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Raudonieji „drair 
likus vadina „fašhį 
jeigu savo juody 
tiems neprimes, fe 
pasilikti ant jų oj 
menėję.”

Iš tikrųjų, kuo. 
ji” komunistai nėn 
iš prigimties yra n

)U- 
in- 
ir- 
rie

s mėnuo leidžia „Lithua- 
n Bulletin”. Kartais duo- 
priedu įvairiais klausi- 

is atskiras brošiūrėles, 
detenis išimtinai skiria- 
s rinktinei Amerikos vi- 
•menei. Jo tikslas skelbti 
ją apie Lietuvą Amerikos 
uomenei ir jos vadams, 
ie turi įtakos valstybinia- 

tarptautiniame, kultū- 
iame gyvenime.
Jiuletenis siuntinėjamas 
tai, bet jam išleisti reikia 
nažai lėšų. Iki šiol biule- 
io leidėjai daugiausia re
gi Rochesterio lietuviais, 
*ie per L. K. Federacijos 
rrių surinko ir paaukojo 
T. Tarybai 1,000 dol. Jau 
irado visa eilė asmenų, 
’ie prisidėjo aukomis. Ir 

rochesterietis pirmoje 
toje — Fel. šlapelis paau- 
o 100 dol.
Jiuletenio leidėjai laukia 
•amos, kurią galima ge- 
sia parodyti biuletenio 

snumeravimu (metams 5 
L). Biuletenio adresas: 
jithuanian Bulletin, 73 W. 

Street, New York, N. Y.

geltoni. Taip kai; 
kokios „panie” vį 
tokiu gali būti.

Raudoniesiems 
nėra pagrindo. Jies 
dų, ar raštuar io;^aist bgs sekretorius Hull 
do. Jiems vistiekį 
dą pūsti, kad tikti
munizmui tarnaut rrindinįus dėsnius. Netru-

ro 21 d. iš naujo nusakė 
įerikos užsienio politikos

ve-
ki-
ąer 
Lie- 
;ka

j jis apie tai plačiau kal- 
per radiją.

įsi- 
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tri- 
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PARDUODIul1 aiškiai ir nedvipras- 
ikai pasakė, kad Atlanto 

Geri, pigūs, p šeryje pareikšti pažadai 
mai. Gerose vieta 
navimas teisingas.

Apdraudžia visk * 
ko prašo. Apdrau: ? 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

tas.

pilnoje galioje, kad Ame- 
a siekia tokios sistemos, 
’ibje būtų vietos taikoje 
renti visoms tautoms, di- 
ims ir mažoms.
’aigi, Atlanto Čarteris yra 
'as dalykas. Tai ne bever- 

Joseph Va?! popierėlis, o Amerikos įsi- 
r leigojimų dokumentas.
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LIETUVIŲ DRAUGIJŲ KONFERENCIJA 
NEW YORKE BUS GEGUŽES 14 D.
Šiemet gegužės mėnesį yra' gužės-May 14 d. 2 vai- popiet 

dvi sukaktys, kurios labai j Pennsylvania viešbučio salė-
reikšmingos lietuvių tautos 
istorijoje: 1. gegužės 7 d. su
kanka 40 metų, kai lietuvių 
tauta atgavo spaudos laisvę; 
2. gegužės 15 d. sueis 24 me
tai, kai susirinko Lietuvos 
Steigiamasis Seimas, visuoti
niu, lygiu, tiesiu, slaptu bal
savimu Lietuvos žmonių iš
rinkta demokratinė tautos 
atstovybė. Tai du įvykiai, ku
rie verti ypatingo atžymėji- 
mo.

Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykdomojo Komiteto siū
lymu, New Yorko Lietuvių 
Taryba išrinko komisiją su
šaukti New Yorko — New 
Jersey lietuvių draugijų kon
ferenciją, kurioje būtų pami
nėtos Lietuvos Steigiamojo 
Seimo ir Lietuvių Spaudos 
atgavimo sukaktuvės — ju
biliejai.

Ši New Yorko ir New Jer
sey Lietuvių Draugijij Konfe
rencija kviečiama 1944 m. ge-

Ije (antrame aukšte), New 
Yorke, prie pat Pennsylvani- 
jos stoties.

Konferencijos rengimo ko
misiją sudaro: pirm. Juozas 
Boley, ižd. Pranas Bajoras, 
ižd. Juozas B. Laučka, nariai 
D. J. Averka, P. J. Glaveskas, 
J. Jankūnas, K. Paulauskas, 
N. Stilsonienė, St. Subatienė 
ir Dr. M. J. Vinikas.

Konferencijos vyriausias 
uždavinys bus: a. ryžtingai 
atžymėti mūsų apylinkės lie
tuvių amerikiečių darbus A- 
merikos karo pastangų rėmL 
me; b. iškelti Lietuvos Stei
giamojo Seimo reikšmę lietu
vių tautos istorijoje; c. tinka
mai paminėti lietuvių spauj 
dos atgavimo 40 metų sukak
tį; d. pareikšti tvirtą Ame
rikos lietuvių reikalavimą, 
kad Lietuvai būtų grąžinta 
nepriklausomybė, e. pagyvin
ti lietuviškų draugijų veiki
mą.

IR VENGRIJA NACIU VERGIJOJE
Bernas. — Šios savaitės, Vengrijos ministeris pir- 

pradžioje Vengrija pateko į mininkas Kallay pasislėpęs ir 
didelį sąmyšį — jos svarbiuo-, organizuojąs pasipriešinimą, 
sius susisiekimo centrus, ra- Drauge su vokiečiais iš pietų 
dijo stotis, pašto įstaigas už- pusės Vengrijon įžygiavo ru- 
ėmė Vokietijos kariuomenės munai.
daliniai. Vengrijos valdyto-į 
jas admirolas Horthy su ke-! 
liais ministeriais buvo iš- ‘ 
kviestas į Hitlerio štabą, iš 
kur jis negrįžo, o buvęs sulai
kytas kaip įkaitas.

Vokiečiai pareikalavo, kad i 
vengrų vyriausybė išpildytų t jonų gyventojų, 
šias sąlygas:

1. panaudoti visą savo ka
riuomenę prieš rusus; 2. su
daryti kvizlinginę vyriausy
bę; 3. pavesti vokiečiams 
maisto, aliejaus ir kitų būti
nų reikmenų atsargas; 4. pa
vesti vokiečiams geležinkelių 
ir Dunojaus susisiekimo kon
trolę; 5. imtis griežtų prie-

Pačioje Vengrijoje esanti 
sudaryta vyriausybė iš na
ciams pataikaujančių veng
rų. Dauguma buvusios vy
riausybės narių yra suimta.

Vengrija turi arti 15 mili-
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Amerika Laikysis Atlanto Carterio
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ŠVEDIJOS ŽINIOS APIE LIETUVĄ
Lietuvos mįfiisteris Švedi

joje p. Gylys yra sveikas, bet 
darbų ir rūpesčių dažnai jau
čiasi pervargintas. Jam nuo
širdžiai patalkina p. Gylienė 
darydama reikiamus verti
mus, mašinėle perrašinėda- 
ma, tvarkydama, iškarpas ir 
tt. Nežiūrint to gausaus už
siėmimo, ji dar randa laiko 
ir anglų kalbą*-'giliau studi
juoti. Jau ir d^bar angliškai 
gerai susikalba.

Švedijoje gauta žinių, kad 
Marytė Nemekšaitė dirba 
darželyje. Magd. Avietinaitė 
buvusi pakviesta anglų kal
bos lektore universitete. Ji 
gerokai suvargusi.

Liūdnos žinios pasiekia 
Švediją apie išvežtuosius Vo
kietijon žmones: daugelis lie
tuvių ten netenka jėgų ir 
net gyvasties nuo išbadė j imo, 
nuo pervargimo, o daugelis 
ir nuo bombų, nes fabrikai, 
kuriuose jie dirba, bombar
duojami dažnai. Kai kurios 
jaunos mergaitės yra pateku
sios į vokiečių kareivių sto
vyklas... Lietuvoje išeinantie
ji laikraščiai pilni pranešimų 
apie mirimus: nėra vaistų,

Gina Lietuvą

trio
lan-
ijos 
rėti
alo- 
ojai 
nėti

irke 
ame 
;cia- 
su-

ikelbta toks anekdotas:
)vi žuvys plaukiojo vande- 
10 dugne. Viena iš jų pa
te narą ir tuojau paklausė 
ro draugės: „Kas yra tas 
ukiotojas ir ką jis čia da- 
” Draugė atsakė: „O, tai 
kas, kurs ieško Atlanto
terio...”

t i „. u tet ne vien lenkai ieško At- 
Jackson Height; čarterįO) kurs daugelio 

. laikomas nuskendusiu 
idenyno dugnan. Jo ieško 
uviai, latviai ir estai. Jo 
nių vykdymo laukia dau- 
lė mažų tautų.
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Visoje Vengrijoje dabar 
siaučia areštai. Daug žydų 
nusižudė.

Vandenyno Dugne
Tūkstančiai Dol.

trolę; 5. imtis griežtų prie- Šimtai tūkstančių kolerių 
monių prieš 800,000 Vengri- . yra Pacifiko dugne. Daugiau- 
jos žydų; 6. internuotus len- šia tai pinigai, kurie buvo 
kus karius atiduoti karo ga- skirti karių algoms, o nus- 
mybai; 7. prisidėti visomis kendo drauge su nuskandin- 
jėgomis vokiečių karo garny- tais laivais.

Prieš kiek laiko „The Wa
shington Post” išspausdino 
P. Winklerio strAipsnį, kuris 
pažeidžia laisvės besiekian
čias Baltijos tautas. Į jo 
straipsnį tame pat laikrašty
je atsiliepė J. Rajeckas, pa
brėždamas lietuvių šimtmeti
nę kovą prieš teutonus vokie
čius, lietuvių nenorą priklau
syti Sovietams ir pažymėda
mas, kad, išeidami iš tarptau
tinės teisės dėsnių, iš teisin
gumo principų, turėdami 
prieš akis Atlanto Čarterio 
ir Keturių Laisvių pareiški
mus, lietuviai laukia laisvės 
ir nepriklausomybės.

boję...

Washington. — Valstybės 
sekretorius Hull kovo 21 d. 
išleido oficialų pareiškimą, 
kuriame išdėstė Amerikos už
sienio politikos dėsnius. Jis 
tai padarė, atsakydamas į 
padaugėjusius susirūpinusių
jų klausimus: ar nepasikeitė 
Amerikos užsienio politika?

Cordell Hull taip pat pa
žadėjo plačiau apie Atlanto 
Čarterį pasisakyti radijo kal
boje, kuri bus artimu laiku. 

___  _________ Prieš kelias dienas Hull 
mobilizacijos įsakymo būsią ; buvo spaudos atstovams pa- 
atiduoti karo teismui ir su- j sakęs, kad Rusijos vyriausy- 
šaudyti, kaip skelbiama ofi- bė visiškai nepainformavo A- 
cialiniame okupacinės vai- merikos vyriausybės, kad ji 
džios pranešime.

trūksta maisto ir kuro. Pasi
taiko pranešimų, kad Kaune 
miesto sodne, ar net gatvėse, 
plėšikai ką nužudo.

Švedų spauda vasario mė
nesyje pranešė, kad Lietuvo
je vykdoma didelė mobiliza
cija, pašaukta net 20-ties am
žiaus grupių vyrai karinėn 
tarnybon. Nepaklausiusieji

Kėsinosi prieš Kubiliūną

Švedų spauda praneša, kad 
Kaune areštuoti keturi as
menys už kėsinimąsi nužudy
ti gen. Kubiliūną. Kaip naciai 
skelbia, suimtieji buvę para- 
šiutistai.

užmezga diplomatinius san
tykius su italų Badoglio vy
riausybe. Kovo 21 d. jis ta
čiau pažymėjo, kad reikia pa
sitikėti Maskvos deklaracija, 
kurios dėsnių vykdymas pra
šalins įtakų sferas, karines 
sąjungas ir jėgos balansus.

Pirmutiniu ir svarbiausiu 
mūsų užsienio politikos tiks-

SUOMIJA ATMETĖ TAIKOS SĄLYGAS
Londonas. — Kovo 21 d. 

Suomijos vyriausybė paskel
bė, kad Suomija nepriėmė 
Rusijos pasiūlytų paliau
boms sąlygų. Po to iš Mask
vos per radiją pranešta, kad 
atsisakymas priimti rusų są
lygas palieka Suomijos vy
riausybei visą atsakomybę už 
pasekmes.

Suomių paskelbime pabrė
žiama, kad Sovietų vyriausy
bė visiškai neleido suomių vy
riausybei pasisakyti dėl pa
tiektų sąlygų nei sužinoti, 
kaip tos sąlygos gali būti 
aiškinamos. Suomiai norėjo, 
kad jie galėtų derybų keliu 
plačiai išdėstyti savo pažiū
ras, o tokia proga jiems nesu
teikta.

Suomių vyriausybė pažy
mėjo savo norą saugoti Suo
mijos laisvę ir nepriklauso
mybę.

lu yra nugalėti mūsų priešus 
kaip galima greičiausiai. Po 
to — užtikrinti mūsų tauti
nį saugumą ir mūsų žųionių 
ekonominės ir socialinės ge
rovės plėtimą.

Amerika yra už tarptauti
nį bendradarbiavimą, kuri 
galėtų, — jei reikia, tai ir jė
ga — palaikyti ateityje tai
ką tarp tautų. Politiniai skir
tumai, kurie gresia pasaulio 
taikai, turėtų būti pavesti 
tarptautinėms įstaigoms, ku
rios panaudotų derybų, išsi
aiškinimo, taikinimo ir kito
kias taikias priemones.

Teisinio pobūdžio ginčai 
turi būti sprendžiami tarp
tautinio teismo, kuris savo 
sprendimuose remtųsi teisės 
dėsniais.

Visos tautos turi bendra
darbiauti siekiant sumažini
mo ginklavimesi.

Jungtinės Tautos turi pri
žiūrėti užpuolikiškas tautas, 
kol jos parodys norą ir pajė
gumą gyventi taikoje su ki
tomis tautomis.

Kiekviena suvereninė val
stybė, didelė ar maža, teisėje 
ir pagal teisę yra lygi kitai. 
Kiekviena tauta turi teisę pa
sirinkti valdymosi formą, jei 
tik savo elgesiu nekenkia ki
tų tautų taikai ir saugumui. 
Visos tautos, didelės ir ma-

Suomių spauda pareiškė į- 
vairių nuomonių, ar Suomijos 
vyriausybės atsakymas So
vietams paliko „atviras du
ris” tolimesnėms deryboms. 
Maskvos radijas paskelbė ]
reikalą esant baigtu, nors žos, kurios gerbia kitų tei- 
Londone ir Washingtone ma- sės, turi teisę būti laisvos 
noma, kad derybos dar gali nuo kitų kišimosi į jų vidaus 
būti kaip nors atnaujintos. reikalus.

JAPONAI PRASIVERŽĖ INDIJON

• užsiė- 
pasirinkimu kandidato 

szidento rinkimams. Dau- 
ūsia veikia Willkie. Dau- 
usia respublikonų vadų 
dtikėjimo, atrodo, turi gu- 
•natorius Dewey. Po jų se- 
Ohio gubernatorius Bri- 

sr, buvęs Minnesotos gu- 
•natorius Stassen.
žnai minimas ir gen. Mac- 
thur.

894-398 Broading <ur stovi Roosevelt poka- 
io pasaulio santvarkos ir 

—stuvos nepriklausomybės 
ivilgiu, mes žinome iš jo 

LIETUI ižiu amerikiečių lietuvių 
. egacijai 1940 m. spalių 15 

A I II] Amerikiečių lietuvių res- 
blikonu klubai turėtų aiš- 

Karsti Uit d patirti, kokią poziciją 
ma ir užims respublikonų 
rtijos vadai.

Teikiamas geri! 
patikrinimas, p 
AKINIAI prieik 
kainomis pagal j

SI Įstaiga Įsteigto P

OPTOMETRIST!'

Patogi Vlį 
SuMO$

DIDELIS F$

dabar esąs profesorium Har
varde, išleido knygą „Rusi
ja ir Jungtinės Valstybės”.

Tame savo veikale Soroki
nas rašo kad Baltijos vals
tybių ir dalies Lenkijos ats
kyrimas nuo Rusijos po pe
reito karo „buvo ne tik di
džiulė klaida, bet ir grubios 
išdavystės veiksmas.”

Kad tai nebuvo kokia klai
da ar išdavystė, o rusų carų 
Lietuvai padarytos skriau
dos atitaisymas, žino kiekvie
nas, kuriam istorijos dirva 
nėra svetima. Bet yra žmo
nių, kuriems nė Harvardo u- 
niversiteto katedra nepadeda 
tiesos pažinti ir kurie čia 
skelbia agresijos politiką.

Taip čia į vieną dūdą pu
čia tie, kurie seniau bėgo nuo 
komunistų, ir tie surusėję 
lietuviai, kurie savo tėvų že
mę parduoda.

Didžiausia pinigų suma nu
garmėjo dugnan su „Chica
go” laivu, kurs nuskendo 
1943 m. sausio 31 d. prie Gva- 
dalkanalo. Ten žuvo. 400,000 
dol.

Nužudė dvi mergaites Kauno 
apylinkėse

Sausio mėn. pirmoj pusėj 
rasta Kauno apylinkėse ban- 

. ditų nužudytos dvi lietuvai- 
' tės.

JAPONU LIKUČIAI VISAI APSUPTI
Pacifiko vandenyne Ameri

kos marinai vėl užėmė naują 
salą — Emirau, apie 600 my
lių nuo Truko. Tuo pačiu žy
giu užimta ir Elomusao sale
lė. Japonų priešinimasis tuo
jau sutremptas. Marinų prie
šaky lėkė lėktuvai, kurie „su
minkštino” japonų gynimosi 
jėgas savo bombomis.

Šiuo žygiu japonų liukčiai 
Bismarko ir Saliamono saly
nuose visiškai apsupti.

Žygiui į Emirau salą va
dovavo generolas Alfred H.

Noble, o vyriausiu vadu šia
me karo teatre yra gen Mac- 
Arthur. Dalyvavę šiame puo
lime marinai yra Gvadalka- 
nalo kautynių veteranai.

Emirau salą užėmus, Ame
rikos karo laivai galės lais
viau plaukioti aplink Bismar
ko salas kelyje į Filipinų sa
las. Joje bus gera bazė lėk
tuvams ir laivams.

Lietuvoj Buvo

Sveikatos skyriaus centri
nių įstaigų paskelbimu, Lie
tuvoje pereitų metų pabaigo
je buvusios 62 ligoninės su 
7, 797 lovomis, 10 tuberkulio
zės sanatorijų su 1,290 lovų, 
13 ligoninių motinoms su 101 
lova, 19 tuberkuliozės dispen- 
serių ir 21 patariamasis pun
ktas motinoms ir vaikams. 
Vaistinių buvę 280-

Lapkričio 1 d. Lietuvoje 
buvę 998 praktikuojantieji 
gydytojai, 368 dantistai, 874 
pribuvėjos ir 903 gailestin
gosios seserys (nursės-slau- 
gės). Daugelis medicinos stu
denčių, kad ir dar nebaigu
sios mokslo, trūkstant gail. 
seselių, eina jų pareigas.

New Delhi. — Admirolas 
Mauntbatten pranešė, kad ja
ponų kariuomenės daliniai iš 
Burmos pradėjo stiprų ver
žimąsi Indijos link. Kovo 21 
d. japonų daliniai vienoje vie
toje buvę tik 15 mylių nuo 
Indijos. Japonų radijas skel
bė, kad japonai jau esą pe
rėję Indijos sieną ir kad kau
tynės vykstančios Indijos že
mėje.

Japonų žygio Indijoje jau 
seniai laukta ir todėl japonų 
veržimasis nebuvo staigme
na.

Kovo 22 d. per radiją buvo 
pranešta, kad japonai įėję In
dijon vienoje ar dviejose vie
tose, bet tam neteikiama di
delės reikšmės.

Nežiūrint kelių japonų da
linių prasiveržimų, šiaurinė
je Burmoje Sąjungininkų ka
riuomenės užėmė japonų tvir-

tovę prie Sumprabumo kal
no, kur amerikiečio genero
lo Stilvell daliniuose kovoja 
ir kiniečiai.

Sąjungininkų kariams di
delę talką duoda jų lėktuvai, 
kurių čia yra įvairiausios rū
šies.

VISKAS TRUMPAI
Kovo 20 d. Passaic, N. J., 

| upę įvirto keleivinis auto
busas. Keli keleiviai išsigel
bėjo. Žuvusių gali būti apie 
20. Dingusių keleivių tarpe 
yra Anna Micejka.

Japonų radijas įspėja ja
ponų tautą būti pasiruošusią 
narsiai mirti, nes japonai esą 
atsidūrę kryžkelėje tarp gy
venimo ir mirties.

Lietuviai verčiami

RUSAI BAIGIA UKRAINOS KOVĄ
SU w yisokį rugaį atbėgėliai, ku- 

didelis f$. ' kadaise Amerikoje išgel- 
Y1808^ o savo kailį, ištrūkę iš ko- 

JUOZAS ‘ nistų nasrų RusiJ°J'e> šian- 
uv . sn čia varo lygiai tokią pat 
411 ipagandą prieš Lietuvą ir 
' BrOOklF as Baltijos šalis, kaip kad 

Jaskva, arba Amerikos ko- 
—......nistėliai. Kaip nuostabiai

HAveme^1 )uo^a lietuviškų komu- 
p« Įįl tų pataikavimas Maskvai 

R A L r nuomone tų rusu, kurie ka- 
fotog* ise bėgo n o komunistų!

m grA$! 5uvęs Kerenskio vyriau- 
65' narys P’ A’ Sorokinas,

Darbštus lietuvis Škotijoje

HAvemej®1,

FOTOCl

LKFSB-ras gavo laišką iš 
Škotijos nuo kun. J. Gutaus
ko. Tai darbštus lietuvis, 
kurs šalia savo sunkaus dar
bo parapijoje (yra klebonu 
Glasgovo lietuvių parapijos), 
dar įstengia rasti laiko, jėgų 
ir lėšų leisti ir redaguoti lie
tuvišką laikraštį mūsų tautos 
išeiviams Anglijoje.

Jo redaguojamas laikraštis 
yra „Išeivių Draugas”.’

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.

Maskva. — Rusijos pietinio 
fronto kariuomenė šios sa
vaitės pradžioje pasiekė daug 
stambių laimėjimų, perkirs- 
dama Beltsy-Cernauti gele
žinkelį, 15 mylių už Dniestro. 
Tai vienintelis geležinkelis, 
kuris tiesiai eina Vokietijon 
iš vidurinės Besarabijos. Ge
ležinkelio perkirtimo vieta 
yra tik 28 mylios nuo Pruto 
upės, kur 1941 m. birželio 
mėnesį buvo Rusijos ir Ru
munijos siena.

Besarabijoje, nežiūrint vo-

kiečių didėjančio pasiprieši
nimo, rusų kariuomenė žy
giuojanti į priekį.

Rusams šiuo metu bene 
daugiausia rūpi greičiau už
imti lenkų Lvovo miestą.

Ukrainos kova, atrodo, jau 
baigiasi. Dabar prasidės ko
va dėl Balkanų.

Apie 1,000 Amerikos lėktu
vų kovo 22 d. bombardavo 
Berlyną ir svarbiausius jo a- 
pylinkėje karo industrijos 
centrus.

Nemaža dalis Lietuvos mū
rininkų ir stalių yra, drauge 
su mobilizuojamais. vyrais 
karo tarnybai pašaukti pri
verstiniems darbams ir nuga
benti į Rytų Prūsiją dirbti 
prie fortifikacijų. Apie tas 
fortifikacijas paskelbė pačių 
nacių kontoliuojamas Talino 
laikraštis.

Toliau tasai laikraštis pri
simena Baltijos valstybes, 
Lenkiją, Ukrainą kaip vokie
čių gynimosi juostą. Baltijos 
kraštų gyventojams daug su
sirūpinimo įnešė tame straip
snyje buvęs pranešimas apie 
vokiečių nusistatymą, jei tek
tų trauktis, naikinti pastatus 
ir kitas vertybes, nepaliekant 
artėjantiems rusams.

Baltijos kraštų gyventojai 
bijo, kad jų ūkiai nebūtų taip 
baisiai sunaikinti, kaip tas 
įvyko tose Rusijose dalyse, 
kur siautė kautynės.

Amerikos Raudonajam 
Kryžiui visoje šalyje kovo 21 
d. buvo surinkta 103,745,538 
dol. Trūksta dar 97 mil. dol. 
Tikimasi, kad kvota bus leng
vai išpildyta.

Vezuvijaus ugniakalnis (I- 
talijoje) prasivėrė, ir pasipy
lė iš jo viršūnės karšta lava, 
kuri gresia apylinkės mies
tams. Cercolos miesto 2,000 
gyventojų iškelti saugion vie
ton. Yra ir žmonių aukų.

Afrikoje, gen. De Gaulle 
karo teismo sprendimu, su
šaudytas Pierre Pucheaut, 
buvęs maršalo Petain vidaus 
reikalų ministeris. Jis rastas 
kaltu valstybės išdavime

Pavasaris prasidėjo kovo 
20 d. per pietus. Jis atėjo su 
dideliu sniegu New Yorke.

Kovo 20 d. Londone apsive
dė Jugoslavijos karalius Pet
ras, 20 metų, su graikų prin
cese Aleksandra,* 23 metų. 
Jaunavedžio liudininku buvo 
anglų karalius Jurgis.
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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.

O KASGI TAS „VISETAS”?

Ne kartą tenka apgailestauti, kad Amerikos lietuvių 
visuomenė negalėjo iki šiol pasiekti tokio susiorganizavimo 
lygio, kuriam būtų galima prikišti tik smulkius trūkumus. 
Buvo ir yra daug priežasčių, ir nesiimsime čia jų nagrinėti. 
Bet svarbu čia pabrėžti, kad paskutiniu laiku lietuviškoje 
spaudoje daug kas paaštrėjo — kai kur visiškai nesigaili
ma visuomenės atsakingosna pareigosna išėjusių asmenų 
juodžiausio niekinimo, jais nepasitikėjimo masėse siekiant. 
Pradėta net rūšiuoti, kuri visuomenės srovė eina tiesiausiu 
keliu, siekiant Lietuvai nepriklausomybės atsteigimo. Na, ir 
toje daugiausia visus niekinančioje spaudoje pagaliau pri
eita liepto galo: nutarta pasiaiškinti, labai susirūpinusiu 
tonu, kas gi yra tie tiesiausio kelio rodytojai.

Be jokių ceremonijų kalbant, dėmesy turime grupę 
žmonių tautininkais besivadinančių. Kas buvo Lietuvoje 
tautininkai ir jų valstybinis režimas, gerai žinome. Tai bu
vo žmonės, kurie rėmėsi diktatūra, nors ir ne tokia griežta, 
kaip kituose diktatūriniuose kraštuose. Jie nemėgo demo
kratinės santvarkos ir, pamėgdžiodami diktatūrinius kraš
tus, uždarė visas kitas partijas, įvedė labai griežtą cen
zūrą, varžė ir skriaudė kultūrines organizacijas, prisideng
dami vienybės šūkiais.

Vienybės šūkiais jie visur švaistėsi, bet gyvenime jie 
neįvykdė jokios tautinės vienybės, nes Lietuvos gyvenime 
jie sudarė mažumą. Ir juose nebuvo vienybės, nes buvo su
siskaldę į grupes — kraštutinius ■ (susispietusius aplink 
Voldemarą), nuolaidesnius ir tt. Tos jų grupės neretai su
eidavo į konfliktus. Vienas tokių garsių konfliktų buvo 
Voldemaro išsiskyrimas su Smetona. Ir vėliau buvo žymių 
kivirčų, pav., tarp tautininkų studentų organizacijų ir pre
zidento.

Nepaisant to, „Dirvos” tautininkai praeitos savaitės 
numeryje pasišoko aiškinti, kad tik tautininkų grupė buvo 
apėmusi visus lietuvius. Nors tai neatitinka tikrovę, bet 
„Dirvos” išvedžiojimai paminėtini tuo atžvilgiu, kad jie gie
da seną Lietuvos tautininkų melodiją.

„Dirva” suranda dideliu tautininkų nuopelnu, kad jie, 
esą, nebuvę nei partija, nei srovė, bet visetas.

Jeigu jau laikytis faktų, Lietuvoj tautininkų žmonės 
savo organizaciją vadino sąjunga. „Dirvos” pasakymas, 
kad tautininkai esą visetas, nieko neprideda ir nieko neati
ma nuo jų tikrosios padėties. Vienu atžvilgiu yra tai labai 
atviras seniai žinomos tiesos pakartojmas ir prisipažini
mas. Visas yra tas pat, kaip lotynų kalbos žodis totus. Iš 
to žodžio yra padarytas totalitarizmas, kuris reiškia dikta
tūrinį režimą valstybėje, — kaip tik tokį režimą, kuris nori 
pats vienas užimti visų kitų grupių vietą. Ir „Dirva”, kuri 
mėgina atstovauti buvusius Lietuvos režimo kūrėjus ir pa
sekėjus, labai atvirai pasisakė, kad tautininkai buvo tota
litarizmo vykdytojai, arba — visetas, jeigu ieškoti pana
šaus lietuviško žodžio.

Negalime „Dirvos” kaltinti, kad per ją tautininkai taip 
atvirai prisipažįsta prie totalitarizmo šioje laisvės ir de
mokratizmo šalyje: atvirumas yra geras daiktas, nors vis 
dėlto reikia turėti geras akis Amerikoje girtis totalitarizmu.

Bet „Dirva” labai klysta išvedžiodama, kad katalikai 
negalį būti geri tėvynės mylėtojai. Kaip tik Katalikų Baž
nyčia tėvynės meilę laiko didele vertybe ir ją ugdo. Nepri
klausomybės kovų laikai, paskutinių metų praktika parodė, 
kad geriausi kovotojai už Lietuvos laisvę yra katalikai, 
kurie daugiausia ir nukentėjo.

Todėl labai keista ir naivu „Dirvoje” skaityti, kad „tau
tininkų veikla kyla iš natūralios tėvynės meilės”. Nuo kada 
„Dirva” išrado dar „nenatūralią” tėvynės meilę? Ar lietu
viai katalikai nacių koncentracijos stovyklose buvo nužu
dyti ir yra žudomi todėl, kad jie savo šalį mylėjo „nenatū
ralia” tėvynės meile? Ar kun. Krupavičius buvo išvežtas į 
Vokietiją dėl „nenatūralios” tėvynės meilės?

Kaip Lietuvoje tautininkai manėsi esą pašaukti turėti 
monopolį laikyti valdžią savo rankose, taip jie čia sapnuo
ja esą vieninteliai tėvynės meilės nešiotojai. Tai vėl savo
tiškos rūšies totalitarizmas, arba — visetas, jei norite.

Tėvynės meilė yra didelis, brangus ir šventas dalykas. 
Už ją kraujas liejamas, gyvybės guldomos. Ta meilė yra 
kilniausioji visos tautos ugnis; ji apima visus žmones, ku
rie savo šaliai, savo tautai, savo tėvų žemei trokšta lais
vės, nepriklausomos ateities, šviesos ir gerovės.

Iš „Dirvos” išvedžiojimų atrodytų,kad tik dabar atsi
vėrė tautininkų akys, kad jiems prireikė viešai išpažinti tė
vynės meilę. Katalikai savo žemiškosios tėvynės meilę pa
žįsta nuo senovės laikų. Pavyzdžiui, Lietuvos katalikų gyve
nime ta meilė buvo atžymėta visose gyvenimo srityse.

Liūdna sukaktis buvo kovo 
22 d. — penkeri metai nuo 
to, kai Hitleris atplėšė nuo 
Lietuvos Klaipėdą, kuri su 
visa Lietuva buvo sucemen
tuota 1923 m. sukilėlių krau
ju, o vėliau — gyvais ūkiniais 
ryšiais, kultūriniu bendra
vimu.

Pirmas atviras pasikėsini
mas į tą Lietuvos uostą bu
vo pareikštas 1939 m. kovo 
18 d., kai vokiečių Užsienio 
reikalų ministeris Ribbentro- 
pas pasikvietė pas save Lie
tuvos užs. ministerį Urbšį. 
Neleidęs į kabinetą įeiti Lie
tuvos pasiuntiniui Berlyne p. 
Škirpai ir užsirakinęs kabi
neto duris, kai tik įėjo min. 
Urbšys, Ribbentropas parei
kalavo, kad Klaipėda tuojau 
būtų grąžinta Vokietijai. Pa
reikšdamas griežtą ultimatu
mą, Ribbentropas netgi pa
grasino, kad Lietuva nema
nytų šauktis pagalbos iš sve
tur. Nacių ministeris netgi 
pareikalavo, kad min. Urbšys 
čia pat telefonu susisiektų su 
Kaunu ir, neišeinant iš kabi
neto, visą dalyką baigtų.

Utimatumo dienos
Argumentuodamas konsti

tucijos dėsniais, Lietuvos mi
nisteris išsiderėjo kelių die
nų terminą, norėdamas iš
lošti laiko. Ribbentropas, no- 
roms-nenoroms, sutiko. Min. 
Urbšys dar tą pačią dieną iš 
Berlyno rado būdų susisiekti 
su Klaipėdos konvenciją pasi
rašiusiomis valstybėmis (An
glija, Prancūzija, Italija ir 
Japonija). Buvo painformuo
ti rusai ir lenkai. Tačiau už
sienio valstybės vienos rodė 
visišką nesiinteresavimą na
cių pasikėsinimu, kitos gi da
vė suprasti, kad padėti Lietu
vai negalės. Nesulaukus pa
galbos nei iš Rusijos, nei iš 
Anglijos, nei iš Prancūzijos, 
Lietuvai beliko ultimatumą 
priimti. Kovo 21 d. nuo 2 vai. 
po pietų iki 7 vai. vakaro po
sėdžiavo min. kabinetas Kau
ne. Padarytas pranešimas 
slaptame seimo posėdyje. Iš 
Lietuvos į Berlyną išskrido 
min. Urbšys ir teisių patarė
jai Petkevičius ir Dr. Krivic- 
kis, o taipgi ir Vokietijos 
min. Lietuvai Dr. Zechįin. 
Lėktuvas pasiekė Berlyną ko
vo 21 d. apie 4 vai., o už po
ros valandų prasidėjo dery
bos dėl Klaipėdos krašto per
leidimo.

metams duoti Lietuvai nau
dotis dalimi uosto, tačiau tie 
pažadai Vokietijos nebuvo 
pildomi. Lygiai Vokietija su
laužė ir ketvirtąjį susitarimo 
punktą, kuriuo pasižadėjo ne
vartoti jėgos prieš Lietuvą ir 
neremti prieš Lietuvą nu
kreipto jėgos pavartojimo iš 
kurios kitos valstybės. Nežiū
rėdami to savo įsipareigoji
mo, vokiečiai vėliau susitarė 
su Sovietais, kurie gavo slap
tą sutikimą užimti Lietuvą.

Dar deryboms vykstant, 
vietos vokietininkai pradėjo 
sauvaliauti Klaipėdos kraš
te, užpuldinėti lietuvius. Ul
timatumu, prievarta primes
toji sutartis buvo pasirašy
ta kovo 22 d. ir netrūkus į 
Klaipėdos kraštą keliomis 
kryptimis įžygiavo vokiečių 
kariuomenė ir policija. Pa
grindinės jėgos riedėjo Til
žės tiltu. Motorizuotieji da
liniai skubėjo į Klaipėdą pa
sitikti atvykstančio Hitlerio.

schichte des Kreises Heyde- 
krug”, Memel 1920, p. 3).

Tyrinėtojas Dr. Fr. Tretz- 
ner liudija:

— Prieš 300 metų čia be
veik niekur neskambėjo vo
kiškas valsas, dar prieš 200 
metų į lietuvių kalbos plotus, 
neskaitant dešimties dabarti
nių apskričių, įėjo šios aps
kritys: Karaliaučiaus apylin
kių apskritis, Fišhauzeno, Vė
luvos, Girduvos, Darkiemio ir 
Gumbinės...” („Slawen”, p. 
34).

LKFSB.

Graiku Šventė
Kovo 25 d. — Graikijos 

tautinė šventė. Graikija ir sa
vo plotu, ir savo gyventojų 
skaičiumi yra maždaug du ir 
pusę karto didesnė už Lietu
vą. Graikai yra tauta, daug 
kariavusi dėl savo laisvės, ją 
labai branginanti. Jie neken
čia diktatorių ir tironų. Kaip 
jų garsusis kalbėtojas De- 
mostenas pasakė:

SI LIK 1,1 ČLLVyKJ5LčUJLUlU JTL1LJLCI1O* j
Jo laivas negalėjo įplaukti į ~ Kiekvienas tironas yra 
uostą, tai teko mažu kapito- Piešas laisvės ir įstatymų, 
no laiveliu, be didelio trium-’ Jie vertina kovotojus dėl

SUKILĖLIŲ VADO MIRČIAI ATMINTI
Lietuvių kova prieš paver

gėjus rusus dėl laisvės tęsėsi 
iki pat rusų okupacijos pa
baigos. Vienu iš 19 šimtm. 
garsesniųjų sukilimo vadų, 
šalia kun. Mackevičiaus, bu
vo Kostas Kalinauskas.

Šiemet sueina 80 metų nuo 
jo tragiškos mirties- jisai bu
vo pakartas 1864 m. kovo 23 
d. K. Kalinauskas buvo sūnus

J **■> KAČIŲ ŠI
JUOS TEN, MIŠKE, SUŠAUDĖ —

Žvairaki, —

Naciai įžygiuoja
Tuo tarpu Hitleris, nelauk

damas nė derybų pabaigos, 
apleido Berlyną ir išsiskubi
no į jo laukiantį šarvuotį 
„Deutschland”, kurs kartu su 
kitais laivais išplaukė į Klai
pėdą. Ribbentropo praneši
mas apie Klaipėdos „perleidi
mą” buvo perduotas per ra
diją ir Hitlerį pasiekė jūroje.

Vokietija pasižadėjo Lietu
vai atlyginti už visas išlai
das, padarytas gerinant Klai
pėdos uostą, pasižadėjo 99

fo, pasiekti krantą, o jau po 
to sekė paradas gatvėmis.

Vos tik vokiečiams įsitvir
tinus, jau kovo 23 d. prasi
dėjo areštai susipratusių lie
tuvių. Daugelis lietuvių ir, y- 
pač žydai, palikdami viską, 
bėgo į Lietuvą. Iš viso pabė
go apie 7,000 lietuvių ir apie 
3,000 žydų. Vienas sumanus 
Lietuvos banko tarnautojas 
sudegino nemažai Lietuvos 
banknotų, kad tik jie nepa
tektų vokiečiams.

Didelė skriauda Lietuvai
Visi tie įvykiai sutrenkė 

Lietuvą. Kai kurių šeimų tė
vai atsiskyrė nuo vaikų ir ki
tų šeimos narių-vieni pasi
likdami vokiečių valdžioje, 
kiti Lietuvoje. Iš kariuome
nės tuojau reikėjo atleisti a- 
pie 1,200 Hlajpėdiečių. Lais
voje Lietuvoje buvo paskelb
tas apsaugos stovis. Su Klai
pėdos kraštu nuo Lietuvos 
buvo atplėšta 1,100 kvadr. 
mylių žemės su maždaug 154, 
000 gyventojų. Jei plotu ir 
gyventojais tai dar būtų ne 
patys didžiausi nuostoliai, tai 
smūgis ūkiniam gyvenimui 
buvo labai reikšmingas: su 
Klaipėda Lietuva neteko 13 
nuošimčių savo pramonės su 
26 procentais tų darbo žmo
nių, kuriems buvo mokamas 
atlyginimas algų pavidalu.

1937 m. pramonės gamyba 
Klaipėdos krašte siekė 116 
mil. litų, kas sudarė net 30 
procentų Lietuvos visos pra
monės gamybos. Nors Klai
pėdos teritorija užėmė tik 
dvidešimtą dalį viso Lietu
vos ploto ir gyveno čia tik 6 
procentai Lietuvos gyvento
jų, Lietuvos įdėtas kapitalas 
Klaipėdos 
giau kaip 
Klaipėdos 
procentų 
prekybos

laisvės ir gerbia žuvusius. Jų 
garsusis Periklis, pagerbda
mas žuvusius karius, savo 
kalboje pareiškė:

— Jiems mes skiriame gar
bę, kuri neišblės. Jų kapas 
bus patsai garsiausis, ne tas, 
kuriame glūdės trūnyjantieji 
jų kaulai, bet tas, kuriame jų 
garbė bus saugoma ir kiek
viena proga atmenama, nes 
juk garsiųjų žmonių kapas 
yra visa žemė; ir ne vien tik 
užrašai ant jų antkapių gim
tojoje žemėje rodys jų nuo
pelnus, bet paminklas, geres
nis už bet kokius antkapius, 
bus daugiau pastovus atmini
mas kiekvienoje tautoje, vi
same pasaulyje.”

Ir jau minėtasis Demoste- 
nas pagarbiai nutilo prisimi
nęs savo tautos didvyrius, pa
brėždamas :

— Jų darbai daugiau pa
sako, negu mano žodžiai apie 
juos.”

Šitokia graikų ryžtinga 
laisvės meilė visais laikais 
pelnė simpatijų ir net kitų 
tautų vyrai skubėjo jiems į 
talką kovose dėl laisvės, kaip 
kad, pvz., garsusis anglų po
etas Baironas.

Neseniai gauta žinia, kad 
Lietuvoje mirė pulkininkas 
Jonas Petruitis, pasižymėjęs 
kovose dėl Lietuvos nepri
klausomybės (1918-1920 m.). 
Jis dalyvavo mūšiuose su bol
ševikais, vokiečiais bermon
tininkais ir lenkais. Buvo ap
dovanotas aukščiausiais at- 
žymėjimo ženklais.

Pulkininko laipsnio Lietu
vos kariuomenėje jis pasiekė 
1924 m. Atsargon buvo pa
leistas 1927 m.

Buvo gimęs 1890 m., tad 
dar, palyginant, buvo jauno 
amžiaus. Jis daug iškentėjo 
bolševikų kalėjime. Nežino
me, kokiose aplinkybėse jis 
mirė Lietuvoje, bet pirmo
sios okupacijos metuose iš
gyventos kančios negalėjo ne
atsiliepti į jo sveikatą.

Pulk. J. Petruitis buvo ir 
rašytojas, parašęs kelias at
siminimų knygas iš karo lai
kų. Prieš mirtį jis paraše apie 
savo pergyvenimus kalėji
me. Mes čia spausdinsime iš
traukas iš velionies pulkinin
ko paskelbtų pergyvenimų.

Pulk. Petraičio aprašymas 
eis keliais tęsiniais. Manome, 
kad skaitytojams bus įdomu 
sekti, kaip pulk. Petruitis ir 
jo draugai pergyveno baisius 
Lietuvos pavergėjų elgesius.

Red.

5 mus apskųsti vėl
labai užgrūdintas vyras 
gebėtų taip laikytis. Ji 
kiek nesijaudina, valgo i 
maliai, kalba visiškai ra® 
kiekvieną žodį apgalvoja ________
kartais net nusišypsodai L šiandien pastebė- 
-------pavy.

’pjvydi mums ir mū- 

Lį gyvenimo. Kas 
. tai turime ją, 

įmokame naudotis,

Cj tam kvailiui pa
sens žinoma jo ne- 
'■ūmus, šeimininkai

mr 
jis 
lisi

kai 
žin 
gai 
tur 
nes

Vyrai; Pasitikėkime 
Apvaizda!

Dievo

korido-

Jie Nebesuskumba 
Susiorientuoti...

neturtingo bajoro iš Gardino 
gubernijos. Mokslus išėjo Pe
terburge. Mylėjo Lietuvos 
liaudį, buvo ištvermingas, 
mokėjo dirbti, pasiaukoti, 
slėpti...

Iš jo plunksnos išeidavo 
liaudžiai skiriami rašinėliai. 
Užsiliepsnojus 1863 m. sukili
mui Lietuvoje, Kalinausko 
linija smarkiai skyrėsi nuo

Varšuvos. Jo manymu, tik 
liaudimi galima pasitikėti, o 
bajorus reikalinga palikti 
nuošaliai, o jei nori bajorai 
stoti talkon, jie turį prisidė
ti prie sukilėlių būrių ne savo 
apskrityse, o ten, kur jų ne
pažįsta.

Kalinauskas buvo vienas 
narsiausių sukilimo vadų, bet 
vėliau, matydamas, kad su
kilimas vistiek pralaimėtas, 
ir norėdamas, kad daugiau 
būtų aukų, pats išleido atsi
šaukimą, ragindamas visus 
pasirašyti carui ištikimybės 
adresą. Tačiau nė tas neišgel
bėjo - jis buvo rusų nužudy
tas. Ilgiausiai to sukilimo me
tu išsilaikė su savo būriu 
kun. Mackevičius, bet ir jo 
menkai ginkluoti kaimiečių 
būriai negalėjo ilgai laikytis 
prieš reguliarią kariuomenę 
ir buvo išblaškyti, patsai gi 
kun. Mackevičius 1863 m. 
gruodžio mėn. rusų buvo pa
kartas Kaune.

krašte siekė dau- 
100 mil. litų. Per 
uostą ėjo apie 80 
Lietuvos užsienio 
apyvartos.

Lietuvių viltys
Ir taip iš nepaprastu tem

pu augančio prekybinio uos
to, vokiečių užimtoji Klaipė
da liko, kaip sakoma, mizer- 
nu jų karo uostu. Ten apsis
tojo 12 povandeninių laivų, 
submarinų maitintojas „Do- 
nau” (3,959 tonų) ir keletas 
kitų karo laivų. Bet mes tvir
tai tikime, kad kai Lietuva 
kelsis iš okupacinių priespau- 
dų, prie laisvosios Lietuvos 
bus ir laisva nuo nacių Klai
pėda. Naciai skelbia rasės, 
kraujo „evangeliją”. Klaipė
da gi, tasai natūralus, vienin
telis Lietuvos uostas jūrose, 
nuo žilos senovės buvo lietu
vių kilmės žmonių apgyven
tas. Tą liudija patys vokie
čiai. Antai Sembritzki ir A. 
Bittens rašė:

— Kai Baltijos provincijos 
išėjo iš žilos senovės tamsu
mų į istorijos šviesą, dabar
tinė Šilutės apskritis savo di
džiąją dalimi, kaip ir Klai
pėdos apskritis, priklausė 
prie lietuviškų sričių („Ge-

Šiandien paskutinio mul
kio rolėje atsidūrė Amerikos 
komunistai. Jie jau nespėja 
suuosti Maskvos politikos ir 
kartais parašo priešingai, ne
gu Kremliaus ponai daro.

Štai komunistų laikraščiai 
neseniai čia plūdo Churchillį, 
kam jis pataikaująs Italijos 
karaliui. Rytojaus dieną Sta
linas pripažįsta Italijos ka
ralių ir jo ministerį pirminin
ką Badoglio.

Jei taip būtų pasielgęs Lon
donas ar Washingtonas, mū
sų komunistai būtų rėkę iš 
visos gerklės. Dabar jie nuti
lo, kaip musę kandę.

Italijos komunistų vadas 
protestavo prieš tą Maskvos 
žygį. Tai paliudija, kad jam 
netrūksta savarankiškumo ir 
savigarbos.

Vadinamieji lietuviškieji 
komunistai, geriau tarus — 
surusėję lietuviai — neturi 
nei savarankiškumo, nei sa
vigarbos, nei gėdos. Jie jau 
tiek surusėjo, kad iš džiaugs
mo rankas trinasi, parduoda
mi Maskvai savo tėvų žemę 
Lietuvą.

Kaip toli šioms menkys
toms ligi ano Italijos komu
nisto: jie eina ne tik su Mas
kvos imperialistais, bet ir su 
carų politika, pametę visokią 
gėdą.

T. B.

Iš Vatikano praneša, kad 
per Šv. Tėvo paskirtą komisi
ją perleista 345,398 visokį 
laiškai karo belaisviams ir 
jų giminėms.

Temstant kalėjimo 
riuose, kamerose, kalėjimo 
kieme ir ore pasidarė nepap
rastai klaiki tyluma. Staiga 
iš mirtininkų ir kitų kamerų 
langų pasigirdo siaubūs 
šauksmai:

— Alio! Alio! Alio! An
driušis Petras nuteistas mir
ti!

— Alio! Alio! Alio! Rustei
ka Stepas nuteistas mirti!

Tokių skaudžių šauksmų 
iš mirtininkų kamerų suskai
čiau ar ne septyniolika. Jie 
tuo būdu paskutinę savo gy-1 
venimo valandą norėjo pra-1 
nešti savo draugams, pažįs
tamiems ir visam kalėjimui 
apie savo likimą. Tai buvo 
labai griaudūs, širdį verią, 
mūsų pasmerktųjų brolių 
paskutinieji šio gyvenimo 
šauksmai, kurie klaikiai aidė
jo po visą kalėjimo kiemą, 
atsimušdami į tamsiose ka
merose sėdinčiųjų kalinių au
sis, kurie irgi dar nežinojo, 
kas jų laukia po minutės ar 
valandos laiko.

— Alio! Alio! Alio! vyrai 
pasitikėkime Dievo Apvaiz
da! — pasigirdo skardus, ra
mus, aiškus moteriškas bal
sas iš 107-tos kameros.

Tas raminąs balsas nuai
dėjo per visą klaikų kalėji
mo kiemą, pasiekdamas vi
sus jo niūriuosius kampus ir 
kameras. Jis, lyg balsas iš 
netikėtai prasivėrusio dan
gaus, suramino ne tik mirti 
pasmerktuosius, bet ir kitus 
kalinius. „Vyrai, pasitikėki
me Dievo Apvaizda!” Iš kur 
tas balsas, kuris taip malo
niai ir švelniai paglostė mir
ties valandoje vyrų širdis? 
Ta moteris sykiu su vyrais 
nuteista mirti. Ji dabar, ka
da visam kalėjime didžiau
sias susijaudinimas, tamsioj 
savo kameroj viena vieninte
lė ramiai klūpo prieš langą 
ir tyliai meldžiasi. Ji žino, 
kad jos vyras sėdi sykiu su 
ja kalėjime, nes abu sykiu 
suimti. Bet ji, motina, ji ne
žino, kas darosi su jos myli
mu kūdikiu, kuris paliktas 
svetimų rankose — „Dievo 
Apvaizdai”. Ar begali kas į- 
sivaizduoti didesnę gyvenimo 
tragediją, didesnį širdies 
skausmą, negu tos jaunos 
moters, vienintelio 
motinos, skausmas, 
kuri dabar skiriasi 
jaunyste, pasauliu, 
mylimu sūneliu?! Tačiau ji, 
sėdėdama savo vienutėje ir 
nuteista mirti, laikosi taip 
stipriai, kad retas kuris ir

sūnaus 
moters, 
su savo 
vyru ir

su prižiūrėtojais ir kitais 
Įėjimo pareigūnais vis 
švelni, mandagi: todėl j« ’-.’įkaip jis įsivaiz- 
ir nenoromis turi gerbti. ~*— T7~~

Tos didvyrės vardas 
Vanda, pavardė — Pram 
nienė. Ji dabar nakties t ^prisirišę P1^6 nam4- 
sumoje šiame niūriame sa "oV 9avn namu’ 
vinių storų mūro sienų k 
jime, kur daugiau kaip 
tūkstančiai sėdi patams 
kamerose sukimštų žmo 
vyrų ir moterų (atskirs ^pareigos tai jau ne- 
korpuse), klūpodama s j sunkesnės už . to 
kameroje prie geležiu Jlaigio! Ir nevien 
grotais aptverto lango, kl 
sydama širdį veriančių 
viltiškų žmonių šauksmų, 
tarė juos suraminti:

— Alio! Alio! Alio! vy 
pasitikėkime Dievo Apv 
da! į

Jos balsas, lyg būtųba $k senumo, Čigo- 
iš staiga atsivėrusio daug 
kalėjimą suramino — vi įgavęs Žvairakis, 
kalėjime pasidarė kapų 
luma. Jos balsas privertė 
linius susikaupti, pamąs

— Vyrai, pasimelskim į a, mielasis, aš gi 
pašnabždomis pasakė ka 
nas J. mūsų kameroje.

Mes visi suklaupėme, 
matydami vienas kito n 
prastoje 1 
meldėmės.

Po keletos minučių 
vėl pasigirdo šauksmas:

— Alio! Alio! Alio! šifc Juoduke, bėkit 
keturiasdešimt penktoji syti mūsų mielo 
merą, atsiliepk! mokinančių žo-

— Alio! Alio! Alio! M škiaiprisigerinda- 
te, Maryte! — Atsiliepk! s šaukė čigonė.

— Alio! Alio! Dvidešii x-:__
ji kamera, Juozai, atsili

— Maryte, Maryte! 
dainuok!

Pasigirdo iš moterų 
riaus švelnus tykus krū 
nis sopranas, kažin k 

| liūdna dainelė, kuri la 
|buvo panaši ne į dainą, 
i verksmą.

— Vyrai, vyrai! Bok 
liuose sargybinių nebėra!

— Vyrai! Kalėjimas ui 
nuotas, gelbėkimės!

— Ei, žmonės, gelbėki
Bet į tuos šauksmus 

kur niekas neatsiliepia, i 
te tokia pat tyluma, kai 
tamsuma. Tik girdime, 
automašinos ir tankai važ 
ja, važiuoja, be jokios 
traukos važiuoja. Jie iš ; 
pus Nemuno važiuoja. |
Iš tikrųjų, labai šiurpi m| 

būklė. Jeigu iš tikrųjų, kl 
mus tikina Jonas G., kali,. f 
mas yra užminuotas, gall.^Pjįs uodegą vikste 
kiekvieną akimirką visig ® kur į spintą 
visu kalėjimu išlėkti į 
dangės, liktų tik 
krauju pašlapinta 
mėsgalių krūva.

Be to, mes visus 
kutinio papirosus 
me, o čia taip noris ruki 

• kad nebetveriame. Bars 
nam į devyniasdešimt pel 

. tąją kamerą, kad papili 
’ paskolintų, tenai jie dari 

ri. Antanas P. pririšęs B 
galo virvutės pro langą! 
meta mums keletą dešini 
papirosų, kuriuose, šauk 
iškišę iš mūsų lango, pa 
vome. x ■

Labai rimtai susirūpino) 
kas reikia daryti. Gal| 
reiktų laužtis pro duris?! 
kia pakalbėti su kitomis! 
meromis, kuriose daug 
žmonių sėdi, ką jie dabar! 
voja. Šaukiu šimtas keturi 
dešimt trečiąją kamerą, 
rioj anksčiau sėdėjau. Į j 
no šauksmą atsiliepė šiir 
keturiasdešimt ketvirtoji 
merą, pulkininkas L., k! 
man pasakė, kad jie nu) 
kol kas susilaikyti nuo] 
kokių aktyvių veiksmų! 
išsilaužę kalėjimo kieme 
lime būti kulkosvaidžių p 
tikti.

(Bus daugiau) >

tiek savo namų, 
į Na, retkarčiais 
(!a pas kaimynines 
įsigyti; bet tik 
, tuoj grįžti atgal.

bet ir visą laiką 
jgpavojum gyvybei, 
į ir tykoja aplink, 
žigalvoti!
^tekalbi, Žvaira- 
:j[fi]ialo tu, seni, esi 
-gerbiamas.

jM ir patylėti,—

prašau tavęs ma- 
užkelti, pats

■įnirai tai taikiau; 
gi mūsų draugystę 
a-meiliai šonu 
inirakio petį Čigo- 

tamsoje, ir tj ^protingų žodžių 
-aikačių šeimai pa- 
- Aš tuoj visas ir 
lite, Graikščioji,

uisa kačių šeima 
nsėdo ir atidžiai 
Sirakio rūstumas 
:r jis kiek minkš-

s šeimininkui su- 
ši|padėtimi; da- 
smūsų apsaugai, 
5 nebus kam ap
ynio žiurkių. Ap-

i: Šeimininko my- 
$ jau pastipo, o 
'ii Juoduke, kaip

di< 
plj

iki 
pabi

kio< 
mai 
žm< 
tik 
da 
kėn 
per; 
tas 
PO 
išbt 
kės 
to ; 
gau 
sos 
toki 
ir si 
Tod 
kiu 
ti: 
ogi

tų t 
Čig< 
rėja 
Mar 
kiek 
mig

K 
Mar 
ar t 
lę, ] 
šokt 
rodė 
į šn 
Tik 
ko j 
gal 
užkl 
suki 
veid 
mėg 
kyši

M 
Įėjo, 
gont 
šone

Girios Med

(Tęsinys)

:' W) balandėliai, k< 
reperi jis čia...
pėsčio įsikišo piršti 

pamatyti kėkšte . Gih - J _ 21_ j_

p ko nusiminti. Kai 
RĮ® raistuose mačia 

ties Jovariškių

R šiurpas nukratė — 
p Kur čia kėkštas g:

R galėtum su maniu 
[% iratiduodan 

eteris, — šiandien ji 

prie mieto ir glostė . 
N kadaise turėjo būt 
U^gožę kiečiai, dilgė 
fcJi J?ar geltonavo 
p*®ltą žiedą astrai, 
kj^čiai, į žemę lei 
ruimus pasidarius..

lūpos kaži 
CT^amos kelis ilgi 
R Jonutės galvą. Maz 
2' . P sena> ja 

ginoje, kad jos v 
^įkritusios. Taip pi 
L^inko ir neturi 
U'gali pirkelė vii 
1Mb laipios ant st 
L pravirktų, greitai 
R. os oda buvo toli 
|vlr. gyslomis, lyg vii 
fe^kadSabaitiei 

kl,.lydėjo sausą ir 
IiG5818 Pasiekė, kaip 1 
IH J°: v*s’ mat> rami 

jautiesi. O g 
P° krūtine s

praskietė pirš
(T . '

■
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f, MIŠKE, SUŠAUI
Jonas Klajūnas

KAČIŲ ŠEIMA
ia, kadilabai užgrūdintas , .
įninkąs gebėtų taip laib-— Girdėjai, Žvairaki, —- 
ymejęs kiek nesijaudina,} Lr£Ps n°retų mus apskųsti 

nepri- maliai, kalba vigįčį niininkui.
20 m.), kiekvieną žodį att H Kas p ta™ kvailiui pa-

Visipms in nn_> su bol- kartais net 
>ermon- su prižiūrėtojais į

:ės. Visiems žinoma jo ne- 
ykanta mums. Šeimininkai

■»-» 11 z-k zm 4- z^T-.uvo ap- Įėjimo pareigu ne nuo šiandien pastebė
tais at- švelni, mandagi;! Į T"' ----- _ - -----

Į ir nenoromis tmj

Tos didvyrės' Tos didvyrės
Pa'sieke I Vanda, pavardėm

j Tai neišpasakytas pavy- 
olis. Pavydi mums ir mū- 
[laisvės ir, kaip jis įsivaiz- 
oja, lengvo gyvenimo. Kas 
. laisvės — tai turime ją,

Įnienė. Ji dabarig kad mokame naudotis, 
sumoje šiame nit esame prisirišę prie namų, 
vinių storų mūty įkomės tiek savo namų, 

k kiemo. Na, retkarčiais

m., tad
o jauno Ijime, kur daugį:

J Į tuksta c ai ^ii|ėgsi ten pas kaimynines 
ezmo- kamerose ;įtes pasižvalgyti; bet tik 

bese jis vyrų ir moterų paį — tuoj grįžti atgal.
ų OrPUSe?’ MHmūsU pareigos tai jau ne- 

 

. .J_yginti sunkesnės už to 
liejo ne- grotais aptverto) mdiko Margio! Ir nevien 
P sydama širdį jkesnės, bet ir visą laiką 
buvo ir viltiškų žmonių į -ištos su pavojum gyvybei, 
jlias at- tarė juos suraįrtis taip ir tykoja aplink, 
taro lai- 
ašė apie 

kalė ji- 
įsime iš- 
>ulkinin-1 
mimų, 
rašymas 
ffanome, 
s įdomu 
ruitis ir 
> baisius 
elgesius.

Red.

jose is- kameroje prie .yginti sunkesnės už to

su net pagalvoti!
— Gerai tu kalbi, Žvaira- 
Ne be reikalo tu, seni, esi 
ų kačių gerbiamas.

iš staiga atsivėį — Kaslink senumo, Čigo- 
tai galėtum ir patylėti,— 

įkirto užsigavęs Žvairakis.

— Alio! Alioji 
pasitikėkime D? 
da!

Jos balsas, lyg:

> Dievo

> korido- 
kalėjimo 
ė nepap-

Staiga 
kamerų 
siaubūs

lio! An
itas mir-

ralėjimą suramk 
kalėjime pasida?
luma. Jos balsas; Aš dar neprašau tavęs ma
linius susikaupti r“x ~L~Z~ --1—■,x\

— Vyrai, pas: £vai užbėgu. 
pašnabždomis pt 
nas- J. mūsų kar

Mes visi sub miniaU; meiliai 
matydami vieną 
prastoje tamst; 
meldėmės.

Po keletas e
vėl pasigirdo k jauksiu. Pilke, Graikščioji,

— Alio! Alioji Meilioji, Juoduke, bėkit 
keturiasdešimt ; 
merą, atsiliepk!

— Alio! Alio!
te, Maryte! -t, katinui šaukė čigonė.

— Alio! Alio'! 
ji kamera, Juos

ant stogo užkelti, pats

— Na, na, mielasis, aš gi 
tavo amžiui tai taikiau; 
tik seną mūsų draugystę 

i šonu 
nesi į Žvairakio petį Čigo- 
I — Tavo protingų žodžių 
ktų visai kačių šeimai pa- 
lausyti. Aš tuoj visas ir

paklausyti mūsų mielo 
lirakio pamokinančių žo- 
ų, — aiškiai prisigerinda-

! Rustei- 
mirti! 
šauksmų 
į suskai- 
lika. Jie 
savo gy- 
•ėjo pra- 
s, pažįs
tate j imui 
Tai buvo 
dį verią, 
į brolių 
gyvenimo 
kiai aidė- 
3- kiemą, 
šiose ka
ilinių au- 
nežinojo, 
inutės ar

subėgusi visa kačių šeima 
;ogiai susėdo ir atidžiai 
usėsi. Žvairakio rūstumas 
. praėjo ir jis kiek minkš

dainuok!

Pasigirdo iš: u tęsė. — 
riaus švelnus Ir 
nis sopranas, kjupinti mūsų padėtimi; da- 
liūdna dainelė, 
buvo panaši neį 
verksmą.

— Vyrai, rc valgykit aplink, kiek čia 
liuose sargybiį sų beliko, šeimininko my-

— Vyrai! Ki?

Laikas šeimininkui su-

i ką nors mūsų apsaugai, 
aip greit nebus kam ap- 
ti žmogų nuo žiurkių. Ap-

atrodot? Kaulai ir oda, vos 
velkatės. Tu, Juoduke, šeimi
ninko sūnaus mylimoji katė, 
jis mato tavo silpnumą ir gai
lisi tavęs, glosto. Matyti, jam 
užtariant, pati šeimininkė į- 
pila tau lašus į burną. Be rei
kalo tu nesiduodi -— žmonės 
žino ką daro, tai mūsų drau
gai. Serganti katė visuomet 
turi artintis prie žmogaus, 
nes tik jis gali jai padėti.

— Kažin nuo ko mūsų veis
lė taip nyksta, — klausė Či
gonė, — ar maras koks už
ėjo?

— Joks maras. Aš beslan- 
kiodamas po kaimynines far- 
mas pastebėjau, kad ne visi 
žmonės laiko kates, arba vos 
tik vieną kitą. Užtai jie de
da kokius ten nuodus žiur
kėms marinti. Senesnės katės 
perspėja jaunąją kartą ir re
tas katinukas paliečia tokį 
po sandėlius ar vištininkus 
išbarstytą maistą. Bet žiur
kės prisivalgiusios to mais
to jau lengviau duodasi pa
gauti. Kaip čia iškentėsi mė
sos neparagavęs? Ir štai nuo 
tokios tai apnuodytos žiurkės 
ir suserga mūsų jaunuomenė. 
Todėl tai aš nei nemėgstu to
kių pusgyvių žiurkių gaudy
ti: nei sportiško malonumo, 
o gi ir apsinuodyti baisu.

— Brr, mane net purto nuo 
tų baisių pasakų, — atsiliepė 
Čigonė. — Ir valgyti užsino
rėjau. Eisiu pažiūrėti gal 
Margis savo bliūde paliko 
kiek atsargos, rodos, jis už
migo... — ir čigonė nubėgo.

Kaip lengvai katė bebėgo, 
Margis vistiek ar tai išgirdo 
ar tai užuodė arti kačių veis
lę, kurios jis neapkentė. Jis 
šoko įniršęs ir valandėlei at
rodė, kad sudraskys Čigonę 
į šmotelius. Tačiau kur tau. 
Tik jaunesnės katytės spru
ko į visas puses, gi čigonė, 
gal ir iš baimės taip staigiai 
užklupta, pasišiaušė, piktai 
sukniaukė ir jos susiraukęs 
veidas sakyte sakė: 
mėgink, begėdi, akis 
kyšiu.

Margis valandėlei
Įėjo, gi tuo pasinaudojo Či
gonė ir kaip vylyčia šovė į 

nuotasf gelbėte ilioji ir tu, Juoduke, kaip šoną, o iš ten ant vištininko

tik pa- 
išdras-

krupte-

oji kačiukė jau pastipo, o

stogo. — Su tuo kvailiu tik 
prasidėk, — pagalvojo sau.

Štai prasivėrė durys ir iš 
didžiojo namo šeimininkė iš
nešė didelį puodą. Jaunosios 
katės nubėgo prie šeiminin
kės, bet kitos sekė paskui Či
gonę, kuri jau seniai paste
bėjo, kad bergždžias darbas 
bėgt prie šeimininkės ir dėl
to leidosi visai į priešingą 
pusę — prie kačių bliūdų. Iš 
ten ji stebėjo kaip šeiminin
kė samčiu atpylė gardumynų 
dalį į Margio bliūdą, o visa 
kitą atnešė katėms.

Čigonė stvėrė pasitaikiusį 
didesnį gabalą vištos ir nusi
nešė jį į šoną, kad ten nekliu
domai sudorotų.

Pagaliau ir kačių savijauta 
pagerėjo ir jos išsilakstė kas 
sau. Vienos aptingusios šil
dėsi saulėje, kitos nubėgo 
prie namo rūsies langelio. 
Rūsyje valomi ir pakuojami 
kiaušiniai. Pasitaiko, kad 
kiaušinis išsprunka iš žmo
gaus rankų — čia tai katėms 
tikras pasismagūriavimas, 
dėl tokio gardumėlio jauno
sioms verta pabudėti. Stiprio
sios katės gi bėga į laukus 
ir tykoja ar neišlys iš savo 
slėptuvės pelė ar gal net ir 
paukštį pasiseks pagauti.

Taip slenka diena. Vakare 
šeimininkai mėgsta pasėdėti 
ant suolelio prie namų. Dau
gumas kačių subėga ir atsisė
da aplink. Kai kurios katės 
turėjo privilegijas. Viena su
gebėjo prisigerinti šeiminin
kui ir, tik jam atsisėdus, tuo
jau užšoko ant kelių, arba net 
ir pečių ir iš ten žvalgosi į 
kitas drauges gana abejin
gai — „man tai įprastas da
lykas”. Kita atsigula pas šei
mininkę ant kelių, niurna iš 
pasitenkinimo ir mėgsta, kad 
ją glostytų — užtai ji vaka
rais lydi šeimininkę apeinant 
vištininkus ir kantriai laukia 
prie kiekvienų durų, kur tik 
ji užeina ir lydi toliau. Kai 
kada šeimininkas, norėdamas 
paerzinti savo katytę Pilkę, 
pakelia nuo žemės katinuką 
arba paglosto šeimininkės 
Grakščiąją. Tuomet Pilkė šo
ka ant žemės ir net nepažiū
ri į šeimininką arba už tokią 
neištikimybę siunčia jam pil
ną paniekos žvilgsnį, daž
niausiai gi piktai puola savo 
konkurentę.

PASAULIO LIETUVIAI
Lietuvos ūkininkai turi šerti 

vokiečius
Slaptieji Lietuvos laikraš

čiai nupasakoja, kaip naciai 
kolonizavo Lietuvą, pradėję

,,... Tikrasis ūkio savinin- 
masiniu būdu vokiečius apgy
vendinti Lietuvos kaimuose: 
kas, jeigu neišvaromas iš ū- 
kio su 15 kilogramų turto, 
paliekamas dirbti ir klausy
ti vokiečio nurodymų. Bet 
koks neišpildymas jo įsaky
mų bus laikomas sabotažu ir 
baudžiamas. Pirmoje eilėje 
vokiečiai yra nutarę įkurdin
ti vokiečius Nevėžio upės pu
sėse, pradedant nuo Kauno 
ir baigiant Panevėžio apskri
timi. Mažesnieji ūkiai sujun
giami po du, po tris ir per
duodami vienam vokiečiui. Ū- 
kiai atimami su visu kilnoja
mu ir nekilnojamu turtu... Be 
to, į ūkius atveža vokiečių 
moteris su vaikais ir seniais 
ir įpareigoja ūkininką juos 
tuo tarpu tik išlaikyti...”

Nacių radijo viršininkas 
Pabaltyj

„Revaler Zeitung,” vokie
čių laikraštis Estijai, nese
niai pranešė, kad Dr. Herbert 
Schroeder, vokiečių federali
nės radijo stoties žinių tar
nybos viršininkas, lankosi 
Taline tikslu susitarti su vie
tiniais radijo direktoriais a- 
teities radijo „Europa šian
dien” kampanijai. Šioji kam
panija turėjusi būti varoma 
per visus vokiečių radijo sių
stuvus per visą Europą sau
sio mėn. Per ašies ir neutra
lių Europos šalių radijus bus 
transliuojama viso 24 prog
ramos. Schroeder’is taip pat

Žinelė nuo Varg. Seselių 
Lietuvoje.

Nekalto šv. P. M. Prasidė
jimo seserys, arba kaip Lie
tuvoje daugiau įprasta va
dinti — Vargdienių Seserys, 
kurių šaka Amerikoje yra įsi
kūrusi rytuose (R. D. 1., Put
nam, Conn.) gavo neseniai 
nuo savo seserų iš Lietuvos 
laiškelį (per Raud. Kryžių), 
kuriame pranešama, kad jos 
ten gyvena be didesnių pasi
keitimų. Prašo ieškoti Sibi
ran išvežtosios Elžbietos 
Breivaitės. Laiškas išsiųstas 
pereitų metų rugp. 20 d.

Šv. P. Marijos Nekalto pra
sidėjimo seserys čia Ameri
koje gražiai talkina tėvų ma
rijonų darbuose, organizuoja 
savo namuose uždaras reko
lekcijas pasaulinėms mote
rims, aplinkybėms leidžiant, 
kviečiamos, laiko ir paskai
tas. Jų vienuolijai sumaniai 
vadovauja motina M. Aloyza. 
Netaip seniai į USA per Pie
tų Ameriką atvyko jų dvi 
aukšto išsilavinimo ir didelio 
patyrimo seserys (baigusios 
universitetą ir daug dirbu
sios Lietuvos organizacijose) 
—Augusta ir Felicija.

Katė katei pavydi kiekvie
no žmogaus paglostymo, o vi
soms joms pavydi Margis. 
Pastebėjęs glostant katę, jis 
pradeda piktai loti, kol jis 
nesusilaukia tokios pat ati
dos. Silpni irTielaisvi nuo pa
vydo yra žmonės, tai ko gi 
reikalauti nuo gyvulių? Tos 
silpnybės nėra tokios svar
bios; žmogus laiko gyvuliu
kus, nes jie atlieka naudingą 
darbą, įneša įvairumo farmos 
gyvenime, už tai jis mėgsta 
juos ir globoja, o gyvuliukai 
atsilygina jam tuo pačiu.

lankysis Latvijoje ir Lietu
voje.

40 lietuvaičių į Vokietiją
Pereitų metų pabaigoje iš 

Kauno buvo išvežta 40 mer
gaičių darbams į Vokietiją.

Nacių „bosas” Lietuvoje 
Pereitų metų pabaigoje 

Lietuvoje lankėsi vokiečių 
prof. Dr. Woermann tyrinė
damas, kiek Lietuva gali pri
sidėti prie Europos maitini
mo. Savo kelionėje jisai nus
tatė, kad imamasi pakanka
mų priemonių rūpinantis, kad 
gyventojai išpildytų uždėtas 
duokles. Tas priemones mes 
jau žinome: areštai, koncen
tracijos stovyklos, šaudymai.

Sušaudė šiuos Lietuvos 
žmones

Vokiečių kontroliuojama 
spauda praneša, kad vokiečių 
teismai Kaune nubaudė mir
timi šiuos asmenis: Kostą 
Pumputį iš Telšių už pakar
totiną vogimą siutinių, skir
tų lietuviams kareiviams 
fronte; Andrių Žukauską iš 
Ąžuolų Būdos (Mariampolės 
apskr.) už įsilaužimą į repat- Pabėgėliai iš Rusijos Lietu- 
riuotų vokiečių farmą ir nu- voje
šovimą dvieju žmonių, dėlto, T .

J ir™. Okupacine valdžia Lietuvo
je įsakė, kad iš rytų provinci
jų atbėgusieji asmenys per 
dešimts dienų nuo savo atvy
kimo įsiregistruotų valdinė
se įstaigose. Namų savinin
kai įpareigoti pranešti apie 
visus pabėgėlius ir atėjūnus, 
kurie apsigyvena jų namuo
se. Neklausantieji šio įsaky
mo būsią baudžiami šešiomis 
savaitėmis arešto ar 500 mar
kių pabaudos.

Aptemdymas Kaune
Saugantis oro puolimų, 

Kaunas dažnai būna aptem
dytas. Oficialios okupantų į- 
staigos nusiskundžia, kad, 
esą, padaroma nemažai nusi
kaltimų, prieš aptemdymo 
taisykles ir kad nusikaltėliai 
ateityje bus griežtai baudžia
mi.

riuotų vokiečių farmą ir nu
šovimą dviejų žmonių, dėlto, 
kad jie buvo vokiečiai... Kos
tą ir Vaclovą Raginskus iš 
Užugirių, Giedraičių apylin
kės, už laikymą didelio kiekio 
ginklų, kuriuos jie naudoję 
plėšimui; Feliksą Mazulnovą 
iš Vilniaus už žmogžudystę. 
Visiems šiems asmenims mir
ties sprendimas įvykdytas.

Žinant vokiečių teismus, 
galima spėti, kad kai kurie 
iš jų žuvo ne už tuos nusikal
timus, kaip viešai kad skel
biama.

Sužeidė ar apiplėšė 300 miško 
sargų

Spalių 21 d. Kaune buvo 
Lietuvos miškininkų suvažia
vimas, kurio metu paaiškėjo, 
kad per paskutinius 
buvo nužudyti vienas 
nysis girininkas, ir 
jaunesnieji, 15 miško
ir 22 kiti miškų departamen
to tarnautojai. Iš viso to de
partamento tarnautojų buvo 
užmušta, sužeista ar apiplėš
ta per paskutinius metus net 
300.

metus 
vyres- 
keturi 
sargų

AMERICAN 
RED CROSS

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

Agronomų susirinkimai
Kaune pereitų metų pabai

goje įvyko agronomų suva
žiavimas, kuriame kalbėjo 
Generalinio komisarijato ga
mybos skyriaus direktorius 
Dr. Fuchs. Jisai ragino pri
žiūrėti ūkininkus, kad tie ne- 
murmėdami išpildytų uždėtas 
duokles, net kai jos atrodytų 
perdidelės...

Durpes Lietuvoje
Lietuvoje stinga kuro. Ad

ministracija buvo sudariusi 
planą, kad kiekvienas gyven
tojas apsirūpintų kuru. Tam 
buvo pastatyti 38 barakai 
durpynuose ir buvo pažadėta 
duoti ekstra maisto kortelės 
tiems, kurie eis kasti durpių. 
Tačiau savo nustatytus kie
kius iškasė tik įstaigos ir kai 
kurie privatūs asmenys, bet 
toli gražu ne visi. Daugelis 
bevelijo dirbti miškuose, nei 
durpynuose.

Pereitą sezoną buvo iškas
ta 256,000 tonai durpių, kas 
esą 10 procentų daugiau, kaip 
1942 metais. Praktika paro
dė, kad prievarta varomi 
žmonės neperdaugiausiai te- 
iškasa, taip, kad ateityje nu
sistatyta prie durpių kasimo 
statyti darbininkus, kurie 
jau nuo seniau prie to darbo 
pripratę.

Pavojingos lempos
Kadangi Lietuvoje trūksta 

žibalo, tai vyksta slapta pre
kyba kitų lengvai užsidegan
čių aliejų, benzino. Dažnai 
pasitaiko, kad dėl to kyla 
gaisrai. Pranešama, sprogus 
lempai sudegė A. Steinbergo 
ūkio trobesiai.

Grįžo iš darbų

Sausio mėn. pradžioje iš
Kauno buvo paleista į namus 
dalis darbininkų, kurie buvo ir jaunesniems įsakyta regis- 
šešiems mėnesiams išvežti truotis karinio apmokymo 
darbams į Vokietiją. 'pamokoms.

Kaune gyvenantiems vo
kiečiams, gimusiems 1889 m.

to! vyrai 
Apvaiz- 

.rdus, ra
škąs bal- 
eros.
jas nuai- 
ų kalėji- 
amas vi- 
ampus ir 
balsas iš 
tsio dan- 
tik mirti 
; ir kitus 
asitikėki- 
!” Iš kur 
tip malo- 
ostė mir- 
4 širdis? 
ju vyrais 
abar, ka- 

didžiau- 
, tamsioj 
vieninte- 
ieš langą 

Ji žino, 
sykiu su 
bu sykiu 
na, ji ne
jos myli- 
paliktas

- „Dievo 
ali kas į- 
gyvenimo 

širdies 
>s jaunos 
i sūnaus 
, moters, 

su savo 
vyru ir 

Cačiau ji, 
nutėje ir 
kosi taip 
kuris ir

— Ei, žmonės

Bet į tuos £ 
kur niekas neat 
te tokia į 
tamsuma. Tik : 
automašinos h 
ja, važiuoja, te 
traukos važinei 
pus Nemuno k

Iš tikrųjų, late

A. Vaičiulaitis

įsneat ■ □ k jį Jv>
arp Uinos Medžiu
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(Tęsinys)

- Matot, mano balandėliai, kažkas išdraskė 
!ą... Jau neperi jis čia...
onutė iš gailesčio įsikišo pirštuką į burną. Ji 

būklė^ Jetou iš'Įp labai norėjo pamatyti kėkštą, pasižiūrėti į 
tiVina te *uocU ir kalP j is uodegą vikstelia. Sabaitiene 

mas yra užmfc ?uodė iš Pirkelės’ kur i sPint4 dėjo sviest4 ir 

kiekvieną akt 
visu kalėjimu i 
dangės, liktą - it. o paupyje, ties Jovariškių skardžiu, lapė 
krauju pašlapt .kasė urvą...
mėsgalių W

Be to mes^žiaugsmo. Kur čia kėkštas gali lygintis su 

kutinio papinė 
me, o čia taip: 
kad nebetvert 
nam į devynis 
tąją kamerą, t i stovėjo prie mieto ir glostė Jonutės galvą.
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paskolintų, 
ri. Antanas?!
galo virvutės F įa ar baltą žiedą astrai, 
meta mums te ‘ 
papirosų, kurk- 
iškišę iš uM 
vome.

Labai rimtai 
kas reikia ®- 
reiktų laužtis? 
kia pakalbėti S 
meromis, kit aigęs ir akys įkritusios. Taip pat gailėjo, kad 
žmonių sėdi,b! lęiškepa medauninko ir neturi pririnkusi uo- 
voja. Šaukiii^ ir kad netrukus gali pirkelė visa tuščia likti, 
dešimt trečiąjį,' T 

rioj anksčiau

- Bet nėra ko nusiminti. Kai aną dieną rin- 
1 šaknelių, ten raistuose mačiau gervių brai-

įkasė urvą...
Mergaitę net šiurpas nukratė — ne iš baimės, o

— Kitą kartą galėtum su manim nueiti — pa- 
yčiau ir lapę, ir ..., — atiduodama tuščią dube- 
į, kalbėjo moteris. — šiandien jau lyg ir vėlu...

apus tvoros kadaise turėjo būti darželis, bet 
i ten buvo užgožę kiečiai, dilgėlės ir varnalė- 
I Tik kur nekur dar geltonavo suvargus nas-

- Pasenau, vaikučiai, į žemę lendu, ir nė me- 
ninko neturiu jums pasidarius... Jau visai pa- 
au...

i bandė juoktis, bet lūpos kažkaip graudžiai 
sišiepė, parodydamos kelis ilgus, rudus dan- 
ir vis glostė Jonutės galvą. Mažajai buvo gai
štos: gaila, kad ji sena, kad jau su dainomis 
kamba visoje girioje, kad jos veidas toks su-

ir kad netrukus gali pirkelė visa tuščia likti, 
dešimt frrciail k katinas tada laipios ant stogo”, pamanė 

• • V W 1U.tė ir, kad nepravirktų, greitai pabučiavo se- 
no^amese \ ;eį į ranką, kurios oda buvo tokia sausa, tar
no šauksmąj džiovinta, ir gyslomis, lyg virvelėmis, išve- 
keturiasdesum jta. Ji dar pajuto, kad Sabaitiene kažką jai į- 
mera, pulW ko į saują, dar girdėjo sausą ir duslų jos ko- 

imą, dar jos ausis pasiekė, kaip tetulė sau kaž- 
garsiai kalbėjo: vis, mat, ramiau, vis nevie-

man pasakė.
kol kas susil^ ĮgaiBiai aa ueju; vis, iiitlL, rčLHliau, VIS nevie- 
kokių aktyvi^ troboje ir kieme jautiesi. O gal ir guodžio-
išsilaužę kalėju 
lime būti 
tikti.

(Bus

skųsdamasi, kad po krūtine skauda ir kad 
ą diegliai varsto.
onutė atsargiai praskietė pirštus ir pažvel-

gė į dovaną. Jonas, kuris paskui sekė, jai tarė:
— Ką gavai ?
— Nesakysiu.
— Na, parodyk.
— Norėtum... Sakaičių teta davė man, o ne 

tau...
— Bet parodyti vistiek galėtum.
— Tai jau ne, — spyrėsi mergaitė ir įsibruko 

ranką į kišenuką.

Tada Jonas ūmai prišoko prie jos ir mėgino 
ištraukti ranką. Jonutė numetė dubenėlį tarp pa
parčių ir stuktelėjo vaikiščiui į krūtinę. Tas kaip 
matai didžiai paraudo, stvėrė ją už petukų ir vi
sas įpykęs purtė ir šaukė:

— Ar neduosi, ar neduosi...
Jis plėšė mergaitei ranką. Ji, nežinodama, kaip 

gelbėtis, susirietė ant žemės į kamuolį, stipriai 
saujoj sugniaužus dovanėlę, o Jonas šaukė ir ją 
tąsė. Jis pagaliau taip supyko, kad mažajai su
kirto per veiduką vieną kartą, sukirto antrą ir 
dar drėbė:

— Ot, tai ir turėk dabar...

Jis apsisuko ir brido per paparčius ir avietes. 
Kiek paėjėjęs sustojo tarp beržų. Jonutė verkė, 
ir pro ašaras skundėsi pati viena, susirietusi, lyg 
ežiukas, į gniutulą. Ji buvo gera mergaitė, ji ne
išdavė vaikiščio, kai jis avinui koją išmušė, ir 
nūn ji buvo tokia mažytė, nelaiminga, apdaužyta 
ir su sugniaužta kumštuke, kurioj tebespaudė Sa
baičių tetos dovanėlę.

Berniukas grįžo prie jos, atsigulė ant pilvo ir 
norėjo pažiūrėti į nuleistas ir ašarotas jos akis. Ji 
nusigręžė. Jisai apšliaužė aplinkui ir vėl taikstė
si pažvelgti, bet jinai dar sykį nusikreipė. Tuo
met jis ėmė spardytis kojomis ir žvengti, saky
damas „ihaha”. Jis raitėsi ir krykštė tol, kol Jo
nutė, trindama drėgnas blakstienas, pradėjo ste
bėti jį.

Jonas paklausė:'
— Ar nepasakysi mamai?
Ji tylėjo.
— O jei tėtis sužinos, man visą nugarą sučai

žys... Tave nusivesčiau ligi lapės urvo, jeigu nes- 
kųstum. Gerai?

Mergaitė norėjo pamatyti lapės namelius ir 
tarė:

— Gerai...
Ji dabar pati Jonui parodė dovaną. Buvo tai 

sagutė, su raudona akia, toji pati, kuria Sabaitie
ne puošdavosi, kai eidavo į svečius ar į bažnyčią.

Jonas ir Jonutė traukė Jovariškių skardžio 
link. Giria čia buvo aukšta, pušys ir eglės kilo į

padanges, o saulutė jau buvo nusėdusi toli, kaž
kur vidury miškų. Ilgi medžių šešėliai driekėsi 
visu skardžiu, kai berniukas ir mergaitė pradėjo 
ieškoti lapių olos. Juodu šniukštinėjo po krūmus, 
nusileido ligi upės karklų, vėl kopė į viršų žarsty
dami smėlį, ritindami akmenukus ir negalėdami 
užtikti jokios skylės.

—Gal čia? — sakydavo ji, pamačius kokią gi
lesnę duobutę.

Jie kišdavo pagaikštį, kuris greitai stukteldavo 
į dugną. Ne, lapė čia negyveno, jai reikėjo labai 
ilgos olos, kur ir miegoti galėtų, ir šliaužioti, ir 
nuo šunų pasislėpus lindėti.

Taip juodu šmižinėjo po visą skardį ir jau bu
vo benusimeną, kai po vieno krūmo šakomis už
tiko angą, į kurią sutilpo visas žabas. Jonutė ge
rai neįžiūrėjo, bet vaikas tvirtino, kad čia ap
linkui esą ir smulkių pėdų nubėginėta. Ji truputį 
patempė lūputę, nes buvo galvojus, kad urvas bus 
didelis, yra tamsi skylė, pro kurią kyšąs besi- 
žvalgančio lapino ausys, o gal net irlapiukai bus 
išvesti į lauką ir raičiojasi po smėlį.

— Ar lapė kanda? — paklausė ji.
— Ir dar kaip! gali visą pirštą nunešti.
— O ar jau eisim namo?

Jonas irgi taip pagalvojo. Ji surado savo du
benėlį, paėmė už mazgo ir protekine bėgo šalia 
berniuko. Jau temo. Girioje nustojo čiulbėję pas
kutiniai paukščiai. Juodu sušilo, vis labiau sku
bėjo ir niekaip neprisimušė į pamiškę.

— Ar tu nebijai? — tyliai paklausė ji.
— Ko?
— Ogi vilko...
Berniukas kuždomis tarė:
— O ar jų čia yra?
— Mama sakė, kad yra...

Juodu sustojo po senu ąžuolu ir dairėsi, ar ne
išgirs stūgaujant ar sliūkinant pakrūmėmis žvė
ries. Buvo tylu. Tik viršūnėje suplumpsėjo paukš
tis, ir krūptelėję vaikai klausėsi, kaip jis vėl nu
rimo ir rengėsi migti.

Jonutė gailiai prabilo:
— O jeigu atbėgs vilkas...

Ir abu juodu spaudėsi prie šiurkščios ąžuolo 
žievės, nedrįsdami krustelti iš vietos. Ne, kad 
būtų bent girdėti, kaip piemenys kaiminę rėkda
mi gena namo, kaip arkliai nusižžvengia, grįžda
mi iš darbo, arba kaip šunes loja, pamatę einant 
elgetą.

— Ką mama pasakys, jeigu abu mus sudras
kys? — šnabždėjo Jonutė.

— Ša!
— Kas... ar jau...
Ir ji pabūgo suminėti baisų žvėrį. Oda jai pa

gaugais nuėjo, gi dantukai vos laikėsi netirtėję.
— Girdi?
— Ką girdžiu?
Ir mergaitė įsiklausė. Gal jau tikrai vilkas 

braujasi per krūmus ir šakas traškina?... Niekas 
nečežėjo ir nebraškėjo. Tyla, kaip kokia didelė 
skara, gulėjo užklojusi visą girią, — ir ąžuolus, 
ir uosius, ir beržus, ir visus tuos paukštyčius, ku
rie miegojo savo gūžtose ir nieko nebijojo.

Tik štai kažkas suprunkštė, dar gana toli. Bu
vo girdėti silpnas traškėjimas, lyg tušti ratai šo
kinėtų per duobutes. ' z

— Važiuoja, — garsiau atsiliepė Jonas ir pa
ragino mergaitę:

— Bėkim, gal parveš...
Retai kada Jonas ir Jonutė buvo toki eiklūs, 

kaip šitą vakarą girioje. Ir juodu kaip tik laiku, 
sušilę ir pridusę, užlėkė ant Senkų dėdės, kuris, 
atsisėdęs ant miltų maišo, grįžo iš malūno.

— Kas čia? — nustebo jis, pažinęs vaikus, ir 
įtempė vadeles.

Arkliai sustojo ir, nuleidę galvas, skabė retą 
žolę nuo kelio.

— Kur važiuojat? — šniokštuodamas klausė 
Jonas.

— Namo, vaikučiai, namo...
—■' Namo?
Abu jie net prasižiojo: jiems namai atrodė vi

sai priešingoje pusėje, negu kad Senkus manė, ir 
jie tai jam pasakė.

Dėdė tarė:
— Tai ir susisuko jums galvelės. Būtumėt kaž

kur nugurinę. Na, tai lipat į ratus, ar ne?

Berniukas tuojau stryktelėjo i vežimą. Dėdė 
pasilenkė, suėmęs už pažastų įkėlė Jonutę ir pa
sodino ant šiaudų. Jis užsidegė pypkę, paleido ra
mų dūmą aukštyn ir, suplakęs arklius, liepė vai
kams papasakoti, kaip juodu paklydo girioje.

Vežimas vėl tarškėjo, krėsteldamas per duo
butes. Jonas ir Jonutė baigė ilgą savo istoriją 
apie Sabaičių tetą, apie lapės urvą ir seną vilką, 
kuris tikriausiai slampinėjo už krūmų.

Vaikai nutilo. Tylėjo ir Senkų dėdė, retkarčiais 
nupūsdamas dūmą ir nuvydamas zyzantį uodą. 
Ir kai jis atsisuko atgal, pamatė, kad Jonas ir 
Jonutė miega, atrėmę galvikes į maišą. Mergaitė 
viena ranka buvo įsitvėrusi berniukui į skverną, 
o antrąja, stipriai sugniaužusi, laikė už mazgo 
dubenėlį.



Philadelphijos Žinios
NUOŠIRDUS AČIŪ
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MŪSŲ SVARBIEJI DARBAI
(Kalba, kurią pasakė kun. 

Stan. Raila per Antano Dziko 
vedamą radijo programą, ko
vo 18 d. iš stoties WTEL).

Gerbiamieji Philadelphijos 
Lietuviai:

Jūs jau žinote, kad didžiau
sia Amerikos lietuvių daugu
ma visose kolonijose daug 
nudirbo Amerikos gerovei ir 
Lietuvos Nepriklausomybei 
bei lietuvių laisvei apginti. 
Ir tik maža dalelė nelaimingų 
lietuvių tuščiai stengėsi ko
voti prieš daugumos lietuvių 
patrijotinius siekimus. Ne
liesdami žalingos lietuvių 
veiklos, čia prisiminsime, ką 
kitų kolonijų tikri lietuviai 
yra nuveikę ir ką Philadel
phijos lietuviai galėtų veikti.

Tėmydamas paskutinių 
penkerių metų Amerikos lie
tuvių veiklą, įžiūrėjau, kad 
tas darbas buvo varomas 
trim ruožais.

1. Kaip susipratę piliečiai, 
lietuviai didžiai vertina Ame
rikos demokratinį, laisvą ir 
taurų gyvenimą. Todėl jie vi
sur, privatiškai ir viešai gy
nė tą amerikietišką gyveni
mą. Atsiradus pavojui, iški
lus karui, amerikiečiai lietu
viai stojo uoliai ginti savo 
antrą Tėvynę. Visose koloni
jose lietuviai savanoriai bū
riais stojo Amerikos kariais, 
tūkstančių tūkstančius dole
rių skolino Karo Bonams. 
Tuoj Chicagoj skrido Litua- 
nica II, New Yorke išpirkta 
jjiilijonai karo bonų, Naujo
joj Anglijoj ir kitur ėjo dide
lis judėjimas, kaip daugiau 
pagelbėti. Neatsiliko ir Phi
ladelphia. Amerikos Raudo
najam Kryžiui sudėta tūks
tančiai, nupirkta ambulansai, 
aukota kraujo. Tik trumpai 
išdėstyti mūsų patrijotišku- 
mą reiktų kelių valandų lai
ko.

2. — Kaip lietuviai ameri
kiečiai visą laiką gan uoliai 
dirba, kad palaikytų savo lie
tuviškumą. Lietuvių parapi
nės mokyklos, lietuviška 
spauda, patrijotinės organi
zacijos, dvi didžiulės apdrau- 
dos draugijos, šimtai klubų, 
radijo valandos, paskaitos, 
judami paveikslai, vaidini
mai, koncertai ir kita buvo 
nuolatiniai lietuviškumo pa
laikytojai tarp mūsų išeivi
jos. Ypatingai gražų ir ver
tingą žygį lietuviškumui yra 
nuveikę Pittsburgho lietu
viai, kurie įrengė lietuvių

kambarį Pittsburgh Univer- 
sitete-Cathedral of Learn
ing. Ten kabo Lietuvos Vytis, 
kambario sienos išklotos lie
tuvių liaudies dailės audi
niais, profesoriaus stalas pa
puoštas lietuvių dailės droži
niais. Ant sienos kabo kopi
ja didingo Čiurlionies paveik
slo „Du karaliai”. Tuo vyku
siai iškėlė lietuvių vardą, jų 
Ką moko Kristus ir jo baž- 
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liaudies meną, kultūrą, to
kioj garsioj mokslo įstaigoj. 
Tai didelio pasiaukojimo ir 
karšto lietuviškumo parody
mas.

3. — Kaip lietuviško krau- i

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
už prisiųstus užuojautos laiš
kus ir telegramas mirus ma
no seseriai, a. a. Onai Dabra- 
vaiskienei.

Nors geidžiu laiškais vi
siems padėkoti, bet dėl ligos, 
nuo kurios gydytis čia atvy
kau, tai padaryti neįstengsiu.

KUN. J. ČEPUKAITIS 
Ft. Lauderdale, Fla.

GILIAI UŽJAUČIAME

„Amerika” ir „Philadelphijos 
Žinios” giliai ir nuoširdžiai 
užjaučia KUN. J. ČEPUKAI- 
TĮ mirus jo seseriai Onai 
Dobravalskienei.

PAMALDOS UŽ KARĮ

Kovo - March 24, 1944

REMKIME RAUDONĄJĮ 
KRYŽIŲ

Jonas Vitkūnas, 
linksmas jūrininkas, laivy- 
nan įstojęs 1942 m. gale. Jam 
labai patinka platūs vande
nynai, neaprėpiamos mėly
nės...

Iškilmingos pamaldos už 
mirusį karį Povilą Kareivą 
buvo šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj kovo 17 d. Pamal
dose dalyvavo daug pažįsta
mų, draugų.

Visi užjautė motiną ir vi
są šeimą, užprašė mišių auką 
ar kitokiu būdu užjautė nau
jos aukos šeimą.

SESERŲ PADĖKA

Jonas Šimaitis,
vienas pirmųjų Philadelphi
jos lietuvių karių. Kariuome- 

jo ir pirmosios Tėvynės, gra-, nėn išėjo 1941 m. spalių 28 
žiosios Lietuvos, sūnūs ir d. Buvo Anglijoj, Afrikoj, Si- 
dukterys, lietuviai nepaliau- cilijoj. Ištisas dienas buvo 
jamai budėjo. Kai tik vienas! ugnyje...
ar kitas priešas pavergė Lie- j —■———-----
tuvą, iš visų kolonijų patri- 
jotiniai lietuviai užprotesta 
vo, siuntė rezoliucijas, pra
šymus, kad Lietuva nori ir 
turi būti nepriklausoma ir 
laisva. Vieningai ir galingai 
skelbė savo ir amerikoniškoj 
spaudoj, kad 99 nuošimčiai 
lietuvių stovi už nepriklauso
mą Lietuvą ir Atlanto Čar- 
terio teises. Lietuvos nepri
klausomybės šventės iškil
mingai paminėtos, sušaukti 
lietuvių masiniai susirinki
mai, sudėti tūkstančiai dole
rių kenčiantiems lietuviams 
pagelbėti. Vien iš katalikų 
vyskupų Fondo perduota vi
siems Lietuvos gyventojams 
be jokio skirtumo. Tik prieš 
kelias savaites gauta $10.000 
nupirkti vaistams, kuriuos 
nusiųs į Lietuvą per Raudo
nąjį Kryžių. Rochesterio lie
tuviai gražiai parėmė lietuvių 
leidžiamą biuletenį angliškai. 
Jie surinko tam tikslui $1000.

Taigi, kaip girdėjom, visų 
kolonijų lietuviai daug ir 
naudingai veikia lietuvių ir 
Lietuvos vardui palaikyti ir 
Lietuvos teisėms apginti. Da
bar tik gali kilti klausimas, 
kaip mes, Philadelphijos lie
tuviai, galėtumėm daugiau 
nuveikti Amerikos laimėji
mui ir Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymui. Jei kiti 
galėjo ir gali, tai ir mes ga
lime ir privalome uoliau dirb
ti, kad visomis savo jėgomis 
remtumėm Amerikos karo 
laimėjimą ir Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymą. Juk 
mūsų neprieteliai nesnaudžia, 
tai ir mes turime didžią pa
reigą įtempti visas savo jė-

gas lietuvių kultūrai kelti ir 
lietuvių reikalams ginti. Ki
toj radijo programoj išgirsi
te daugiau, kviečiame klausy
tis.

JAUNA MIRĖ

OnaKovo 14 staiga mirė 
Dobravalskienė, 48 metų am
žiaus, gyv. 48 E. Church Rd. 
Velionė paliko nuliūdusią, šei
mą, vyrą, dukreles, sūnus, 
motiną, brolį kun. J. čepukai- 
tį ir kitus.

A. a. Ona Dobravalskienė 
buvo gerai pažįstama visiems 
lietuviams, nes jie gyveno 
prie Birutės parko, kuriame 
lankydavosi lietuviai ir ji vi
siems buvo labai maloni sa
vo patarnavimais. Todėl vi
sus labai sukrėtė ta žinia, kai 
sužinojo jos mirtį. Juk tik 
dar praeitą vasarą ji buvo 
sveika ir linksma su visais 
lietuviais, o štai dabar jau 
iškeliavo amžinan gyveniman

Iškilmingai palaidota iš 
Praesentation bažnyčios ko
vo 18 dieną. Laidotuvėse da
lyvavo daug pažįstamų ir jos 
draugų.

Labai skaudžiai pergyveno 
jos mirtį ir senutė motinėlė, 
tik atsidavimas Dievo valiai 
duoda jėgos viską pergyven
ti ir pasitikėti. Laidojo p. K. 
Ramanauskas.

KAPITONAS NORI BŪTI 
MISIJONIERIUM

Philadelphia turi surinkti 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui $6,543,000. Kur jie dės 
tiek pinigų, gali paklausti? 
Jau tik nuo 1941 m. Raudona
sis Kryžius surinko 87,000 
gailestingų seserų, kurių 50,- 
000 tarnauja Amerikos ka
riams.

Karo belaisviams visose 
šalyse R. K. sudarė 5,390,000 
siuntinių ir maisto. Jis sutei
kė savo pagalbos visiems a- 
lijantams už $77,686,590. Jau 
atliko 925,000,000 sveikatos 
patarnavimų, 12,000,000 dra
bužių, 2,500,000 dėžučių su 
vaistais. Vien per metus pa
čioj Amerikoj patarnavo 119, 
95 asmenims ir gelbėjo 178 
nelaiminguose atsitikimuose, 
kur kaštavo $1,920,000.

Per R. K. surinkta 5,000,- 
000 kvortų kraujo ir išgelbė
ti tūkstančiai karių gyvybių. 
Tiems visiems darbams rei
kia $200,000,000. Ir lietuviai 
gavo pagalbos iš Raudonojo 
Kryžiaus, todėl ir mes būki
me dosnūs. Aukokime ir pa
dėkime rinkti tas aukas. Kas 
aukoja kur nors-kitur, tai te
gul pasako raidę „L” ir tai 
bus priskirta lietuvių kredi
tui.

Geriausiai aukokite per 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
ir Pergalės Komitetą. Aukas 
galima įteikti šiems asme
nims:
Juoz. Kavaliauskas S. 2nd St. 
Frank Pūkas, 612 N. 12 St. 
G. Roman, 1113 Mt. Vernon 
K. Žadeika, 619 E. Ontario 
J. Grinius, 3018 Richmond St. 
W. Paschall, 718 Callawhill 
A. Kanin, 48 N. Broad St.
A. Dzikas, 3619 E. Thompson 
Kr. Žemaitis, 1201 Green St.

Šv. Kazimiero parapijos 
klebonijoj, Šv. Jurgio ir šv. 
Andriejaus klebonijose pri
imamos aukos ir raginami 
parapijiečiai aukoti per kle
bonijas.

Visi čia paminėti asmenys 
yra jau pasižadėję rinkti au
kas ir jas renka. Kviečiame 
ir daugiau savanorių, kad tik

PROF. GIMTADIENIS

Prof. Alfred Senn šventė 
savo gimtadienį. Jį sveikino' 
jo šeima ir visi draugai bei' 
pažįstami.

Profesorius šiemet per Lie
tuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą pasakė la
bai turiningą ir Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę ginan
čią kalbą. Jo parašyta kny- į 
ga anglų kalba apie lietuvių I 
kalbą susilaukė didelio pasi
sekimo. Profesorius nuolat 
padeda lietuviams veikti ir 
kovoti už savo teises.

Šia proga „Philadelphijos 
Žinios” karštai sveikina Pro
fesorių jo Gimtadienio proga 
ir linki dar ilgai ir laimingai 
dirbt ir pagelbėti lietuvių tau 
tai, taip pat linkime didžios 
laimės ir savo šeimyniškame 
gyvenime.

Tegyvuoja lietuvių priete- 
lis profesorius Alfred Senn ir 
jo šeima.

Šv. Kazimiero parapijos A- 
kademijos Rėmėjų skyrius 
kovo 5 dieną surengė kortų 
žaidimą, kuris pasisekė labai 
gražiai ir davė $417.46 gryno 
pelno.

Nuoširdžiai dėkojame ren
gėjoms, aukotojams ir vi
siems darbininkams ir rėmė
jams taip pelningo parengi
mo. Negalėdamos atskirai 
kiekvienam ir kiekvienai pa
dėkoti, savo gilų dėkingumą 
reiškiame viešai.

Mes visuomet atsiminsime 
savo geradarius savo nuolati
nėse maldose. Kiekvienas mū
sų rėmėjų dalyvauja mūsų 
maldų ir gerų darbų nuopel
nuose. Tai buvo tikrai gra
žios užuojautos ir tikro ben
dradarbiavimo pareiškimas. 
Juk šiemet yra 25 metų Jubi
liejus, kai šv. Kazimiero A- 
kademijos Rėmėjai pradėjo 
veikti ir pagelbėti apaštalau
ti lietuvių tarpe. Dar syki 
ačiū.

Šv. Kazimiero Seserys.

vedamos p. A. Dziko, p. 
nas Grinius iš stoties 
vedamos p. Antanaitienės!l.iConn. 
p. Matas Milukas iš stota* 
WTEL. Sekantieji kalbėt 
bus inž. Norkus, C. Cheled 
prof. Senn ir kiti. Norim n 
lat turėti 
per mūsų 
valandas.

Malonu _ d____ , .__
radijo stotys mielai sutiko 
tokiu sumanymu ir talki 
kauja taip gražiam darbi 
Jei taip visi bendradarbia 
tai neužilgo Philadelphi 
lietuviai bus patrijotingia 
ir galės labai daug nuve' 
Amerikos ir Lietuvos ge 
vei.

PLATINA BONUS

Šv. Kazimiero parapį 
karo bonų komitetas jau 
pardavė už $75,000 karobo 
ir už keliolika tūkstančių ž 
klų. Kovo 20 turėjo savo 
sirinkimą pas p. Barčius, 3 
Earp St., kur maloniai prai 
visas susirinkimas. Po 
Barčienė labai gražiai pa 
šino visas komiteto nai 
Pažymėtina, kad ponia 
čienė labai daug veikia visi 
se parapijose ir visuome 
darbuose. Sveikintina! Ki 
susirinkimas bus kitur. ■

LAIMEJIMŲ VAKAR

MIRĖ

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPI
JOJ BUS VAIDINIMAS

Balandžio 23 d. 7 vai. vak. 
šv. Andriejaus parapijos sa
lėje šv. Kazimiero parapijos 
vyčių 3 kuopa vaidins dra
mą „Leitenantas Antanas”. 
Šį veikalą vyčiai sėkmingai 
du kartu vaidino savo para
pijoj. Dabar šis veikalas kar
tojamas kaimyninėj parapi
joj.

Prašome iš anksto įsigyti 
bilietų, nes gali netekti. Bi
lietai tik po 50 c. Visu paren
gimu rūpinasi šv. Andriejaus 
parapijos Komitetas, nes ir 
pelnas skiriamas šv. Andrie
jaus parapijai.

Kovo 12 d. mirė Juozas 
Jurkšaitis, 60 m., 440 N. 7th 
St. Velionis palaidotas iš šv. 
Andriejaus bažnyčios kovo 17 
dieną.

Ieva Adomūnienė, iš West 
Phila, mirė kovo 13. Ji sun
kiai sirgo ilgesnį laiką ir ne
begalėjo pasigydyti. Palaido
ta iš šv. Rapolo bažnyčios šv. 
Kryžiaus kapinėse. Jos lai
dotuvėmis rūpinosi p. J. Ka
valiauskas.

PAŽINKIME APGAVIKUS

AUKOS A. R. KRYŽIUI

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukę spalvos musę specialybe

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO. Į
WHOLESALE GROCERS |

Savininkai Lietuviai Steponavičiai |
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 -16 Richmond Street Philadelphia, Pa. $

Jaunas kapitonas Tadas 
Kuligauskas kartą atsilankė 
pas misijonierių į šv. ĮCazi- 
miero parapiją.

„Amerikos” bendradarbiui daugiaus lietuviai galėtų gau- 
teko nugirsti jų pasikalbėji- j ti savo kredito. Pernai mes 
mą. Jaunasis kapitonas labai 
maloniai pasveikino tėvą mi
sijonierių ir pareiškė, kad jis 
girdėjo apie misijonierių, kad 
jis iš Bostono, kur ir jis ren
giasi važiuoti, kad išpildytų 
programos dalį ten rengia
mame O. Ivaškienės šokėjų 
ir muzikantų koncerte. Vie
nas pirmiausių jo pareiškimų 
buvo, kad ir kap. norįs būti 
misijonierium.

— Ar nebijosi dėvėti ilgų 
drabužių, vaikščioti basomis 
kojomis, — buvo jo kitas 
klausimas. — Atsakymas bu
vo: — o ne, aš seniai jau apie 
tai mąsčiau ir jei Dievas leis 
aš būsiu misijonierium.

Tuomet naujas kandidatas 
į misijonierius buvo apdova
notas misijų paveikslėliais ir 
misijonieriaus paveikslu. Ma
loniai pasikalbėję, pasiklau
sė jaunuolio muzikos, atsis
kyrė kaip tikri draugai., ’’se
nas” ir „jaunas” misijonie- 
riai. Pasižadėjo viens kito ne
pamiršti ir vėl kada nors su
sitikti.

užėmėm gražią vietą tarp vi
sų tautinių grupių, tai šie
met dar gražiaus pasirody- 
kim. Svarbiausia atsiminki
me, kad mes turime aukoti ir 
turime aukoti per savo lietu
višką komitetą. Jei kas at
skirai aukos, tai tegul nepa
miršta pasakyti, kad priskir
tų prie „L” kredito...

A. R. K. VAJUS

Kazimiero parapijojŠv.
Raudonajam Kryžiui vajus 
bus daromas balandžio 2 d. 
7 vai. vak. per šv. Vardo ro
domus paveikslus „Kristus 
Karalius”. Kadangi tą dieną 
sutrauks daug žmonių, tai ir 
Raudonajam Kryžiui, mano
ma, bus surinkta nemaža 
kų.

Bus kalbėtojai; kurie 
kos, gaus savo ženklus,
dieną bus bažnyčioj renka
mos aukos. Visi gaus ženk
lus ir kvitus. Visi aukokite 
per šv. Kazimiero parapijos 
rinkėjus...

Vasario 10 d. susirinkime 
jau pradėtos rinkti aukos 
Raudonajam Kryžiui.

Po $1.00 aukojo šie: P. Za- 
leckas, R. Mekas, kun. Vė- 
žis, R, Kvasauskienė, L. Ne- 
tienė, A. Smetas, H. Pusla- 
kis H. Tureika, J. Rainis, A. 
Bacauskas, PI. Sarapunas, J. 
Belack, V. Barauskas, N. Da
nilevičienė, M. Paskevičienė, 
P. Utkienė, Kun. V. Martu- 
sevičius, H. Sabaitė, O. Mut- 
rienė, J. Biržietis, J. Rimdei- 
kienė, J. Peledžius, A. Kun- 
drotienė, S. Bagocienė, F. 
Kutra, V. Anderson, A. Kru
kauskas, K. Skirvainis, P. 
Mack, J. Klevas, S. Reikaus- 
kas, R. Mulkunas, O. Wiliur- 
ninienė, D. Balukevich, F. 
Pūkas, A. Dzikas, Ch. Žemai
tis, J. Lukas, P. Pelenis, J. 
Gružauskas.

Karts nuo karto Philadel
phijos lietuviai sužino, kad 
Philadelphijoj veikia koks tai 
demokratinis Komitetas ar 
kokios LDS kuopos ar lite
ratūros kuopos. Jie rengia ir 
prakalbas ir „bankietus” ir 
„Siuvimo” vakarus ir kt. Bet 
tikrieji lietuviai turi žinoti, 
kad tai yra visi tie, kurie 
dirba, kad lietuviai būtų pa
vergti, atiduoti svetimiems, 
kad visi patrijotingi lietuviai 
būtų sunaikinti.

Tai didžiausia lietuvių ne
laimė, kad tarp mūsų gali 
rastis tokių žmonių, bet ką 
padarysi, kad jie jau tiek že
mai nupuolė, kad ir savo Že
mę ir savo žmones nori pra
žudyti. Čia tik perspėjama, 
kad philadelphijiečiai nerem
tų tokių jų pramogų, o kas 
tokie ten dalyvauja, tai įsi
dėmėti, kad visi žinotų lie
tuvių šešėlius.

Viena yra taisyklė, kad vi
si kilnūs sumanymai ir dar
bai yra skelbiami per lietuvių 
radijo programas. Jei kas per 
radiją neskelbiama, tai jau 
su tokiais darbais yra kas 
nors negerai, nes visiems pa- 
trijotiniams darbams patar
nauja radijas. Lietuvių radi
jų programos nieko bendro 
neturi su lietuvių priešais. 
Saugokimės lietuvių parsida
vėlių...

RADIJO KALBOS

au-

au- 
Tą

Po $2.00 —: K. Žodeiko, J. 
Grinius, S. Mažeika, H. Ta- 
liunienė.

$3.00 —: Mrs. A. Rimdei- 
kienė.

Po $5.00:— kun. Stan. Rai
la, W. Paschall.

Po $10.00: — A. Kanin, J. 
Kavaliauskas, C. Roman, C- 
Cheleden.

Viso tą diena suaukota 
$102,00.

Kovo mėn. 18 dieną pradė
ta sakyti kalbos per lietuviš
kos programos radiją. Šias 
prakalbas rengia Amerikos 
Lietuvių Taryba, kad labiau 
supažindintų visus philadel- 
phijiečius su lietuvių sieki
mais ir mūsų veikla. Kiekvie
na savaitę bus tokia radijo 
kalba. Kiekvieną kartą kal
bės naujas kalbėtojas.

Jau kalbėjo kun. Stan. Rai
la iš radijo stoties WTEL,

vių parapiją 
pernai birželio i

Iš pat pradžii 
J. Matutis šioji 
rapijoje pradėji 
buotis ir tapo 1 
rus.

Pirmiausia r 
viškuoju jauni] 
nių atletų šud 
Basket Ball k' 
jo vadovybėje 
tą supliekė air 
čių komandas.

Daug dirba i 
draugijų naudi 
daug padeda L 
mo Centrui, k 
pardavinėti K 
suregistruoti 
Britaino lietuvi 
Jis taip pat f 
ir apie lietuvii 
gliškoje spaudi

Pageri
Nors kun. Ji 

tis dar neilgai 
je darbuojasi, 
tus ir populia 
nuostabu, kad 
jis pagerbtas.

Uoliomis M( 
kuopos pastan 
d. 4 vai. po pii 
ži programa, 
buvo pats kle 
Pankus. Kleb 
ir solemnizani 
gerbtuvių pr 
vius.

Parapijos v: 
dė estradoje, 
išreikšdami 
čiam kunigui 
suteikdami do

Sekė meni 
kompanuojan 
goraičiui, sol( 
navo ponia ( 
p-lė Morta W; 
viai dainavo ] 
tautienė ir F

Dovanas su 
čiūnienė nuo 
Draugijos, C 
nuo Tretininl 
kas nuo Mote 
na Dennis nu< 
Gildos, S. Va: 
daliečių, J. '

i Gintaro vyri; 
, devičius nuo 
. Legion Post 
. nuo parapijo 

ija Janušom 
lyvių salėje.

Pabaigoje 
nimo ir page 
es pasakė: 
Jaskelevičius 
Tamoliūnas.

Pagerbime 
roji jo moti 
tutienė, sesui 
lis Karolis s

Baigiant, 
re ir kunigi 
Dievulio ma 
ventum ilg 
Dievo garbei 
ganymui, nu 
tiečių nauda 

. demokratijo 
tėvų žemės | 
liau, Gerasis 
ve, kunige J 
mina!

Kun

pažymėti, kad

patrijotinių ka 
lietuviško ra

jjfitutisgi-

įso par. pra-

ii-Leo-

įpratę be
priklausė 

. Jono pa-

įhooL 1933 
įneš) pra- 

dsnosemi-

-katalikai, 
įjvė katali

įjlatutj 
proga, 

tjjus J. Ma- 
,'fįaras.

kai) šei- 
-sstnivo ket- 
jpt mažens 

sekmadie- 
dienomis 

įyčią. Kė
ši, mišio- 
išgeriau-

Kortų ir kauliukų ž 
mas, kurį rengia Motinų K 
bas, įvyksta kovo 26 diei 
4 vai. šv. Kazimiero par J 
lėj. Bus parapijos nauc 
Bus gražiausių dovanų.

Kviečiami visi ir visos, 1 
daugiausia čia dalyvautų 
smagiai laiką praleistų. į

Motinų Klu

>iine 
Išmeti), J. 
fanrijns Mc-

pažymėjusį
3 nukersi-

įvijos studi-

Gajoje prie 
įritėto jis

UŽPUOLĖ PLĖŠIKAS
:: paliepimu,Neseniai vieną vakarą 

pažįstamas negras užpųt......
ponią Uselienę, 338 Earpj 
pavogė piniginę su pinig " 
pertrenkė ant žemės ir su 
dė. Jai pradėjus šauktis 3meD^lus' 
gelbos, užpuolikas paspnį 
Užpuolikas nesugautas. | •-------
jau gan neretas atsitikiu -™- 
kad moterys užpuldinėjau

PLATINA MALDAKNY

istrimklie-

liroje

„Didysis Ramybės S*
nis”, kun. Juro išleista na 
maldaknygė, platinama į 
šv. Kazimiero parapijos, i 
paskubėkite įsigyti. Ka 
$3.50.

airiams kur
ši Lietuvos 
avėtas my- 
ze.gėrėjosi 
•ša Baltijos

Rėmimas Amerikos Rau <1 gintarą ir 
no jo Kryžiaus yra vienas g 
bingiausių darbų

!Įt sveikinosi 
'•1 Smetona, 
t Jankum ir

r-

Tel. DEW. 5136
iiai lankėsi 
'tarto turėjoJos. Kavalauskas

1 ;wtmįPo- 
LIETUVIS GRABORIUS <

Jerse ^iMdeuyne 
brikos lai- 

Nuliūdimo valandoje prašau nuoty

Laisniuotas Penna ir New 
valstijose

šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.
blaivė pa-

;s!ovų ir bė-

*----

LIETUVIŲ RADIO PROGRAM 
Trečiadlenj 7:00 p.m. šešt 8:00 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Str 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Char] es J. Roma 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 
z Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo Įstaiga, 
tlelė, graži koplyčia, erdvi salė, 
keleivlngiems sutelkiama

Viskas nemokamai. Kreipki 
dieną ar naktj.

persi- 
diržais ir 
laivelius.

^submari- i kilmingai p 
gydamas, d. su proce 

įtiki) laivas, prieangio b 
tiai sužinojo, kryžiuotojo 
Amerikos lai- džiojo altor 
Amerika dar Tėvas Gs 
Vokietija. Bet vičius, C. P 

ėdaugbai- mas maldai 
mirtinos bai- ir pastatė 

kurio pan 
iw... Į skelbiami.

Prie Kry:

Šią sav
Dviejų sa

McAuliffe i v , 
m. r į i- 

22 d. šv.
Hartfor-

taus Kanči 
nes su tikr 
įdėjo misija 
balandžio 2

Stamford,
’ vas Gėrale

Ppaskyrimas *
^ošv. Juo-

Watertown, I 1. šv. mi
Mis

. •vvivvnu, i j., o V. J— 
^jau8 lietu-' kas ryt» e
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAIiz
% 
»s
1-
1-

i-
:ą 
1-

vedamos p. A. Dzfeo, 
nas Grinius iš 
vedamos p. Antanaife 
p. Matas Milukas iš,' ------
wtel. Sekantieji kįį Britain, Conn 
bus inz. Norkus, C. Qk 
prof. Senn ir kiti. Notj , - t « . .. lat turėti patrijot^erbe kun‘ J* Matut* 

per mūsų lietuviško 
valandas.

Malonu pažymėti, į 
radijo stotys mielai m. Juozas J. Matutis gi- 
tokiu sumanymu ir į 
kauja taip gražiam

jvo 19 d., vardinių proga, 
rbtas kun. Juozas J. Ma- 
i, parapijos vikaras.

.915 m. liepos 18 d. Stam- 
I Conn. Jo tėvai — Leo-

Jei taip visi bendrąjį r. ir motina Amelija (Ba
tai neužilgo Philaį į) Matučiai susipratę lie- 
lietuviai bus patrijotį ii ir katalikai, priklausė 

Stamfordo Šv. Jono pa
jos. Jie susilaukė penke- 
raikų, ir rūpinosi, kad vi
ltų pavyzdingi katalikai. 

PLATINA BOX) ems vaikams davė katali- 
ąjį išauklėjimą.
; penketos Matučių šei- 
i vaikų, Juozas buvo ket- 
įsis, kuris iš pat mažens 
u su tėvais sekmadie-

V- 
is 
tų 
ai 
ao

ir galės labai daugĘ 
Amerikos ir Lietuvę 
vei.

>n-
71- 
lė-

’ai 
Ja
ną

ję 
ti- 
1Ū- 

įsų 
el- 
ra- 
en- 
as. 
bi-

Šv. Kazimiero 
karo bonų komitetas 
pardavė už $75,000b ir už keliolika tūksta lsls’ k"?s Js Pat mažens 
klų. Kovo 20 Mo.u .3U. tevais . sekmadle- 
sinnkimą pas p. Bart , 

■ Earp St., kur malofe 
i visas susirinkimas. 
Barčienė labai grafe 
šino visas komiteto 
Pažymėtina, kad poi

ė Šv. Jono bažnyčią. Ke- 
metų tarnavo Šv. mišio- 
ir buvo vienas iš geriau- 
į ministrantų.
ibaigęs Šv. Jono par. pra-

čienė labai daug v* S
se parapijose ir * nford t1-1??1 Sc!1001: 1933 
darbuose. Sveikinta » HigpmcįO menes, pra- 
susinnkmas bus k» ?oje įartfordi Connkur

LAUffijnię va nePaPrastais ga-

Kortų ir kaulink Mokėsi Louvaine 
mas, kurį rengia Mot o dvejų mokslo metų, J. 
bas, įvyksta kovoj vyskupas Mauricijus Mc- 
4 vai. šv. Kazimiere ffe, D. D. siuntė Juozą 
lėj. Bus parapijos tatutį kaip atsižymėjusį 
Bus gražiausių dovar entą į Louvaino universi- 

, Belgijoje, atsiduoti fi- 
fijos ir teologijos studi-

ėjo 
au- 
yki

zas 
7th 
šv. 
>17

se parapijose ir ve 
darbuose. Sveikinti^ 
susirinkimas bus fe

Kviečiami visi ini 
daugiausia čia daly 
smagiai laiką prate 

Motin merikos kolegijoje prie 
vaino Universiteto jis 

UŽPUOLĖ PLĖ? <er^us metus studijavo fi- 
___  f i ją ir teologiją. Kilus 

• ■ ■__ 1; ii, vyskupo paliepimu,
rikas Juozas J. Matutis

rest 
un- 
ne- 
ido- 
šv.
lai- 
Ka-

Neseniai vieną ni .1 vX_bKUPu pauepimu, 

pažįstamas negras r:r~.~
mot ntais studentais įsvazia- pomą Uselienę, 3381 ~ oGrand Seminaire of St. pavogė pinigine se • _ .. . . ,r ° . - , • • juc, Prancūzijoje, kur stu- pertrenke ant žemes. . •! J _c irn riLr -nnYilria moriAaiiia

»uc, Prancūzijoje, kur stu-
UUL ILUUnU OUL KURS. . . . -T . vo tik penkis menesius.
el, al Pra e!^ rukus vyskupo įsakymu, 

geltos užpuolikas f kn£ trim k]ie_
Užpuolikas w- lis g°įžo Amerikon, 
įau gan neretas aE

US
jau gan --------
kad moterys užpulč Lankėsi Lietuvoje 

asaros metu klierikas 
PLATINA MALDAI zas J. Matutis keliais at- 

----- lis važiavo į Lietuvą, kur 
.Didysis Ramybė ingoje lankė DULR ruoš- 

užsienio lietuviams kur- 
Jis aplankė Lietuvos 

šv. Kazimiero pam stus, buvo sužavėtas my- 
paskubėkite įsigyti i savo tėvų žeme, gėrėjosi

nis”, kun. Juro išl® 
maldaknygė, plafc 
šv. Kazimiero parap

$3.50.

del- 
kad 
s tai

ar 
Lite- 
a ir 
’ ir 
Bet 
loti, 
urie 
pa

ims, 
viai

ne- 
gali 
; ką 
: že- 
i že- 
pra- 
ima, 
'em- 
kas 
įsi
lie

įtės kalnu, ties Baltijos 
p rinko brangų gintarą ir 

Rėmimas Amerib įdėsi. Taip pat sveikinosi 
no jo Kryžiaus ynd 
bingiausiij darbą

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalan

prezidentu A. Smetona, 
ūnu, Martynu Jankum ir 
kitais garbingais valsty- 
vyrais.

te to, jis plačiai lankėsi 
•opoje ir du kartu turėjo 
ienciją pas dabartinį Po
lių Pijų XII.

LIETUVIS GBAB įtykis Atlanto vandenyne
LaisniuotMPemukV am grjžtant Amerikos lai- 

viMijos*
Nuliūdimo valant 

šauktis prier:

1601- 03 So>

Philadelphia-1 vi- 
dar- 
uvių 
s per 
jau 
kas 

j pa- 
itar- 
•adi- 
ridro 
šais. 
dda-

itgal buvo šiurpus nuoty- 
Atlanto vandenyne.
’ieną rytą 5 vai. laive pa- 
rdo pavojaus alarmas. Vi- 
kubiai šoko iš lovų ir bė- 
į viršų. Laivo kapitonas 
'ė skubų įsakymą persi- 
sti gelbėjimo diržais ir 
;is į pagelbinius laivelius.) Dviejų savaičių misijos iš-

WTE
LIETUVIŲ RADIO U 

Trečiadieni 7:00 
! Direktorių

1 ANTANAS $ 

! 3619 East W

Phlladelpil*' 
Telefonuoklte: M*

4*

:oli buvo nacių submari- 
kuris vijosi, manydamas, 
tai buvęs graikų laivas. 

; signalų, naciai sužinojo, 
tai buvęs Amerikos lai-

i. Tuo metu Amerika dar 
uvo kare su Vokietija. Bet 
iauninkai patyrė daug bai- 
s išgąsčio ir mirtinos bai- 

•adė- 
iviš- 
Šias 
•ikos 
biau 
adel- 
ieki- 
<vie- 
idijo 
kal-

Kristaus vynyne
. E. vyskupas McAuliffe 

tentino klier. Matutį kuni- 
(Ramanao^ 1941 m. gegužės 22 d. šv. 
LAIDOTO >zapo katedroje, Hartfor-

■ Conn.
t |avo primicijas laikė šv. 

įo bažnyčioje, Stamford, 
in.

Tel. POPlar 4H«

Charles P

direkto^ ■
1113 Mt. Ven*
/ Philadelphia

Modemiška Pirmasai
(lėlė, grail-
keleivlngienu ,0 parapįjoje> Watertown,

Vbk“ m. Į šv. Andriejaus lietu-

paskyrimas 
mpam laikui buvo šv. Juo-

Rai-
PEL,

tikvių parapiją paskirtas 
pernai birželio mėnesį.

Iš pat pradžių kun. Juozas 
J. Matutis šioje lietuvių pa
rapijoje pradėjo gražiai dar
buotis ir tapo labai populia
rus.

Pirmiausia rūpinosi lietu
viškuoju jaunimu; iš geres
nių atletų sudarė parapijos 
Basket Ball komandą, kuri 
jo vadovybėje ne vieną kar
tą supliekė airių ir kitatau
čių komandas.

Daug dirba ir parapijos ir 
draugijų naudai, ypatingai 
daug padeda Lietuvių Veiki
mo Centrui, kuris užsimojo 
pardavinėti Karo Bonus ir 
suregistruoti už kiek New 
Britaino lietuviai yra išpirkę. 
Jis taip pat gražiai aprašo 
ir apie lietuvių veikimą an
gliškoje spaudoje.

Pagerbtuvės
Nors kun. Juozas J. Matu

tis dar neilgai šioje parapijo
je darbuojasi, bet yra darbš
tus ir populiarus. Todėl ne
nuostabu, kad vardadienyje 
jis pagerbtas.

Uoliomis Moterų Sąjungos 
kuopos pastangomis, kovo 19 
d. 4 vai. po pietų, įvyko gra
ži programa, kurios vedėjas 
buvo pats kleb. kun. M. A. 
Pankus. Klebonas įvertino 
ir solemnizantą ir visus pa- 
gerbtuvių programos daly
vius.

Parapijos vaikučiai pasiro
dė estradoje, dainuodami ir 
išreikšdami jaunam darbš
čiam kunigui pagerbimą ir 
suteikdami dovanas.

Sekė meniškoji dalis. A- 
kompanuojant varg. A. Gri
goraičiui, solo puikiai sudai
navo ponia Ona Narcum ir 
p-lė Morta Warnat. Duetą ža
viai dainavo ponios Ona Sin- 
tautienė ir F. Žalnieraitienė.

Dovanas suteikė Bronė Mi- 
čiūnienė nuo Šv. Rožančiaus 
Draugijos, O. Radzevičienė 
nuo Tretininkų, Kotryna Lu
kas nuo Moterų Sąjungos, O- 
na Dennis nuo Šv. Andriejaus 
Gildos, S. Varnataitė nuo So- 
daliečių, J. Tamošaitis nuo 
Gintaro vyrų klubo, S. Raz- 
devičius nuo Stanley Ryiz 
Legion Post, Ona Narcum 
nuo parapijos moterų ir Ju
lija Janušonytė nuo visų da
lyvių salėje.

Pabaigoje trumpas sveiki
nimo ir pagerbimo prakalbė- 
les pasakė: kun. Gabrielius 
Jaskelevičius, C. P. ir kun. A. 
Tamoliūnas.

Pagerbime dalyvavo ir ge-_ 
roji jo motina Amelija Ma
tulienė, sesuo Pranciška, bro
lis Karolis su savo žmona.

Baigiant, gerasai konfrat- 
re ir kunige Juozai, Gerojo 
Dievulio maldauju, kad gy
ventum ilguosius metelius 
Dievo garbei, žmonių sielų iš
ganymui, mylimųjų savo tau
tiečių naudai, šio galingosios 
demokratijos krašto ir tavo 
tėvų žemės gerovei. Ir, paga
liau, Gerasis Dievas tegu ta
ve, kunige Juozai, visada lai
mina!

Kun. A. Tamoliūnas.

Šią savaitę Misijos

19 
iš

kilmingai prasidėjo kovo 
d. su procesija, kurioje 
prieangio buvo nešamas Nu
kryžiuotojo Kryžius prie di
džiojo altoriaus.

Tėvas Gabrielius Jaskela- 
vičius, C. P., pabaigęs reikia
mas maldas, priėmė Kryžių 
ir pastatė ant pastato, nuo 
kurio pamokslai žmonėms 
skelbiami.

Prie Kryžiaus užžiebtos dvi 
žvakės. Įsigilindami į Kris
taus Kančią, pamaldūs žmo
nės su tikru atsidavimu pra
dėjo misijas, kurios baigsis 
balandžio 2 d.

Pirmadienį atvyko ir Tė
vas Geraldas Motejūnas, C.

Misijų tvarka:
1. Šv. mišios atnašaujamos 

kas rytą 6, 7 ir 9 vai.

2. Pamokslai skelbiami po 
6 ir 9 vai. mišių.

3. Misijos aukojamos už 
mūsų mylimuosius kariuome
nėje.

4. Mūsų mylimieji kariuo
menėje vargsta, kenčia, krau 
ją lieja. Mums reikėtų jiems 
padėti. Mes padėsime, jeigu 
už juos atliksime misijas.

5. Jie kovoja už mus, gi 
mes už juos melskimės.

Bridgeport, Conn.
Lietuvai šelpti komitetas, 

pasivadinęs Amerikos Lietu
vių Tarybos Bridgeporto sky
rium, nustatė dieną, kada tu
rės masinį Bridgeporto ir a- 
pylinkės lietuvių susirinkimą 
ir prakalbas Lietuvos reika
lais. Kalbės „Amerikos” re
daktorius J. Laučka ir kiti 
kalbėtojai. Viskas įvyks ba
landžio 16 d., šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Visi Bridge
porto ir apylinkės lietuviai 
turės teisę dalyvauti tame 
susirinkime, žinoma, laukia
me tų lietuvių, kurie nori, 
kad Lietuva būtų nepriklau
soma valstybė. Atskirkime 
reikalą nuo tų asmenų, kurie 
siekia Lietuvos verguvės.

Visi geros širdies lietuviai, 
kuriems rūpi Lietuvos kraš
tas, kurių tėvelis ir sesutė 
vargsta vokiečių vergovėj, ir 
kuriems svarbu, kad jie ne
papultų į kitų vergovę, daly
vaukite balandžio 16 d. pra
kalbose, kur išgirsite daug 
naujo.

Šimet Motinų diena bus iš
kilmingai paminėta gegužės 
14. Choras su solistais jau 
planuoja gražią muzikalinę 
programą motinėlių pagerbi
mui. Kadangi tos dienos pel
nas eina parapijai, parapijie
čiai turi atminti gegužės 14 
ir labai skaitlingai atsilanky
ti tą vakarą.

New Yorko Metropolitan 
operos artistė Anna Kaskas 
bus Bridgeporte. A. Stani- 
šauskas sutarė svarbiais rei
kalais ir jau lankėsi miesto 
mokyklų vadovybėje, prašy
damas Auditoriumo. Bridge
porto ir apylinkės lietuviams 
bus didi garbė susilaukti to
kios artistės ir išgirsti to, 
ko Bridgeporto lietuviai ne
girdėjo. Anna Kaskas Bridge
porte ir apylinkėje yra gerai 
žinoma. Ji dainavo čia kita
taučiams daug kartų Raudo
nojo Kryžiaus ir karo bonų 
reikalais. Tik kelios savaitės 
kai teko girdėti giedant vie
noje bažnyčioj South Port, 
Conn. Kitataučiai gėrisi jos 
maloniu aukštos kultūros el
gesiu, gražiu balsu. Kaip tik 
bus proga ir lietuviams iš
girsti tą dainos angelą, artis- 

itę.
Kai tik bus viskas nustaty

ta, tuojaus bus pranešta die
na ir vieta.

Baltimore, Md.
Kovo 17 d. čia buvo šiltas 

oras, lietus su griaustiniu pa
sirodė, o kovo 19 d. šaltis net 
į ausis gnybo. Orui dažnai 
keičiantis senesni lietuviai 
smarkiai miršta.

Kovo 15 d. palaidoti auto- 
mobiliaus suvažinėtas J. Vo
sylius ir Kaz. Paluckis, senas 
parapijietis, kurs buvo šalt
kalvis. Kovo 20 d. buvo tre
čios laidotuvės.

Kovo 19 d., Šv. Juozapo 
šventėje, visos pamaldos bu
vo už karius. Turėjome sve
čią kun. K. Keidošių, karo 
kapelioną.

Savo pamoksle kun. Keido- 
šius papasakojo apie karių 
gilų domėjimąsi tikyba, apie 
jų gausų dalyvavimą pamal
dose, apie jų vargus ir tvir
tus pasiryžimus.

Kovo 19 d. vakare susilau
kėm daug sniego ir šalčio. 
Anglių sandėliai nesiskubina 
pristatyti anglių — teks šal
tuose kambariuose pavasario 
laukti.

J. K.

AMERIKA

New Haven, Conn.
A. R. K. Lietuvių skyriaus 

veikla
■ Mūsų miesto Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus lietuvių 
skyrius veikia jau apie dveji 
metai. Apie jį yra susispietę 
keliolika patrijotiniai nusitei
kusių, artimo meilės kupinų 
moterų ir merginų. Jos savo 
darbais kelia lietuvių vardą 
kitataučių akyse, įrodyda
mos, kad mes lietuviai su
prantame svarbų reikalą. Va
dovauja ponia Ona Elf, aukš
to intelekto, čia augusi pat
riotė lietuvė, vartojanti pui
kiai lietuvių kalbą. Jos vy
ras John Elf, švedų tautybės, 
labai nuoširdus lietuviams. 
Mes visi labai džiaugiamės ir 
didžiuojamės turėdami ponią 
Elf savo darbų priešakyje, 
kuri, turėdama įtakos ameri
kiečių politiniuose sluoks
niuose (ją kovo 8, š. m. West 
Haven respublikonų partija 
išrinko savo pirmininke) ga
li ir žino, kaip su lietuvių rei
kalais visur prieiti' ir moka 
lietuvių teises apginti.

Ponios Elf rūpesčiu, nese
niai vietos „New Haven Jour
nal Courier” laikraštyje bu
vo Raudonojo Kryžiaus lie
tuvių skyriaus darbuotojų 
paveikslas su aprašymu. Pa
veikslas vaizdavo lietuvaičių 
rankomis nunertą R. Kryžiui 
blankietą Lietuvos vėliavos 
spalvomis. Kitas paveikslas 
rodė ponią Elf įteikiant 118 
dol. čekį nuo lietuvių Raudo
nojo Kryžiaus ambulanso lo
vai. Vėliau buvo sužinota, 
kad pirmas sužeistas karys 
buvo parvežtas iš New Yorko 
į Allinytown, Conn., lietuvių 
padovanotoj lovoj.

Teko sužinoti iš p-lės M. 
Jokubaitės, kuri gavo liudiji
mą iš Raudonojo Kryžiaus 
įstaigos, pažymint, kad per
nai per lietuvių skyrių priė
mė $285.00. Šįmet esame vi
si pasiryžę pasižymėti geriau.

Šalia Raudonojo Kryžiaus 
lietuvių skyriaus, čia plačiai 
imasi darbo Amerikos Lietu
vių Tarybos skyrius, prie ku
rio yra prisidėję keliolika vie
tos draugijų ir kuopų. Yra 
vilties, kad, ateityje permatę 
savo tautos žmonių troški
mus ir siekius, ir kiti supras 
savo, kaipo lietuvių, kaipo iš
tikimų Amerikos piliečių pa
reigą, dėsis prie Amerikos 
Liet. Tarybos ir su atsidavi
mu dirbs Amerikos laimėji
mui ir sykiu Lietuvos išlais
vinimui bei nepriklausomy
bės atsteigimui.

Teko išgirsti, kad ir mūsų 
mieste yra žmonių, kurie, ne
turėdami reikiamo suprati
mo apie Amerikos Lietuvių
Tarybos siekius, pasidavę 
priešlietuviškai propogandai, 
įtaria Amerikos Lietuvių Ta
rybą kokiam ten politikavi
me.

Vietinis Amer. Liet. Tary
bos skyrius savo susirinkime 
kovo 9 d. vienbalsiai nutarė, 
kad raštininkas parašytų 
laiškus į tas draugijas, ku
rios dar nėra prisidėję, išaiš
kinant nuodugniai prisidėji
mo reikalą. Turime vilties, 
kad mūsų žmonės, supratę 
tiesą, nepanorės pasilikti sa
vo tautos žmonių nepriete
liais ir demokratijos priešais.

Tame susirinkime buvo nu
tarta šaukti masinį mitingą 
balandžio 23 d. 3 vai. popiet 
parapijos salėje. Jo tikslas— 
sukelti pinigų ir nupirkti Am. 
Raudonajam Kryžiui ambu- 
lansą, o gal ir didesnį kokį 
daiktą. Yra lietuvių, kurie 
tam reikalui pasiryžę kloti ne 
dolerines, bet dešimtines ir 
šimtines.

Minint čia Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktį, vasario 13 d, parapijos 
salėje, ponia Elf pasakė gra
žią prakalbą Amerikos Rau
donojo Kryžiaus reikalu. Ji 
pareiškė, kad šio miesto lie
tuviai, nors ir negausūs skai
čiumi, bet gausiai šiame kare 
atskirai pasižymėjo, dabar 
dar turėtume pasižymėti kai
po lietuviai aukojime kraujo 

Raudonam Kryžiui ir gelbė-1 
ti gyvybes tų jaunų vyrų, sy
kiu ir savo artimųjų, kurie 
karo lauke miršta, kad mums 
ir visiems kitiems būtų ge
riau gyventi. Teko patirti, 
kad yra lietuvių pavienių, au
kojusių kraujo Raudonam 
Kryžiui, bet būtų geriau, kad 
aukotų per lietuvių skyrių, 
nes tuomi pakeltų lietuvių 
vardą.

Šia proga negalime nepri
siminti savo klebono kun. 
Gradeckio, kuris duoda dy
kai šiltą kambarį Raudonojo 
Kryžiaus lietuvių skyriui 
dirbti ir laikyti susirinkimus. 
Susrinkimai būna kekvieną 
trečiadienį apie 7 vai. vakare. 
Visos moterys ir merginos 
yra kviečiamos darban.

Juzė D-nė

Amsterdam, N. Y.
Mūsų spauda

Prieš keletą metų į mūsų 
i miestą iš kažkur atsidangi
no komunistiškai nusiteikęs 
žmogus ir užsidėjo mažą „biz- 
nelį”, neva suteikdamas lie
tuviams patarnavimą. Bet, 
matyti, pagrindinis jo tiks
las buvo platinti komunistiš
ką spaudą. Čia komunistus 
galima suskaityti ant pirštų. 
Aišku, iš jų jis nepragyventų. 
Bet jį čia paremia ir katali
kai.

Kitas senyvas žmogus, ma
tyti, komunisto užlaikomas 
agentėlis, neva ką pardavinė
damas slankioja po namus ir 
kaišioja komunistišką šlamš
tą. Gražus yra šūkis „savas 
pas savą”, bet negalime palai
kyti tokių, kurie yra parsi
davę svetimiesiems, kurie no
ri savo broliams tautiečiams 
užtraukti svetimą jungą. Nie
kada negalima remti išga
mos!

Didžiausias neišmanėlis 
būtų tas žmogus, kurs pirktų 
ginklus savo priešui apgink
luoti, kad šis galėtų sėkmin
giau prieš jį kovoti... Nema
žesni išmanėliai yra ir tie ka
talikai, kurie remia sau prie
šingą spaudą, kad priešai ge
riau sutvirtėję finansiškai ir 
morališkai galėtų sėkmingiau 
kovoti ir juodinti bei niekin
ti tai, kas kiekvienam lietu
viui tėvynainiui yra brangu 
— tikėjimą ir tėvynės meilę.

Jau laikas, amsterdamie- 
čiai, atskirti šviesą nuo tam
sos. Būkime susipratę, dirb
kime ir remkime kiekvieną 
garbingą darbą. Užsirašyki
me ne vieną, bet kelis kata
likiškus laikraščius, kurie 
gaivina žmogui sielą ir tvir
tina tėvynės meilę. Gėda tam, 
kurs, kaip minkštalepšis, len
gvai duodasi suvilioti ir ap-
gauti.

Gučkampis

Bayonne, N. J.
— Šv. Juozapo novena bai

gėsi labai įspūdingai. Vedė
jas kun. A. Mėšlis buvo la
bai patenkintas gausiu lanky- 
musi. Per visas dienas degė 
žvakės už karius.

— Kovo 19 d. kleb. kun. M. 
Kemėžis dalyvavo policijos 
leitenanto J. Gumausko iš
leistuvėse, įvykusiose Linde- 
ne.

— Kovo 21 d. mūsų klebo
nas Šv. Henriko bažnyčioje 
laikė gedulo mišias už a. a. 
Modge Boner.

— Kovo 20 d. klebonas 
drauge su kun. L. Voisiekaus- 
ku ir kun. J. Šernium lankė

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.

Newarko seminarijos lietu
vius klierikus.

— Balandžio 2 d. 7:30 vai. 
vak. par. salėje bus rodomi 
judomi paveikslai „Crusad
ers”.

— Kovo 20 d. mirė Stasys 
Kupšius, senas Bayonnės gy
ventojas.

— Kovo 19 d. klebonas pa
gerbė savo tėvelį, Juozapą 
Kemėžį, vardinių ir 66-to 
gimtadienio proga.

— Atlantic City karo ligo
ninėje gydomas brooklynie- 
tis karys Vitas Klimas, kle
bono giminaitis.

Padėka
Šv. Mykolo parapijos Mote

rų chorui tariu širdingą ačiū 
už pasveikinimą manęs var
do dienoje per radiją ir už 
suteiktą vertingą dovaną. 
Prašau priimti mano nuošir
džią padėką.

Rodydamos man nuošir
daus mano darbe pritarimo, 
priduodate daugiau energijos 
dirbti jūsų tarpe.

Varg. J. Liubinskas

“Pasidairius”

Utica, N. Y. — Teko man 
pereitą savaite lankytis šia
me mieste. Lietuviai turi sa
vo bažnyčią, kapines, lietuvį 
kleboną, kun. J. Grabauską. 
Pastebėjau, kad „Amerika” 
yra čia skaitoma.

Uticos parapijiečiai dabar 
rūpinasi savo bažnyčios at
naujinimu. Sveikiname dar
bščius Uticos lietuvius!

Linden, N. J. — Kovo 19 
d. Lietuvių Laisvės Parko sa
lėje įvyko graži vakarienė 
pagerbti ponus Gumauskus, 
kurie žada iš Lindeno persi
kelti į naują vietą. J. Gu- 
mauskas buvo atsižymėjęs 
policijos leitenantas, tad ir 
svečių tarpe dalyvavo ir 
miesto atstovai. Svečių buvo 
daug. Lindeno lietuviai gra
žiai pagerbė savo tautiečius.

Washington, D. C. — Teko 
skaityti Associated Press ži
nią, kad Amerikos ir Angli
jos vyriausybės sutiko Lie
tuvon siųsti $10,000 dolerių 
vertės vaistų, Lietuvos nu- 
kentėjusiems. Katalikų Vys
kupai davė pinigų. Malonu 
visiems, kad katalikų aukos 
eina geram tikslui.

Newark, N. J. — Kovo 16 
d. mirė parapijietis Mykolas 
Stankus. Jo likusiai šeimynai 
reiškiame gilią užuojautą.

Jok. Stukas, Js.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41 _ 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Keistenybė
I Ūkininkas: Kas antrą 

dieną savo ūkyje turiu keis
tenybę —tai dviejų kojų ver
šiukas.

II Ūkininkas: Žinau. Jis 
vakar vakare atsilankė pas 
mano dukterį.

Skirtumas
— Koks .skirtumas tarp 

žmogaus ir radijo?
— Jei žmogus kalba, jam 

burnos neužkimši... Jei radi
jas, tuojau užsukai ir — ra
mybė ausyse.

Nesuprato
— Girdėjau, kad tavo sū

nus graborius? Visuomet su
pratau, kad man sakei, kad 
jis gydytojas.

— Visai ne.
— Nenoriu tau priešintis, 

bet esu tikras, kad taip man 
pasakei.

— Nesupratai manęs, tik
rai žinau. Aiškiai tau sakiau, 
kad mano sūnus seka gydy
tojų profesiją.

Mirties testamentas
Senis tėvas pasišaukęs vai

kus prie lovos kalba:
— Mariute ir Juozapina, 

mano brangiosios dukrelės, 
noriu, kad šį rudenį susiieško 
tumėte sau vyrus ir ištekė
tumėte,” — o atsisukęs sū
nui taria: — Mano brangus 
sūneli Jonai, turiu vilties, kad 
šį rudenį nebūsi asilas ir ne
apsives!.

Pranas Bekampis

Montreal, Canada
Nek. Pr. Merginų dr-jos 

ruošiamas veikalas „Berna- 
dete” nukeltas iš kovo 19 į 
kovo 26-tą, nes 19 d. Vytau
to klubas ruošė savo paren
gimą ir nenorėta vienas ki
tam kliudyti. Vaidinimac 
prasidės 5 vai. po pietų. Da
lyvauja 22 merginos. Veika
las sukėlė susidoiųėjimo ir 
ir tikimasi skaitlingos publi
kos.

Misijos prasidės kovo 26 d. 
2 vai. popiet. Jas ves kun. 
Bružas, lasalietis, pasižymė
jęs pamokslininkas.

Žmonės vis mini gražias 
Lietuvos vėliavos pašventini
mo ir iškėlimo iškilmes, ku
rias klebonas kun. Bobinas 
kovo 5 d. surengė. Daugeliui 
ašaras išspaudė.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.
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RAUDONAJAM KRYŽIUI SURINKTA 
NEW YORKE JAU 1,000 DOL 

 *-----------
Amerikos Raudonojo Kry

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

Komiteto valdyba papildy
ta; vicepirmininkais išrinkti 
Juozas P. Ginkus ir Jonas 
Valaitis. Komiteto susirinki
mai būna kiekvieną savaitę
J. Garšvos įstaigoje. Sekan
tis susirinkimas bus kovo 30 
d., ketvirtadienį, 8:30 vai. 
vak. Visi Komiteto nariai 
prašomi dalyvauti.

Aukų rinkėjai labai uoliai 
dirba. Iki šiol komiteto iždi
ninkui D. J. Averkai, 222 So. 
Ninth Str., Brooklyne, įteikė 
surinktas sumas šie rinkėjai:

Ona Rimidienė — 162 dol.; 
Teofilė Kubilienė — 111 dol. 
50 c.; Eug. Karpiūte ir Geno
vaitė Zovytė — 87 dol.; EI. 
Jurgėlienė ir Iz. A. Laučkienė
— 67 dol. 50 c.; Kazys Kava
liauskas — 45 dol.; adv. K. R. 
Jurgėla — 34 dol. 50 c.; Ona 
Šeputienė — 20 dol.; gen. 
konsulas J. Budrys —13 dol.; 
„Amerikos” įstaigoje jau su
rinkta 109 dol. 50 c.

Aukų rinkėjai lankėsi Kar
velio, Lapašausko, Šimėno, 
Atkočaičio siuvyklose — vi
sur darbdaviai ir darbininkai 
maloniai sutiko rinkėjus. J. 
Šimėnas aukojo 20 dol., La- 
pašauskas 25 dol.

Komiteto nariai jau turi 
surinkę aukų per 1,000 dol.

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 šie 
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 
Juozas Garšva 
Jonas Valaitis 
Helen Strogis 
Pranas Narvydas 
Julia U. Bacey 
Pranas Dulkė 
Povilas Kyrius

Reikalinga daugiau sava
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.

Lietuvių Komiteto vardu:
Adv. K. R. Jurgėla, pirm. 
Juozas P. Ginkus, vicepirm. 
Jonas Valaitis, vicepirm. 
Izabelė A. Laučkienė, sekr. 
Danielius J. Averka, ižd.

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

M.

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y. 
EVergreen 8-7871

1 p. 
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Radio Voice of the Lithuanians

• FRIDAY • SATURDAY

MASINIS SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, kovo 26 d., 
4 vai. popiet, Apreiškimo par. 
salėje, bus masinis lietuvių 
susirinkimas ir prakalbos. 
Rengia Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Lietuvi!] Komitetas.

Susirinkime dalyvaus ofi
cialus Raudonojo Kryžiaus 
atstovas. Bus rodomi įdomūs 
judomieji paveikslai. Bus lie
tuvių kalbėtojų.

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus daugeliu atžvilgių, 
todėl laukiama gausaus da
lyvavimo. Kas dar nėra įtei
kęs savo aukos, galės tai pa
daryti šiame susirinkime. Vi
siems aukojusiems bus įteik
ti Raudonojo Kryžiaus nario 
ženkleliai bei kitoki pažymė
jimai.

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos New Yor- 
ko apskrities susirinkimas 
bus penktadienį, kovo 31 d., 
8 vai. vak., Apreiškimo par. 
salėje, tuojau po vakarinių 
pamaldų.

Dienotvarkėje — svarbus 
pranešimas.

Visi katalikų draugijų at
stovai ir nariai prašomi da
lyvauti.

Apskrities Valdyba

IŠVYKO CHICAGON

Redaktorius- Juozas B. 
Laučka, L. K. Federacijos 
centro pirmininkas, kovo 23 
d. išvyko Chicagon, kur tu
rės visą eilę pasitarimų.

New Yorkan grįš kovo 27 d.

RUOŠIASI VESTUVĖMS

Onos ir Simono Stagniūnų, 
veiklių Apreiškimo parapijos 
draugijų darbuotojų, duktė 
Elena ruošiasi savo vestu
vėms. Balandžio 9 d., Vely- 
kose, ji ištekės už Petro Se- 
niawsky.

Būsimas jaunavedis yra 
pasižymėjęs karys, marinas, 
apdovanotas garbės ženklais. 
Šiuo metu jis lanko įvairias 
vietas, sakydamas kalbas a- 
pie Amerikos karius frontuo
se.

Elena Stagniūnaitė pėr ke
letą metų, priklausė Apreiš
kimo par. chorui. Šliūbas bus 
Apreiškimo par. bažnyčioje.

SERŽANTAS PIETAVO 
SU ROOSEVELTIENE

Seržantas Balys P. Laučka 
šiuo metu yra kelyje kur nors 
į tolimą užjūrį. Vienoje bazė
je Pietų Amerikoje jam teko 
susitikti su prezidento Roose- 
velto žmona ir drauge pietau
ti. Ponia Rooseveltienė buvo 
maloni ne tik pasikalbėti su 
seržantu, bet ji ir davė jam 
savo parašą.

Paskutinį laišką serž. B. 
Laučka atsiuntė iš Brazilijos, 
iš kur jis vyko į savo pasky
rimo vietą.

PAŠTO ŽENKLAI 
„PABRANGO”

Brooklyn© pašto viršinin
kas Frank J. Qayle pakarto
tinai primena, kad nuo kovo 
26 d. ir vietos pašto ženklai 
bus po 3 c., o ne po 2 c.

Oro pašto laiško siunti
mas nuo kovo 26 d. kaštuos 
8 cent., o ne 6 c. Siunčiami 
kariams laiškai oro paštu ir 
toliau bus apmokami 6 centų 
ženkleliais.

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161 st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333 
WJVWWWWWW.C

Šv. Jurgio Parapija
115 kuopos nariams

Balandžio 2 d. 9 vai. ryte 
šv. Jurgio bažnyčioje šv. mi
šias bus už LRKSA 115 kuo
pos gyvus ir mirusius narius. 
Nariai prašomi susirinkti 
8:30 vai. par. salėje, iš kur 
8:45 vai. eisim į bažnyčią. 
Mišių metu bus bendra narių 
Komunija, o po pamaldų par. 
salėje bendri pusryčiai.

Kadangi tai yra metinė 
mūsų kuopos šventė, visi na
riai kviečiami dalyvauti.

Al. Spaičys pirm.

Velykų tvarka
Didžiosios savaitės tvarka 

bus tokia: Verbų šventinimas 
bal. 2 d. prieš 8 vai. mišias. 
Did. Ketvirtadienį mišios 9 
vai. Did. Penktadieny nuo 12 
vai. pietų iki 3 vai. popiet bus 
trijų merdėjimo valandų pa
maldos; pamokslus sakys Tė
vas Gabrielius, pasijonistas. 
Did. šeštadieny vandens ir 
ugnies pašventinimas bus 
7:30 vai. ryte; vakarinės pa
maldos bus 7:30 vai.

Velykose, bal. 9 d.: Prisi
kėlimo mišios su procesija 5 
vai. ryte; kitos mišios 8, 9 ir 
11 vai.

Margučių balius
Atvelykyje, bal. 16 d., par. 

salėje bus margučių balius su 
labai įvairia programa. Pa
rapijiečiai ir jų draugai kvie
čiami dalyvauti. Už gražiau
sius margučius bus duoda
mos dovanos.

Rekolekcijos
Kovo 26 d. prasideda vie

nos savaitės rekolekcijos, 
kurias ves Tėvas Alfonsas, 
pasijonistas. Baigsis Verbų 
sekmadienio vakare.

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
NARIŲ DĖMESIUI

K

Brooklyn© Šv. Jurgio drau
gijos labais svarbus kvarta
linis susirinkimas bus pirma
dienį, balandžio 5 d., 7:30 vai. 
vak., piliečių klubo salėje, 350 
Union Avė., Brooklyne.

Visi nariai prašomi ir ra
ginami dalyvauti. Pripraski- 
me lankyti savo draugijos 
susirinkimus!

Dr-jos narys

Angelu Karalienes 
Parapija

40 valandų atlaidai
Mūsų parapijoje šį sekma

dienį kovo 26 d., 11 vai. mi
šių metu, prasidės 40 valandų 
atlaidai. Tvarka bus tokia:

Sekmadienį, kovo 26 d., iš
kilminga suma ir pamokslas. 
Vakare 7:30 vai. iškilmingi 
mišparai, Palaiminimas ir pa
mokslas.

Pirmadienį, kovo 27 d., Šv. 
Sakramentas bus išstatytas 
6 vai. ryte; iškilmingos Mi
šios ir pamokslas bus 9 vai. 
ryte. Vakare — 7:00 vai. Ste
buklingo medaliko Novena; 
7:30 prasidės iškilmingi miš
parai, pamokslas ir palaimi
nimas.

Antradienį, kovo 28 d., iš
statytas Švč. Sakramentas 6 
vai. ryte. Iškilmingos mišios 
ir pamokslas bus 9 vai. ryte. 
Vakare 7:30 vai. iškilmingi 
užbaigimui 40 vai. atlaidų 
mišparai, pamokslas ir palai
minimas Švč. Sakramentu.

Pereitą pirmadienį pradė
tos rekolekcijos eina sėkmin
gai. Jos baigsis kovo 28 die
ną. Pamokslus sako kun. St. 
Stonis.

Amžinojo Rožančiaus drau
gijos bendra Šv. Komunija 
bus šį sekmadienį, kovo 26 d., 
9 vai. mišių metu. Narės pra
šomos gausiai dalyvauti.

Šv. Vardo draugijos pava
sarinio baliaus bilietai jau 
pardavinėjami. Balius įvyks 
penktadienį, balandžio 21 die
ną, parapijos salėje. Bilietai 
bus po 40 c.

AMERIKA

Maspetho Žinios
Vaidinimas

Balandžio 2 d. 7:30 vai. 
vak. parapijos salėje sodalie- 
tės turės 3 veiksmų vaidini
mą „The Mansions”. Vaidins 
lietuviškai. Bilietai po 50 c., 
vaikams 25 c.

Sodalietės nuoširdžiai kvie
čia visus atsilankyti. Vaidin
tojos uoliai ruošias, tad vai
dinimas bus vertas pamaty
mo.

O. M. Kučinskaitė

ŽUVO DARBE

Kovo 18 d. dirbtuvėje, ne
laimingame atsitikime, užsi
mušė Jurgis Kučinskas. Li
ko našlė Anelė Kučinskienė 
ir sūnūs Albinas, Vincas, Juo
zas ir Jonas, kurių trys yra 
kariuomenėje.

Palaidotas kovo 22 d. iš 
Aušros Vartų par. bažnyčios.

Kovo 19 d. Brooklyne mirė 
Konstancija Vaškevičienė, 62 
metų. Palaidota kovo 22 d. 
iš Angelų Karalienės par. 
bažnyčios. Liko vyras ir pen
ki sūnūs.

AMERICAN COMMON
PRAMOGŲ TVARKA

American Common salėje, 
40 East 40 Str., New Yorke, 
šiomis dienomis bus kelių va
karų įvairi programa:

Kovo 26 d. 4-6 vai. popiet 
„kabareto” programa, ku
rioje pasirodys graikų, aus
trų, norvegų, prancūzų, vokie 
čių ir lenkų artistinės pajė
gos.

Kovo 28 d. 8:30 vai. vak. 
bus moderninės muzikos pro
grama.

Kovo 30 d. 8:30 vai. vak. 
bus syrijiečių programa.

DIDELIS GAISRAS

Kovo 19 d. 131-141 E. 21 
St., Brooklyne užsidegė 6 
aukštų namaiTUgnis greit iš
siplėtė ir 173 šeimynos liko 
be pastogės. Nežiūrint ugnia
gesių pastangų, iš namų liko 
tik mūrinės sienos.

PIANO KONCERTAS

Kovo 31 d., penktadienį, 
9-9:30 vai. vak. miesto radi
jo WNYC stoty koncertuos 
pianistas Vyt. Bacevičius. 
Programoje Scarlotti, Cho
pin, Fontane ir Bacevičiaus 
kūriniai.

„TAI MANO ŽIBURYS”

New Yorke senelių prie
glaudoje yra apie 30 lietuvių, 
kurių neužmiršta geri žmo
nės. Brooklyniečiai Puskuni- 
giai prenumeruoja „Ameri-. 
ką” vienam prieglaudoje e- 
sančiam lietuviui, kurs šio
mis dienomis atsiuntė „Ame
rikai” tokį laišką:

„Aš esu „Amerikos” skai
tytojas nuo pat jos įsisteigi- 
mo pradžios ir norėčiau juo 
būti ligi savo grabo lentos. 
Aš prašau jūsų malonės ir 
toliau siuntinėti man „Ame-

REIKIA PAGALBOS

Reikalingas namų prižiū
rėtojo (suprerintendant) pa
dėjėjas, šeimos žmogus. 4 
kambarių butas, 110 dol. 
Kreiptis:

Palmay, 28 Marine Avė., 
Brooklyn. Tel. SH 5-1363

REIKIA ŠEIMININKĖS

Moderniame ūkyje. Trys 
šeimynoj. Dėl visų smulkme
nų kreiptis laišku:

F. Viksva
New Egypt, N- J.

IŠNUOMOJAMAS

Geras, erdvus, su baldais 
(furnished) kambarys, ap
šildomas.

Kreiptis:
5806 69 Place

Maspeth, N. Y.

Mergaitėms Bus 
Vasaros Kursai

Šv. P. M. Nekalto Prasidė
jimo seserys, įsikūrusios ne
toli Marianapolio kolegijos, 
ateinančią vasarą ruošia 
mergaitėms smagų atostogų 
poilsį, sujungtą su mokymu 
gražaus elgesio, lietuvių kal
bos ir kitų gerų dalykų. Tai 
bus savotiški kursai.

Prasidės liepos mėn. 5 d. 
ir baigsis rugp. 6 d. Pragyve
nimo išlaidos-savaitei tik 10 
dolerių.

Bus priimamos mergaitės 
nuo 7 iki 16 metų. Vieta te
nai graži, yra seserų gražiai 
pasiruošusių mergaitėms va
dovauti: baigusių aukštus 
mokslus Lietuvos universite
te ir turinčių gerą patyrimą I 
darbe su jaunimu.

Adresas:
Sisters of The Imm. Cone. 

Of The Blessed Virgin, R. D. 
1, Putnam, Conn.

riką”, tą mano mylimą švie
sos žiburį, kuriame aš randu 
sau visą patieką mano var
gingose dienose. Jeigu sulai-; 
kytumėt „Ameriką”, tai nus- 
tumtumėt mane į prapulties 
nusiminimą, čia mes esam 
apie 30 lietuvių, ir mes visi 
dalinamės tuo šviesos žiburė
liu, kuris suteikia, mums 
daug žinių iš viso pasaulio, 
ir net iš sopulingos Lietu
vos”.

Malonu, kad atsiranda ge
ros širdies žmonių, kurių de
vonas prieglaudon pateku
siems lietuviams leidžia pa
sinaudoti nuolatiniu „Ame
rikos” lankymusi.

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.

SPALVOTI PAVEIKSLAI

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

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

AKLOJO DARBAS

Robert Riley, aklas nuo už
gimimo, 'dirba šautuvų dirb
tuvėje Chicagoje. Darbdaviai 
sako, kad jis yra greičiau
sias ir geriausias naujų šau
tuvų inspektorius.

Brooklyno dvasiški j a ragi
na katalikus prisidėti prie 
miesto saugotojų — City 
Patrols -skyrių. Kuopos „E” 
adresas: 15 Roebling St., 
Brooklyn.

Brooklyno policija pradė
jo stropiai sekti alkoholio 
slaptus pardavinėtojus. Nese
niai nusinuodijo alkoholiu 
net 8 vyrai.

Amerikos submarinai iki 
šiol yra nuskandinę 646 ja
ponų laivus, — pareiškė pulk. 
Knox.

REIKALINGA

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
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Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES 

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS
Maistas

Karo Maisto Administraci
ja šią savaitę pranešė, kad 
šių metų sodinimui paruoš
tas didžiausias pasaulyje bul
vių sėklų kiekis.
„ Ji ragina daugiau vartoti 
bulvių — ne tiktai dėlto, kad 
yra didelis derliaus pertek
lius, bet ir dėlto, kad pasku
tiniai tyrinėjimai atidengė y- 
patingai aukštą bulvių mais
tingumą.

Pernai 20,000,000 Ameri
kos „pergalės daržų” išaugi
no 40 procentų tautos švie
žių daržovių, šiais metais 
tikslas yra — 22,000,000 
„pergalės daržų” su didesniu 
našumu nuo daržo. Amerikos 
maistas kovoja už laisvę per 
visą pasaulį, ir kiekvieno pi
liečio kooperacija bus reika
linga pagaminti daugiau 
maisto 1944 m. ir sustabdy
ti maisto eikvojimą. Vyriau
sybės įstaigos pataria anks
ti planuoti šių metų „perga
lės daržus”.

Nors riestainiai, pyragai ir 
visi kiti mielėmis iškelti ke
pyklų kepiniai (išskiriant 
biskvitus ir cracker’ius) tu
rės daug daugiau maistingu
mo po gegužės 1 d., bet jų 
kainos nepakils. OPA sako, 
kad pakeltos aukščiausios 
kainos, kurias jie leido pyra
gų maistingumui padidinti, 
bus mokamos kepyklų už teš
los mišinį, ir tai neatsilieps 
į detalines tų prekių kainas.

Kova prieš kandžius
„Štai žiūrėk, kandis skren

da!” — tai girdėsime ateinan-

NAMAI-APDRAUD)
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. GRaniarcy 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.
Vyru ir moterų chroniškos 

! ligos, odos ir kraujo ligos, krau- 
i jo tyrimo liudijimai vedyboms.

| STagg 2-1454 $
I F. GRAŽYS ir SŪNUS |

KONTRAKTORIAI
(A &

Atlieka mūrinių namų sienų iš- $ 
lyginimų, plasteriavimų, šaligat- 

įž vių cementavimų ir Irt. darbus. $
293 MAUJER ST., įį

$ BROOKLYN 6, N. Y. *

Tel. EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus jpbiladel-

iš

pditikos.
pradžioje 

hinės agi- 
sJįoje nnro-

j priklau- 
•įda iš jos

■s rūpinama- 
įjline gero- 
jikotarpyje. 
3 eilė siūly
mas ir vyk- 

milijonų 
saugų ry-

• įvijoje vis 
prasiver

ti! užsienio 
sir An- 
kaltina-

jgdaro vals- 
z darbinin- 
jįjtovai. Jos 

j.-itas dabar

Jhus veido 
usme. An-

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

čiom savaitėm daugely] 
mų. Dabar šie pavasari 
kintojai gauna sparnus! 
bar yra pats laikas imt 
saugos priemonių prieš 
ir prieš žalą, kurią jie 
J. V. Žemės Ūkio De 
mentas turi dykai dali 
pamfletų, kuriuose aprj 
išbandyti ir patikimi me 
išnaikinti kandis. Toji ki 
lė vadinasi „Clothes M 
Leaflet No. 145, ir gausi 
parašę U. S. Departure 
Agriculture, Washingtci 
D. C.

m. ar Lietu- 
' taip 
iniamesu-

AMERIKOS L

LIKŲ VISU

KULTŪRINK 

sava:
EINA KAS

Entered as Second 
Office at Brooklyi

LIETU
Vasario 16 

minėti susirinl 
rį Siaurinęs Ai 
priėmė rezoliu 
persiųsta min. 
liui.

Joje prisin 
ir vokiečių, pi 
išeinant iš Ai 
dvasios, Lietu1 
silaukti laisvt 
mo gyvenimo, 
per savo atsto 
sius į Steigiar 
skelbė savo va 
priklausomu g 
kratinėje respi 
vių tauta niek: 
noru nėra ata 
mokratinės 
Rinkimai, dar 
mai kariuom 
(kaip tas įvyl 
cijos metu), a 
ferencijos, or; 
cių sandari 
nepareiškia 1: 
valios.

PARIAN
Iš Londono 

praneša, kad 
„Times” laikn

PARDUODA]) , . „zaienu) na-
Geri, pigūs, patogu^ 

mai. Gerose vietose, 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, k 
ko prašo. Apdraudžiu (| 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph VastiiMį
Real Estate Insur

496 Grand St., Brooklyn,
Tel. EVergreen 7-16

padėję-

siti pilnu-

priverto- 
i-zūkratinėje 
"į politika

dėl ne
liga Jis 

gvyriausy-

alo, nežiū- 
sunkumų, 
hitais,

»sie-

gairės 
ibent Mas

Maironio ir I 
bia... Kapsuką

Bolševikams 
tuvoš laukai g 
trempti nori 
pasijungę sau 
pelę tautos iš

Clement Voket
Advokatas

41-40 — 74th St re

Jackson Heights, N.

NEwtown 9 - 597

tirianapolio 
nepapras- 

O I C ii SSi* saugok savo Al=w 
° gėrėtis,

Teikiamas geriausias a^' 
patikriniu^, prižiurę einame, 
AKINIAI prieinamia ^°‘ 
kainomis pagąĮ jų mšisl ^110^

SI įstaiga įsteigta prieš 40

Karo Inforn 
0WI) vedėja 

Kongreso kor 
e pareiškė, 1 

niekada nesai 
ir nesikiša į p 

„Mes nusil 
nistų ir bend 
tik juos surar 
kė Davis.

Pono Davis 
dažnai buvo 
laikanti savo a 
tose komunist 
keleivius. Kot 
Davis viešai p 
munistams ne 
įstaigoje.

Visi jų krat<

394-398 Broadway, Brooklyn,

vis

jau

Sviaisene- 
patogią

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH K R U C

FOTOGRAFA 
65 - 23 GRAND AVE 

Maspeth, N. Y.

® narsioji

parapijose 
'asilės ir

kuo.pri- 
kad dvi 

®tys mika
do dė- 

M ir ka-

Stenger & Sten
OrTOMETRISTAS — O

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžic

KASDIEN
Patogi Vieta Užėjim 

Su MOTERIMS I
DIDELIS PASIR 

VISOKIU GERBIU

JUOZAS ZEIDA
411 Grand Stre

Brooklyn, N. Y.

Nacių bube 
kijoje Hans 1 
į lenkus, kvies 
gelbėti vokiec 
bolševikų pi 
„vienintelė vii 
kiečių pergalė 
vizmą” — šai 

Tai tas pat 
kurio įsakym: 
lenkų, keli žire 
Lenkijos žydų 
lenkas gali p 
tautos budelk

Ir lietuvia 
šiandie naciai 
kauti — žodž

Veltui budei

krištolą.’
todėl, kad 

yra pa-
kaip 

tautos 
naujais 
nė" ša-

Kad įžūli S 
dėl kaimyninu 

ėda kelti nei 
asmenyse, kur 
yra palankūs, 
sišaukimo, ku 
sirašė eilė žyn 
litikų, mokslir 
tų, komentato

Tas atsišau 
Rusijai, buvo 
Amerikos lai. 
me nurodoma, 
ga yra Rusijt 
politika Lėni 
Tie vyrai įspė 
tokia vienaša 
tika su savo 
neigiamai atsi 
visuomenėje ii 
ki su kitų nuc 
tą reikalavain
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