigu. 
Anksčiau ketverius metus 
mokinosi Italijoje, 1935 m. 
nuvyko į Ekvatorių, kur bai
gė filosofijos mokslus. 1937 
m. išvyko į Ekvatoriaus misi
jas, kur trejus metus dirbo 
tarp pusiau laukinių žmonių. 
Vėliau, metus padirbėjęs Ek
vatoriaus sostinėje, 1941 m. 
įstojo į Teologijos mokslus. 
Į Kolumbiją atvyko 1943 m. 
gruodžio mėn. Tik po dešim
ties metų jam teko susitikti 
su savo tautiečiais ir tik po 
dvylikos metų jam vėl teko 
išgirsti Lietuvos himną, kurį 
taip gražiai sugiedojo teatro 
salėje kolumbiečių vaikų cho
ras, vadovaujamas italų, is
panų ir kolumbiečių teologų, 
kurie leido tenai savo atos
togas. Jis mano, kad gal pir
mą kartą Kolumbijoje skam
bėjo Lietuvos himno garsai.

Dabar toje seminarijoje 
yra trys lietuviai saleziečiai: 
Mykolas Tamošiūnas, Vaclo
vas Dubinskas ir jau minė
tas Stanislovas Matutis. Ki
toj e-Ilagues-seminari j oje yra 
dar lietuvis E. Estrauskas.

Kolumbijoje yra taipgi ne
mažai iš Lietuvos atvykusių 
žydų.

Jau daugelis vyrų iš Atei
tininkų organizacijos, kuri 
subūrė iš Lietuvos atvyku
sius katalikus jaunuolius, 
dabar yra pašaukti . kariuo
menę. Gavome žinių, kad 
korp. Antanas Čelkis yra An
glijoje. Jis džiaugiasi, kad 
žmonės ten USA kariams ma
lonūs, maistas geras, Lon
done yra daug ko pamatyti. 
Jo adresas dabar: Opi. Celkis, 
40-th Mobile Comm. Sq., A. 
P. O. 638 c-o P. M., N. Y., 
N.Y.

Kitus tris ateitininkus stu
dentus - likimas suvedė į vie
ną stovyklą: Alb. Reneckis, 
Paulius Baltinis ir Ant. Ski- 
rius turėjo progos susieiti 
Teksas sostinėje Dalias.

Angliškoji spauda plačiai 
paskelbė apie lietuvį seržan
tą Alfredą J. Gaubą, kilusį iš 
Shenandoah ir dabar esantį 
Anglijoje, pasižymėjusį savo 
nauju išradimu.

Serž. Gaubas, būdamas vie
noje Amerikos aviacijos ba
zėje Anglijoje, išrado specia
lią mašiną lėktuvo stab
džiams paruošti. Ta jo maši
na sėkmingai per pora minu
čių atlieka tą patį darbą, ku
riam anksčiau reikėjo nuo 
30 min. iki trijų valandų.

Sgt. Gauba yra baigęs ne 
vieną mechanikos mokyklą ir 
šią sritį mėgsta, yra 27 m. 
amžiaus.

Kariai neturėtų užmiršti, 
kad skaistybė yra dieviškai 
galinga dorybė, kuri nepažįs
ta baimės. Todėl kas rytą 
melskitės: „Švenčiausioji Mo
tina, per savo užtarimą pa
gelbėk man išsaugoti skais
čią ir tyrą širdį ir mintį”.

Kai kartais atsimenate na
miškius ir esate mirties pavo
juj, tuomet gal nuliūstate, 
prisiminkite šv. Agnietę, ma
žą mergaitę, vos 13 metų, ko
kia drąsi ji buvo mirties bei 
kankinystės akivaizdoj: Jūs 
galite atimti mano gyvybę, 
bet negalite atimti 
kėjimo!

Turėkite prieš 
Steponą, pirmąjį 
Kuomet jis buvo 
akmenimis, šaukė:
tau atidarytą dangų, ir žmo
gaus Sūnų stovintį Dievo de
šinėje. Atsimenu vieną jaudi
nantį įvykį iš pirmojo pasau
lio karo. Du kariu slėpėsi ap
kasuose viens šalia kito, su 
šautuvais rankose, pasirengę 
šauti. Vienas buvo katalikas, 
antras ne. Protestantas ste
bėjosi kataliko ramumu ir 
klausė: „Kaip tu gali būti 
toks ramus?” — „Ar tu ne
matai, kad aš kalbu rožan
čių?” — Duok man jo nors 
dalelę”, — atsakė nekatali- 
kas karys.

Nelaikyk kišenėj savo mal
daknygės ir dažnai kalbėk ro
žančių. Daug mąstyk apie sa
vo vertybę kaip Dievo vaiko, 
gyvenimo tikslą, mirtį, teis
mą, amžinybę. Atsimink, kad 
visi žmonės yra Dievo vaikai, 
broliai ir seserys. Elkis mei
liai su belaisviais ir civiliais 
žmonėmis.

Švieskite kitiems savo pa
vyzdžiu! Kariauk drąsiai! 
Pasitikėk Dievu, kurs gali 
bloga pakeisti į gerą. Tik 
krikščionybė, KRISTUS, 
KURS YRA KELIAS, TIE
SA ir GYVENIMAS, gali iš
gelbėti mūsų šalį ir visą pa
saulį!

Vertė Kun. St Raila

Pagal 1942 m. geg. 26 d. 
surašymą, 
gyventojai 
(skliaustuose 
prieškariniai lenkų skelbti
daviniai): bendras gyvento
jų skaičius: 182,000 (195,- 
000), iš kurių- lenkų 97,000 
(128,000), lietuvių 33,000 
(1,000), rusų 30,000 (7,500), 
baltgudžių 7,000 (1,700), žy
dų 12,000 (54,000).

Daugiausia liko paliesti žy- 
dai-sunaikinti. Rusų ir balt- 
gud. padidėjimas aiškinamas 
tuo, kad abejotino plauko e- 
lementas, anksčiau vadinęsis 
lenkais, dabar bevelijo pasi
daryti rusais ir baltgudžiais. 
Geg. 26 d. buvo gyventojų 
surašinėjimas visoje Lietuvo
je, bet duomenų iki šiol netu
rime

;ti prie jo, džiaugtis su 
mžinai, dėl kurio tikslo 
is buvo sutverti.
__ : nors žmonės su- 
Įr matys, kodėl Dievas 
i tokius keistus, sun- 
risuomeninius ir politi- 
alykus. Visi, kurie ge- 
ena ir kurie klaidžio- 

a reikalingi įrodymui 
ystės. „Sukils tauta 
tautą, karalystė prieš 
stę; vietomis bus ma- 
o ir žemės drebėjimų, 
tai skausmų pradžia, 

t jus kankins ir jus žu- 
jūs būsite visų tautų 

iami dėl mano vardo, 
aug netikrų pranašų, 
angi bus apsčiai netei- 
daugelio meilė atauš, 
bus ištvermingas iki 
tas bus išgelbėtas ir 
aralystės Evangelija 

ielbiama visame pasau- 
'aliudyti visoms tau- 
ir tuomet ateis

pakelti ilgą 1 
lisvės. 1828 1 
;o išrinkti į 
lentą narsų 
'ijos laisvės 
is neturtin- 
airis už sko- 
idėjo kalėji- 
iteina jo po- 
ivanosiu tau 
nsiu tave iš 
iebalsuok už 
rgšas airis, 
ios ir vaikų 
□ galvojimo, 
įsiūlymą. Iš- 
jis pasisakė 

įsitiko. Ji gi 
laryk to! Pri- 
lą ir Airijos 
aklausė ir vėl 
ną. Tai buvo 

Tos moters 
pasidarė po- 

utoje. Moters 
i imta varto
se ir statulo

dangiškasis
stebuklų, kad

ti savo nedėkingus

Cleveland. — Šv. 
parapijos klebonas 
Vilkutaitis šiemet 
sidabrinį savo klebonavimo 
toj parapijoj jubiliejų. Jo 
rūpesčiu pastatyta mūrinis 
mokyklos namas, kuriame 
yra 12 kambarių ir salė, o 
taipgi ir laikina bažnyčia.

Šalia gražaus parapijos 
darbo jubilijatas mėgsta 
mokslą. Moka daug svetimų 
kalbų. Pas jį daug knygų 
prancūzų, vokiečių ir kitomis 
kalbomis. Don Kichotą yra 
perskaitęs latvių, slovėnų ir 
ispanų kalbomis. Yra studija
vęs graikų, koptų, net kinų 
kalbas.

Besirengdamas lankytis 
Egipte, pramoko net kai ku

Lawrence, Mass. —Kun. P. 
M. Juras, Šv. Pranciškaus 
par. klebonas, ketvirtadienių 
vakarais nuo 8:30 iki 9:00 
vai. naudojasi WLAW radi
jo stotimi muzikalinei ir re
liginei programai. Vargonin
kas tvarko muzikalinę dalį, 
o kun. Pr. Juras paruošia kal
bele 10 min. anglų kalboje ti
kėjimo bei doros klausimais.

Ploto atžvilgiu vokiečių su
darytas Reichskomissariat 
Ostland (keturi Generalbe- 
zirk’ai) iš pradžių apėmė 500, 
000 kvadr. km. su 18,000,000 
gyventojų. Ryšium su perei
tų metų įvykiais karo fronte, 
Baltgudijos Generalbezirkas 
liko smarkiai apkarpytas ir 
dar karpomas.

Ūkiškai topografiniu (vie
tos) požiūriu Ostandą vokie
čiai dalino į du ruožu: žemės 
ūkio sritį, į kurią įėjo trys 
Baltijos valstybės ir miškin-v^ 
gąją sritį-Baltgudiją.

1942 m. pasasarį „General- 
bezirk Litauen” (taip vokie
čiai vadina dabartinę Lietu
vą) liko kiek praplėsta, įjun
giant du naujus valsčius: 
Dieveniškių ir Šalčininkų 
(Ašmenos apskr.) ir suku
riant naują Svyrių apskr. 
Tuo pačiu metu buvę Lydos 
apskr. Sabakinių, Naujadva- 
rio ir Ostrinos valsčiai liko 
priskirti prie Bialystoko apy
gardos.

čių ordiną ar- 
lusijos stepes, 
lel krikšto bu- 
ų pareikšta, 
jėgų pusiaus- 
ausvyra pasi
ją turėjo iš- 
as ir Jogaila, 
įlėję įvykdyti

tų, kurie kalte 
lybę ir įtaką, 
sukūrė, jei ne 
kurios daro®

Žinomi jo ps 
mirtį 1847 m.<‘ 
džiai. Ja 
nantįsavogyr 
jisai beveik S|_. \ 
traukos meldė 
nis testamente

— Savo fc 
rijai, sielą-Dif 
mai.”

Dabartinis! 
ras Eamon i 
taipgi giliose 
daug nusipeb 
Vienoje savo 
sakė:

— Airių 
brėžė pirma? 
protinių verty 
džiagines. 
didelė medžiu 
atėjus į pasaį 

patavo 
(pasaulėžinl 
gaus turėtą 
timą: materte 
užėmė pirms: 
mą, kaspagsl- 
dvasiniams

Šiose dien^ 
siliks ištiki# 
ir aš prašau D 
siliktų, jei ji į 
primins žn$ 
tiesas, jei ji' 
sąžinėje teis^ nepasiglemžtų.
ir laisvės s$ tė buvo taip užimta, kad tuoj nė neišgir- 
niško broli® t------- j; ^-->-1- - - -• ■
da ji tikrai^ aų, ir žvalgėsi, kur jos dukrytė.
didelius p® š čia, — atsiliepė Jonutė. 
gal kartais?* tikėlė, nupurtė i” 
rija yra $ itiebus ir paklausė: 
netoleranti® 0 na reikia?

Tačiau tik® 

turi kitų ® r ten girioj ?
kaip šias: ’ dp. Juk žinai taką... 
savo švente' 
nuolankiai 

padėti ties**

aite sėdėjo gražiausiame sodo kampe, ten, 
Itais žiedais buvo apdribusios slyvos, kur 
s bitutės dūzgė ir čiulpe medų ir iš kur 
rą buvo matyti tėtis prie žagrės. Kartais 
atlėkdavo jo šūktelėjimas ar pliaukštelė- 
otagu, kartais pasigirsdavo buliaus mau- 
ganykloj ar vištų kudakinimas kieme, o 

, mėlynam danguj, pasislėpęs šėmo debe- 
kedentam krašte, trileno ir trileno vytu- 
Teisybę sakant, Jonutė visų šitų šauks- 
nesiklausė. Ji dirbo, labai stropiai dirbo, 
heigtų šakiį permetusi lovatiesę, jinai ši- 
ėje buvo susinešusi visą savo mantą. Iš 
što stovėjo dėžutė su išpiaustinėtu žuiku- 
gle. Toliau, atremta į akmenį, sėdėjo Mag- 
onveidė lėlė, ir rodė savo prakiurusią ko- 
aizdotas elgeta prie bažnyčios per šventos 
laidus. Aplink Magdę buvo pakloti keturi 
jopieriukai, likę nuo saldainių, kuriuos iš 
parvežė didysis brolis. Dar ten gulėjo daug 
aug žalių, raudonų ir mėlynų skudurėlių, 
j pinigas, dėžutė nuo degtukų ir skylėtas 
.s. Taip pat mergaitė turėjo numuštu galu 
į ir kitokio turto, kuriuo vis reikėjo rūpin- 
ioti iš vietos į vietą ir saugoti nuo lėlės,

karės dangų, — tetule paliego... Šoną jai skauda, 
po krutinę diegia...

Mergaitei pagailo Sabaitienės, kuri visados at
silankydavo dailiai išsipuošus, su balta skarele, 
gėlėta prikyšte ir sagtimi su raudona akia prie 
apikaklės, o jos rankoj visad būdavo ar riešutų 
mazgelis rudenį, ar uogų kraitelė pavasarį ir va
sarą. Dabar ji, vargšė serga tam samanotam na
mely ir _kosti ir, kai bekosėdama paspringsta, iš 
pajuostės išsitraukia skarulį ir šluostosi drėgnas 
akis.

— O ką jai duosi nunešti?
— Sumušiau sviesto — įdėsiu. Gal ir sūrį pa

keltum...
Jonutė nusijuokė: ims ji ir nepakels sūrio! 

Užvakar su piemenuku visą rąstigalį ji nuo tvar
to atbogino į pakluonę, nors smarkiai dėl to su
šilo ir suprakaitavo.

Nubėgus ji bematant suvertė į lovatiesę ir Mag
dę, ir dėžutę, ir varinį pinigą. Užsimetė ji savo 
turtą ant nugaros ir grįžo į pirkią. Mama lygino 
sviesto paviršių dubenėlyje, paskui uždėjo šlapią 
skudurą ant jo ir surišo drauge su tokiu dideliu 
gardžiu sūriu, tik aną dieną suslėgtu. Gavus ry
šulį ir daug pamokymų iš mamos, Jonutė išėjo 
pro vartelius, viską žinodama: ir kuriuo takeliu 
pasukti, ir kur bėgti, jeigu žąsinas ar bulius imtų 
gintis, ir kaip pasakyti „padėk, Dieve”, jeigu ten 
lankoj kartais senis Norkaitis šienautų, ir kad 
nereikia su vaikais susidėti. Jai buvo viskas taip 
aišku, kad būtų galėjus keliauti ligi pat saulėlei
džio, ligi tos bažnyčios, kur kunigėlis gieda ir var
gonai taip garsiai skamba, ir niekur nepaklysti, 
nieko nebijoti.

Atmetusi į šalį ranką, kaip tarnaitė Juzė, kada 
velka kibirą vandens, drūčiai sugniaužusi mazgą, 
mergaitė kopė į kalnelį ir matė daug namų ir so
dų, matė girios žaliuojantį kraštą, matė ir tėtį, 
prigulusį prie žagrės ir verčiantį ilgą vagą. O 
ten, kur laukinė obelis žydėjo, buvo piemenukas 
Dzidė ir kažką kruopštė. Ne, jo nevieno ten kni
binėta. Ant kulnų pasikiurklines, drauge trūsė 
Norkaičių Jonas. Jonutė buvo laiba ir daili mer
gaitė, ji turėjo mėlynas akis, giliai įspaustas ir 
lygiai tokias pat kaip mamos. Jos nosiukė buvo 
truputį lenkta ir kasos šviesios, tokios šviesios, 
kad Jurgis Samanočius, Tetervynos bernas, sa
kydavo, jeigu norėdavo ją paerzinti: „Jau žilsti,

mergaite, jau...” Jonas buvo storulis ir nedailus, 
nes jam skvernai ir riesta riestutėlė noselytė bu
vo moliu nutepta, o žandai sprogte sprogo — to
kie buvo nutukę ir raudoni. Tas pat Samanočius 
taip kirkindavo berniuką: „Na, Jonai, ir užsiaugi
nai taukinę: tiesiog varvėte varva”. Ir vaikas 
tada širsdavo, ir juodos jo akys žioruodavo iš 
pykčio, gi kartą jis iš įnirtimo ėmė ir įkando Jur
giui į nykštį.

Jonutė norėjo praeiti pro šalį, nieko nepasa
kius. Bet piemuo niukstelėjo į pašonę Jonui ir 
sukvykė, lyg paršelis:

— Žiūrėk, žiūrėk, mus panelė stypina...
Ji jau buvo bestojanti ir beužsirėkianti ant to 

žvygūno, tik ėmė ir susidomėjo vaikų darbu. Tas 
Jonas vis ką nors prasimano: pernai jis rengėsi į 
kunigus ir vis giedojo „spirituorum”, paskui per
sivertė į karininką ir vaikščiojo su mediniu kardu 
prie raudono diržo, kapodamas galvas kiekvienai 
varnalėšai ir dilgėlei, o dabar jis dar sykį atsimai
nė ir, paklaustas, visiems rentė būsiąs inžinierius.

— Ką čia darai? — prabilo mergaitė?
— O ar akių neturi kaktoje ir nematai? — iš

didžiai atsipūtė piemuo. — Kiekvienas kvailys 
pasakytų, kad statom tvartą.

Ji stovėjo ir nesuvokė, ką beištarus. Jai net 
graudu buvo, kad tas vaikiščias ją taip išulbijo, 
lyg kokią skarmaliuvienę.

Tada atsiliepė Jonas:
— Tu jo neklausyk: jis tik nasrus laidyti moka 

ir buliui paskui uodegą cimpinti. O tvartą aš li
pinau. Ir molį vilkau, ir sijas nudrožau...

Piemuo tylėjo. Mergaitei susyk palengvėjo po 
širduke. Ji net pasilenkė, pirštu pamygė tvarto 
sieną, aukštumo beveik ligi pusei blauzdų, ir oriai 
pasakė:

— Reikia eiti...
— O į kur tu? — klausė Jonas.
— Mama siuntė pas Sabaičių tetą. Žinai, ji 

liegsta, kiauras dienas kriuna... Gal mirs...
Urnai ji nuščiuvo ir net apsigando, nes gilti

nes bijojo. Čia ji šitaip prasitarė, kad namie buvo 
girdėjus tokius žodžius iš mamos, tėčio ar ber
no apie Leliūnų močiutę ir pačią Sabaičių tetą.

Jonas pakėlė galvą, trynė smilium paliai antakį 
ir dėjosi smarkiai galvojąs. Jis tarė:

— Ar tu pasakytum, kur kėkštas peri?
Mergaitė žinojo, kad garnys ant stogo turi gūž-

tą, kad višta slapukė po klėtim tupi ant kiauši
nių, kad alyvų tankmėje lakštingala susivijo liz
dą, bet apie kėkštą ji nieko neišmanė.

— O tu ar žinai?
— Vaje!
Ir Jonas plačiai išskėtė rankomis, lyg norėda

mas išmatuoti, kiek daug jis žino. Jis dar pasa
kė:

— Aš ir tau galėčiau parodyti. Yra ten už Sa
baičių trobelės...

Jonutė čia atsiminė įspėjimus ir tarė:
— Mama liepė su vaikais nesusidėti.
— Žinokis, bet ir kėkšto nematysi.
— O kad tu visas murzinas...
— E, maža bėda, — atsakė Jonas ir, pasiseilėjęs 

pirštų galus, nusitrynė žandus ir nosį.
Taip apsišvarinęs, jis atsistojo, ir po valan

dėlės abu vaikai jau traukė pro avižų lauką. Jo
nutė vis ėjo su atmesta į šoną ranka, o Jonas bu
vo išdykęs ir nestygo vietoje. Jis bėginėjo aplink, 
sykį sužvingo kaip Strapulio eržilas, arba vėl 
štai jis apsivers per galvą ar įlįs į javus ir išran
kios iš ten žirnius, kuriuos paskui gliaudo ir val
go.

Jonas ir Jonutė Sabaičių tetą rado saulės ato
kaitoje, prie dūzgiančio ratelio. Buvo jau pava
karė. Medžių šešėliai vis labiau tįso ir gulė ant 
pirkios. Bet kieme, prie tvoros, buvo ten dar 
spindulių pilna kertė, rami ir maloni. Moteris sė
dėjo šitoj atokaitoj, verpė pašukas ir buvo tokia 
susibaigus, raukšlėtu veidu ir įkritusiomis aki
mis. Ji pakilo, iš sterblės nužėrė spalius su ten 
snaudusiu katinu ir tarė:

— Žiūriu ir netikiu: tai Jonutė ateina į sve
čius. Ar mama sveika?

— Sveika, — prašneko mergaitė ir padavė ry
šulį. — čia bus už verpalus. Taip mama pasakyti 
liepė. Ir dar sakė, kad Dievas jums sveikatos 
duotų...

— Dėkui, vaikeli, dėkui. A, čia ir Jonuko besa
ma... Gal toliau kur eini?

— Ne, — atsakė vaikas. — Mudu su Jonutė 
kėkšo pamatyti... Čia tuoj už jūsų trobelės...

Teta nusijuokė, jos veidas dar labiau susitrau
kė, ir iš akių ištryško ašarų ir lėtai ritosi per 
raukšles. Ji paaiškino:

(Bus daugiau)



AMERIKA

ŽUVO JŪRININKAS

Kareivos, 7921 Lindberg 
bld., gavo žinią, kad jų myli
mas sūnus Paulius Kareiva, 
22 metų jaunuolis, mirė nuo 
žaizdų vasario 6 d., tarnau
damas Southwest Pacific. Ga
vo laišką iš kapeliono, kurs 
rašo, kad buvo katalikiškai

Kovo - March 17,

~ MENTUI

SĖKMINGOS MISIJOS

Daug dalyvių. Namaža at- 
virtimų. Giliai įpūdingos ir 

ilgai atmintinos
Kovo 6-19 dienomis šv. Ka

zimiero parapijoj Philadel- 
phijoj buvo tikrai didelis su
judimas ir nepaprastos die
nos. Tai parapijos vienos di
džiausių dvasinių puotų-Mi- 
sijos. Šias misijas reikia lai
kyti visais atžvilgiais sėk
mingomis. Pirmiausiai pasi
sekimas priskiriamas gera
jam Dievui, kurio pagalbos 
meldė visa parapija per ke
lias savaites prieš misijas. 
Kad misijose dalyvavo žymus 
skaičius parapijiečių, tai čia 
gal priklausė ir nuo to, kad iš 
anksto gerai garsinta, kvies
ta asmeniškai ir per radiją 
duoti skelbimai. Todėl misi
jose dalyvavo ir tolimų apy
linkių katalikai. Dalyvavo vi
sokio amžiaus ir net visokių 
įsitikinimų. Į misijas atėjo ir 
tie, kurie buvo nutolę nuo re
ligijos gyvenimo. Juk misijos 
yra ir dėl jų. Visi buvo kvie
čiami, visų laukta, visi ma
loniai sutikti, visiems kelias 
pas Dievą parodytas.

Misijos sėkmingomis lai
komos, jei ir vienas nusidėjė
lis sugrįžtų pas Viešpatį Die
vą. Šios misijos tikrai buvo 
sėkmingos tuo atžvilgiu. Mat 
per misijas atsivertė ar ge
riau pasakius atsigręžė nuo 
atšalusio gyvenimo prie tikro 
katalikiško gyvenimo kelioli
ka katalikų. Bet kiek jų pa
sidarė uolesni, vienas tik 
Dievas žino. Yra jau žinoma, 
kad kai kurie net po kelias 
dešimtis metų ašalime gyve
nę pasitaisė. Manoma, kad tie 
atsivertimai eis ilgai, kad 
šimtais vėl pasidarys uolesni, 
ištikimesni katalikai.

Šias giliai įspūdingas misi
jas vedė misijonierius Geral- 
das, C. P., Pasijonistas. Nors 
jis savo darbą priskiria Nu
kryžiuotajam, kurį jis per vi
sas misijas taip jausmingai, 
didingai, karštai ir įspūdin
gai skelbė, tačiau ir asmeniš
kam darbui dalelė nuopelnų 
visuomet tenka. Misijonie
rius savo augalota stovyla, 
gražia išvaizda, maloniu bal
su, lengvai galėjo turėti sa
vo klausytojus ir kalbėti 
jiems, kad jie tikėtų ir gy
ventų ką jie tiki. Jo misiji- 
niai pamokslai visi persunkti 
giliu pamaldumu į Jėzų Nu
kryžiuotąjį. Didingas kryžius 
ant paaukštinimo, prie kurio 
jis visas misijas pradeda 
baigia, ir visa misijų tvarka 
giliai veikė kiekvieną misijų

dalyvį. Klausydamasis jo mi
sijų jausdavai, kad gyveni re
liginiu gyvenimu, bet netik 
klausais. Kai misijonierius 
suklupdavo maldai prie kry
žiaus, apkabindavo kryžių 
maldaudavo Kristų, visi lyg 
apmirdavo, mes jusdavom, 
kad ir mes norėtumėm taip 
karštai suklupti prie Kry
žiaus, pajusti tą gilią Jėzaus 
meilę ir niekada jos nenus
toti.

Į misijas dalyviai skubė
davo ir su noru eidavo, o ne
noromis išeidavo iš bažny
čios. Mat kiekvienas dalyvis 
būdavo prašomas dienoj kar
tą apvaikščioti kryžiaus ke
lius. Todėl visi būriais atlik
davo tą naudingą pamaldu
mą. Ne vienas senesnis eida
mas stacijas mąstė, kad jis 
Lietuvoj vaikšto Kalvarijas, 
tiek daug religinių pergyve
nimų ir šventų prisiminimų 
sukildavo jo širdyje. Visa mi
sijų tvarka buvo labai pa
traukli. Vienas gal gražiau
sių dalykų buvo, tai tas nuo
latinis misijonieriaus ragini
mas bendrai giedoti. Jis pats 
visas giesmes savo galingu 
balsu giedodavo ir kitus ra
gindavo. Nejučiomis kilo 
mintis, kad visi misionieriai 
taip uoliai platintų per savo 
misijas bendrą giedojimą, tai 
po kiek laiko atgytų mūsų 
parapijose taip pagirtinas 
bendras giedojimas. Iš baž
nyčių, jis gal vėl sugrįžtų į 
šeimyną, į namus, ir tt. Jau 
vien už tai T. Geraldas už
sitarnauja didelio dėkingumo 
nuo lietuviškos katalikiškos 
visuomenės. Juk nė dėl to 
maža giedama, kad negalima, 
bet dėl to, kad per maža de
dama pastangų tam bendram 
giedojimui palaikyti. Čia bū
tų gražus pasijonistų lietu
vių misijonierių ypatingas 
tikslas-platinti giedojimą lie
tuvių parapijose. Jei jie tą 
dalyką plačiau ir planingai 
pavarys, tai po metų kitų 
lietuvių parapijos pasidarys 
giedojimo vietovėmis...

Užbaigę misijas išsinešė il
gą atsiminimą. Trumpiausi 
pasiryžimai buvo išdalyti iš
rašyti paveikslėliuose. Tiki
ma, kad tie atsiminimai nepa
liks tik ten, bet bus vykdomi. 
Tarp kitų dalykų Šv. Kazi
miero parapijos parapijiečiai 
išsinešė gilų ir stiprų pasi
ryžimą, kad jie turi pirmiau
sia būti savo parapijos na
riai. Jei jis priklauso prie 
taip garbingos parapijos, tai 
pirmiausia turi ją lankyti, 
nors kartais ir toliau ar nepa
togiau yra. Juk menkas pa-

Herby Gelzunas, marinas 
nuo 1942 m. liepos mėn., sėk
mingai tarnauja jau antri 
metai. Jaunuolis pasirinko tą 
kariuomenės dalinį, kad jam 
tai labiau patiko. Todėl jis 
ir patenkintas.

Kaip iš paveikslo matome, 
šis 21 metų jaunikaitis atro
do, kaip tikras generolas, pa
sitikįs, pilnas vilčių pergale 
ir didžiausiais laimėjimais. 
Jis savo laiškuose rašo, kad 
jam sekasi ten tarnauti. Yra 
žinoma, kad marinai turi bū
ti narsūs ir smarkūs, tokiu 
yra marinas Herby. Iš jo iš
vaizdos ir nors mažų pareiš
kimų sužinome, kad tikrai jo 
gyvenimas pilnas nuotykių ir 
kad viską jis nugali ir laimi. 
Tikima, kad kai bus galima, 
tai daugiau pasakys iš savo 
gyvenimo.

Jo mamytė ir sesutė linki 
savo kariui marinui laimin
gai baigti karą ir vėl sugrįž
ti pas savus.

palaidotas ten esančiose ka
pinėse. Jaunuolis išėjo karan- 
- U. S. Navy, 1941 m. savano
riu. Jis buvo baigęs Over
brook aukštesnę mokyklą, 
mėgo mokslą ir tarnaudamas 
buvo pasižymėjęs.

Jaunuolis buvo labai mielo 
būdo, mėgo lietuvių kalbą, ir 
jos mokydavosi. Sužinoję tė
veliai jo mirtį labai pergyve
no. Visi atjaučia juos. Nors 
jie dabar gyvena toliau nuo 
šv. Kazimiero parapijos, ta
čiau jie pirmiau gyveno mū
sų parapijoj, todėl jis buvo 
visų pažįstamas, savu laiko
mas. Taip niekas nenorėjo 

I tikėti, kad jis jau užmigo 
Viešpatyje, kad jis jau nebe
bėgios aplink mus...

Karštai užjaučiame jo šei
mynėlę ir maldaujame už jį 
visus karius Dievo palaimos, 
kad jų auka būtų įskaityta į 

i taikos ir ramybės atgavimo 
knygą. Ilsėkis ramybėj.

PADARE OPERACIJĄ

Šiomis dienomis nuoširdus 
šv. Kazimiero parapijietis Jo
nas Valonis buvo sunkiai su
sirgęs ir gulėjo šv. Agnietės 
ligoninėj, kur padaryta sunki 
operacija. Bet dabar jau 
sveiksta ir gydosi namuose 
gražiai prižiūrimas savo duk
ters ir žento. Linkime greit 
visiškai pasveikti.

SUSILAUKĖ DUKRELĖS

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRŪS galvos masažai

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

rapijietis, jei savo parapi
jos bažnyčią į metus keletą 
kartų tik pamatai. O čia taip 
lengva iš visų dalių atvykti. 
Nepamirškime, kaip seniau 
lietuviai mėgo savo parapiją 
ir ją lankė.

Pažymėtina ir tai, kad mi
sijos buvo labai vykusiai su
jungiamos su dabartiniu gy
venimu. Dažnai malda ir at
sidūsėjimais prisiminta mū
sų kariai, kenčią karo fronte, 
ligoninėse, jų šeimynos. Mal
dauta taikos. Ypatingai jaus
mingai ir nuoširdžiai iškelta 
mirtinga visų lietuvių padė
tis Lietuvoj, Lietuvos ateitis, 
jos laisvės siekimas, pažymė
ta tikroji tėvynės meilė, savo 
kraujo ir tautos žmonių di
desnė meilė, reikalas pasiau
koti dėl jų.

Misijos vaikams buvo duo
tos atskirai. Ir jie pajuto, kad 
ir jie nepamiršti ir gali nau
dotis misijų malonėmis. Jau
nučiai labai mielai praleido 
savo misijų valandėles su mi- 
sijonierium ir jo skelbiamu 
Nukryžiuotoju. Ne vienas 
galvojo, kad kaip aš užaugsiu 
ir gal būsiu misijonierium. O 
juk taip laukiama ir iš mū
sų naujų pasiaukojimų į mi
sijonierius ir misijonieres. 
Kas žino, gal iš šiemet atli
kusių misijas atsiras tokių 
pašaukimų. Juk prieš kiek 
laiko buvo daug pasižadėji
mų į dvasinį luomą, bet po 
laiko kažkaip ir vėl jie pra
nyksta ir sutirpsta. Juk ir 
čia reiktų nuolatinio auklėji
mo dvasiniam pašaukimui.

Jauna lietuvių porelė, Wal
ter ir Julia Baranauskai, 219 
Whartox Str., vasario 27 d., Į 
susilaukė dukrelės, kuri kovo 

j 12 d. pakrikštyta Julijanos 
; ir Teresės vardais. Nors tė
vas ir tarnauja kariuomenėj, 
bet jis surado galimybės su
grįžti ir dalyvauti savo duk
ters krikštynose.

Duktė sveika auga, o tėve
liai sulaukė daug sveikinimų 
ir linkėjimų šeimos padidėji
mo proga. Ponia Baranaus
kienė visą laiką uoliai dirbo 
šv. Kazimiero parapijos karo 
bonų ir ženklų pardavinėjimo 
komitete. Kai aplinkybės leis, 
tikime ji ir vėl dirbs komite
te.

PAS JURGIEČIUS

Seselių naudai
Kovo 19 d. šv. Jurgio par. 

salėje įvyks kortų pramoga 
su įvairiais pamarginimais. 
Kiekvienam vertėtų atsilan
kyti ,nes ji ruošiama parapi
jos mokyklos mokytojoms, 
seselėms pranciškietėms, pa
gelbėti. Sesutės su tikru pa
siaukojimu moko vaikučius, 
tad paremkite.

K. V.
Smarkiai pasidarbavo

Elenos Kazakauskienės va
dovybėje, šv. Jurgio parapi
jos moterys veikėjos buvo 
suruošusios bankietą, kurs 
parapijai davė pelno 1,400 
dol., net ir su kaupu.

Garbė joms už tai, o ypač 
jų vadovei p. Elenai Kaza- 
kauskienei, kuri labai darbš
ti, drąsi ir sugebanti pasidar
buoti.

Sužinojęs

'et REgent 8434.
RICHMOND GROCERY CO. I

WHOLESALE GROCERS |
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!
304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. $

Po šių misijų, kaip tikima, 
ypač kryžiaus meilė padidės. 
Daug šeimynų įsigijo ir pasi- 
laimino savo namų brangiau
sią ženklą—kryžių. Kaip di
dinga ir gražu namuose ras
ti didelį kryžių gražiausioj 
vietoj. Juk mums tik reikia 
didžiuotis, kad mes galime 
tai daryti. Neleistina katali
kams užleisti savo namų sie
nų tuščiais ar gal ir pavojin-

gaiš paveikslais, o neturėti 
brangiausio dalyko-kryžiaus.

Mažiukų Palaiminimas bu
vo viena maloniausių progų 
jaunoms katalikiškoms šei
mynoms, kur buvo nurodyta, 
kad jau nuo mažens reikia 
vaikučius auklėti Dievo ir Jė
zaus meilėj. Juk ne be reika
lo Išganytojas taip vertino 
mažučius.

Rėmimas Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus yra vienas gar
bingiausių darbų

i

ATSIŽYMĖJĘS LIETUVIS

Seržantas Albertas Taran, 
New Philadelphia, Pa., yra 
vienas daugelio lietuvių ka
rių, kurie jau atsižymėjo 
fronte. Jis yra „aerial gun
ner on the B-24 Liberator.” 
Jis ten jau kovoja Pacifiko 
srityje ir dalyvavo net 31 oro 
kelionėj kovai su priešu. Kaip 
neseniai vienas marinų ko
respondentų pranešė, Alber
tas numušė japonų „zero”. 
Bet lig šiol gal jis ir daugiau 
atsižymėjo, tik mes vis ne
galime visko sužinoti, kol 
jaunuolis sugrįš namo.

Savo laiškuose rašo, kad 
jam patinka skraidyti ore, 
nors ir pavojinga, bet dėl tė
vynės ir taikos bei laisvės 
jis drąsiai tą atlieka. Jis jau 
8 mėnesiai, kai užjūryje ir 
dveji metai kai tarnyboj.

Prieš išeidamas karo tar
nybon dirbo kaip pašto tar
nautojas. Jaunuolis yra la
bai linksmo būdo ir geros 
širdies. Matyti, kad ir kare 
to nenustojo ir gali būti savo 
draugų linksmintoju mūšyje 
ir nelaimės pavojuose. Dabar 
laukiama, kad jis sugrįš kaip 
laimėtojas ir daug ko papasa
kos apie savo pergyvenimus 
ir įspūdžius, kurių prisirinko 
pilnai per visą tą laiką. Jo 
namiškiai ir visi pažįstami 
laukia, kad tik greičiau ka
ras pasibaigtų ir vėl matytų 
Albertą sveiku ir laimingu 
tarp savųjų. Pasisekimo Al
bertai !

A. L. TARYBA VEIKIA

Prieš kiek laiko čia įsikū
ręs Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius šiomis dienomis 
savo susirinkime priėmė di
delį ir labai svarbų veikimo 
planą, kurį ir pradės tuoj 
vykdyti. Juk lig šiol lietuvių 
kultūros ir bendrai tikrųjų 
lietuvių reikalais ir paverg
tos Lietuvos rūpesčiais ne
daug kas tedirbėta. Todėl 
nuo šiol Taryba imsis visų 
žygių tuo tikslu.

Pirmiausia nustatyta iškil
mingai paminėti Lietuvos 
Steigiamo Seimo ir spaudos 
atgavimo sukaktis gegužės 
mėn. 14 dieną. Minėjimo pro
grama bus paskelbta vėliau.

Šiuo metu skyrius varo di
delį pasirengimo darbą. Pa
gal tą planą, kiekvieną savai
tę bus sakomos kalbos per 
lietuvių vedamas radijo pro
gramas, kad visuomenė būtų 
labiaus supažindinta su Ame
rikos Lietuvių Tarybos dar
bais ir visais lietuvių reika
lais. Juk Amerikos Lietuvių 
Taryboj bendrauja visa pla
čioji visuomenė, tai ir darbų 
lietuvių kultūrai ir Lietuvai 
gali nudirbti daug. Yra su
manymas tas kalbas tęsti il
giausiai, kaip tik galima, kad 
be pertraukos Philadelphijos 
lietuviai būtų gyvai ragina
mi būti patrijotais lietuviais 
ir dirbti Amerikai ir Lietuvos 
išlaisvinimui. Norima kiek
vieną kartą gauti ir vis naują 
kalbėtoją.

Kviečiami pasakyti radijo 
kalbas šie: kun. St. Raila, Jo
nas Grinius, Matas Milukas, 
Charles Cheleden, Elena Mi- 
lukienė, Genovaitė Rama
nauskienė, Juozas Kavaliaus
kas, prof. A. Senn; kun. V. 
Martusevičius, Pr. Pūkas, Kr. 
Žemaitis ir kiti. Manoma ir 
daugiau kalbėtojų gauti šiaip

NAUJA MALDAKNYGĖ

“DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras

Maldaknygė turi 787 puslapius. Minkšti odos vieše 
papuošti lietuvišku kryžiumi. Paauksuota. Išoriniai pyj 
patraukli, bet viduje dar gražesne. Joje telpa 106 pavefi 
lėliai. Daug jų paimta iš Mišiolo. Lietuvišku menu dabį 
raidžių 22.

Evangelijos Sekmadieniams ii’ Bažnytinėms šventėj 
Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karunkėliųjj 
Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturginės — maldoj 
Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti šimto puslapių pašvę 
maldoms į Švč. Sakramentą. Nurodoma geri darbai, užj 
riuos galima laimėti atlaidus. Labai daug įvairių maldą 
atlaidais. Nurodoma gyvenimo pagrindai — atspaus^ 
visi Poteriai. Raidės aiškios ir įvairios. Kalba aiški. Ka 
$3.50.

^Conn.
^dedikacija 
J^ų Veikimo 
'įsis ir kleb. 
^įpesčiu, kovo 
Cjasai seknja- 
įiaiio lietuvių 
‘jjtgoje pasiliks 
į istorinis il-

Kreipkitės:
“AMERIKA”, 222 So. 9th St., Brooklyn 11,0

svarbiam reikalui.' Jeigu tas 
planas pavyks, tai Philadel
phijos lietuvių visuomenė 
gražiai viską žinos ir didesnė 
lietuvybės meilė bus uždegta 
ir galės daugiau gerų darbų 
nuveikti taip naudingoj mū
sų veikimo ir gyvenimo dir
voj.

Tarp kitų tikslų Amerikos 
Lietuvių Taryba turi mintyje 
ir gilios vienybės ir tikro dar
bštumo mintį, kad visi galėtų 
naudingai dirbti Lietuvos 
gelbėjimo darbą. Juk mums 
svarbu atsiekti tikslą, o ne 
kokius asmeniškus dalykus 
varinėti. Todėl šia proga A- 
merikos Lietuvių Taryba 
kviečia kiekvieną Philadel
phijos lietuvį remti jų dar
bus ir prisidėti prie Tarybos, 
kad viskas būtų sėkmingai ir 
naudingai atlikta.

Kviečiame draugijas, kad 
jos siųstų savo atstovus, rem
tų mūsų radijo programą ir 
tt.. Taipgi visi prašomi, kad 
rengtųsi ir Lietuvos Steigia
mojo Seimo ir spaudos atga
vimo sukaktims paminėti.

NETIKĖTAI MIRĖ

Prieš dvi savaiti netikėtai 
mirė Motiejus Zaleckis, 47 
m. amžiaus. Velionis susižei
dė darbe ir nebegalėjo pa
sveikti. Iškilmingai palaido
tas šv. Kryžiaus kapinėse ko
vo mėn. 7 dieną.

Jo brolis iš Brooklyno rū
pinosi laidotuvėmis, kuriose 
patarnavo grab. Juozas Ka
valiauskas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Mūsų jaunas smuikininkas, 
Tadas Kuligovskis, kuris an
dai smuikavo ir dainavo pre
zidento Roosevelto garbei 
Baltajame Name, dabar pa
kviestas dalyvauti meno pro
gramoje ir lietuvių bostonie
čių parengime, kuris įvyks 
balandžio 23 d.

Jam rašant, vienodumo dė
lei, patartina yra visad adre
suoti taip: Kapt. Teddy Kuli- 
govski, 527 Tysan Ave., Phi
ladelphia 11, Pa.

Kovo 5 d. Lietuvių Muzika- 
lėje svetainėje, Viliamo Poš
kos vadovybėje įvyko prakal
bos. Kalbėtojų buvo labai 
daug. Kalbėjo garsusis kon- 
gresmanas Bradley. Lenkų 
veikėjų vadas daktaras Leo
nas Kolankevicz. Kalbėjo ne 
kaip lenkus atstovaujantis, 
bet vien tik kaipo reprezen
tuojantis Amerikos Raudo
nąjį Kryžių. Lietuvos vadavi
mui buvo surinkta aukų arti 
trijų šimtų dolerių; šimtas 
dolerių Raudonajam Kryžiui; 
be to, kaip vėliau buvo per 
radiją garsinta, bonų buvo 
prakalbų metu išparduota už 
15,000 dol.

Vietinių Kazimieriečių 
draugijų rūpesčiu, balandžio 
2 d. par. salėje 331 Earp St„ 
7 vai. vakare, bus rodomi kal
bami krutamieji paveikslai

apie Kristaus kančią- 
of Kings”.
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Vietiniame ukrainiei 
krašty „Amerika” km 
buvo didelis atvaizdai 
Dr. Kazimiero Urbonai 
ir pranešimėlis apie jo 
tų amžiaus sukaktį. I 
d. buvo Taduko Kuligl^djos iškilmės 
paveikslas su žinute, kj-ji 3:30 vai. po 
Prezidento Rooseveltog» Eiriejaus bažny- 
dienį smuikavo ir dafįknn. M. A. Pan- 
Baltuosiuose rūmuose, j^ytėje, dvasiškija 
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rašus po peticija, mėlį 
čią, kad Prezidentas į 
veltas malonėtų užtarti 
tuvą... Šis veikimas, kd 
tytis, sekas neblogis 
pavyzdžiui: pirmoje di 
tos savo patrijotinės i 
Albina V. VidikauskaS 
rinko net 30 parašų.

Beje, gi vietiniame] 
laikrašty „The Evenin aįenė, kurią 
letin” kovo 11 d. bu 
šoma, kad vietinis 
viengentis, korporalaM^įįįįu į 
zas Sasnauskas Europe yar(j0
vose su vokiečiais pasiž 
kaipo drąsus ir sumau Ambo-
rys.
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Lietuvos okupantų 
mu, sudaryti komitetai 
są kraštą, kurių uždai 
rinkti šiltus drabužius! 
tus dalykus, reikalinga 
kiečių kareiviams rytų 
te.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauski
LIETUVIS GRABOBK

Lalsnluotas Penna ir New Ja 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prai 
šauktis prie manės

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa. i

LIETUVIŲ RADIO PROGRAJ 
Trečiadieni 7:00 pjn. Beit 8^*1

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Str* 
Philadelphia, Pa 

Telefonuoklte: Regent

Tel. POPlar 4110

Charles J. Romi 

(Ramanauskas) h 
LAIDOTUVIŲ! 

direktorius!
1113 Mt. Vernon Si 

Philadelphia, Pa. j 
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šs sąrašo dedikacija 
nis Lietuvių Veikimo 
pastangomis ir kleb. 
mkaus rūpesčiu, kovo

Lietuviai iš bažnyčios suė
jo į erdvią parapijos salę, 
kur ta proga įvyko patrijo- 
tinga programa.

Motinų klubas
Po įdomių ir įspūdingų 

prakalbų suorganizuotas Ka
rių Motinų klubas, į kurį į- 
sirašė su viršum 100 motinų, 
kurių narsuoliai kariai sūnūs 
ir garbingos dukros slaugės 
yra karo tarnyboje visose pa
saulio dalyse.

škilmingasai sekrųa-daknygė turi 787 puslapius, fe
lietuvišku kryžiumi. Paauki -

i, bet viduje dar gražesnė. Jojeį į ' 
lug jų paimta iš Mišiolo. Lietuvį „tams.

į. ryte kun. M. A. Pan
ašavo Sumą už visus 
uosius lietuvius ka
dės Šamo tarnyboje, 
ardo draugijos nariai 
ore užėmė dešinėje

10 knygoje pasiliks 
s ir istorinis il-

>2.

ingelijos Sekmadieniams ir Baj.
12. Litanijų 16. Vainikų ma^
9. Trejos Mišios (Vienos Litu® 

. Graudūs Verksmai. Arti 
s į Švč. Sakramentą. Nurodo®-.
Įima laimėti atlaidus. Labaidaj. as vietas bažnyčioje. 
;. Nurodoma gyvenimo pagrinį
eriai. Raidės aiškios ir įvairinu uosius lietuvius ka-

uvo laikoma už visus
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o prie sanktuarijaus 
lo rezervuotose vieto- 
Įvasiškija užėmė gar- 
savo vietas sanktua-

Veni Creator” atgiedo-
Ipn. Adolfas E. Gradec- 

jarbinga proga skel- 
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:uarijume matėsi šie 
jai: prel. J. Ambotas, 

t n. M. A. Pankus, kun.
J. Matutis, kun. A.

15 inas ir kun. V. Ražai-
I

5 d. Lietuvių Muzika-, 
tainėje, Viliamo Poš- 
Dvybėje įvyko prakal- 
Ibėtojų buvo labai 
'aibėjo garsusis kon-| 
įas Bradley. Lenkų 
vadas daktaras Leo- 
ankevicz. Kalbėjo ne 
akus atstovaujantis, 
i tik kaipo represen
ts Amerikos Raudo
nių. Lietuvos vadavi
mo surinkta aukų arti 
mtų dolerių; šimtas 
Raudonajam Kryžiui; 
kaip, vėliau buvo per 
garsinta, bonų buvo 
ų metu išparduota už 
dol.

tinimas ir Lietuvos 
nnas bažnyčioje 
ingam pamokslui pa- 
į, sekė Palaiminimas 

B Sakramentu, po ku- 
BCecilijos choras, vi- 
lendrai pritariant, su- 
1 „The Star Spangled 
* ir Lietuvos himną 
fa Tėvynė mūsų...” 
nomentas, kurį pamal
tai jotai lietuviai per- 
1 atiduodami atitinka- 
fbę visatos Kūrėjui, 
|iu išreikšdami didelę 
I galingųjų Jungtinių 
tos Valstybių demo- 
I ir atsidavusią meilę 
į Lietuvai.
lldingųjų lietuvių krū- 
firdžių garsiai ir pla- 
Isklido patrijotingoji 
Kiltis: „Kas bus, kas 
Bet pavergtoji Lietuva 
o pagalba niekada ne- 
B

lių Kazimieriečii} 
ų rūpesčiu, balandžio 
r. salėje 331 Earp St, 
ikare, bus rodomi kal-

Kleb. kun. M. A. Pankus 
tėvynainiškai prakalbėjo į 
gausią lietuviškąją publiką. 
Po trumpos susipažinimo 
prakalbos perstatė kalbėti 
miesto mayorą Quigley, kuris 
puikiai kalbėjo lietuviams.

Toliau kalbėjo „New Bri
tain Herald” redaktorius Mc
Avoy, marinas Jonas Skribu- 
lis ir prel. J. Ambotas, po ku
rių Lietuvių Veikimo Centro 
pirm. Viktoras Sintauta ža
viai sudainavo „God bless 
America,” pritariant Šv. Ce.- 
cilijos chorui ir akompanuo
jant varg. A. Grigoraičiui.

Pagaliau sekė „Amerikos” 
redaktoriaus Juozo B. Lauč- 
kos principalė kalba, kurio
je pagerbė visų lietuvių ka
reivių motinas ir visus lie
tuvius karius, ragino pirkti 
Karo Bonus ir įsiregistruoti, 
visomis išgalėmis remti A- 
meriką karo metu, vieningai 
darbuotis Lietuvos laisvės 
reikalui, primindamas, kad 
dabartinis Popiežius Pijus 
XII garbingais taikos pasiū
lymais ir prezidentas Roose- 
veltas užtaria už Lietuvą ir 
trokšta, kad būtų laisva ir 
nepriklausoma. Kalbėtojas 
taip pat atidavė kreditą Lie
tuvių Veikimo Centrui, kurio 
uoliomis pastangomis visa 
taip garbingai paruošta ir 
nuveikta.

Karių Sąrašas

Dėdė Šamas iš New Bri
taino pašaukė su viršum 300 
lietuvių karo tarnybai. Sąra
še dabar tik 278 vardai. Ki
tų vardai bus vėliau įžymėti.

Čia seka tų lietuvių karei
vių vardai, kurie auksinėmis 
raidėmis įžymėti Lietuvių 
Kareivių Garbės Sąraše:

J. F. Akromas 
A. Armalevich
V. Agurkis 
J. S. Adamavage 
A. Ausanka 
A. Agurkis 
J. Baliukas 
E. Baliukas
W. Baliukas 
A. Baxer 
R. A. Barrows 
A. Baylock 
G. Broff 
J. Bizis
L. Baxer 
C. Barvydas 
R. Balinskas
M. Balinskas
R. Biaskey 
G. P. Baylock
V. Checkanauskas 
J. Covaleski 
A. Chekanavich 
J. Casper
C. Casper 
A. Caval 
J. Demisiewicz
S. Dambroskas
A. David
B. David
W. P. David
T. E. Dongveskis 
J. Deutsch 
E. Devokaitis 
A. Eselunas 
P. Esiukevicz 
J. Fracasso 
W. G. Gutowski 
G. Gremila
R. Guzauskas
S. Gutowski 
W. Gudzinskas 
J. Gurskis 
J. Guzauskas
L. Giddix 
A. Grimaila 
E. Grimaila
R. Giedraitis
V. Giedraitis
W. Geetersloh 
A. L. Grady
T. F. Guzauskas 
A. J. Jacobs 
J. Janušonis 
E. Jacobs 
E. J. Jacobs 
W. Jarvis 
E. Jenoski 
J. J. Janis 
E. Jankoski
V. Jankoski 
J. Kašėta
A. Kazakevicz 
T. A. Kardok
E. Kadjaski 
P. Kapushinski
F. J. Keneckis 
J. Klimas 
J. Kveselis 
P. Kuckell
B. Kalnick 
J. Kadziauskas 
Jos. Kadziauskas
J. F. Kiskis
G. J. Klimas
M. Kvedas
D. Kvardok 
A. Klimas 
D. Klimas
K. Kadziauskas
H. Kuzinevich
S. S. Kuzinewicz
N. E. Kalesinskas
W. Karaty 
V. Karaty

Kiek teko sužinoti, į klubo 
valdybą įėjo pirm. Bronė Mi
čiūnienė, sekr. Petronėlė Ra- 
ponotti.

Ketvirtoji Karo Bonų 
paskola

Lietuvių Veikimo Centro 
valdyba užsimojo didelį ir 
labai svarbų darbą, suregis
truojant už kiek New Britai
no lietuviai išpirko Karo Bo
nų ketvirtosios Karo Pasko
los metu.

Darbas pradėtas tuojau po 
prakalbų. Čia salėje į trumpą 
laiką lietuviai įsiregistravo, 
kad ketvirtosios Karo Bonų 
paskolos vajaus metu yra iš- 
pirkę už $237,129.00. Tuo pa
čiu čia vietoje nusipirko Ka
ro Bonų už $15,075.00.

Tai ne viskas! Lietuvių 
Veikimo Centro valdyba pa
siryžo tą registravimo darbą 
toliau tęsti. Kas sekmadienį 
po pamaldų LVC valdybos 
paskirti asmenys bus prie 
stalelių bažnyčios prieangy
je, pardavinėdami ir regis
truodami Karo Bonus.

Misijos kovo 19
Šv. Andriejaus lietuvių pa

rapijos bažnyčioje kovo 19 d. 
prasidės dviejų savaičių mi
sijos, kurias ves pasijonistai 
tėvai Geraldas Motejūnas ir 
Gabrielius Jaskelevičius.

Lietuviai katalikai turėtų 
pasinaudoti išganymo malo
nėmis šventųjų misijų proga.

Samata

Markūnas, M. I. C., užsibaigė 
iškilmingai šv. Kazimiero at
laidais. Kiekvieną rytą ir va
karą buvo sakomi turiningi 
pamokslai. Parapijiečiai gau
siai artinosi prie Dievo Stalo 
ir pasinaudojo jo malonėmis, 
aukodami savo maldas prie 
šv. Kazimiero, mūsų tautos 
globėjo, prašant grąžinti 
Lietuvai nepriklausomybę, 
globoti mūsų parapiją ir grą
žinti pasauliui taiką ir ra
mybę.

Kovo 3 d. mirė ilgametė 
mūsų gyventoja Ona Juš- 
kauskienė, pavyzdinga kata
likė, ištikima motina. Paliko 
liūdintį vyrą Motiejų Juš- 
kauską, dukterį Bronę Bur- 
dulienę, 5 sūnus (Juozą, Ed
vardą, Praną, leitenantą Jur
gį, Reimundą, tarnaujantį 
laivyne), 8 anūkus, kurie liū
di netekę savo mylimos mo
čiutės. Velionė priklausė prie 
Gyvojo Rožančiaus draugi
jos ir LRK. Susivienymo 116 
kuopos.

Kovo 6 d. iškilmingai pa
laidota iš šv. Kazimiero baž-
nyčios. Įspūdingai vargonais 
grojo ir.šv. Mišias giedojo 
velionės žentas varg. V. Bur- 
dulis.

Paterson, N. J.

Lietuvių moterų klubas 
buvo surengęs vakarienę Am. 
Raudonajam Kryžiui. Kalbė
jo lietuvių draugijų sąryšio 
pirm. J. Treinis, ižd. M. Ra
gauskas, sekr. J. Jokubavi- 
čius. Kalbėjo ir bolševikų čy- 
fas J. Bimba, bet apie Rau
donąjį Kryžių visiškai mažai.

Šv. Juozapo dienoje, kovo 
19, sveikiname visusJuozus ir 
Juozapinas.

Kovo 19 d. per sumą pra
sidės 40 vai. atlaidai.

J. E. J.

Baltimore, Md.

Kovo 12 d. šv. Vardo vyrai 
per 8:30 vai. mišias ėjo drau
ge prie Komunijos. Kun. Dr. 
L. Mendelis pamoksle padrą
sino vyrus, kad jie danguje 
išvys savo gerų pavyzdžių 
vaisius.

Dabar valkiojasi daug va-

kliavos dosniai prisidėti. Vi
siems tos parapijos aukoto
jams ir prie tos kolektos pri- 
sidėjusiems tariame dar kar
ta nuoširdžiai — lietuviškai 
ačiū.

Po šv. Mišių buvo atgaivin
ta TT. Marijonų Rėmėjų sky
rius. Į susirinkimą atsilankė 
kun. klebonas ir svečias iš 
Marianapolio. Į valdybą bu
vo išrinkti: dvasios vadas 
kun. P. Juras, pirm. J. Jau
čius, vicepirm. F. Krancevi- 
čius, ižd. S. Uždavinys rašt. 
F. Volungė.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

LRKSA 165 kuopos susi
rinkimas įvyko kovo 9 d. lie
tuvių piliečių klubo salėje, 6 
Davis Ave. Vadovavo pirm. 
K. Nakrašius. Nutarta šį sek
madienį, kovo 19 d., 7 vai. 
vak., klubo salėje 6 Davis 
Ave., Kearny, ruošti kortų 
pramogą. Bilietai po 40 c. Vi
si nariai turės užsimokėti. 
Laimėtojams skiriamos geros

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Maža visiems
Pulkininkas: — Na, sakyk 

Karsokai, ar patenkintas 
maistu?

Karsokas: — Patenkintas, 
pone pulkininke.

Pulkininkas: — O gal kar
tais nuskriaudžia, vienam 
duoda didesnį mėsos gabalą, 
o kitam mažesnį ?

Karsokas: — Ne, pone pul
kininke. Visiems duoda po 
mažą.

Negalima dėti kojų.
Ponia vežasi traukinyje šu

niuką. Konduktorius priėjęs 
jai sako: — Už šunį tamsta 
irgi privalai sumokėti.

Ponia užmoka ir sodina šu
niuką ant suolo. Kondukto
rius vėl priėjęs užgina tai da
ryti... Ponia supykus atsako: 
— Už šuniuką užmokėjau, 
tai jis gali užimti sėdimą vie
tą.

Konduktorius, rodydamas

New Haven, Conn.

Rekolekcijos
Trijų dienų rekolekcijos 

prie Šv. Kazimiero, kurias 
vedė sėkmingai kun. Adomas

Kovo 10 d. įvyko svarbus 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinio skyriaus susirinki
mas. J. Čeponis pranešė apie 
Lietuvos laisvės šventės mi
nėjimą. Paaiškėjo, kad nuo 
parengimo liko $60 00. Aukų 
surinkta $40.00, viso $100.00, 
kuriuos nutarta nusiųsti 
ALT Centrui. Kadangi pas iž
dininką V. Norkūną buvo nuo 
pirmesnių laikų bendro pa
rengimo užsilikę $83.00, tai 
iš tų pinigų nutarta paskirti 
$33.00 Amerikos Raudona
jam Kryžiui; pinigai perduoti 
p. Onai Alf, skyriaus vedė
jai. Ponia Alf klausia, ar mū
sų miesto lietuviai negalėtų 
įteikti lietuvių vardu Raudo
najam Kryžiui ką nors dides
nio, vietoj paprastų smulkių 
aukų. Tam tikslui yra ruo
šiamas masinis susirinkimas, 
balandžio 23 d. parapijos sa-

gilių. J. Levickui išėjus į dar
bą, o sūnui į mokyklą, plėši
kai įlindo vidun per antrųjų 
durų viršutinį langą, išvartė 
komodas, matyti, ieškodamas 
pinigų, bet nieko nerado. Ki
toje gatvėje vagilius įsibrio- 
vė, šeimininkei nesant, ir iš
nešė 300 dol. ir įvairių bran
genybių.

Negerai pinigus laikyti na
mie. Reiktų išeinant iš namų 
viską stipriai uždarinėti.

J. K.

Bridgeport, Conn.

dovanos.
Fin. rašt. M. Nakrašienė 

pranešė, kad kuopos iždas vi
sai silpnas, tad visi susirūpi
no daugiau veikti. Kuopoje 
yra 60 narių.

Kuopos atstovas dr-jų są
ryšyje J. Stasilionis pranešė, 
kad sąryšyje vieningai vei
kiama. Pranešė apie Lietuvos 
šventės minėjimą, kuris buvo 
aprašytas ir angliškame laik
raštyje. Papasakojo savo į- 
spūdžius ir iš minėjimo New 
Yorke. Jo pranešimas priim
tas su pagyrimu.

į parašą traukinio sienoj, sa
ko: Draudžiama kojas dėti 
ant suolo.

E. Lastauskas 
A. Lenk
A. Levulis 
E. Lenk 
M. Lyss
C. Lostauskas 
J. D. Lostauskas 
E. Maloska
B. Mingel 
J. Molusis 
J. C. Mack
S. Matusevich
A. Marcinkevičius
S. Miller
R. Miezlaiskis
R. Matulis *■ 
G. A. Matulis 
J. Mack
V. Miciunas 
J. A. Matulis 
J. Markevičius
J. G. Matulis 
G. J. Miskey
B. Masalsky 
E. Maskelis
E. Matulis
G. Matusevich
K. Mikalauskas 
V. Miskey
J. Matulis 
P. Masonis 
M. Matulis
B. Mingle 
A. Nevulis 
A. Nevert
F. Nirosky 
E. Navickas
T. Nirosky
A. Neverdauskas 
E. S. Nevulis 
V. E. Naunchikas
C. Navickas
V. P. Nirosky
J. G. Narusevich
S. P. Nevers 
A. Neverick 
J. Olszwski 
E. Pauža
A. Petuskis 
J. Petula 
J. Paulauskas 
E. Pitkauskas 
J. Petchekonis 
A. J. Paulauskas
T. C. Pethigal
C. Pazen 
A. Pazen
S. Paulauskas
L. L. Paskųs 
J. Pranokus 
J. A. Probulis 
R. Pūsteli
A. Poskus 
E. Pikutis
W. Pavasaris 
E. Plucas 
R. Pilonis
A. Petchekonis 
E. Pethigal
E. J. Pranitis 
J. Raskavich
F. Rutkauskas
D. Radavich 
J. Ruchinskas 
A. Raskevich 
J. J. Rudnick 
J. Rudnick 
W. J. Rauckis 
J. Rulevich
J. Regelis
R. Rulis 
F. Rice
J. P. Rice 
W. Rizauskas
S. J. Rabis

J. Ritkeraitis 
W. Ritkeraitis
E. J. Rapponatti 
A. Radavich
T. Rudnick 
A. Rusilowicz 
J. G. Savickas 
A. Shilinga
F. Spudulis 
J. T. Saks 
J. Sarkus
E. W. Sharka 
C. Sharpit 
J. Shilinga 
P. Shilinga 
Jos. Sarkus 
P. Savonis 
J. Stankelis 
A. Sinkewicz 
C. Supsinskas 
E. Sitavich
A. A. Steponaitis
E. Sausanavich 
J. Scrabulis
G. Savickas
J. Shemansky 
A. Sitawicz
S. Sinkewicz 
M. J. Saks 
J. Sylvester 
J. A. Statkus 
L. Sinkevich 
Jos Shilinga 
J. J. Schiavo
L. M. Scopes
T. Sinkewicz 
A. J. Sharka 
T. Sinkewicz 
A. Tenukas
F. Tenukas 
Al. Tenukas 
C. Tomosaitis 
J. Tocionis
J. Tasonis 
E. Tomasaitis 
P. J. Ukitis 
A. Usonis 
A. G. Urban 
W. A. Vaness 
A. Valentine
E. J. Vasilauskas
A. Visnia
S. J. Vinick _
B. Vingrus 
W. Visalga
M. Valukonis
V. P. Vilchinskas 
J. Vilchinskas
E. Vitukinas 
J. Victor
A. W. Wainikiewicz 
A. Walentukonis 
J. Walentukonis
G. Walauski
W. J. Walentukonis
F. Winsch
A. Yankauskas
C. P. Yukna 
F. S. Yukna 
A. Yukna
J. Yinshanis
F. G. Yinshanis 
M. W. Young 
J. F. Zigmont
V. Zdanzukas 
A. Zdanis
R. Zapatka 
A. Zdanis 
E. Žigas
G. Zdanzukas
W. Zigmont 
J. Žemaitis
P. J. Zigmont
V. L. Zigmund

Lietuvių moterų Raudono
jo Kryžiaus vienetas rengia 
kortavimo vakarą parapijos 
salėje kovo 19 d. Kviečia vi
sus lietuvius ir lietuvaites at
silankyti ir paremti šį nau
dingą parengimą.

M.

Amsterdam, N. Y
Lietuvai šelpti komitetas 

vasario 27 d. surengė Lietu
vos nepriklausomybės pas
kelbimo sukakties minėjimą. 
Vakarą atidarė Ant. Lukšys. 
Programą puikiai vedė adv.
A. Stokna. Buvo kalbėtojų iš 
miesto pareigūnų. Trumpai 
kalbėjo kleb. kun. J. židana- 
vičius, kun. J. Raštutis. Sve
čias kalbėtojas buvo Dr. P. 
Vileišis, kurs pasakė labai 
įspūdingą kalbą, kuri čia bus 
ilgai minima.

Varg. J. Olšauskui vado
vaujant, parapijos mokyklos 
mergaitės suvaidino gražų 
vaizdelį. Solo padainavo E- 
ma Supranavičiūtė.

Viešnia dainininkė buvo o- 
peros artistė Barbora Dar- 
lys. Ji daug dainavo, o pu
blika vis daugiau prašė. Visi 
džiaugėsi, kad lietuvių tarpe 
yra tokio aukšto išsilavinimo 
dainininkų.

Minėjimo gale par. choras 
sudainavo gražių dainų.

Buvo platinami karo bonai, 
kurių amsterdamiečiai labai 
daug nusipirko.

Platinta ir Dr. Noremo 
knyga „Timeless Lithuania” 
— jos čia daug egzempliorių 
iš anksto išplatinta, čia daug 
pasidarbavo Petras Lalas, J. 
Olšauskas, Ant. Lukšys ir ki
ti. Lietuvos reikalams aukų 
surinkta 110 dol.

Minėjimo rengimo komisi
jos nariais buvo A. Lukšys,
B. Belžikas ir S. Kisieliūtė.

Berželis.

Kovo 12 d. Liet. Jaunų Vy
rų draugijos susirinkime ko
munistų vyriausias čyfas J. 
J. Mockaitis dalino plakatus, 
kad kovo 19 d. bus lietuvių 
salėje prakalbos, kurias ren
gia bolševikų komitetas. Pla
katuose raginama ištiesti pa
galbos ranką Lietuvai.

Bridgeporto lietuviai turė
tų žinoti, kad tikrieji Lietu
vos draugai neturi nieko ben
dra su tais, kurie nepripažįs
ta Lietuvai teisės būti ne
priklausoma. Būkime atsar
gūs.

Po Velykų bus masinis 
Bridgeporto lietuvių susirin
kimas ir prakalbos. Ten su
darysime tikros Lietuvai pa
galbos komitetą iš Lietuvai 
ištikimų žmonių.

Mat Kaip.

L. Vyčių Algirdo 90 kuo
pa labai gražiai paminėjo sa
vo patrono šv. Kazimiero 
šventę kovo 5 d. Kuopa per 9 
vai mišias ėjo drauge prie šv. 
Komunijos, paaukodami ją už 
vyčius karius ir už mirusius.

Vyčiai labai gražiai pasi
rodė.

Jonelis.

SPALVOTI PAVEIKSLAI

Marianapolis

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

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.

Būsiantis gydytojas
Mokytojas: — Kuris iš jū

sų vaikelių galite išaiškinti, 
kas yra nugarkaulis?

Joana: — Nugarkaulis... 
tai ilgas sumazgytas kaulelių 
šniūrelis, einantis per žmo
gaus nugarą... ant vieno galo 
mės sėdime, o ant kito galo 
kyšo mūsų galva.

Aišku
Naujas automobiliaus vai

ruotojas, greitai pervažiavęs 
sustojimo ženklą, išgirsta po
licininko švilpuką...
— Ar nemoki skaityti... te
nai aiškiai parašyta... sustok.

— Taip, ponas policininke, 
labai gerai moku skaityti... 
Tik visa mano nelaimė, kad 
nemoku sustabdyti šios ma
šinos, kadangi ja pirmą kartą 
važiuoju”.

Negalėjo išaiškinti
Blažieniai savo sūnui Sta

siuku! pereitą sekmadienį su
rengė gimimo dienos baliu
ką, ir pakvietė daug svečių. 
Per vakarienę Stasiukas pa
noro paklausti savo tėvo. — 
Tėtuk, pasakyk man, kodėl 
tu apsivedei su mama?

Tėvas atsisuka į savo žmo
ną ir iškilmingai jai sako:

— Matai, Matilda, net mū
sų vaikas nežino, dėlko aš su 
tavimi apsivedžiau.

Pranas Bekampis

Rinkliava Kolegijai
Šv. Pranciškaus bažnyčio

je Lawrence, Mass., kur per 
ilgus metus nenuilstamai 
darbuojasi ir garbingai va
dovauja kun. Pranas Juras, 
Tridijumą prie šv. Kazimiero 
atlaikė iš Marianapolio Ko
legijos atvykęs kun. Dr. Vin
cas Andriuška, MIC.

Sekmadienyje, kovo 5 d., 
buvo padaryta ir rinkliava 
Marianapolio kolegijai palai
kyti. Šv. Pranciškaus parapi
ja Marianapolio kolegijai su
dėjo $645.40. Iš to aišku da
rosi, kad tos parapijos lietu
viai supranta šios mokyklos 
reikalą.

Marianapolio kolegijos va
dovybė šiuomi reiškia savo 
lietuvišką nuoširdų žodį kun. 
Pr. Jurui, tos parapijos kle
bonui, kuris leido tą rinklia
vą pravesti, už auką ir už tai, 
kad paskatino ir paragino sa
vo parapijiečius prie tos rin-

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Baisamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas

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.

■
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svarbios prakalbos AUKOKIME A. RAUDONA JAM KRYŽIUI
Kovo 26 d., sekmadienį, 4 

vai. popiet, Apreiškimo par. 
salėje, įvyks masinis susirin- 
kimas-prakalbos. Rengia A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
Lietuvių Komitetas.

Susirinkime bus kalbų, į- 
domių judomų paveikslų. Čia 
bus galima įteikti paskirtas 
aukas.

Raudonajam Kryžiui para
ma labai reikalinga. Jo dar
bai labai naudingi. Būkime jo 
rėmėjais.

JIE RENKA AUKAS 
RAUD. KRYŽIUI

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Lietuvių Komitetas 
nuoširdžiai talkininkauja va
jaus darbe. Vajus tęsis iki 
kovo 31 d. Šiuo metu aukos 
renkamos gražiu pasisekimu.

Lietuviai savo aukas gali 
įteikti parapijų klebonijose, 
laikraščių įstaigose, radijo 
programų vedėjų raštinėse. 
Aukas galima įteikti ir tie
siog komiteto vadovybei 
dviem adresais: pirm. adv. 
K. R. Jurgėlai, 359 Union 
Avė. ir ižd. D. J. Averkai, 222 
so. 9th Str., Brooklyn, N- Y.

Aukų rinkėjais savanoriais 
iki šiol įsirašė ir dirba 
asmens: 
Adv. K. R. Jurgėla 
Izabelė A. Laučkienė 
Danielius J. Averka 
Juozas P. Ginkus 
Genovaitė Zovytė 
Eugenija Karpiūtė 
Mar. Jasiukynaitė 
Ona Šeputienė 
Ona Rimydienė 
Anna Zinke • 
Jadvyga Averkienė 
Elena Jurgėlienė 
Aleksandras Spaičys 
Kazys Kavaliauskas 
Stanislova Subatienė 
Teofilė Kubilienė 
Kazys Poderys 
Paulė Šimėnienė 
Jieva Bajorienė 
Natalija Stilsonienė 
Adv. St. Briedis

Reikalinga daugiau
norių aukų rinkėjų. Kas gali 
paaukoti savo laiką šiam 
svarbiam darbui, malonėkite 
tuojau pranešti komiteto iž
dininkui.

Mes kviečiame visus drau
gijų pareigūnus ir veikėjus 
stoti talkon.

New Yorko apylinkės lietu
vių visuomenei taip pat svar
bu žinoti, kad kovo 26 d., sek
madienį, 4 vai. popiet, Ap
reiškimo par. salėje, įvyks 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui paramos masinis susirin
kimas: bus jame prakalbų, 
judomų paveikslų ir kitų 
margumynų. Visi New Yorko 
ir apylinkės lietuviai kviečia
mi gausiai dalyvauti.

1 A. R. K. Lietuvių Komitetas

šie

sava-

ALF. STANKEVIČIAUS 
AUKA R. KRYŽIUI

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. Izabelė 
A. Laučkienė, ižd. Danielius 
J. Averka. Komitetan įei
na vietinių parapijų klebo
nai, laikraščių redaktoriai, 
lietuvių radijo vedėjai, 
draugijų veikėjai, siuvyklų 
savininkai ir kiti. Jau yra 
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. Averką, 222 So. 9th Street Brooklyne.

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

Lietuviai! Stokime talkon Amerikos Raudonajam Kryžiui 
su savo pajėgumu.

ra-
iž-

A. R. K. LIETUVIŲ KOMITETAS

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

Amerikos Raudonojo Kryžiaus Fondui aukoju

Angelų Karalienės 
Parapija

MIRĖ A. R. PODELIENĖ Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Vardas ir pavardė

Adresas

BUVO SVEČIŲ

Šiomis dienomis „Ameri
kos” įstaiga turėjo įžymių 
svečių. Lankėsi L. K. Federa
cijos dvasios vadas kun. J. 
Švagždys iš Brocktono, L. K. 
Federacijos ižd. kun. Pr. Ju
ras iš Lawrence, L. Vyčių 
dvasios vadas kun. St. Raila 
iš Philadelphijos. Iš Roches- 
terio buvo atvykusi Olga Mo- 
ciejūnaitė; ji viešėjo pas savo 
seserį Izabelę A. Laučkienę.

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Kovo lid. „Amerikos” įs
taigoje lankėsi Alfonsas 
Stankevičius, artimas „Ame- i 
rikos” bičiulis. Jis įteikė A- 
merikos Raudonajam Kry
žiui savo auką — 25 dol.

Tai stambiausia vieno as
mens auka, kokia iki šiol yra 
gauta A. R. Kryžiaus vaju
je. Alf. Stankevičius visada 
pirmose gerų darbų rėmėjų 
eilėse.

Po 5 dol. „Amerikos” raš
tinėje aukojo:

’’Ant. Jonaičiai, St. Stum
briai, Mot. ir Magd. Mikolai- 
čiai, Petronė Gudienė, Ona 
Barbšienė, J. Zdanevičiai.

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

Sekmadienį, kovo 12 d., 
Elizabethe, N. J. įvyko L. Vy
čių "N. Y. ir N. J. apskrities 
bendra Komunija, pusryčiai 
ir suvažiavimas.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
bažnyčioje 9 vai. mišių metu 
labai gražus skaitlingas jau
nimo būrys in corpore priė
mė šv. Komuniją. Mišias gie
dojo kun. Dr. J. Starkus, pa
mokslą pasakė misijonierius 

i kun. J. Kidykas. Po pamaldų 
muz. J. Žilevičius įspūdingai 
sugrojo L. Vyčių himną. To
kios pamaldos ir tokio gau
saus jaunimo būrio dalyvavi
mas jose darė labai gražaus 
įspūdžio. Katalikiškas lietu
viškas jaunimas gyvai veikia 
vykdydamas savo šūkį: „Die
vui ir Tėvynei”. Jie savo kar
štas maldas aukojo už savo 
brolius—draugus, kariaujan
čius už žmonijos gerovę, už 
žmoniškumo principus, už A- 
merikos pergalę, už savo tė
vų žemę — Lietuvą.

Po to įvyko bendri 
čiai Winfield Scott 

: gražioje salėje. Kun.
Starkus, sukalbėjęs

pusry- 
Hotel 

Dr. J. 
maldą,

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y. 
EVergreen 8-7871

Radio Voice of the Lithuanians
i p.

MONDAY • WEDNESDAY • FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

Mūsų parapijoje netrukus 
prasidės dideli darbai. Kovo 
20 d., pirmadienį, prasidės 
rekolekcijos, kurias ves sve
čias kunigas. Baigsis kovo 28 
d.; kovo 26, 27 ir 28 dienomis 
bus 40 valandų atlaidai.

Po Velykų bus visa eilė pa
rengimų: balandžio 21 d. šv. 
Vardo dr-ja rengia Pavasario 
balių parap. salėje. Gegužės 
mėnesy bus labai svarbus pa
rengimas, apie kurį teks kiek 
vėliau kalbėti, kai bus suži
nota apie smulkmenas. Tam 
parengimui yra manoma su
šaukti parapijos draugijų 
valdybų ir atstovų komite
tas. Vasaros metu piknikas. 
Be to, šv. Rožančiaus draugi
jos ir Moterų Sąj. 24 kp. tu
rės savo pramogas. Jaunimas 
irgi pradeda veikti. Jie ren
gia smagų pasilinksminimą.

New Haven, Conn. — Ko
vo 13 d. 9 vai. ryte savo duk
ters ir žento, Elenos ir Ka
zio Vilniškių, namuose mirė 
Anastazija R. Podelienė.

Velionės kūnas išvežtas į 
So. Bostoną. Laidotuvės į- 
vyko kovo 16 d.

Giliame nuliūdime liko dvi 
dukterys ir sūnus su šeimo
mis. Velionė per daugel metų 
gyveno So. Bostone, kur bu
vo plačiai žinoma, kaip rim
ta, uoli, susipratusi lietuvė 
katalikė. Savo šeimą gražiai 
išauklėjo.

Velionės dukterims ir sū
nui ir jų šeimoms reiškiame 
giliausios užuojautos.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVer green 8 -9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Entert 
Office

Maspetho Žinios
4

Įdomūs paveikslai
Tretininkų kongregacija 

--------- j kovo 19 d. 7:30 vai. vak. par. 
Parapijos sodalietės kovo salėje turės įdomius judomus 

19 d., 9 vai. mišių metu eis paveikslus apie Motinos Cab-
bendrai prie Šv. Komunijos. 
Visos narės ir visos parapijos 
mergaitės, kurios myli 
giškąją Motiną Mariją, 
šomos dalyvauti kartu.

dan- 
pra-

šį sekmadienį kovo 19 d. 
yra šv. Juozapo šventė — 
mūsų klebono kun. Juozo A- 
leksiūno vardinės.

Parapijos salėje tuoj aus 
po vakarinių pamaldų, 5 vai. 
vak., bus rodomi Kristaus gy
venimo ir Kančios judomieji 
paveikslai. Įžanga 50 c.

Ta proga bus taip pat su
dėti vardinių sveikinimai mū
sų klebonui ir visems parapi
jos Juozams. Ilgiausių metų!

vyčius nuoširdžiai pasveiki
no. Vadovavo apskrities 
pirm. L. Ketvirtis. Draugiš
kas kalbeles pasakė: J. Boley, 
D. J. Averka, J. Augustinas 
(Maspeth N. Y.); C. Bason 
(Jersey City); K. Vaškas 
(Newark), Al Vasiliauskas 
(Great Neck), B. Kruzas 
(Linden); G. Zovytė (Brook
lyn), G. Dapkus (Elizabeth); 
St. Kaulis (New York); D. 
Dutkus (Paterson), J. Na
vickas (Bayonne); A. Kli- 
maitė (Harison) ; H. Pinkin, 
A. Riekus ir P. F. C. J- Žvir
blis. Dalyvavo apie 100 daly
vių iš keliolikos miestų.

Po pietų įvyko suvažiavi
mo susirinkimas. Vadovavo 
pirm. L. Ketvirtis. Sveikino 
suvažiavimą: D. J. Averka 
(„Amerikos” vardu), kun. 
J. Simonaitis, kun. Myk. 
Kemėžis, komp. J. Žilevičius 
ir vietinės kp. pirm. G. Dap- 
kiūtė.

Susirinkimas buvo skait
lingas ir gyvas. Padaryta ap
žvalga iš įvairių komisijų 
veikimo rodė, kad Vyčių yra 
veikiama labai gražiai. Arti
miausias parengimas bus ap
skrities šokiai Newark N. J. 
balandžio-April 15 d. Nutarta 
vasaros metu surengti išva
žiavimą. Tuo rūpintis išrink
ta komisija. Vieta ir laikas 
bus pranešta vėliau. Užgirta 
šaukiamoji New Yorko -New 
Jersey draugijų konferenci
ja, kuri įvyks gegužės 14 d. 
Pennsylvania Hotel. Išrinkta 
trys atstovai dalyvauti toje 
konferencijoje: J. Augusti
nas, Al Vasiliauskas ir A. 
Klimaitė. Kuopos išrinks at
stovus savo susirinkimuose.

Pasisakyta už glaudų ben
dradarbiavimą su organizaci
jos nariais, tarnaujančiais 
karinėse dalyse, remti Ame
rikos pastangas karui laimė
ti kuo greičiausiai, padėti vi
sokiais būdais kovoti už tėvų 
žemę Lietuvą.

Taip baigėsi gražus katali
kų jaunimo suvažiavimas.

H. Pinkin

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

Tel. EVergreen 7-6888
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirinkta
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS Iš | 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKIT!

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

Tel.

Apreiškimo 
Parapija

Graži pradžia
Kovo 10 d. Apreiškimo 

salėje įvyko karių motinų ir 
žmonų susirinkimas. Atsilan
kė per 200 moterų, kurios at
vyko parapijos klebono kun. 
N. Pakalnio kvietimu.

Susirinkimas praėjo gra
žiausioje nuotaikoje. Nutarta 
įsteigti pastovią draugiją. 
Susitarta dėl veiklos būdų. 
Numatyti įvairūs planai.

Valdybon išrinkta: pirm. 
Patricija Draugelienė, ižd. E- 
milija Clew, ižd. Konstancija 
Dumblienė.

Ateityje daugiau girdėsime 
apie šią draugiją ir jos veik
lą.

par.

rini gyvenimą, ši kilni mote
ris netrukus bus paskelbta 
šventąja. Per jos užtarimą 
įvyksta daug stebuklų. Įdo
mu visiems pamatyti — vy
resniems ir jauniems.

Bilietai suaugusiems po 
50 c., vaikams 25 c. Pelnas 
parapijai. Komitetas kviečia 
visus atsilankyti.

Pas sąjungietes
Moterų S-gos 30 kp. mėne

sinis susirinkimas įvyko ko
vo 7 d. Gyvą pranešimą iš 
New Yorko Lietuvių Tary
bos ir sąjungiečių apskrities 
suvažiavimo padarė pirm. A. 
Kivytienė. Nutarta išleisti 
100 laimėjimo knygučių, o 
laimėjimą pravesti Motinos 
dienoje, gegužės 14, per pus
ryčius.

Motinos dienoje bus šv. mi
šios už visas gyvas ir miru
sias kuopos nares. Reiktų iš 
anksto ruoštis šiai dienai.

Metinis margučių balius 
bus balandžio 16 d.

Po susirinkimo kuopos 
pirm. A. Kivytienė visas na
res gražiai pavaišino.

Mūsų kariai
Iš Kalifornijos buvo par

vykęs Jonas ir Vaclovas Wez- 
vikai. Lankėsi Juozas Bene
diktas ir Jonas Šidlauskas.

Į užjūrius išvežti majoras 
Dr. A. Stalkus ir karys Pet
ras Purickas.

Bernardas Petrulis pakel
tas seržantu.

Vyrų pamaldos
Kovo 12 d. 8 vai. ryte buvo 

Šv. Vardo vyrų pamaldos 
Lietuvos laisvės intencija, 
per mišias draugijos vyrai 
ėjo bendrai prie komunijos, 
o po mišių buvo bendri pus
ryčiai, kuriuos atidarė dva
sios vadas kun. A. Petraus
kas malda.

Pusryčiai buvo visiems dy
kai. Dalyvavo arti 100 vyrų, 
draugijos narių ir keletas, 
kurie dar nepriklauso dr-jai. 
Buvo prašomi visi parapijos 
vyrai kartu dalyvauti, bet la
bai gaila, kad mažai dalyva
vo parapijos vyrų, nepriklau
sančių dr-jai. Labai būtų ma
lonu, kad visi parapijos vy^ 
rai priklausytų prie Šv. Var
do draugijos ir kartu daly
vautų pamaldose.

Per pusryčius „Amerikos” 
redaktorius pasakė prakalbą, 
kalbėjo ir kleb. kun. Pakal
nis, kurs savo kalboje pagyrė 
draugijos gražų susiklausy
mą ir vieningumą. Abiem kal
bėtojams draugija taria šir
dingą ačiū.

T. Čižauskas priminė, kad 
sueina treji metai, kai šv. 
Vardo draugija Lietuvos lais
vės intencija kalba prieš sa
vo susirinkimus dalį Rožan
čiaus. Savo kalboje prašė, 
kad visi nariai ir parapijos 
vyrai ateitų kalbėti Rožan
čiaus už Lietuvos laisvę.

M. M.

O. P.

APDOVANOJO GRIKŠTĄ

Šiomis dienomis Pasižymė
jusio Skraidymo Kryžiumi 
apdovanotas seržantas Boni- 
partas B. Grikštas, kurio tė
vai gyvena Richmond Hill.

RADIJO PROGRAMAI 
VIENUOLIKA METŲ

Kovo 19 d. sueina lygiai 11 
metų, kai gyvuoja Lietuvių 
Radijo Draugija, kuriai va
dovauja Juozas P. Ginkus 
Pagelbininkas yra Adomas 
Jėzavitas. Minėta radijo gru
pė per visą laiką transliuoja 
lietuviškas radijo programas. 
Naujosios Anglijos lietuviai 
mėgsta šias programas, inte
resuojasi lietuviškais veiki
mais ir džiaugiasi girdėdami 
šią vienintelę vakarinę radijo 
programą.

Gyvuodama vienuolika me
tų, Liet. Radijo Dr-ja perda
vė daug paskaitų per radiją. 
Jas davė įvairūs profesiona-

REIKALINGA

lai, vietiniai ir iš toliau. Išti
kus dabartiniam pasaulio 
konfliktui, draugija prisidėjo 
į Jungtinių Valstybių karo 
vajus, parduodama daug bo- 
nų, kuriuos pirko vietiniai 
lietuviai amerikiečiai.

Sekanti radijo štabo nariai 
tarnauja karo laimėjime: 
pranešėjas Vytautas Ubara- 
Ubarevičius, kariuomenėje 
jau virš trejų metų, dabarti
niu laiku Anglijoje; kompozi
torius Ričardas Kurdinaitis- 
virš metai kariuomenėje; 
Daktaras Antanas Kairys— 
laivyne, (kovo 3 d. Kairys bu
vo pakeltas į pilną leitenan
tą). Pranešėjas Kazys Mar
ma yra kariuomenėje 
medicinos skyriaus.

Sveikiname draugiją, vė
lindami viso gero, pasiseki
mo ir kad dar gyvuotų per 
daugel metų. Te gyvuoja lie
tuviškas darbas, lietuviška 
kultūra, daina.
Pasauliniam konfliktui pasi

baigus, tegul gyvuoja mūsų 
mylima Tėvynė, Lietuva. Te
gul plevėsuoja lietuviška tri
spalvė, Lietuvos Himnas, 
„Lietuva, Tėvyne Mūsų”.

Muz. Adomas Jėzavitas-

RAUDONŲJŲ OD.

prie

Raudonieji „draugai"■> 
likus vadina „fašistais".® 
jeigu savo juodų „dėmiJ® e1^ 
tiems neprimes, tai j 
pasilikti ant jų odos 
menėję.”

Iš tikrųjų, kuo „raudi 
ji” komunistai nėra būvi 
iš prigimties yra raudonj 
jie buvo ir juodi, ir ru| 
geltoni. Taip kaip čig( 
kokios „panie” vieros 
tokiu gali būti.

Raudoniesiems pasit 
nėra pagrindo. Jie savoj 
dų, ar raštu ar žodžiu, i 
do. Jiems vistiek į koklį 
dą pūsti, kad tik ta dūdi 
munizmui tarnautų.

Litinė Taryba 
r lėdžia „Lithua- 
L", Kartais duo- 
l įvairiais klausi
as brošiūrėles. 
L giintiiiai skiria
mi Amerikos vi- 
fį tikslas skelbti 
Lftvą Amerikos 
L ir jos vadams, 
tįos valstybinia- 
[įtiiiiame, kultū- 
pime.
L siuntinėjamas 
Lim išleisti reikia 
[į Iki šiol biule- 
k daugiausia rė- 
Įįterio lietuviais, 
[į. K Federacijos 
Ijito ir paaukojo 
Iriai 1,000 dol. Jau

aukomis. Ir 
lietis pirmoje 
"Jį šlapelis paau-

I
ji leidėjai laukia 
; faną galima ge- 
arodyti biuletenio 
jau (metams 5 
įšalo adresas: 
^Bulletin, 73 W. 
m York, N. Y.

PAVASARIO KONCERTAS

„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.

Pereitą savaitę New Yorke 
buvo susirinkimas, kuriame 
vėžio ligos gydytojos specia
listės svarstė tos ligos su
stabdymą ir būdus.

NAMAI-APDRAUDA
Perkant ar parduodant Na
mus — visuomet verta kreip
tis žemiau pažymėtu antrašu, 
kur taipgi gerai patarnauja
ma visokios apdraudos-insu- 
rance reikalais.

Ilgų metų patyrimas ir są
žiningas patarnavimas — jū
sų pasinaudojimui.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

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.

PARDUOD
Geri, pigūs, patogių 

mai. Gerose vietose. Pi 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kai 
ko prašo. Apdraudžiu (i 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastunž
Real Estate Insuram 

496 Grand St., Brooklyn,!
Tel. EVergreen 7-1671

Guzikų siuvimui moteris, 
prosytojas (finish presser) 
ir siuvėjas prie rankovių. 
Norintieji gero darbo, tuo
jau kreipkitės:

St. Karvelis
45 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.
EVergreen 7-2494

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu narni j sienų iš
lyginimą, plasteriavima, šaligat
vių cementavimų ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.
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NEwtown 9 - 5972

Saugok Savo
Teikiamas geriausias a 
patikrinimas, prižiūrėjini 
AKINIAI prieinamiausid 
kainomis pagal jų rūšis.

SI Įstaiga Įsteigta prieš 40 m

OPTORIETRISTAS — 01

394-398 Broadway, Brooklyn,

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai

KASDIEN d
Patogi Vieta Užėjimni

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDA1

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y. i

V 
venj 
šias

1. 
riuo 
dar 
bę; 
mai 
nų i 
vest 
ir E 
trol 
mor 
jos 
kus 
myl 
jėg< 
boj<

dab 
dabar užsiė- var 

kandidato |ia
1 

nas 
tyb 
kyi 
reil 
džii 
išdi 

l 
da 
Lie 
dos 
nas

p Willkie. Dau- 
rWikonu vadų 
ptrodo, turi gu-I 
h hey. Po jų se- 
Pmatorius Bri- 
U ^esotos gu- 
r Stassen.
psirgen. Mac-

■bsevelt poka

ri santvarkos ir___
priklausomybės I nei 
p žinome iš jo nių 
Riečių lietuvių niv 
ĮJ m. spalių 15 Į tie: 

skt1^1 lietuvių res-l 
laitai turėtų aiš- 
jtį. kokią poziciją | 

respublikonų

1 * — 
j^stbėgėliai, ku-.

’ff^nkoje išgel- B 
jj^istrūkę iš ko- 
I? Rusijoje, šian-1 
J-Wai tokią pat šk 
Juries Lietuvą ir ko 
<™^is,kaip kadĮku

isM nuostabiai GI 
Jk^kų komu- da 

Maskvai ir 
iC “IM kurie ka- tu 
Jf0 komunistų! iš,

HAvemeyer 8 - 0259 Amerikos ko- |bo
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FOTOGRAFAI 
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