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LIETUVIŲ ŽODIS CHURCHILLIUI
Vasario 16 d. šventės pa

minėti susirinkę į Mancheste- 
rį šiaurinės Anglijos lietuviai 
priėmė rezoliuciją, kuri buvo 
persiųsta min. pirm. Churchi- 
liui.

Joje prisimenama Lietu- 
ir vokiečių, pabrėžiama, kad 
išeinant iš Atlanto čarterio 
dvasios, Lietuva turi teisę su
silaukti laisvo, nepriklauso
mo gyvenimo. Lietuvių tauta 
per savo atstovus, susirinku
sius į Steigiamąjį seimą, pa
skelbė savo valią gyventi ne
priklausomu gyvenimu demo
kratinėje respublikoje. Lietu
vių tauta niekada savo laisvu 
noru nėra atmainiusi tos de
mokratinės konstitucijos. 
Rinkimai, daryti esant sveti
mai kariuomenei krašte 
(kaip tas įvyko rusų okupa
cijos metu), ar įvairios kon
ferencijos, organizuotos na
cių sandarbininkų-visiškai 
nepareiškia lietuvių tautos 
valios.

„Kaip Steigiamajam Sei
me, taip ir kituose laisvu bū
du rinktuose seimuose apie 
90 procentų atstovų gavo 
trys didžiosios demokratinės 
partijos Lietuvoje. Mes netu
rime pagrindo manyti, kad 
jei lietuvių tautai dabar būtų 
duota galimybė laisvu būdu 
pareikšti savo nusistatymą, 
kad būtų balsuojama kitaip. 
Dėlto mes laikome, kad la
biausiai Lietuvą atstovauja 
Amerikoje sudarytoji Lietu
vių Tautinė Taryba, kurios 
sąstatan įeina atstovai trijų 
demokratinių partijų.

Mes tikime, kad pastangos 
pavergtų, bet nenugalėtų bro
lių Lietuvoje ir pastangos 
lietuvių, kovojančių Britų, 
USA ir kitų sąjungininkų ar
mijose, bus vainikuotos pasi
sekimu ir prikėlimu laisvos, 
nepriklausomos Lietuvos, ku
riai bus duota teisė pasirink
ti savo valdymosi formą ir 
vyriausybę.”

Londono Lietuviai<

Rašė Rooseveltui
i \ 
i “ T" 1

Švedų salėje,. Londone, va
sario 20 d., įvyko gražus Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimas. Vadovavo Londono 
lietuvių Federacijos pirmi
ninkas Kazys Valaitis. Jis pa
sakė įžanginę įkalbą angliš
kai.

Po jo kalbėjo Lietuvos mi- 
nisteris Br. K. Balutis, svei
kino latvių ministeris p. Za
rins, estų ministeris Torma, 
ukrainiečių atstovas Solowij, 
Did. Britanijos Lietuvių Ta
rybos vardu P. Bulaitis. Vi
sų mintys krypo į Lietuvą. 
Linkėta laisvės ir nepriklau
somybės, kad po karo Balti
jos tautos sudarytų nedalo
mą trejybę, Šiaurės Šveicari
ją.

Priimtos rezoliucijos. Vie
na jų pasiųsta Amerikos J. 
V. prez. Rooseveltui:

„We the Lithuanians of 
London assembled in Mass

Vokiečiai Vejami 1$ Odesos
Ministeris Eden 

Apie Ateitį
Londonas. — Viename pro

testantų susirinkime kovo 28 
d. užsienio reikalų ministe
ris Anthony Eden pasakė 
kalbą apie pokarinę Europą. 
Jo nuomone, Europoje ir vi
same pasaulyje po karo le
miantį žodį turės tarti Angli
ja, Amerika ir Rusija. Visos 
valstybės, didelės ir mažos, 
būsiančios laisvos pasakyti 
savo nuomones, bet spren
džiama rolė turės priklausyti 
didžiosioms trims valstybėms 
ir, vėliau, Prancūzijai, kai ji 
atgaus savo vietą Europos 
tautų šeimoje.

Londonas. — Kovo 28 d. 
rusų kariuomenė atsiėmė Ni
kolajevą, svarbų Juodųjų jū
rų uostą, esantį Būgo upės 
žiotyse. Jame anksčiau sto
vėjo Rusijos Juodųjų jūrų 
laivynas.

Nikolajeve rusų daliniai nė 
kiek nesilsėjo — jie tuojau 
nakties metus persikėlė į 
naujas vietas, susijungdami 
su kitais daliniais, skinan
čiais kelią į Odesą.

Nikolajevą vokiečiai gynė 
iš paskutinių jėgų. Rusams 
teko pereiti užminuotas sie
nas, spygliuotų vielų tvoras, 
visą eilę įsistiprinimų. Pačia
me mieste kautynės ėjo kiek
vienoje gatvėje, kiekviename 
name.

Nikolajevą vokiečiai išlai
kė savo rankose pustrečių
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PARLAMENTO NARIAI UŽ LIETUVĄ
Iš Londono LKFS Biurui 

praneša, kad ten žymiame 
„Times” laikraštyje buvo tri-

February to commemorate 
the 26th anniversary of 
Lithuania’s Independence

MŪSŲ LAKŪNAI LAIMI PRIEŠ NACIUS
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Saugok San
Teikiamas 
patikrinimas, pii
AKINIAI prieina:
kainomis pagal ji

žiūrint karo meto, nežiū- 
įvairiausių sunkumų, 
visuomenės kultūrinis, 
izacinis ir tautinis gy- 
as turi klestėti pilnu-
gajumu.

iugu, kad Marianapolio 
ija susilaukia nepapras- 
iltos paramos iš Naujo- 
Anglijos lietuviij parapi
jų vadų. Tenka gėrėtis,

Vargdienių Seselės atei- 
ią vasarą Putname, 
., turės mergaitėms sto- 

ą. Visi galime didžiuotis, 
Cįicagoje lietuviai sene- 
turės visiškai patogią

i s* Jsta,sa įsteigta Paglaudą.
sose mūsų 
ai pasiekta 
žinginės pažangos.

894-398 Broadm B* žiaugiantis daug kuo, pri
stūmė neužmiršti, kad dvi 
jų gyvenimo sritys reika- 
Jos ir vertos didesnio dė- 
įio: katalikų spauda ir ka- 
kų organizacijos.
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ALUD
Karšti Užkaf 

KASDIt*
Patogi Vieta tf

parapijose 
dvasinės ir

blševikų „Laisvė” vis 
siau ir prašmatniau kalba 
i lietuvių tautos meilę, 
.autas jos puslapiuose jau 

Su MOTE& Mažasis. Pilėnų kuni- 
ištis Margis ir narsioji 
ižina — jai nebe pasaka... 
tuvos laukai jai pilni „gro- 
; su tviskančiais, kvepian- 
s, margiausiais žiedais...” 
tuvos vanduo jai „švares- 
ir už švariausią krištolą.” 

==^ Eodėl taip? Ogi todėl, kad 
71 tuvai „valdyti” yra pa- 

HAvemeyer ■ .Įas į-okįa garsenybė, kaip 
R A L P H eckis... Lietuvių tautos 

jais didvyriais, naujais 
:o milžinais „Laisvė” ša- 

■ Duonelaičio, Daukanto,

DIDELIS PAS® 
VISOKIŲ Gtf*

JUOZAS t 
411 Grand!' 
Brooklyn^

FOTOGM 
65-23 GRAND A'1 

Maspeth,N'-

Maironio ir Kudirkos skel
bia... Kapsuką ir Paleckį.

Bolševikams pasidarė Lie
tuvos laukai gražūs, nes juos 
trempti nori kiti svetimieji, 
pasijungę sau pagalbon gru
pelę tautos išdavikų.

----  • ----
Karo Informacijos Įstaigos 

(OWI) vedėjas Elmer Davis 
Kongreso komisijos posėdy
je pareiškė, kad jo įstaiga 
niekada nesamdė komunistų 
ir nesikiša į politinę veiklą.

„Mes nusikratome komu
nistų ir bendrakeleivių, kai 
tik juos surandame,” pareiš
kė Davis.

Pono Davis vedama įstaiga 
dažnai buvo įtariama, kaip 
laikanti savo atsakingose vie
tose komunistus ir jų bendra-
keleivius. Kovo 28 d. Elmer 
Davis viešai pasakė, kad ko
munistams ne vieta tokioje
įstaigoje.

Visi jų kratosi.
----  • ----

Nacių bubernatorius Len
kijoje Hans Frank kreipėsi 
į lenkus, kviesdamas juos pa
gelbėti vokiečiams atremti 
bolševikų pavojų. Lenkų 
„vienintelė viltis” esanti „vo
kiečių pergalėje prieš bolše
vizmą” — šaukė Frank.

Tai tas pats Hans Frank, 
kurio įsakymais tūkstančiai 
lenkų, keli šimtai tūkstančiai 
Lenkijos žydų išžudyta. Koks 
lenkas gali paklausyti savo 
tautos budelio balso?

Ir lietuviams Lietuvoje 
šiandie naciai mėgina patai
kauti — žodžiais.

Veltui budelių žodžiai!
---------- 9 ----------

Kad įžūli Sovietų politika 
dėl kaimyninių valstybių pra
deda kelti nerimą net tuose 
asmenyse, kurie Rusijai šiaip 
yra palankūs, matyti iš at
sišaukimo, kurį neseniai pa
sirašė eilė žymių vyrų — po
litikų, mokslininkų, žurnalis
tų, komentatorių.

Tas atsišaukiams, skirtas 
Rusijai, buvo išspausdintas 
Amerikos laikraščiuose. Ja
me nurodoma, kaip neteisin
ga yra Rusijos vienašališka 
politika Lenkijos atžvilgiu. 
Tie vyrai įspėja Rusiją, kad 
tokia vienašališka jos poli
tika su savo kaimynais gali 
neigiamai atsiliepti Amerikos 
visuomenėje ir kad, be to, to
ki su kitų nuomone nesiskai- 
tą reikalavaimai yra Atlanto 
Čarterio laužymas.

jų parlamento narių laiškas 
Baltijos valstybių laisvės rei
kalu. Jie rašė:

„Įžanginiame „Times” 
straipsnyje vasario 3 d. 
Tamsta rašai apie Estiją, 
Latviją ir Lietuvą kaip apie 
„Konstitucines Sovietų Res
publikas”. Šių valstybių ne
priklausomybė visą laiką bu
vo pripažįstama Jo Karališ
kos Didenybės vyriausybės, 
kuri keletą kartų, ir tai pas
taruoju laiku, ^atHrtnwnu(T- 
statą nepripažinti teritoriali- 
nių atmainymų, įvykusių ka
ro metu, nebent sutiktų suin
teresuotos šalys. Jeigu Tams
ta traktuoji nepriklausomas 
valstybes kaip aneksuotas ar 
prarytas kaimyninės valsty
bės, tenka išaiškinti, jog toks 
teigimas nėra pripažįstamas 
Jo Karališkosios Didenybės 
vyriausybės.”

have unanimously resolved 
as follows: Firstly we so
lemnly declare that the 
Lithuanian People determin
ed to be free and indepen
dent were and are resolutely 
opposed both to German and 
to Russian domination and 
that much as they are an
xious to throw off the Ger
man yoke they equally dread 
reintroduction of the Soviet 
Russian rule. Secondly we 
unan imgųgĮy. ^gęgpl ve to pro
test most emphatically a- 
gainst the continued Soviet 
claims to Lithuania and their 
attempts to mislead the 
World oppinion by devious 
devices. Finally we appeal to 
you Mr. President as the 
great champion of freedom 
in a confident belief that jus
tice will be done to Lithua
nia in the spirit of Atlantic 
Charter.”

INDIJOJE KAUTYNES DIDĖJA
New Delhi. — Šiomis die

nomis kautynės Indijoje pa
didėjo, kai vienas iš keturių 
įsiveržusių japonų dalinių 
pradėjo smarkų puolimą Ma- 
nipuro lygumose, stengdama
sis prasilaužti per anglų gy
nimo linijas. Šioje vietoje 
anglai saugo šiaurės rytų pri
ėjimą prie Imphal, kurs yra 
didžiausias ir svarbiausias 
Sąjungininkams pristatymų 
šiauriniam Burmos frontui 
centras.

Šiaurinėje Burmoje genero
lo Stilwell vadovybėje esą ki
niečiai sustiprino savo gre
tas, kuriomis jie apsupo ja
ponus Mogaungo slėnyje. Čia 
kiniečiai yra tik 4 mylių ats
tume nuo amerikiečių dalinių, 
saugančių priešą nuo pabė
gimo galimumų.

Vakarinėje Burmoje anglų 
kariuomenės daliniai tęsė to
liau stūmimą japonų iš įvai-

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.

rių įsistiprinimo vietų, ypač 
iš tunelių.

Indijos pasienio kovose 
svarbų vaidmenį turi ir lėk
tuvai, kurie nuolat bombar
duoja japonų susisiekimo 
centrus. Keli tiltai sunaikin
ti ir tuo padaryta japonams 
didelių nuostolių.

Lietuvos Himnas 
Anglų Katedroje
Londono arkivyskupas ko

vo 4 d. Westminsterio kated
roje atlaikė specialias Šv. Ka
zimiero šventės pamaldas, į 
kurias atsilankė lietuvių ats
tovai, lenkų vyriausybės na
riai, nemažai anglų dvasiški- 
jos. Per Mišias giedojo kate
dros choras, vadovaujamas 
svečio dirigento. Po pamaldų 
buvo sugroti visų trijų taut- 
tų (anglų, lietuvių, lenkų) 
himnai, simbolizuojant visų 
bendras pastangas dėl lais
vės.

Londonas. — Šios savaitės 
pradžioje Amerikos lėktuvai 
dienos metu puolė keliolika 
vokiečių lėktuvų bazių Pran
cūzijoje, iš kur vokiečiai sa
vo lėktuvais saugo okupuotą 
Europą. Puolimus atlieka di
delės lėktuvų grupės — po 
750 ir 1,000 Amerikos lėktu
vų.

Per dvi dienas amerikie
čiai bombardavo dvylika

Šalies Gyventojų 
Skaičius Auga

Washington. — Statistikos 
įstaigos turimomis žiniomis, 
1942 m. liepos 1 d. Jungtinė
se Amerikos Valstybėse gy
ventojų buvo 134,633,028.

1941 m. liepos 1 d. gyvento
jų čia skaityta 133,922,537, o 
1940 m. — 132,816,672.

1942 m. moterų buvo 644,- 
196 daugiau nei vyrų. Rasės 
atžvilgiu, baltųjų buvo 120, 
564,332, o nebaltųjų — 14,- 
068,696.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pasikalbėjime 
su spaudos atstovais pasisa
kė sirgęs bronchitu, nuo ku
rio dar nėra išsveikęs.

Šiaip prezidentas gerai at
rodąs ir nesą pavojaus, kad 
bronchitas išsivystytų į plau
čių uždegimą.

Renka Medžiagą 
Apie Lietuvius

Lietuvoj buvęs studi
juoti K. V. Baltramaitis, da
bar gyvenąs Elizabeth, N. J. 
šalia savo sunkaus darbo fa
brike, randa laiko atsidėti 
rinkimui bibliografinių žinių 
ir kitos svarbios medžiagos, 
turinčios ryšio su lietuvių 
kultūriniu gyvenimu.

Jisai yra surinkęs medžia
gos, nušviečiančios darbus ir 
gyvenimą arti 1,000 žymiųjų 
lietuvių.

priešo aerodromų, kur sunai
kino mažiausia 72 vokiečių 
lėktuvus; nuostolių buyo 8 
bombonešiai ir 13 kautynių 
lėktuvų. Vokiečių lėktuvai 
gintis beveik nė nepakilo. 
Prieš amerikiečių lėktuvus 
paleista beveik išimtinai tik 
priešlėktuvinės kanuolės.

Kovo 18 d. prieš Amerikos 
bombonešius Vokietijoje vo
kiečiai buvo išstoję smarkion 
kovon. Tada amerikiečiai nu
šovė 82 priešo lėktuvus, o pa
tys neteko 43 bombonešių jr 
10 kautynių lėktuvų.

Per paskutines aštuonias 
savaites Amerikos lakūnai, 
esantieji Anglijoje, sunaikino 
daugiau kaip 2,100 vokiečių 
lėktuvų, o nuo vasario 1 d. 
numetė priešo teritorijon 
daugiau kaip 37,000 tonų 
bombų. Amerikos aviacija 
Anglijoje turi 170,000 karių.

metų. Jo atsiėmimas sutiktas 
Maskvoje ypatingu džiaugs
mu.

Rumunijoje rusai perėjo 
Pruto upę vienoje vietoje. Tai 
pirmas teritorijos gabalas, 
kurioje prieš 1941 m. birželio 
22 d. nebuvo Sovietų karių. 
Perėję Pruto upę, rusų ka
riuomenės daliniai puola ru
munų svarbų geležinkelių 
Jassy miestą.

Lenkijos pietryčiuose rusai 
užėmė Gvozdetsą ir tuomi 
prisiartino netoli Čekoslova
kijos — tik 42 mylios nuo 
ten. Gvozdets yra 40 mylių į 
šiaurės vakarus nuo Bukovi
nos provincijos sostinės, Cer- 
nauti miesto.

Pietinėje Rusijoje vokiečiai 
savo rankose dar turi 9,000 
kvadratinių mylių. Šiai teri
torijai ginti beveik neliko di
delių gamtos kliūčių.

Rašant šiuos žodžius, Ode
sos link skubėjo rusų kariuo
menė.

Rusų žygiuotė rodo, kad 
Odesoje vokiečiai gali būti 
apsupti.

Didesnių Šeimų 
Vokiečiai Nori

Londonas. — Švedų lai
kraščiuose buvo paskelbta, 
kad viename vokiečių moterų 
susirinkime buvo pranešta 
apie-Vokietijos karių nuosto
lius frontuose. Tie nuostoliai 
esą galimi išlyginti vienos 
gentkartės laikotarpyje (per 
25 metus), jei 250,000 vokie
čių moterų sutiktų pagimdy
ti po 8 kūdikius.

Kiekvienai vokietei moti
nai, kuri turi 8 vaikus, duo
damas Garbės Kryžius.

ANGLIJOS LIETUVIAI Už L. T. T.
Iš Anglijos atsiųsta šitokio 

turinio rezoliucija:
„Tautinei Lietuvių Tary

bai, U. S. A. Mes, lietuviai gy
venantieji Šiaurės Anglijoje 
Lankashire ir Yorkshire aps
krityse, skaičiuje apie 2,000, 
per savo atstovus susirinkę 
Manchesteryje paminėjimui 
Vasario 16 d. šventės, nuta
rėm pasveikinti Lietuvių 
Tautinę Tarybą ir pareikšti 
mūsų pritarimą Tamstų va
dovaujamoms pastangoms 
atstatyti nepriklausomą ir 
demokratinę Lietuvą.

„Lietuvos žmonės per Lie
tuvos Steigiamąjį Seimą yra 
nustatę Lietuvos demokrati
nę Konstituciją ir savo laisva 
valia, konstitucijoje numaty
ta tvarka, niekada nėra tos 
konstitucijos atšaukę. Todėl 
mes skaitome, kad Tamstos 
labiausiai atstovaujate Lietu
vos žmonių siekimus.

„Mes tikime, kad Lietuvos 
žmonės galės patys laisvai 
pareikšti, kokios santvarkos

jie savo krašte nori ir pri
tariame Tamstų pastangoms 
tokį laisvumą Lietuvos gy
ventojams užtikrinti.”

rio”. Žurnalas „Catedra” į- 
dėjo jo straipsnį apie Lietu
vos vargus prie vokiečių. „EI 
Pueblo” išspausdino jo 
straipsnį „Atlanto Čarteris ir 
Sovietų Sąjunga”.

Be to, K. Verax yra para
šęs didelį veikalą apie Lietu
vą, jis netrukus išeis Argen
tinoj ispanų kalba. K. Verax- 
K. Čibiras, tas energingas lie
tuvis, žurnalistinį darbą dir
bo jau Lietuvoje, dirbdamas 
redakcijose ir rašydamas ka
talikų laikraščiuose.

LIETUVIS KAPELIONAS 
URAGVAJUJ

KAIRIEJI LAIMĖJO
DARBO PARTIJOJE

Kovo 28 d. New Yorko val
stybėje buvo rinkimai į A- 
merikos Darbo partijos vado
vybę. Rinkta valstybės komi
teto 750 narių. Dėl vadovybės 
kovojo dvi grupės — dešinieji 
ir kairieji.

Dešiniesiems vadovavo Du
binsky, Rose ir prof. Counts.

LIETUVA GINAMA PIETŲ AMERIKOJ
Kazys Čibiras, kuris pasi-1 

rašinėja K. Verax slapyvar
džiu, gyvendamas Argentino
je, nuolat rašo straipsnius į 
Argentinos spaudą, duoda
mas žinių apie Lietuvą-tiek 
bolševikų, tiek nacių okupa
ciją.

„Los Principios” laikraš
tis pernai metų liepos mėn. 
išspausdino K. Verax straip-

snį „Naujoji tvarka prakti
koje” — apie vokiečių nešva
rius darbus prieš lietuvių 
tautą. Straipsnis ėjo per du 
numeriu. Tas pats laikraštis 
išspausdino K. Verax straips
nį apie bolševikų reikalauja
mas strategines sienas ir a- 
pie Baltijos tautų likimą.

K. Verax straipsnių pernai 
yra pasirodę žurnale „Crite-

Montevideo arkivyskupas 
(Uragvajuje) šv. Kliaros ka
peliono pareigoms pakvietė 
kun. Stasį Grigaliūną, bolše
vikų metu iš Lietuvos pasi
šalinusį. Kun. Grigaliūnas 
trejus metus dirbo tarp Bra
zilijos lietuvių ir kitataučių, 
dabar, be kapeliono pareigų, 
aprūpina dar ir lietuvių ko
lonijos dvasinius reikalus. 
Tiek Brazilijoje, tiek Urag
vajuje ir Argentinoje lietu
viams kunigams darbo sąly
gos sunkios ir tai daugiausia 
dėl pačių lietuvių tautinio ir 
moralinio pakrikimo.

Iš vietinių lietuvių vienas 
kitas jaunuolis rengiasi ku
nigo pareigoms vienuolynuo
se.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

DARBAS BE ATVANGOS

Nuosaikaus ir dažniausiai labai patikimus šaltinius 
turinčio „The New York Times” dienraščio skiltyse kovo 
29 d. pasirodė jo korespondento Raymond Daniell įdomus 
pranešimas kabeliu iš Londono. Daniell kalba apie Sąjun
gininkų planus Europai pokariniame laikotarpyje tvarkyti, 
naujai santvarkai pasaulyje įvesti. Nors apie pasitarimus 
ir susitarimus Maskvos ir Teherano konferencijose daug 
kas paslaptyje laikyta, bet kadangi daugelio asmenų buvo 
klausinėta, tai ir negalėjo viskas paslaptyje likti, kaip sako 
Daniell.

Čia ir norime santraukos ribose paduoti tai, ką Daniell 
iš Londono praneša:

1. Esą galima sakyti, kad pokarinėje Europoje nebebus 
lenkų koridoriaus; vietoj to Rytprūsiai būsią atiduoti Len
kijai ne tik kaip atlyginimas už rytines provincijas, kurias 
pasiima Rusija, bet ir geografiniais sumetimais. Rytprūsių 
atidavimas Lenkijai pareikalaus' didelio gyventojų perkėli
mo, bet jis nebūsiąs baisus, turint dėmesy Hitlerio vykdy
tus gyventojų kilnojimus.

2. Austrija būsianti atsteigta laisva ir nepriklausoma 
valstybe, bet Sąjungininkai nepritars jos sąjungai su Ba
varija ar bet kuria kita pietine vokiečių valstybe. Austrija 
sau ekonominio atsparumo turėsianti ieškoti Čekoslovaki
joje, Vengrijoje ir Dunojaus baseino valstybėse.

3. Kurį laiką Vokietiją turės užėmusios Amerikos, An
glijos ir Rusijos kariuomenės. Okupacija nebūsianti ben
dra, bet pagal atitinkamas sritis, tačiau okupacijos priežiū
ra bus bendroje kontrolėje.

4. Nors ir visiškai be nuoširdaus pritarimo, tyliai su
tikta, kad Rusija užgrobtų Baltijos valstybes ir rytinę Len
kijos dalį iki Kurzono linijos. Be to, Rusijai duota mažai 
abejonės, kad Balkanuose ji galės gauti visas teritorijas, 
kurias ji laiko istorinėmis rusų žemėmis, ir kad ji naudosis 
įtaka Bulgarijoje, Rumunijoje, Vengrijoje ir gal Jugosla
vijoje.

Turint prieš akis tokį korespondento Daniell praneši- 
•fA-Tną, negalima nepaminėti, kad šiomis dienomis Washing- 

' tone pasirodė vienos privatinės įstaigos leidinyje žinia, kad 
ir mūsų šalies vyriausybė esanti nusileidus Rusijos reika
lavimui pasiimti Baltijos valstybes. Visa tai turint dėmesy, 
Lietuvos draugai ir jos nepriklausomybės teisių gynėjai 
turi suglausti savo gretas.

Mums atrodo, tiktai bendrų rezoliucijų kelio šiandie ne
užtenka. Reikia sekti Waterburio ir Hartfordo lietuvių pa
vyzdžiu. Reikia kiekvienos valstybės piliečiams tiesioginiai 
pasiekti savo senatorius ir Atstovų Rūmų narius. Reikia 
juos prašyti kreiptis į Valstybės Departamentą aiškaus ir 
tiesaus žodžio įsakmiai už Lietuvą ir jos šiaurės seseris, 
Latviją ir Estiją. Bendrų posakių šiandie neužtenka.

Lietuvos nepriklausomybės bylos gynimas turi būti 
vedamas be jokios atvangos.

MALDA IR PASNINKAS
Mes žinome, ką pasaulis 

šiandien mano apie Kristų. 
Pasaulis Kristų atmeta, Jį 
neigia. Kristus net persekio
jamas. Kristui nėra vietos 
tautose, vyriausybėse, prie 
taikos stalų. Kristų meta iš 
viešojo gyvenimo, mokyklų, 
įstaigų, teismo salių. Kris
taus vietą užėmė Baalis... šė
tonas. Pasaulis Baaliui tar
nauja kraujuose. Iš kur nesu
tikimai, nepasitikėjimai? 
Diktatoriai iškilo, kad tautas 
pavergtų. Neapykanta, išnau
dojimas užėmė meilės vietą 
žmonėse. Didžiausį Dievo į- 
sakymą mylėti Dievą už vis
ką labiaus pamainė į — my
lėti valstybę už viską labiaus. 
Dievui tarnauti dabar reiškia 
diktatoriui ar vyriausybei 
tarnauti. Dievo įstatymai tu
ri užleisti vietą partijos įsta
tymams. Lygus Dievo meilės 
įstatymui yra artimo meilė. 
Bet ne šiais laikais. Dabar 
garbina rasės teoriją, srovi
nę neapykantą, tautinę virše
nybę prieš kitas. Artimo mei
lei ne vieta, bet neapykantai, 
persekiojimams, išnaudoji
mams.

Ką pasaulis mano, apie 
Kristų? Jis į jį netiki. Neti
kėjimas į jo dievybę, netikė
jimas į viršgamtinį gyveni
mą, atmetimas Dievo ir arti
mo meilės dėsnių padarė pa
saulį panašų į Šv. R. minėtą 
velnio apsėstą sūnų. Jis ne

bylys. Jis traukomas; jis 
griežia dantimis; jis džiūsta. 
Ar reikia geresnio apibūdini
mo šių laikų pasaulio? Rasė 
prieš rasę, tauta prieš tautą 
kariauja. Tokio žudymo ir 
kraujo liejimo dar pasaulis 
neturėjo, šauk jį meilės ir 
Dievo žodžiais prie taikos, jis 
negirdės, neklausys. Žūt būt, 
nori save žudyti. Šėtonas visą 
pragarą sukėlė. Jis, tiesiog, 
apsėdęs pasaulį.

Ką daryti taikai grąžinti? 
Kaip užtikrinti pastovią tai
ką? Kaip išvaryti velnią iš 
apsėsto pasaulio? Kaip grą
žinti pasauliui Kristų? „O, 
netikinti gimine, kaip dar il
ga aš pas jus būsiu? Iki kolei 
aš jus kęsiu?... Jei tu gali ti
kėti: tikinčiam visa galima... 
Ta veislė nekaip kitaip negali 
būti išvaryta, kaip tik malda 
ir pasninku.” štai Kristaus 
žodžiai ir užtikrinimas. Tikė
jimas reiškia Dievo ir artimo 
meilę. Tikinčiam visa galima. 
Tikėjimas į Dievą yra kova 
su šėtonu. Kovoje su šėtonu 
—jo išvaryti kitaip negalima 
—vieninteliai įrankiai yra 
malda ir pasninkas.

„Prašykite ir bus jums 
duota; ieškokite ir rasite; 
belskite, ir bus jums atidary
ta.” (Mat. 7, 7).

Gyvename mašinų — me
chanizmo amžių. Galingi mo
torai, greiti automobiliai, 
nuostabi elektros jėga žmogų

svaigina. Lekia oru, narsto 
vandenyje, skrodžia kalnus, 
lygina įdubimus. Žemina kal
nelius, dangoraižiai kyšo virš 
debesų, žmogus jaučiasi visa
galis. Jis mano viską galįs ir 
dvasios gyvenime. Ko jam 
melstis ar Dievo prašyti? Pa
miršta Kristaus žodžius: „Be 
manęs jūs nieko negalit pa
daryti.” (Jon. 15, 5). Žmogus 
išradėjas ne savo gerovei, bet 
pražūčiai. Kas daugiau aly
vos, rūdžių, plieno turi, tas 
turtingesnis, galingesnis ki
tą užpulti, pavergti, įsakyti. 
Bombnešiai, jūrų laivai, po
vandeniniai pabūklai ne žmo
gaus malonumams, palaimai, 
bet verguvei. Technikos išra
dimai, patobulinimai tarnau
ja, kad „blico” karu greičiau 
nugalėtų.

Ar technika gali duoti ra
mybę, taiką? Ne. „Ramybę 
palieku jums, ramybę aš duo
du jums, ko pasaulis negali 
jums duoti”, pasakė mums 
Kristus. Jam nėra vietos prie 
taikos stalų, taikos konferen
cijose. Ne Jame ieško taikos, 
bet savo pabūkluose, savo iš
radimuose, savo dvidešimto 
amžiaus progrese. „Iki šiolei 
jūs nieko neprašėte mano 
vardu.” (Jon. 16, 24). Jie ne
prašys Jo taikos, nes neken
čia Jo jungo. Bet užmiršta 
pasaulis, kad „Be manęs jūs 
nieko negalite padaryti.” 
(Jon. 15, 5). Tad turime iš
mokti melstis Kristaus var
du. „Ko tik prašysite Tėvo 
mano vardu, tai aš padary
siu, kad Tėvas būtų pagar
bintas sūnuje. Jei ko prašy
site mane mano vardu, tai aš 
padarysiu. Jei jūs mane myli
te, laikykite mano įsakymus. 
Aš melsiu Tėvą ir jis duos 
jums kitą Ramintoją, kad pa
siliktų su jumis per amžius, 
tiesos Dva.sią, kurios pasau
lis negali priimti, nes jos ne
mato ir jos nepažįsta...” (Jon 
14, 13 - 17). J

Ar mes esame maldos žmo
nės? Ar mokame melstis? Ar 
meldžiame taikos? Ar Kris
tus gali mums prikišti, kad 
„iki šiolei jūs nieko neprašė
te mano vardu?” Turėdami 
tikėjimą ir meilę, galime 
„kalnus pajudinti.” Jei kas 
iš jūsų prašo tėvą duonos, ar
gi tas duos jam akmenį? Ar
ba jei žuvies, tai ar vietoje 
žuvies duos jam žaltį? Arba 
jei prašytų kiaušinio argi pa
duos jam kurklį? Jei tat jūs, 
būdami nelabi, mokate duoti 
savo vaikams gerų davinių, 
juo labiau jūsų Tėvas iš dan
gaus duos gerąją dvasią 
tiems, kurie jį prašo” (Luko 
11, 11 - 13).

Antrasis ginklas kovoti 
prieš šėtoną ir pasaulį yra 
pasninkas. Jei Dievas leidžia 
pasauliui ištvirkti, žudytis, 
tai tik dėlto, kad žmonės kal
ti. Pasninku atsilyginame 
Dievo teisingumui ir Jį per
maldaujame už savo nusidė
jimus. Pats Viešpats ragina: 
„Grįžkite pas mane visa savo 
širdimi, pasninkaudami verk
dami, gailėdamiesi” (Joel. 2, 
12). Kai Jonas pranašas grū
mojo Ninivos miestui: „Dar 
40 dienų ir Niniva bus iš
griauta,” niniviečiai apsivil
ko storais atgailos rūbais 
nuo mažo iki senam ir pele
nais pasibarstė galvas. Kara
lius taipgi užsivilko ašutinę 
ir įsakė: „Žmonės ir galvijai 
tegul nieko nevalgo ir van
dens tegul negeria, gal kar
tais pasigailės Viešpats... Pa
matė Dievas, jog sugrįžo nuo 
blogo kelio, susimilo Viešpats 
ir neįvykdė jiems to, ką no
rėjo daryti?” (Jon. 3). Bandė 
žydus Dievas, jiems keliau
jant į žadėtą žemę. Pasnin
kavo Mozė 40 dienų ir nak
tų prieš gavimą Dešimties 
Dievo Įsakymų. Elijas Hore- 
bo kalne tiek pat laiko pas
ninkavo. Pasninkavo ir pats 
Kristus prieš išeidamas į sa
vo viešąjį gyvenimą Pasnin
ką įsakė ir savo mokiniams- 
„pasninkaudami nebūkite 
kaip veidmainiai” (Mat. 6, 
16). Pasninkavo pirmieji 
krikščionys, ką Bažnyčia lig- 
šiol moko ir ragina. Pasnin-

MALDŲ VAJUS UŽ LIETUVOS LAISVĘ
Nenutrūkstanti eilė šv. Mišių 
ir maldų už Lietuvos laisvę!

Mokinių maldos
Vis plaukia karštos mal

dos iš mūsų vaikučių krūti
nių už jų tėvelių žemelę. Se
serys vienuolės uoliai suor
ganizavo savo mokyklų vai
kučių eiles.

Štai tolimesnis sąrašas jų 
kilnaus veikimo už Lietuvos 
laisvę:

Nekalto Prasidėjimo par. 
mokykla, Cambridge, Mass. 
Šv. Mišių 2450; komunijų— 
300; rožančių-3000; stacijų- 
1000; gerų darbų-1250; 7 
latiniai kom. rateliai.

Šv. Kazimiero par. mokyk
la, Chicago Heights, Šv. Mi- 
šių-300; rožančių-150; komu- 
nijų-200; maldų-3200; 3 nuo
latini kom. rateliai.

Šv. Jurgio par. mokykla, 
Philadelphia, Pa. kas mėnuo
Šv. Mišių-200; komunijų-108; 
rožančių-156; stacijų-156; ki-
tų gerų darbų 3112.

Šv. Juozapo par. mokykla, 
Du Bois, Pa., kas mėnuo šv. 
Mišių-100; komunijų-50; ro- 
žančių-100; stacijų-100; kitų 
gerų darbų-10,700.

Šv. Jurgio par. mokykla, 
Rochester, N. Y., šv. Mišių- 
30; komunijų-26; rožančių- 
30; kitų gerų darbų-1.882 
(kas mėnuo).

Šv. Andriejaus par. mokyk
la, New Britain, Conn., Šv. 
Mišių-400; komunijų-400; ro- 
žančių-200; stacijų-500; kitų 
gerų darbų-2,450 (kas mė
nuo).

Nekalto Prasidėjimo par. 
mokykla, E. St. Louis, Ill., 
kas mėnuo šv. Mišių-324; ko- 
munijų-75; rožančių-146; 
maldų-2431.

Angelų Karalienės, Atsi
mainymo ir Šv. Jurgio para
pijose, Brooklyn, N. Y. šv. 
Mišių-300; komunijų-215; ro- 
žančių-330; stacijų-190; mal
dų 6930. •

Šv. Kazimiero par. mokyk
la, Pittsburgh, Pa. Mišių — 
1028; komunijų-679; rožan- 
čių-535; stacijų-668; kitų ge
rų darbų-25,978 (kas mėnuo).

Šv. Kazimiero par. mokyk
la, Amsterdam, N. Y. šv. Mi- 
šių-50; komunijų-35 rožančių 
-200; stacijų-150; maldų-1203

Šv. Petro par. mokykla. 
Kenosha, Wis. šv. Mišių-208; 
komunijų-59; rožančių-117; 
maldos-1816 (kas mėnuo).

Seselių darbai
Džiugu matyti, kaip mūsų 

Seserys Vienuolės, jų mokyk
lų vaikeliai ir Bažnyčios į- 
vairios draugijos pasiauko
jančiai bėga į talką už Lietu
vos laisvę. Iš tyrų, Dievą my
linčių širdžių kasdien jų kar
štos maldos, Šv. Komunijos, 
išklausytos šv. Mišios ir kiti 
dievobaimingi darbai plaukia 
į švenč. Jėzaus Širdį. Ar gali 
Gailestingas Išganytojas ne
atsižiūrėti į tų nekaltų sielų 
nenutrūkstančias maldas ir 
didelį pasiaukojimą?

Seserys Vienuolės ne tik 
suorganizavo mokyklų vaiku
čius rožančiaus ir komunijos 
rateliais ir maldomis, bet pa
čios, kaipo Kongregacijos, 
nuoširdžiai prisidėjo prie šio 
kilnaus už Lietuvos laisvę.

Seserys Kazimierietės šio 
Vajaus bėgyje aukoja:

Šv. Mišių 58,282; šv. Komu
nijų 56,490; Rožančių 56,201; 
Stacijų 54,233; Gerų darbų 
50,998; Trumpų maldelių 372, 
420.

Nekalto Prasidėjimo P. M. 
Seserys: Šv. Mišių 2,848; šv. 
Komunijų 2,848; Rožančių 3,- 
248; Stacijų 1.186; įvairių 
maldų 1,129; Švč. Sakramen
to aplankymų 4,600; Atsidū
sėjimų 13,000.

Nukryžiuotojo Jėzaus Se
serys: Kas savaitę šv. Mišios 
bus atnašaujamos jų koply
čioje; Gavėnios metu psalmė

Miserere bus atgiedota kas
dien; Kas savaitę jų Našlai- 
tyno vaikučiai viešai atkal
bės rožančių.

Seserys Pranciškietės: Jų 
koplyčioje dažnai bus atna
šaujamos šv. Mišios už Lie
tuvos laisvę.

Jėzuitų Kolegija, Weston, 
Mass. Klieriko jėzuito W. Jes- 
kevičiaus dėka, kunigai ir 
klierikai Mokslo Namuose 
dedasi nuoširdžiai prie Va
jaus už Lietuvą. Atlaikys 4 
Mišias; išklausys 495 šv Mi
šių; 118 Komunijų; 101 Ro
žančių; 131 Stacijų; 1002 ap
lankymų Švč. Sakramento; 
1160 apsimarinimų; 2755 ki
tų gerų darbų.

Nepertraukiamos eilės su
dėtinių šv. Mišių ir Maldų pa
rapijose už Lietuvos laisvę 
reikalais, malonėkite kreip
tis:
Maldos Apaštalavimo centras

St. Robert’s Hall
Pomfret Centre, Conn.

[VAIRIOS Ž
Iš Lietuvo

NAMINIS VIDAUS FRONTAS
Žemės Ūkio Departmentas 

pataria šeimininkėms, kad 
dabar yra puikus laikas ati
dėti kiek riebalų. Ne tiktai, 
kad riebalai dabar neracio- 
nuoti, bet jų yra perteklius. 
Jų yra tiek daug, kad pre
kiniuose šaldytuvuose jiems 
nėra pakankamai vietos. Rie
balai turi būti laikomi šalto
je, tamsioje, sausoje vietoje 
ir gerai uždengti, kad palai
kytų jų šviežią kvapą. Ben
drai, riebalai gali būti ilgiau 
laikomi, negu sviestas ar 
margarinas, nors ne tiek il
gai, kaip hydrogenuoti viri
mo taukai (fats) ir perdirb
ta alyva. Riebalų vartoto
jams čia primintina, kad lie
kanas taupytų taukų rinkimo 
skardinėse svarbiai riebalų 
taupymo programai.

Šauni šių dienų šeimininkė 
planuoja savo valgius ati
džiai. Ji vengia eikvoti, var
todama daug neracionuoto ar 
žemų taškų maisto, taip kad 
jos racionavimo ženkleliai il
giau tęsės. Maistas, kurį šau
nioji šeimininkė vartoja, dau
giausia susideda iš: oranžių, 
bulvių, kiaušinių, pusryčių 
kruopų (cereals), sojos mil
tų, makaronų, oranžių ir 
„grapefruit” marmelado, rie
šutų sviesto ir kavos.

se taksai niekuomet nebūna 
aukštesni, kaip 22 centai nuo 
dolerio; kai tuo tarpu asmuo, 
kuris uždirba net milijoną 
dolerių metams, nuo kiekvie
no papildomo dolerio turi mo
kėti 88 centus taksų.

Darbininko bendrą taksų 
sumą nenustato tai, kas iš jo 
išlaikoma. Išlaikymai yra da
romi apytikriai. Gali būti iš
laikoma perdaug, arba per- 
mažai. Jeigu išlaikyta dau
giau, negu darbininkas priva
lėjo mokėti taksų, tai jam bus 
grąžinama sekančiais metais 
kuomet jis išpildo blankus. 
Faktiškai, Biuras pažymi, as
muo, kuris įeina į aukštesnių 
taksų klasę gali pakankamai 
susidaryti išlaikymų, taip 
kad atėjus kovo 15 dienai, jis 
turės mažai mokėti, arba ne
turės nieko mokėti, arba gal 
net jam bus grąžinta.
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kauti ne tik atgailai, atsipra
šymui, bet ir išprašymui rei
kalingų malonių. Pasninkau
dami, mariname savo geidu
lius, keliame savo širdį aukš
tyn, pašvenčiame savo sielą 
Dievui. „Jei jūs gyvensite kū
niškai, — numirsite; o jei 
dvasia marinsite kūno dar
bus, — būsite gyvi” (Rom. 8, 
13). Šv. Bazilijus sako: 
„Pasninkas ne tik dildo se
niausias nuodėmes,bet nuo 
busimųjų apsaugo ir sutūri.”

„Palaiminti, kurie dabar 
alkstate, nes būsite pasotin
ti” (Luk. 6, 21). Mes alksta- 
me Dievo Karalystės čia že
mėje. Mes alkstame Dievo 
valią pažinti ir ją pildyti. 
Mes alkstame Dievo teisybės 
ir Jo meilės. Mes alkstame 
tautų sugyvenimo, solidaru
mo. Mes alkstame ir meldžia
me „teesie šventas Tavo var
das, teateinie Tavo Karalys
te, teesie Tavo valia, kaip 
danguje, taip ir ant žemės.”

Kun. J. Bal kūnas

Kainų Administracijos Įs
taiga pataria jums neskubė
ti išleisti cukraus racionavi
mo ženklelį No30 (karo ra
cionavimo ketvirtoje knyge
lėje) , ženklelio galiojimas bus 
pratęstas be termino, nors 
ženklelio No. 31 galiojimas 
prasideda balandžio 1 d. 5 
svarams cukraus ir jam ne
nurodoma išsibaigimo data. 
Jums verta nutęsti tų ženkle
lių naudojimą, dėlto, kad pa
didėjęs karui cukraus parei
kalavimas ir pablogėjusios 
plukdymo sąlygos sumažino 
cukraus išteklius. OPA pažy
mi, kad jeigu cukraus pirki
mas bus atitinkamai atidė
tas, tai padės palaikyti ra- 
cionavimą dabartiniame ly
gyje. Tačiau, jeigu pirkėjai 
skubės nusipirkti jiems pri
klausomas dalis, tai gal teks 
susiaurinti racionavimo kie
kį.

Mažai anglių
Amerikiečiai yra perspėja

mi atsispirti pagundai, kad 
artėjant pavasariui, neberei
kia atsargiai vartoti kurą, ap 
šildant namus. Kuro Adminis 
tracija pranešė, kad 1944 me
tų antracito produkcijos ga
li būti 5 milijonai tonų trū
kumo, kad patenkintų vidu
rines Atlanto ir Naujosios 
Anglijos valstybes; taip pat 
bituminiaus anglies produk
cijoje bus 20 milijonų tonų 
trūkumo.

Karo meto gyvenimas
Karo Gamybos Įstaiga yra 

susirūpinusi rimtu produkci
jos sumažėjimu, kuris kilo 
kai kuriose šio krašto daly
se, kur darbininkai klaidin
gai galvoja, kad, dirbdami 
pilną savaitę arba viršlaikį, 
jie save baudžia, nes tuo į- 
eina į aukštesnę taksų kla
sę.

Vidaus Mokesčių Biuras 
(Bureau of Internal Reve
nue) pažymi, kad tai yra ne
pagrista baimė — kadangi 
darbininkas visuomet gaus 
dalį bet kurio dolerio uždirb
to viršaus, nežiūrint į kaip 
aukštą taksų klasę jis pa
teks. Žemesniuose uždarbiuo

Taksų blankos
Nepamiršk, kad balandžio 

15 d. yra paskutinė diena iš
siuntimui savo numatomų 
1944 metams pajamoms tak
sų. Turi išpildyti blankas, jei
gu esi viengungis ir turi pa
jamų daugiau nei $2,700; ar
ba jei vedęs ir ar per abu kar
tu, ar vienas kuris gauna per 
metus virš $3,500. Be to, tiek 
vedęs, tiek viengungis turi 
pranešti, jeigu turi daugiau 
nei $100 kitokių pajamų nei 
algos ir tai sudaro pakanka
mai bendrų pajamų, reikalau
jančių pranešimo.

Ženkleliai batams
Kainų Administracijos Įs

taiga praneša, kad po gegu
žės 1 d. moterys darbininkės 
daugiau nebegalės gauti spe
cialių racionavimo ženklų 
pirktis batų su plastiškais ar 
kampuotais „fibre” galais, 
anksčiau klasifikuotais kai
po „safety shoes”. Šios rūšies 
batai buvo taip klasifikuoja
mi dėlto, kad buvo trūkumas 
moterų saugių batų su gele
žiniais galais. Tačiau dabar 
geležinių-galų batų produk
cija pakankamai padidėjo ir 
jų ištekliai yra pakankami. 
Be abejo, batai su plastiškais 
ar kampuotais „fibre” pirš
tais ir toliau bus racionuoti, 
bet juos bus galima pirktis 
reguliariais ženkleliais, bet 
ne specialiais industrijos cer- 
tifikatais, kaip kad iki šiol 
buvo.

Turi nešti kiaus
Lietuvos gyventoj 

kyta per spalių mėn. 
tyti po du kiaušiniu nū 
vienos laikomos višt 
kričio mėn. — po vien 
džio ir sausio mėn. — 
no, vasario mėn. po d 
šiniu nuo kiekvienos v

Ribotas bulvių ki
Lietuvos miestų 

jai sunkiai verčiasi s 
tu. Bulvių jiems buv 
su kortelėmis gauti 
svarų, tačiau pasiro 
pereitais metais bulv| 
liūs buvęs geresnis, t 
bar bus duodama iš i 
330 svarų asmeniui 
zoną.
Trūksta įstaigų darb

Lietuvos laikra 
daug skelbimų, kur Į 
firmos ieško darbiniu 
rodo, kad daugiausia: 
ta įstaigų (ofiso) darbi

Gen. Rėklaitis Lie
Gauta žinių, kad 

linio štabo gen. Re 
kun. Rėklaičio brolis, 
tų pradžioje lankėsi V 
kur sausio 11 d. dalyvi 
dovaujančių asmenų si^ebsme 
kime.

Uoliai pranešinėj
Naciai gaudo kie 

Rusijos, Amerikos ar 
nijos atsakingų asmei 
dį, kai jie pareiškia, j 
bus reikalaujama L 
laisvės, ar jog Baltijo 
tai bus prie Rusijos p

Kartais tokius parei 
naciai skelbia savo 
liuojamoje spaudoje 
be komentarų, žinoda 
gerai tai patarnauja n

Nėra sviesto
Maisto paskirstym 

gos Baltijos kraštuos 
še, kad nebebus d 
sviesto suaugusiems 
jams, šią žiemą svie 
myba esanti sumažė 
kortelės sviestui teb 
damos tik vaikams i 
niams.

25 m. nuo mirtie
„Vilties” bendra 

šviesus lietuvis kun. 
Vizbaras, Liepojaus 
nas, mirė 1919 m. kovoj# 
taigi, šiemet sueina 25 
mirties.

Žydų žudynės Lietu
Gavome žinių, k 

1941 m. žydų buvo iš 
Nemenčine-600, N. V 
1,000, Eišiškėse 200, 
se—2,000, Šiauliuose-- 
1943 m. pavasarį buv 
dyta visi žydai Ašmenos^ 
Tų pačių metų vasar 
tęsiama žydų likvidaciją 
niaus gete. Prieš ka 
niuje buvo apie 70.000; 
o 1941 m. lapkr. mėn. 
tik apie 30,000.
Lietuvių pasiryžimas

Slapta Lietuvoje 1 
mas laikraštis „Nepri 
ma Lietuva” 1943 m. 1 
(14) rašė:

„Lietuvių tauta ši 
vokiečių okupacinės v 
pastatyta vergų pade 
neturi jokių teisių, o 
prievolių, kurios kasdie 
čiamos ir didinamos, —| 
vokiečių raumo dalis r 
Tokiomis sąlygomis ji i 
kovoti už svetimus re 
Tauta gali kovoti tik b 
laisva ir suprasdama 
kovoja. Lietuvių tauta 
kovoti tik už savo lai 
savo tėvų žemę. Tauta į 
už Lietuvą. Tam reikal 
rime taupyti visas sa 
gas”.

uždurųenkavedisl 
pabijojęs, kad su 
radiatorium ne 
juos mušti.

Pagaliau sukap 
ties užraktu išlūži 
rė. Mūsų kamero; 
elektros lemputė, 
goję tuojau pasir 
į mus atkištų šau 
džių.

— Rankas auk 
kite po vieną! — i 
suko revolverį s 
nas enkavedistas.

Iš kameros aš 
išėjau, paskui m; 
pitonas ir kiti, 
kiekvieną mus ej< 
kavedistas revolv 
mūsų pakaušį ir 
damas: „Pirmyn, 
šinėn, kairėn”, 
neatsargus krūpt 
ir enkavedisto pi 
revolverio gaidų] 
ti, kulka pateku 
per nasrus išlįst 
jautėme, kad mu 
dyti, bet niekaip 
suprasti, kodėl j ii 
nušaut toje pači 
je, bet kažin ku 
Vedė mus korido 

! tais žemyn iki j 
1 apačios prie antr
■ durų, kurių neg 
! ryti. Paskui gr:

koridorių rūsyje
■ rių. Tame korid 

mus po vieną pa 
karcerius, tebel; 
veiverius prie į 
šių. Aš stovėjau 
rį Nr. 69. Daba 
buvome pasiren; 
čia buvo patoį 
mus šaudyti: ta 
ir koridoriuje 
karceriuose — 
galima suguldyt 
negalvoju — lai 
ta kulka smigs 
iškartoji mane 
rėš dar ir pak< 
kur kairėje pa 
duslių šūvių. A 
sau, ne vien čia

hVadi-sekalėjimo sky 

šaudo.
(šsį eilė. 
X antro-

isdmū-
F®

<^pil- 
skyriaus 
jjlban- 

^-įančių 
įkilo

jie 
ir 

vvynias- 
£iNSdū- 
•:etiada- 
įpito- 
iįdabar 
io’ Atra-

pozici-

islpnes- 
įiogani,

Vychodi!

antro-

būrį gin- 
a girdi-

nes nuo 
napsau-

_:m po 
iemyn

siassu-

570 jokio 
: herose 
oi vienas 
: kaip čia 
iBe abejo, 
ikaipla- 

vaiz-

21 tor būt,

Mus čia išlaikė 
karcerių sienos 
kias minutes, o 
virtam skyriuje 
sų, kitų kamer 
poškino. Pasku 
mandą „kairėn’ 
laiptais į treči 
aštuntąjį skyri 
myn pro didi 
duris į kiemą 
vartus Micke' 
kur stovėjo m 
autobusai. Kalė 
gatvėje mums < 

‘ jų pusių stovėj 
statę enkavedi 
sodino į du d 
miesto savival 
sus, kitus, dev 
kurie jau buvo 
i ž. Girelę”.*)

Tik Fabijom

Mą,kad 
jy bus 

geriausia 
‘Apvaizda, mirti stebukli 
^sutiko 
' nutarėm

nepaimtas s 
kameroj. Prieš 
dėjo aštuonia! 
tojoj kamerojsaerosei-

a- s^®j° ir kun- 
hs’durų bii°nas> renS( 
(dimes e- išpažintį, visą 

atsakiau P^e Marijos 
eįį j Pagalbos. Vie 

duris ka-

— pasi- 
iš kori

rankas 
bet jos 
į mūsų

^Dilini-Lietuvoje yra toksai 
lis susidomėjimas pasai 
vykiais, kad net nacių 
rių kontroliuojamas la 
tis „Ateitis” pereitų mel^ 
baigoje savo cirkuliam-® 111811 “ 
vo pakėlęs iš 50,000 iki 
000 (egzempliorių).

Maker-

rusų 
policijos

Pranas, lyg k: 
damas, jam ]

— Fabijom 
tinai atlik sav

Fabijonas 1 
Tą patį vaka 
išpažinties ki 
vo perkeltas 
Ypatingasis 
mas Fabijoną 
nuvedė jį į 
vienutę, mote 
naktį, kada j 
ninku kamer 
tos, du syki’ 
bandė atraki] 
merą, bet ne; 
sykį priėję pi 
„Trauk ją v 
sau, nebebam

*) Kalėim
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ridorius netuščias, yra 
ų, kurie taip tyliai

ĮVAIRIOJ

JUOS TEN, MIŠKE, SUŠAUDĖ

ja, Weston, 
uito W. Jes- 
kunigai ir 

Namuose 
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Turi nešti
Lietuvos 

kyta per ą 
tytipoduįnį 
vienos laikoj 
kričio mėn. 
džio ir sausio į 
no, vasario mečioj a ir rusiškai tarp są
žinių nuo kieb|pašnybždomis kalbasi, 

es neišgirstume. Jie 
ko čia laukia.

'Jiga Jonas D. pamatė ka- 
kieme palei pirtį gin-

os eilės su- 
r Maldų pa
lvos laisvę 
kite kreip-

imo centras
U
ntre, Conn.

4S
net nebūna 
centai nuo 

rpu asmuo, 
st milijoną 
uo kiekvie- 
rio turi mo
šų.

drą taksų 
ii, kas iš jo 
nai yra da- 
ali būti iš- 
arba per- 

ikyta dau- 
ikas priva
lai jam bus 
iais metais 
o blankus, 
lažymi, as- 
aukštesnių 
akankamai 
mių, taip 
i dienai, jis 
i, arba ne- 
i, arba gal 
ita.

lių
l perspėja- 
mdai, kad 
i, neberei- 
ti kurą, ap 
o Adminis 
d 1944 me- 
kcijos ga- 
tonų trū- 

intų vidu- 
Nau josios 
; taip pat 
s produk- 
jonų tonų

tos
balandžio 

j diena iš- 
lumatomų 
ooms tak- 
ankas, jei- 
r turi pa- 
2,700; ar- 
r abu kar
iauna per 
3e to, tiek 
ingis turi 
i daugiau 
t j amų nei 
pakanka- 
reikalaū-

Ribotas
Lietuvos mi, 

jai sunkiai 
tu. Bulviuj^ ų, 6“.“

W kareivių būrį, kurie 
ką graibstė iš pirties 
biai bėgo prie kalėji-

su kortelėmis 
svarų, tačiau 
pereitais ®etaii|Įetrukus prisigrūdo pil
ims buvęs 
bar bus du 
330 svarų 
zoną.

Trūksta įst^
Lietuvos 

daug skelbimu 
firmos ieško į 1 
rodo, kad daig 
ta įstaigų (ofi$

Gen. Rėklaitį
Gauta žinių 

linio štabo 
kun. Reklaičiob i^yrai, 
tų pradžioje 1& 
kur sausio Ui me- Mes su Jonu G. sto- 
dovaujančių ag; prie sienos iš abiejų pu- 
kime.

ūsų ketvirtojo skyriaus 
orius rusiškai kalban- 
• ginklais žvanginančių 
ių. Mūsų skyriuje kilo 
tusias bildesys, nes jie 
ho laužti, štangomis ir 
lis kapodami, devynias- 
.t antrosios kameros du-
— Ką dabar jie čia da-

— šnibždamos su kapito-
— Nejaugi jie čia dabar 
is mus šaudyti ? Atra- 
| durų negali, matyti,

neturi.
', ginkimės! Ar 

ar taip mirti. Nepasi-

Salia durų ir griebsime 
utuvų, kai tik jie įsilauš 

Uoliai pu įų kamerą. Jūs, silpnes- 
stokite už mūs nugarų,Naciai gani

Rusijos, Ameri ,ko kapitonas J. 
nijos atsakingi r “ • ' x ' '
dį, kai jie pars Turi, reikia prisipažinti, 
bus reikalauji’ 
laisvės, ar joji j mūs nė kiek neapsau- 
tai bus prie Re

Kartais tote 
naciai skelbia; 
liuojamoje spa 
be komentarų 
gerai tai patam

Nėn sn
Maisto paste 

gos Baltijos te 
šė, kad nebek 
sviesto suaugus; kameros durų, 
jams. Šią te 
myba esanti f. į nuvarė laiptais žemyn 
kortelės svies: 
damos tik nik 
niams.

25m.ni
„Vilties" i

ėmėme gynimosi pozici-

labai menka, nes nuo

, Nors kapitonas Stasys 
i Jonu G. labai stiprūs 
į, bet ką mes reiškiame 
iese prieš visą būrį gin- 
;ų vyrų. Pagaliau, girdi- 
išlaužė devyniasdešimt 
jsios kameros duris.
Ruki v verch! Vychodi! 
įkas aukštyn! Išeik) — 
isigirdo smarki komanda 
devyniasdešimt antro-

is kameros žmones po

,čią. Apačioje išgirdome 
’evolverio šūvius. Vadi- 
apačioje juos jau šaudo, 

ukus ateis ir mūsų eilė. 
Alio! Alio! Vyrai, antro- 

, gyriaus koridoriuje krau- 
šviesus lieta iasipyĮg į — Kažinkas su- 

! šeštajam skyriuje.
loma, ten nebuvo jokio 
jo, nes visose kamerose 
buvo tamsu, kad vienas 
I nematėme, o kaip čia 
ą bepamatysi. Be abejo, 

(uvo ne kas kita, kaip la- 
nervingo žmogaus vaiz- 
ės padaras.

Vizbaras, Le 
nas, mirė 191h 
taigi, šiemet sk 
mirties.

Žydų žudjffi
Gavome ifc. n 

1941 m. žydp 
Nemenčinei
1,000, Eišiškėse . . . .
se-2,000, ®tur.‘,me’ grlebla'

1943 m. pavas-’ 
dyta visi žydais 
'lį pačių meto

rūkyti, rūkymas mus 
•ina. Jonukas D. čiuži- 

uyLavi81^e kafin kQ knisagi) ne_ 
Tų pačių me. i k^ ten jar0( tur 
tęsiama zy if- SUmanė užsibarikaduoti 

gete I® aš tikinu kapitoną, kadmaus [ 
niuje buvo apk 
o 1941 m. lapt 
tik apie 30,$

is mums nuo jų bus 
ždžias darbas, geriausia 
likėkime Dievo Apvaizda. 

Lietuvių pasirp iliau ir kapitonas sutiko

J. Petraitis j Tokiu būdu Fabijonas liko 
gyvas ir išėjo iš kalėjimo sy
kiu su visais kaliniais.

Važiuojame per Lietuvą 
Brangią

Mūsų autobusą taip pri
kimšo, kad ne tik pakrutėti, 
bet ir pasirangyti negalėjo
me. Keturiasdešimt kalinių ir 
dvidešimt automatiniais šau
tuvais ginkluotų enkavedis
tų, kurių vieni sustojo prieša
kyje prie šoferio ir tarpdury
je, kiti prie durų, autobuso 
gale. Kalinius susodino ant 
išilgai pasieniais einančių 
dviejų sėdynių, kitus tarp sė
dynių ant grindų autobuso 
viduryje, nugaromis į enka
vedistus, kad negalėtų bandy
ti kokio nors pasikėsinimo. 
Sėdėti turėjome nesidairyda
mi, rankas sudėję užpakaly
je ir nė žodžio tarp savęs ne
sikalbėti. Jei kas pašnabždo
mis pasako kokį žodį, tuo
jau vienas enkavedistas, at
statęs revolverį, sušunka: 
„Molčat!” (Tylėti!)

Pradžioje buvo dar tiek 
tamsu, kad negalėjome įžiū
rėti ir pažinti kits kito, kas 
sėdime autobuse, nes mus iš 
kalėjimo išvedė apie pirmą 
valandą.

Pradėjome važiuoti. Pra
džioje autobusas pasuko į 
Miškų gatvę, kiek pavažiavęs, 
apsigrįžo, vėl pasuko Micke
vičiaus gatve, paskui važiavo 
Kęstučio, Maironio gatve pa
suko į Laisvės Alėją. Pašto 
rūmus pravažiavęs, pasuko į 
Savanorių prospektą, iš kurio 
Ukmergės plentu važiavo tie
siai. Pilnos gatvės raudono
sios armijos kareivių, tankų, 
įvairiausių sunkvežimių ir 
lengvų automobilių, kad mū
sų autobusui buvo labai sun
ku pravažiuoti pro juos, nuo
lat sustodamas po kelias mi
nutes turi laukti, kol jie su
sitvarko. Visi jie traukia į 
Ukmergės plentą, tikriau sa
kant, bėga iš Lietuvos.

Kur gi jie mus dabar veža? 
Ne kur kitur, kaip kur nors 
į jiems patogesnę vietą šau
dyti, kiekvienas mūsų taip 
savo galvoje mano. Prava
žiuojant Muravos kaimą, pra
dėjo švisti. Dabar aišku, pa
maniau sau, nuveš į Davalgo- 
nių mišką ir tenai mus su
šaudys, nes tenai labai pato
gu šaudyti: dar iš D. karo ten 
yra likusių visa eilė betoni
nių blindažų. Bet Davalgo- 
nius pravažiavome nesustoję, 
nešaudė.

Visiškai jau išaušo. Kar
mėlavą pravažiuojant, į mū
sų autobuso langus įspindo 
saulutė. Karmėlavoj keli na
mai baigia degti, ir vienas 
bolševikų tankas guli sudau
žytas. Vadinas, čia vakar 
juos bombomis iš lėktuvų pa
vaišino.

Galvos nekraipydamas, tik 
vien akimis dairaus, kas au
tobuse sėdi. Pulkininką An
taną Š„ kuris kairėj greta 
manęs sėdi, dar per Kauną 
važiuojant pastebėjau. Pa
mačiau, kad mūsų devynias-

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

Buv. Estijos prezidentas apie 
Baltijos Federaciją
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patinėmis kelnėmis ir basi, 
nes enkavedistai, išvesdami 
juos iš kamerų, neleido jiems 
apsirengti ir ką nors pasiimti 
su savim. Ponia Vanda, viena 
būdama tarp daugelio vyrų, 
lyg atsiprašydama jų, lygiai 
su tokia pat malonia liūdna, 
bet ramia šypsena veide žiū
ri ir į savo nelaimės draugus 
kalinius ir į tuos pačius šlyk
ščius enkavedistus, kurie jai 
dabar nuogas ant grindų iš
tiestas kojas brezentiniais 
batais mindo. Ant grindų sė
dint, ypač vienmarškinei mo
teriai, labai nepatogu, kojų 
nėra kur dėti — reikia jas 
ištiesti, o tie galvijai nė kiek 
nesiskaito, kad žmogui skau
da — lipa savo batais tiesiog 
ant kojų.

Ponia Vanda, kiek pa
traukdama savo kojas, iš 
skausmo maloniu šyptelėji
mu jiems atsidėkoja, nors iš 
akių ir ašaros ištrykšta. Visi 
norėtų užleisti jai vietą savo 
sėdynėje, bet negalima nei 
kalbėti, nei krutėti, nes tuo
jau sušunka revolverį atkišęs 
enkavedistas:

— Molčat! Neševelitsia! 
(Tylėti, nejudėti!)

Jonavą pravažiuodami pa
matėme, kad ji visa jau su
daužyta ir dega. Pervažiuo
jant geležinkelio pervažą ties 
geležinkelio tiltu per Nerį 
baisiausias sunkvežimių ir 
šarvuočių susigrūdimas.. Pil
nas plentas, kiek akys gali 
įžiūrėti, priekyje ir užpaka
lyje besitraukiančios raudo
nosios armijos įvairių dali
nių, tik dulkės rūksta. Mūsų 
autobusas, negalėdamas pra
silenkti, važiuoja toj bega
linėj vilkstinėj.

,,Ž. Girelė” su jau nuteis
tais mirti kaliniais daug an
ksčiau tuo keliu Ukmergės 
kryptimi nuvažiavo. Tarp jų 
atsitiktinai pateko, nors dar 

ir nenuteistas, kun. Pranas 
P., o mūsų autobuse važiuoja 
jau nuteista ponia P. Negali 
ma įsivaizduoti, kaip jie gali 
devyniolika vyrų sukimštų 
„Ž. Girelėj” kvėpuoti, kur ga
li tilpti tik dešimtis žmonių. 
Jie ten aklinai uždaryti gele
žinėmis durimis ir nieko ne
mato, tik jiems tuo geriau, 
negu mums, kad gali kalbėtis 
ir judėti, nes enkavedistai sė
di už durų, palydovų skyriu
je. Gerokai atokiau užpakaly
je mūsų tuo pačiu keliu sykiu 
su mumis naktį išvestų iš 
Kauno kalėjimo apie ketu
riasdešimt žmonių. Viso iš 
Kauno kalėjimo, nežinia kur 
vežamųjų, buvo daugiau ne
gu šimtas žmonių. Priekyje 
mūsų viename šarvuotyje va
žiavo vieni tik enkavedistai 
su jų viršininku leitenantu.

Ties Pageližiais, praskris- 
dami, vokiečių lėktuvai, mus 
apšaudė iš kulkosvaidžių. 
Šaudymo metu mūsų enkave
distai, iššokę iš autobuso į 
griovį atstatę į mus užstaty
tus šautuvus, sukomandavo:

— Mat-mat*) kad nė vie
nas nekrustelėtų! Tuojau 
šausime!

Kol kulkosvaidžiais šaudė 
į mus skrisdamas viršuj lėk
tuvas, mūsų autobusas sto
vėjo, mes ramiai jame sėdė
jome, o šoferis buvo palin
dęs po autobuso sparnu prie 
motoro. Paskui enkavedistai 
turėjo darbo, kol jį iš ten iš
traukė.

Atvažiavę į Ukmergę, ra
dom ją degančią ir griūvan
čią. Matėme, kaip žmonės, vi
sais keliais ryšuliais ir vai
kais nešini bėgo, kur kas ga
lėjo. Kai važiavome per Uk
mergę, vokiečių bombonešiai 
praskrisdami taip pat apmė
tė ją bombomis, nors ji iš va
kar dienos buvo gerokai ap
daužyta.

Iš Ukmergės mūsij autobu
sai pasuko Širvintų keliu. Čia 
kelias pasidarė daug laisves
nis, nes daugelis dalinių nu
važiavo tiesiai plentu Utenos 
kryptimi. Širvintas ir Mai- 
šiogalą pravažiuojant, man 
prisiminė 1920 m. Giedraičių-

Kun. J. Golden
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savo sūnui, išeinančiam ka
rau. štai kaip pasakoja vie
nas misijonierius, kuris buvo 
išgyvenęs 12 metų Pietų Af
rikoj, ką reiškia airės moti
nos patarimai:

„Kartą aš iškeliavau iš sa
vo misijų stoties Kudshom, 
kad galėčiau aplankyti savo 
misijų vietas, kurių plotas 
buvo kaip visa Anglija. Tai 
buvo sausros metas. Pakly
dau. Mano arkliai pavargo. 
Meldžiaus, kad surasčiau 
vandens arkliams pagirdyti. 
Pagaliau pamačiau ūkį. Ačiū 
Dievui! Pasisakiau, kad esu 
katalikų misijonierius, kuris 
paklydau, prašiau jo van
dens. Žmogelis buvo labai 
draugiškas ir kalbėjo: aš esu 
protestantas, bet mano sam
dinys yra katalikas, kuris da
bar sunkiai serga. Eik Tams
ta ir patarnauk jam, o aš pa
girdysiu jūsų arklius.”

„Kuomet aš pasakiau ligo
niui, iš kur atėjau, kad pa
klydau, jis nusišypsojo ir 
nuotaikingai pratarė: „Šv. 
Juozapai, ačiū, Tau, kad Tu 
išklausei mano prašymo. Ta
da jis man sakė: „Esu airis. 
21 metų stojau kovoti su ka- 
firais; po karo pasilikau čia; 
jau eilė metų, kai aš čia tar
nauju šiam žmogui; kelios 
dienos sunkiai susirgau; kai 
iškeliavau iš namų, man mo
tina pasakė: „Sūnau, nepa
miršk melstis į Šv. Juozapą, 
prašyti laimingos mirties.” 
Prirengiau jį prie mirties, 
praleidau visą naktį prie jo 
lovos. Kitą rytą jis jau buvo 
miręs”.

Motinos, pasakykite savo 
sūnums, arba jei jau jie ka
riuomenėj, tai parašykite 
jiems laiškuose: Sūnau, kas
dien melskis: „Šv. Juozapai, 
laimingos mirties patrone, 
melskis už mano laimingą 
mirtį”.

už durų enkavedistas, matyti, 
pabijojęs, kad su tuo pačiu 
radiatorium nepradėtume 
juos mušti.

Pagaliau sukapotos durys 
ties užraktu išlūžo ir atsida
rė. Mūsų kameroje užsidegė 
elektros lemputė, ir durų an
goje tuojau pasirodė keletas 
į mus atkištų šautuvų vamz
džių.

— Rankas aukštyn! Išei
kite po vieną! — rusiškai su
šuko revolverį atkišęs vie
nas enkavedistas.

Iš kameros aš pirmutinis 
išėjau, paskui mane ėjo ka
pitonas ir kiti. Iš paskos 
kiekvieną mus ėjo vienas en
kavedistas revolverį įrėmęs į 
mūsų pakaušį ir komanduo
damas: „Pirmyn, žemyn, de
šinėn, kairėn”. Mažiausias 
neatsargus krūptelėjimas — 
ir enkavedisto pirštas galėjo 
revolverio gaiduką paspaus
ti, kulka patekus į pakaušį 
per nasrus išlįstų. Visi mes 
jautėme, kad mus veda šau
dyti, bet niekaip negalėjome 
suprasti, kodėl jie negali mus 
nušaut toje pačioje kamero
je, bet kažin kur dar veda. 
Vedė mus koridoriais ir laip
tais žemyn iki pat kalėjimo 
apačios prie antrojo skyriaus 
durų, kurių negalėjo atida
ryti. Paskui grąžino mus į 
koridorių rūsyje prie karce
rių. Tame koridoriuje visus 
mus po vieną pastatė veidu į 
karcerius, tebelaikydami re
volverius prie mūsų pakau
šių. Aš stovėjau prieš karce
rį Nr. 69- Dabar jau tikrai 
buvome pasirengę mirti, nes 
čia buvo patogiausia vieta 
mus šaudyti: tame rūsyje — 
ir koridoriuje ir pačiuose 
karceriuose — daug lavonų 
galima suguldyti. Nieko kito 
negalvoju — laukiu tik, kada 
ta kulka smigs į pakaušį, ar 
iš karto ji mane nudės, ar tu
rės dar ir pakartoti? Kažin 
kur kairėje pasigirdo pora 
duslių šūvių. Aa, pamaniau 
sau, ne vien čia, bet ir kituo
se kalėjimo skyriuose šaudo. 
Mus čia išlaikė prirėmę prie 
karcerių sienos kokias pen
kias minutes, o tuo metu ket
virtam skyriuje, viršum mū
sų, kitų kamerų duris tebe- 
poškino. Paskui padavė ko
mandą „kairėn” ir varė mus 
laiptais į trečią aukštą per 
aštuntąjį skyrių, paskui že
myn pro didžiąsias fronto 
duris į kiemą ir tiesiai pro 
vartus Mickevičiaus gatve, 
kur stovėjo mums paruošti 
autobusai. Kalėjimo kieme ir 
gatvėje mums einant, iš abie
jų pusių stovėjo šautuvus at
statę enkavedistai. Mus su
sodino į du didelius Kauno 
miesto savivaldybės autobu
sus, kitus, devyniolika vyrų, 
kurie jau buvo nuteisti mirti, 
i Ž. Girelę”.*)

Tik Fabijonas S. nuteistas 
mirti stebuklingu būdu liko 
nepaimtas : 
kameroj. Prieš teismą jis sė
dėjo aštuoniasdešimt devin
tojoj kameroj. Toj kameroj 
sėdėjo ir kun. Pranas P. Fa
bijonas, rengdamasis prieiti 
išpažintį, visą laiką meldėsi 

’ ’ ; — Krikščionių 
Pagalbos. Vieną dieną kun. 
Pranas, lyg kažin ką nujaus
damas, jam pasakė:

— Fabijonai, šiandien bū
tinai atlik savo išpažintį.

Fabijonas taip ir padarė. 
Tą patį vakarą po Fabijono 
išpažinties kun. Pranas bu
vo perkeltas į kitą kamerą, baisu žiūrėti, šiurpas krečia! 
Ypatingasis bolševikų teis- Kairiau priešakyj manęs ant 
mas Fabijoną nuteisė mirti ir sėdynės sėdėjo B-nas ir Juo- 
nuvedė jį į septynioliktąją j zas Z-čius. Ant grindų, tarp 
vienutę, moterų skyriuje. Tą i kitų nepažįstamų man veidų, 
naktį, kada jau visos mirti-1 pamačiau sėdinčius pulkinin- 
ninkų kameros buvo išlauž-1 ką Š-ką ir profesorių K. Pa- 
tos, du sykius enkavedistai čiam gale, greta kapitono J„ 
bandė atrakinti Fabijono ka- kairėj pusėj, sėdėjo pulkinin- 
merą, bet neįstengė. Trečiąjį | kas Balys G. Prie jo kojų ant 
sykį priėję prie durų pasakė: grindų sėdėjo su vienais tik 
„Trauk ją velniai” ir nuėjo naktiniais 
sau, nebebandydami jų laužti, niais, basa, venplaukė ponia

13.
Kariai ir mirtis

Milijonai jaunų vyrų bus 
paimti kariuomenėn, mokomi 
dideliems mūšiams, kurie lau
kia jų; jie turi pažvelgti mir
čiai į akis. „Kaip baisu”, pa
sakysi. Taip, tokios mirties 
aplinkybės sukelia pasibai
sėjimą, bet... bet ar ne visi tu
rės mirti, taipgi tu ir aš? Ar 
mirtis nėra visų žemiškų bai
senybių pabaiga? Juk kurie 
pabaigia šio gyvenimo kovą 
sėkmingai, tiems mirtis yra 
pergalė ir laimėjimas.

'MIRTIES VALANDA yra 
svarbiausia valanda mūsų 
gyvenime. Nuo jos priklauso 
mūsų amžinybė-laimingas gy
venimas dangiškojo Tėvo bu
veinėje, ar amžina bausmė 
pragare.

Visi žmonės gali mirti Die
vo malonėje. Nors ir labai 
nuodėmingai kas būtų gyve
nęs, bet jei savo gyvenimo 
paskutinėj valandėlėj atgai
lauja, išpažįsta savo nuodė
mes ar sužadina tobulą gailės 
tį, dangiškasis Tėvas neatsi
sakys atgailaujančiam nusi-. 
dėjėliui. „Danguje yra dau
giau džiaugsmo vienu nusidė
jėliu, kurs daro atgailą, kaip 
devyniasdešimts devyniais 
teisingais, kurie nereikalauja 
atgailos.”

Kai jau nebegali atgailauti 
čia, tai dar yra vilties atly
ginti po mirties skaistykloj. 
Ir niekas sutepto negalės pa
tekti į dangų. Už kiekvieną 
nuodėmę padarytą mintimis, 
žodžiais ar darbais reikia at
silyginti čia ar po mirties. 
Jei už peržengimą Dievo Įs
tatymų nereiktų atsakyti, tai 
tuomet ir tie įstatymai pasi
darytų beprasmingi. Kodėl 
Jėzus atėjo ant žemės iš dan
gaus, pasidarė žmogumi, ken
tėjo ir mirė žiauriausia mirti
mi ant kryžiaus? Atlyginti 
dangiškam Tėvui už nuodė
mes. Ką sako Senasis Įstaty
mas? — Darykite atgailą! 
nyčia? Nenusidėk ir atgai
lauk!
Jr mes galime ir privalome 

padėti kariams pažiūrėti į 
mirtį drąsiai, prisirengti prie 
jos, nes tai yra krikščioniš
ka. Nedarys skirtumo KADA 
ir KUOMET mirsime, jei mes 
esame pasirengę sutikti savo 
amžinąjį Teisėją. Kuo grei
čiau mes ten pateksime, tuo 
geriau. Motinos galėtų pasi
mokyti iš vienos airės moti
nos, kuri gražiausiai patarė

Prisimink Makabėjų moti
ną. Ji turėjo septynius sū
nus ir visus drąsino geriau 
mirti, kaip sulaužyti Dievo 
Įstatymą. Pagaliau ir ji pati 
motina sutiko mirtį taip pat 
didvyriškai. Kad motinos pa
siliktų stiprios ir karo metu, 
yra daugelio karių sūnų troš
kimas. Dėl jūsų pačių ir dėl 
jūsų vyrų ir dėl kitų vaikų— 
geriau valdytis. Juk kančios 
kaip žaizdos, kurios užsiliku- 
sios ir negydomos, gali at
nešti mirtį. Nevaldomas nu
liūdimas padaro didelio nuos
tolio. Jis turi būti kovojamas, 
kaip ir kitas blogis. Sutikime 
savo nepasisekimus ir žino- 
kim, kur yra jų tikroji vieta. 
Neįžiūrėkim blogio ten, kur 
jo nėra. Didvyriška mirtis už 
Dievą ir Tėvynę nėra blogis. 
Tokia mirtis duos amžiną 
gyvenimą. Priimk kentėjimus 
kaip tikra krikščionė, kaip 
amerikietė motina ir... ir nu
sipelnyk sau atlyginimą savo 
atsidavimu Dievo valiai...

Sulietuvino kun. Stan. R

Augustas Rei, buvęs Esti
jos prezidentas, o dabar gy
venantis Stockholme, Švedi
jos spaudai duotame pasikal
bėjime pareiškė, kad Estijos 
žmonės, patyrę okupantų 
žiaurumus, nenori nei rusų, 
nei vokiečių okupacijos, nei 
tos SSSR siūlomos autonomi
jos, kuri vistiek kraštui lais- 
vės neduos. Estija nori pil-< 
nos nepriklausomybės. Būda
ma nedidelė šalis, Estija yra 
pasiryžusi artimai bendra
darbiauti su kitomis Balti
jos valstybėmis, netgi sueida
ma su jomis į Federaciją ir 
sudarydama vieną valstybę.

Medikamentų juodoji rinka
Specialusis teismas Kaune 

pasmerkė mirti Valterį Vin- 
cerį, kurs, slapta atgabenęs 
vaistus į Lietuvą, juos par
davinėjo žydams aukštomis 
kainomis. Mirties sprendimas 
įvykdytas.

Vinceris iš profesijos buvo 
architektas.

Registruoja garažus
Kaune įsakyta užregistruo

ti visus garažus ir juos ap
rašyti, pažymint jų didumą, 
tolumą nuo gatvės, privažia
vimo patogumus, plovimo į- 
rengimus ir tt. Garažai tu
rėjo būti įregistruoti iki va
sario 10 d.

Nusikaltusiems šiam įsa
kymui grasinta 6 mėn. kalė
jimo, ar 10,000 markių, ar 
abiems bausmėmis.

Leidimai vaikščioti nakčia

Kaune yra uždrausta gy
ventojams gatvėse rodytis 
tarp 10 vai. vak. ir 5 vai. ry
to. Turintieji kokį ypatingą 
reikalą— privalo iš anksto 
apsirūpinti leidimu. Leidi
mus išduoda Kauno miesto 
komisariatas. Oro puolimų 
metu leidimus gali išduoti 
tos miesto dalies vyresnieji. 
Numatytos lengvatos gauti 
nuolatinius leidimus kiem
sargiams, kareivių namų ir 
kariškų viešbučių tarnauto
jams.

Uždraustas alkoholio parda
vinėjimas.

„Aftontidningen” praneša, 
kad okupacinė valdžia Balti
jos valstybėse uždraudė al
koholinių gėrimų pardavinė
jimą. Galimas dalykas, kad 
vokiečiai nori ko daugiausia 
alkoholio turėti kariniams

I reikalams.

14.

Mūsų Karių Motinoms
Karo metu motinos turi 

skaudžiausiai pergyventi. 
Vien tik motinos žino, ką 
reiškia, kai jų kūno dalelė ir 
jų pačių kraujas, jų myli- 
miausieji sūnūs žūna karo 
laukuose. Baisu yra jaunuo
liams palikti namus ir patek
ti į žemišką pragarą, esant 
jaunatviškos ir baimingos 
prigimties, užsidegusios pa- 
trijotizmu, sujudintam kariš
kos muzikos ir draugų pavyz
džiu. Jie pamiršta save ir 
veikia kariškai nusiteikę: 
Dievui ir Tėvynei! Bet nu
liūdusios motinos, su savo 
baime ir gailesčio kupina šir
dimi, pasilieka už fronto.

Brangi Motina, Tu nepasi- 
lieki viena pati su savo 
skausmais ir nuliūdimais. 
Visagalis Dievas, Tavo dan
giškas Tėvas, tave supranta. 
Jis yra jūsų pusėj, kuris pa
dės nešti savo kryžių. Melsk 
Jo stiprybės. Jūs žinote, kad 
gyvenimas yra kova. Juo 
greičiau pasibaigia, tuo ge
riau mirties akivaizdoj jūsų 
sūnus susitaikins su Dievu; 
tas priduos jums daugiau vil
ties ir užtikrinimo susivieny
ti su juo amžinai, kaip jei 
jis ilgai gyventų šiame pa
saulyje, vesdamas šio gyve
nimo kovą su savo sielos prie
šais.

Pažvelk į mūsų Išganyto- 
jaus Motiną. Ji žinojo, kas 
laukia Jos Sūnų, ir tačiau Ji 
sekė Jį į Kalvariją. Ten Ne
kaltoji drąsiai stovėjo kaip 
Sopulingoji Motina, kaip pa
vyzdys visoms kenčiančioms 
motinoms. Mūsų Išganytojas 
savo kančia ir baisia mirti
mi pašventino žmonių ken
tėjimus, pridavė jiems virš- 
gamtinės reikšmės ir pras
mingumo; padarė tai sąlyga 
amžinai laimei: „Jei kas no
ri eiti paskui mane, tegul iš
sižada pats savęs, teima savo 
kryžių ir teseka mane.

Širvintų kautynės, kur mes 
lietuviai, sumušėm Želigovs
kio armiją, kuri taip pat bė
go Vilniaus kryptimi. Čia 
man pažįstamas kiekvienas 
krūmas, kelias ir takelis, nes 
čia veik visur pėsčias esu iš
vaikščiojęs. Nors enkavedis
tai ir neleidžia tiesiai prieš 
save žiūrėti į autobuso langą, 
reikia sėdėti nuleidus galvą 
žemyn, bet vis tiek mano a- 
kys vogčiomis sugeba pama
tyti taip gerai man pažįsta
mas ir brangias atsiminimais 
vietas, kur yra nemaža žu
vusių mylimų mano draugų 
kovotojų. O, koks dabar čia 
gražumėlis: laukai, miškai ir 
krūmai žaliuoja, upeliai per 
juos taip maloniai čiurlena!.. 
O mus tik veža ir veža, vis 
tolyn nuo jų veža... Taip bū
tų čia gera pasilikti, rodos, 
išbučiuotume kiekvieną me
delį, paglostytume kiekvieną 
krūmelį, kurių kalėjime sėdė
dami taip neapsakomai išsi- 
ilgome.

Dabar kelios kulkos iš lėk
tuvo, patekusios į mūsų au
tobusą įstrižai, pro stogą ir 
autobuso šoną kiaurai išlin
do. Vienos bombos skeveldros 
mūsų autobuso vieną šoną ir 
stogą truputį apdraskė. Mūs 
nė vieno nepalietė. Užpakaly
je mūsų važiavusių raudon
armiečių keletą užmušė ir su
žeidė.

(Bus daugiau)

septynioliktojoj j dešimt ketvirtosios kameros
i o tai omo i io •, . . , . •Slapta Lietir nano nuomone, nutarėm 

mas laikraštis - 
ma Lietuva" 1!
(14) rašė:

„Lietuvių $ 
vokiečių o 
pastatyta verf 
neturi jokių t 
prievolių, kta 
čiamos ir didi 
vokiečių rauino 
Tokiomis sąljf 
kovoti už 
Tauta gali kotf 
laisva ir su 
kovoja. Lieta 
kovoti tik 
savo tėvų žeffi 
už Lietuvą. 
rime taupyti 
gas”.

kad viso penkiese esą-1 
radėjo ir mūsų duris ka-

e kameroje. Aš atsakiau Pr^e Marijos

) Enkavedistas — rusų 
ios slaptosios policijos 

vyras.

oju pasiduoti.
ėjo ir mūsų kameros ei- 
ienas enkavedistas,*) a- 
ęs mūsų kameros durų 

blį, paklausė, keli mes e-

*) Kalėjimo autobusas.

ams 
acijos Įs- 
po gegu- 
rbininkės 
jauti spe- 
• ženklų 
tiškais ar 
’ galais, 
tais kal
ios rūšies 
dfikuoja- 
irūkumas 
su gėlė

tu dabar 
produk- 

didėjo ir 
kankami. 
astiškais 
re” pirš- 
cionuoti, 
i pirktis 
iais, bet 
"ijos cer-
iki šiol vo pakėlęs iš

Lietuvoje?1 
lis susidomėj 
vykiais, kad^ 
rių kontroli 
is „Ateitis”!* 

baigoje savo

Gal jums reikia padėti? 
aklausiau jų.

■ Gerai, padėkite. Stum- 
; jas visi sykiu, — pasi- 
o rusiškas balsas iš kori- 
aus.
es visi pradėjom rankas 
mę stumti duris, bet jos 
iek nereagavo į mūsų 
imą.
Gal leisite mums nuim- 

diatorių ir suduoti į jas? 
ėl paklausiau duris ker- 
io enkavedisto.

- Ne, radiatoriaus nega
linti, — atsakė man iš

draugai visi pateko į tą patį 
autobusą. Labai apsidžiau
giau, nes ir mirti daug malo
niau sykiu su savaisiais. Prie
šakyj manęs autobuso kampe 
prie šoferio būdelės sėdėjo 
kun. Antanas P. Aš sėdėjau 
antruoju prie autobuso išei
namųjų durų nugara į tekan
čią saulę. Mane labai erzino 
šlykštus enkavedistų milinių, 
prakaito ir brezentinių batų 
kvapas. O jau jų tie snukiai, 
snukiai, su mėlynomis kepu
rėmis ir raudonais lankais —

baltais marški-

Vanda P-nė. Daugelis ir vyrų 
buvo vienmarškinių, tik su a-

*) Žinomo rusiško keiksma
žodžio sutrumpinimas.
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Philadelphijos Žinios
DU BROLIUKU IR SESUTE SUSITIKO PO 4 METŲ

DENIU PRANĖJ

VISAS JĖGAS AMERIKOS PERGALEI! PADĖKIME NUPIRKTI 
AMBULANSĄ

(Jono Griniaus kalba, pa
sakyta p. Antanaitienės radi
jo programoje, iš WHAT sto
ties).

Gerbiami radijo klausyto
jai! Pasitarime keleto kilnių 
Philadelphijos lietuvių man 
paskyrė pareigą į jus šį vaka
rą nors trumpai pakalbėti.

Gyvename labai kritingą ir 
šiurpulingą momentą. Ypač 
mūsų senoji tėvynė Lietuva, 
gal labiau negu kitos mažos 
tautos, pergyvena labai sun
kius karo okupacijos laikus ir 
tai jau ne pirmą kartą.

Man prisimena praeito ka
rę kai kurie vaizdai. Ano ka
ro laikais Lietuvos vardas 
buvo labai mažai žinomas pa
sauliui, reikėjo labai daug in
tensyvaus darbo ir pastangų 
įdėti įrodant pasauliui, kad 
Lietuva kaipo šalis ir lietu
viai kaipo tauta yra ir buvo 
per daugelį šimtmečių. Ame
rikos lietuviai, ypač praeito 
karo laiku, nemažai Lietu
vos vardą išgarsino. Neabe
joju, kad dar daugelis šio ra
dijo klausytojų tatai prisi
menate. Atsimenate tuos pui
kius paradus —eisenas Phila
delphijos miesto gatvėm. 
Tūkstantinės minios lietuvių, 

i tarp kitų didelių tautų, nešė 
' lietuviškas ir amerikoniškas 

vėliavas, plakatus su įvairiais 
kilniais šūkiais, dažnai net di
dieji amerikoniški laikraščiai 
aprašė tai ir dėjo antgalvius 
tiem aprašymams nuo lietu
vių plakatų. Koks džiaugs- 

buvo tada,
lietuvių vardas skambėjo 

amerikonų didžiuosiuos laik
raščiuos !

Mes Philadelphijos lietu
viai ir tada visais galimais 
būdais rėmėm Amerikos ka
ro pastangas, pirkom LIBER
TY ir VICTORY bonus, jau
nimas ėjo karo tarnybon, net 
ir dabar dar daugelį buvusių 
karių matome dėvint garbės 
ženklelius, bronzinę žvaigž
dutę. Štai ir Domininkas An
tanaitis irgi yra ekskarei- 
vis, praeito didžiojo karo ve
teranas.

Buvo tai labai smagus ir 
džiuginantis šūkis: Už perga
lę! Už laisvę tautų ir demo
kratiją! Karas laimėtas. Kri
to karūnos carų ir karalių. 
Daugelis tautų išsilaisvino iš 
priespaudos carų bei karalių. 
Išsilaisvino ir Lietuva. Prisi
pildė džiaugsmu lietuviškos 
širdys. Lietuva laisva ir ne
priklausoma !

Linksmiausia valanda bu
vo lietuviams, kuomet susi
rinko Lietuvos Steigiamasis 
Seimas, laikinoj sostinėj 
Kaune, išrinktas visų Lietu
vos piliečių slaptu, tiesiogi
niu balsavimu ir sudarė Lie
tuvos Respublikos demokra
tinę valdžią. Džiaugsmui nė
ra ribų! Kaip nesidžiaugti? 
Po šimtmečių priespaudos ir 
vergijos, štai LAISVA ir NE
PRIKLAUSOMA LIETUVA!

Gegužės 15 dieną sukanka 
24 metai nuo Lietuvos Stei
giamojo Seimo susirinkimo. 
Tai labai branginantis įvykis 
Lietuvos istorijoj. Tą įvykį 
visi lietuviai, kur tik galima, 
privalome tinkamai atžymėti.

Dabar pergyvename antrą 
pasaulinį karą, daug dides
nį ir daug žiauresnį, negu 
praeitąjį karą. Lietuva ir 
daug kitų tautų visai nekal
tai vėl pateko į karo praga
rą. Visų viltis ir mūsų lietu
vių viltis ir išsigelbėjimas 
vien tik didžiose demokrati
jose, o ypatingai Jungtinių A- 
merikos Valstybių pastango
se ir sugebėjime. Tik Jungti
nės Amerikos Valstybės, di
džiosios demokratijos bus pa
vergtųjų tautų išlaisvintojos.

Koks mūsų lietuvių uždavi
nys ir kokios mūsų pareigos, 
kad atgautume Lietuvai lais
vę ir nepriklausomybę? Atsa
kymas trumpas ir visiems 
aiškus:
Vieningumas ir susitarimas, 

remti visom išgalėm Ameri
kos karo pastangas, pirkti ko 
daugiausia karo bonų, aukoti 
Raudonajam Kryžiui kiek tik 
galime ir aukoti 
tom labdaringom 
mėjimo įstaigom.

Laimėję karą,
laisvę ir nepriklausomybę 
Lietuvai.

Parodykim savo vyriausy
bei ir talkininkams, kad lie
tuviai yra žmonės, tauta, kul
tūringi, kad lietuviai myli | tas, studentas Jonas Valavi-

Philadelphijos lietuviai jau 
baigia išpirkti karo bonų už 
$140.000 lėktuvui-ambulansui 
lietuvių vardu įsigyti. Dar 
trūksta apie $40,000.

Raginame visus lietuvius 
pirkti tuoj karo bonus ir re
gistruoti juos Lietuvių Komi
tete, kad mes gautumėm savo 
lėktuvą. Kurie esate pirkę 
karo bonų pradedant nuo š. 
m. sausio 1 d., tuoj registruo
kite, o tie bonai bus priskai- 
tyti lėktuvo sąskaiton. Jei

\ —
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Ona Skamarakienė turi 
kuo pasididžiuoti, nes jos du 
sūnų ir duktė tarnauja kariš-

dar mums trūks, tai eis re- koše pajėgose.

atsisakykite duoti jiems savo 
bonų už kiek turite nupirkę 
Dirbkime visi vieningai.

SVEČIAS PAS VYČIUS

Misijų proga Lietuvos vy
čių 3 kuopa sukvietė specialų 
susirinkimą, į kurį mielai su
tiko atvykti ir misijonierius 
tėvas Geraldas. Jis savo 
praktiška ir pamokančia kal
ba padarė neišdildomo įspū
džio visiems vyčiams. Jis la
bai artimai pažįsta jaunimą 
ir jų reikalus, todėl ir prakal
bėjo taip, kas jiems labiau
sia reikalinga.

Lyg girdime jo balsą-drau- 
giškumas, malonumas, drąsą 
ir pasitikėjimas savimi išug
dys jų dvasią. Iš jo kalbos 
vyčiai pasisėmė daug stipry
bės tolimesnei veiklai ir di
desnei vienybei ir smarkes
niam veikimui. Vyčiai didžiai 
dėkingi svečiui už tokį malo
nų pasiaukojimą jaunimui.

L. VYČIAI VEIKIA
visom ki- 
karo lai-

laimėsim

Vyčių 3 kuopa Philadel- 
phijoj rodo gyvumo. Štai pas
kutiniame savo susirinkime 
jie pasiryžo dar labiau veik
ti. Todėl jau pradeda organi
zuoti savo chorelį mokytis 
lietuviškų ir kitokių dainelių.

Jų pačių jaunas muzikan-

laisvę ir gali gyventi laisvi ir 
neprklausomi, kad Lietuvai 
nereikia nė nacių, nė komu
nistų tvarkos, bet įrodykim, 
ne tuščiais žodžiais, bet dar
bais ir pasiaukojimu. Lietu
vių motinų vaikus šiame kare 
rasime visuose kraštuose pa
saulio. Nejaugi lietuvės mo
tinos vaiko kraujas, liejamas 
karo lauke, nebus atpirkimu 
mūsų tėvynės Lietuvos? Tai
gi, broliai ir sesės. Visi į vie
nybę, greičiau, už karo per
galę, už laisvę visų tautų, 
kartu ir Lietuvos!

čius, pradėjo lavinti vyčius 
dainos meno. Tai tikrai gra
žus pasiryžimas, kad tik ište
sėtų ir vėl jaunimas mėgtų 
dainas ir dainos meną, tai 
tuomet nereiktų taip dažnai 
blaškytis pas svetimus, bet 
tarp savęs galėtų maloniai 
laiką praleisti ir pasilinks
minti.

O juk mūsų jaunimas tik
rai gali planuoti gražią pro
gramą Motinos Dienai pami
nėti ir motinoms pagerbti. 
Laukiame iš to daugiau žinių.

_lr„"± > Lt Agota Skamarakas tar- 
nauja gailestingąja sesute A- 
merikos kariuomenėj. Ji jau 
prieš savo išėjimą kariuome
nėn labai troško kuo daugiau
sia pagelbėti kenčiantiems. 
Kai tik baigė šv. Kazimiero 
parapijos mokyklą ir 1937 m. 
High school, pradėjo galvoti, 
kur ji daugiausia galėtų pa
siaukoti kitiems. Ji surado, 
kad ji turi pašaukimą būti 
gailestingąja seserimi. 1939 
m. įstojo į General Hospital 
Gailestingųjų Seserų mokyk
lą, kurią baigė 1942 m. ge
gužės 6 d. Po kelių mėnesių 
praktikos, ji įstojo į armiją, 
1942 m. rugsėjo 8 d. Kaip 
daug norinti pasiaukoti, ji 
buvo priskirta prie užsienio 
Gailestingųjų Seserų sky
riaus ir netrukus jau kelia
vo į Angliją tarnauti savo 
broliams kareiviams fronto 
laukuose. Ten ji pergyveno 
daug jaudinančių įvykių, ne
tikėtinumų ir visokių įspū
džių, kuriuos renka, kad po 
karo galėtų čia parvežti ir 
mums lietuviams papasakoti. 
Ji nepamiršta ir savo mamy
tės, kuri dabar beveik viena 
pati turi gyventi. Savo laiš
kais dažnai parašo ir nurami
na motinėlę, kad tik ir jai bū
tų linksmiau gyventi kad ir 
vienai, be savo mylimų vaikų, 
bet malda ir laiškais ji palai
ko artimus ryšius su jais.

Jonas Skamarakas mėgo 
inžinerijos mokslą. Kaip in
žinierius jis tarnauja Preky
biniame laivyne. Jis savo ke
lionėse po įvairius kraštus, 
jūrose ir įvairių įvairiausių 
atsitikimuose tiek pergyve
no, kad jei jam būtų galima

apie tai šnekėti ar rašyti, tai 
knygas galėtų prirašyti. Bet 
jis laukia valandos, kada ga
lės viską papasakoti, tai ta
da daug ko ir įdomių daly
kų išgirstume iš jauno inži
nieriaus. Tarp kitko jis kelius 
kartus lankė Rusiją ir pažįs
ta jų gyvenimą. Neseniai jis 
buvo vėl sugrįžęs, aplankė 
savo mamytę, parvežė dova
nų. Jis pasimatė ir su savo 
sesute, su kuria ir paveiks
lus nusiėmė drauge.

Kostas Skamarakas tar
nauja laivyne, nuo 1942 m. 
rugsėjo 14 d. Jis įstojo sa
vanoriu ir kaip drąsuolis ga
vo paskyrimą ant P. T. lai
vo, kuriame narsiai ir drą
siai tarnauja. Jis rašo, kad 
laivas ir jūreivio gyvenimas 
esąs mylimiausias gyveni
mas. Bangos, audros, nuoty
kiai kovose, tai yra jo kas
dieniai gyvenimo malonumai. 
„Kai žiūri į dangaus mėlynes 
ir nieko daugiau nematai, tai 
žinai, kad vis galybių Dievas 
su tavim” — jis rašo. Sveiki
name visus ir linkime laimin
gai pas mus sugrįžti.

PASIMATĖ PO 3 METŲ

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukaF ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

GĖRISI MISIJOMIS
Šv. Kazimiero parapijos 

parapijiečiai vis dar negali 
pamiršti taip malonių dienų- 
misijų. Ne vienas sako, kad 
jie norėtų ištisus metus tu
rėti tokias misijas. Ir jauni
mas taip patenkintas misijo
mis, kad jie visi pasiryžę se
kančiose misijose dar uoliau 
dalyvauti ir naujų draugų 
atsivesti, kad tik visi pasi
naudotų misijomis.

Ilgai, ilgai misijų dvasia ir 
misijonieriaus T. Geraldo 
balsas skambės kazimieriečių 
širdyje ir ausyse. Jie laiko 
savo pasižadėjimą, meldžiasi 
už savo misijonierių ir tiki, 
kad ir misijonierius nepa
miršta jų. Juk taip artimi 
vieni kitiems pasidarė per tą 
šventą misijų laiką.

Neseniai parvyko atostogų 
jūrininkas Albertas Balčai- 
tis, 218 Tasker St., kuris jau 
buvo tarnavęs kariuomenėj- 
laivyne 3 metus ir neturėjo 
galimybės apsilankyti. Dabar 
sugrįžo 30 dienų poilsio.

Jaunuolis gražiai atrodo ir 
ryžtingas. Jo kitas brolis tar
nauja kariuomenėj. Linkime 
Albertui laimingai baigti sa
vo karo tarnybą ir vėl su
grįžti.

NUKELTAS VAIDINIMAS

TeL REgent 8434. MIRĖ

REMIA RAUDONĄJĮ 
KRYŽIŲ

■ j

RICHMOND GROCERY CO. 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Steponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

8804 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Kovo 22 dieną mirė Mari
jona Pusčius, 53 metų am
žiaus.

Velionė buvo palaidota iš 
šv. Kazimiero parapijos baž
nyčios kovo 27 d. Patarnavo 
grab. Juozas Kavalauskas.

Dėl svarbių priežasčių, 
dramos „Leitenantas Anta
nas” -vaidinimas, kurį at
liks šv. Kazimiero parapijos 
Vyčiai, nukeltas į gegužės 
7 dieną, 7 vai. vak.

Raginame iš anksto įsigy
ti bilietus, nes vėliau gali ne
tekti vietos. Tas veikalas jau 
du kartu buvo sėkmingai su
vaidintas, o dabar vėl atnau
jinamas.

Kas dar nematė, tegul ne
praleidžia progos pamatyti, 
tai bus tikrai graži programa. 
Pelnas skiriamas šv. Andrie
jaus parapijos naudai.

Rengėjai.

Rėmimas Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus yra vienas gar
bingiausių darbų

Vėl kita šeima jautėsi la
bai laiminga, kad jų sūnus po 
4 metų nesimatymo parvyko 
pasimatyti. Ta laimingoji šei
ma — ponai Karbauskai.

Jūrininkas Raimondas Kar
bauskas parvyko kelių dienų. 
Jis iš patyrimų ir pergyveni
mų atrodo labai rimtas. Jau
nuolis pasimatė ir su savo ki
tais dviem broliais.

Dabar visa šeima vėl at
naujino meilės ir šeimyniš
kumo ryšius lig kito laimin
go pasimatymo. Pasisekimo, 
jaunuoliai!

ĮDOMŪS PAVEIKSLAI

Kristaus Kančios paveiks
lai „King of Kings” bus ro
domi šv. Kazimiero parapijos 
salėj balandžio 2 d. 7 vai. 
vak. Raginame įsigyti bilie
tus iš anksto.

Krutamieji paveikslai bus 
kalbantieji, ir kartą juos ma
tę atsimins labai ilgai; kas 
sykį matė, tai dar norės pa
matyti. Bilietai platinami iš 
anksto. Daugiausia dirba šv. 
Vardo draugija, jiems pade
da ir kiti. Laukiama, kad 
daug prisirinks pasižiūrėti tų 
paveikslų.

TARĖSI VEIKĖJAI

Kovo 27 d. pas Ant. Kaniu- 
šį buvo gausiai susirinkę vie
tos lietuvių veikėjai. Praneš
ta apie atliktus žygius visuo
meninėje darbuotėje ir pasi
keista sumanymais ateičiai.

Veikėjus atvirlaiškiais bu
vo sukvietęs Pranas Pūkas.

Pranešėjas

Nusišypsok ir
Pamiršk Karą! vieLpam

Vienmetės
— Kiek turi metų, kūnu z-frieteliai
— 40. Kiek tu, kūma?
— 45.
— Tai už pekerių metų' 

sime vienmetės.
Naktinis sargas

Vincas: Aš turiu brolį, I 
ris nemiega nei vieną na

Zigmas: Kaip tai?
Vincas: 

dirbtuvės 
dienos metu.

Pasiliko tas pats
— Žinai, 

mylįs mane.
— Na, ir kągi tu į tai 

sakei?
— Pasakiau „Pasiiešl 

kvartesnės”.
— Ką jis?
— Jis suriko: „Tu vien 

telė” ir puolė man į kojas

Teisme
Advokatas: Kaltinami 

negalėjo padaryti tokios 
nios žmogžudystės. Jo pr 
stovis, trūkumas išauklėjii 
prigimtas nevikrumas ir 
sugebėjimas liudija apie

Kaltinamasis: Prašau, L 
nas advokate, manęs neįž 
ti.

judriejaus

.įji siose 
’.į išreiškiu 
į padėką

varda*

suteiktos 
z širdingi

: Mat, jis naktį
J ir

1 sargas ir mię-^-j 
jj iš labai 

rareikštus 
Jonas pasisi <r. sveikini* 

5 ir labai e- 
; suteiktas 
įfiiateity-

Bus atvaidinta 
kas, kiekvieno i 

' džiai malonus va 
' vynei Kenčiant.” 
1 me jos vaikelių 
1 pergyvensime jos 

vėsimės jos daine 
klėmis.

Po minėtų veil 
me dar jauną gra 
dalietę dainininku 
ir sodaliečių cho 

Mums yra džiu; 
nimas laikosi pr: 
dalyvauja lietuvis 
me ir myli savo 
mūsų pareiga yi 
remti gausiu atsi 
įvertinimu jų pa 
si,iš arti ir toli, es 
mi atsilankyti.

•į<ps ir 
į pasitar
usį 
da man 

■į artą pa* 
.yno pa*

Seni numeriai
Kainų Administracija pra

neša, kad motoristai, kurie šį 
pavasarį tikisi gauti naujus 
automobilių numerius, vis 
dėlto ant turimų gazolino ku- į 
ponų turi dėti senus nume
rius.

Kada naujieji 1944 metų 
numeriai bus išleisti, moto
ristai gali tiesiog užrašyti 
naujuosius numerius ant ku
ponų knygelės viršelio. Jie 
neturės iš naujo perrašyti nu
merius ant pačių kuponų.

Kovo 26 dieną visoj pieti
nėj Philadelphijoj buvo va
romas vajus už Raudonąjį 
Kryžių. Prie šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios po visų 
pamaldų buvo renkamos au
kos Raudonajam Kryžiui ir 
išduodami ženklai. Nepai
sant, kad jau kiti anksčiau 
ir kitur buvo paaukoję, tai 
vis dar čia suaukojo kelias- 
dešimts dolerių.

2 vai. po pietų Raud. Kry
žiui vajų padarė Liet. Klu
bas 928 E. Moyamensing Avė, 
ten buvo pasakytos kalbos, 
rodomi paveikslai ir surinkta 
aukų. Garbė Moyamensing 
Klubo nariams, kad jie dirba 
vienybėj su visų lietuvių Ko
mitetu, o ne atskirai, kaip 
kai kurie asmenys daro ir ar
do lietuvių vienybę ir galybę. 
Šiam klubui pirmininkauja p. 
Klevas, kurs yra uolus lietu
vis ir nepasiduoda visokiems 
paklydėliams. Sako, kad jis 
į Brooklyną buvo nuvykęs, 
kad pataisytų paklydėlius lie
tuvius, bet nežinia, kiek jam 
pavyko...

Taupykim drabužius
Dviejų kelnių kostiumai 

dar vis priklauso praeičiai ir 
ateičiai, kaip Karo Produkci
jos Įstaigos Drabužių Sky
rius praneša. Po pasitarimo, 
su industrijos patarėjais, įs
taiga pranešė, kad vyrų ir 
berniukų drabužių siuvime 
jokių palengvinimų nebus. Ir 
toliau yra uždraustos lieme
nės (vests), dvigubų užsegi
mų švarkai ir kelnės su užlen
kimais.

Drabužių taupymas, kaip 
Karo Informacijos Įstaiga 
pažymi, yra svarbus punktas 
kovoje prieš eikvojimą. Nors 
tuo tarpu nėra drastiškų trū
kumų svarbiose tekstilės pre
kėse, bet pirkimas drabužių 
ir tekstilių, kurių mums ne
būtinai reikia, iššaukia nerei
kalingą darbo jėgos eikvoji
mą. Sveikas protas diktuoja, 
kad karo metu reikia taupy
ti drabužius juos perdirbant 
bei pataisant, bet ne perkant 
naujus.

APSIVEDĖ

Kovo 19 d. apsivedė Estella 
Bertulytė su Lester Godfrey.

Misijos 
Misijų metu nu 

šv. mišios prie I 
tariaus buvo at: 
kas rytą 6, 7 ir 9 

Tėvas Gabrielių 
čius, C. P. ir Tėv; 
Motejūnas, C. P. 
skelbė patrauklius 
gus pamokslus r 
rais, po kurių sel 
nimas su Švč. Si 
ii\ devocijonalų 
mu.

Kovo 23 d. į dv 
buvo atvykę prel., 
kim. Ad. E. Grad 
Kripas ir kun. R

Kovo 24 d. buv 
maldininkams Šv 
relikvija pagerbti

Misijų iški 
Misijos iškilmir 

kovo 26 d. vakare 
pamokslą įspūdin 
Tėvas Gabrielius 
čius, C. P. Buvo p 
dvi bažnyčia; visi 
se žvakes; šviesor 
visi maldininkai 
krikšto įžadus.

Po to visiems si 
Tėvo palaiminima

/^m’;kramentu palaimi 

kė kleb. kun. M. 
asistuojant abiem 
riams ir vikarams

Misijų au
Pamaldūs žmon 

tą ir vakarą prip 
parapijos bažnyči 
vo susikaupę, susi 
sijos buvo aukojai 
sų mylimuosius k 
je, kurie randasi 
šaulio dalyse, tai] 
aukojamos ir už I 
tuvą, kuri paverj 
baisiausią vergiją.

Visi maldinink 
džiai meldėsi ir e 
muniją už visus m 
kariuomenėje. T 
maldininkų aukos 
riamos ir už pave 
vynę Lietuvą, kad 
taptų laisva ir ni 
ma.

įj dabar 
asavo pa
či M. A. 

qtarpinin- 
ąrbtuvių

-am pa- 
ąpat dė- 
Jnui ir 
lukelevi- 

. džius jų

Girdėjo viską
Advokatas: — Sakai,; 

girdėjai visą barnį tarp 
dviejų žmonių? Ką jos vjj 
darė tuomet? J

Moteriškė: (liudininkei 
nieko nedarė, tik tylčj. 
klausėsi, ką jo žmona ka 
jo.
Džiaukis, kad einu su tav

Gatvėje eina vyras su z . 
na ir šiaip kalbasi: ]

— Vincai, kaip tu pas 
tei... Pirm vedybų, tu eid si j® pa
su manim linksmas ir pi i ta; 
gyvybės, net ir rankose n M* 
laikydavai. O dabar atš cą; vi* 
piktas ir susiraukęs. E ^’lietuvių 
esi dabar kitoks ? ~ atsto*

— Eik, jau eik... — at 
Vincas. — Dar ką čia p 
manysi. Džiaukis, kad ; 
visi žmonės mato, kad a 
nu drauge su savo žmoi

Baidosi šešėlio
Nakties metu Silveįiakėms 

Bu j a pašoko iš miego ir, 
žadinęs žmoną, sako:

— Magdalena, baisu..] 
ką sapnavau baisią šm

Žmona atsakė jam rar 
asilo pavidale. ,

, Pranas Bekai

Tel. DEW. 5136

ai už pa* 
cuž tran
as Pran- 
jajijpa* 

vaidmenį 
iNareum 
a: poniai

:u!oniau-
neonorai

Trūksta darbininkų
Karo Informacijos Įstaiga 

pranešė, kad paskutiniai ga
mybos apyvartos skaičiai a-J 
tidengia, kad gamyba nusto
jo 3 darbininkų nuo kiekvie
no tūkstančio 1943 m. gruo
džio mėnesį, ir tai buvo pir
mieji tokie platūs nuostoliai 
nuo Perlų uosto. Paskutiniai , 
duomenys rodo, kad iš kiek
vieno 1,000 darbininkų: 43 
apleidžia darbą kiekvieną 
mėnesį, 5 išeina į kariuome
nę, 6 yra atleisti, 51 naujai 
priimamas ir 9 laikinai pa
leisti.

' Andrie- 
čjoscho- 
iąonPos- 

Amber 
i liuke-

sis vai- 
i visiems 
•i^onia- 
ifavių

šiltutis, 
.Sr.vika-

’^bal. 
lapijos 
'iresnės

Jos. Kavalauskž
LIETUVIS GRABORIĮ

Laisnluotas Penna ir New Jen 
valstijose

Nuliūdimo valandoje praši jėgQ. 
šauktis prie manes i

1601 - 03 So. 2nd St. j 4 M

Philadelphia, Pa. ;
..............................................:-MėS

*-----

Misijų tęsi] 
Kovo 27 d., pirm 

vai. vak., tie patys 
v„_ sijonistai pradėjo i 

dėjimą glų kalboje čia gin 
' dvasia; tuvių jaunimui, 
Įdavimą nesuprantantiems

lietuvių radio progra Wa į kams ir nekatalik 
Trečiadienį 7:00 p.m. Sešt 8:00 įhj ne- jOS parapijos Vaik 

Tai dėjo kovo 29 d. 4 
veika* 

i^prisi* 
įištrė* 

Lietu* 
>Ma*

4— ■

Direktorius
ANTANAS DZIKA8 | 

3619 East Thompson Stre< 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2931

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roma
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS j
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa. ' 
Moderniška laidojimo
dėlė, graži koplyčia, erdvi 
keleivinglems sutelkiama 

Viskas nemokamai, 
dieną ar naktį.

jodins

tstali

tų.
Misijų metu 

skelbiami tuojau 
mišių. Vakare- pj 
pamokslai 7:30 va

Misijos baigsis t 
d. 7:30 vai. vakar

Pamaldos už 1
Kovo 25 d. Pan 

jos Apreiškimo šv 
vai. ryte, kleb. k 
Pankus atnašavo 
šv. mišias už Liet 
taiką pasaulyje.

Be galo gražų įs 
kai matei minias ž. 
rie artėjo prie Vieš 
lo ir bendra intenc 
Šventąją Komunij; 
mi už Tew*5" '
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Kovo 19 d. sveikintas Juo
zas Svirnelis, kurs visus ma
loniai pavaišino.

Jonelis

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Šv. Vardo vyrų dr-j a kovo 
26 d. paminėjo savo metinę 
šventę. 8 vai. giedotas mišias 
atlaikė kun. L. Voisiekaus- 
kas ir pasakė pamokslą; visi 
nariai drauge su jaunamečių 
skyriumi ėjo prie Komunijos. 
Lietuviškas giesmes giedojo 
mažasai mergaičių choras. 
Bažnyčioje buvo gražios A- 
merikos, Lietuvos ir šv. Var
do dr-jos vėliavos.

Po mišių, dr-jos salėje bu
vo bendri pusryčiai, kuriuos 
su malda pradėjo K. Nakro- 
šis. Programą vedė J. Kati
lius. Kalbas pasakė K. Na- 
krošis, V. Šūkis, K. Jereševi- 
čius, jaunųjų pirm. J. Kaspa
ras, V. Peteriai^ A. Kamčai- 
tis, rašt. M. Stanonis, biznio 
vedėjas J. Svirnelis. Kalbėjo 
ir naujas narys V. Meikonis.

Ilgą, įdomią, patrijotišką 
kalbą pasakė kleb. kun. L.

i Voisiekauskas. Jis ragino 
veikti ir daboti, kad čia, Ha- 
rrisone ir Keamy, neatsiras
tų Lietuvos neprietelių drau
gija.

Raudonajam Kryžiui su
rinkta 38 dol. 50 c. Lietuvių 
skyriuje dirba J. Kasparas, 
O. Peterytė, E. Katiliūtė, J. 
Paulikaitė.

Skanius pusryčius pagami
no šeimininkės: M. Katilienė, 
A. Peterienė, J. Paulikaitie- 
nė; prie stalų patarnavo O. 
Peteriūtė, E. Katiliūtė, J. 
Paulikaitytė. Joms dr-ja la
bai dėkinga. Vėliau pusryčių 
dalyviai nusifotografavo.

Dr-jos mėnesinis sus-mas 
buvo kovo 13 d. Vadovavo 
vicepirm. K. Nakrošis. Pir
miausia jis pranešė, kad va
sario 17 d. mirė dr-jos pirm. 
Stanislovas Baurušaitis, 44 
metų. Dr-jai vadovavo 3 me
tus, priklausė L. Vyčiams. 
Paliko nuliūdime tris sūnus 
ir žmoną. Palaidotas šv. Kry
žiaus kapinėse, Arlingtone. 
Dr-ja užprašė mišias, pareiš
kė šeimai užuojautą.

Paskirta šios sumos: 5 dol. 
„Darbininko” leidžiamai kny
gai apie Liurdo stebuklus, 
5 dol. seserims pranciškie- 
tėms Pittsburghe, benui 10 
dol. (jie dalyvauja parapijų 
konteste), o anksčiau Lietu- 
tuvos reikalams per draugi
jų sąryšį aukojo 100 dol.

Dr-jos atstovai pranešė a- 
pie sąryšio veiklą, kuri yra 
sėkminga. Pranešė J. Kati
lius, V. Peteris ir K. Nakro
šis.

also communicating with 
Secretary of State Cordell 
Hull.

With every good wish, I am 
Sincerely yours, 

Francis Maloney.

Nuo Senatoriaus Danaher:
My dear Father Kripas:

I am writing to advise that 
your letter of February 28th 
was inserted in the Congres
sional Record for March 3rd, 
a copy of which I enclose. 
Your attention is directed to 
page 2213, wherein you will 
find the text of the commu
nication together with the re
marks of both my colleague, 
Senator Maloney, and my 
own.

Please believe me with eve
ry good wish,

Faithfully yours,
John A. Danaher.

New Haven, Conn.

noje. Klebonas ir rengimo ko
misija kviečia visus geros šir
dies parapijiečius bei lietu- 
vus atsilankyti ir paremti.

Čia noriu trumpai primin
ti, kad yra labai naudinga ir 
prakilnu remti katalikišką 
spaudą. Kurie dar neturit už
sirašę katalikiškų lietuviš
kų laikraščių, padarykit tai 
pirmiausia proga.

M.

vę ir nepriklausomybę, taip 
pat už taiką pasaulyje. Tu
rėjai taip pat susižavėti, kai 
iš vienos pusės ties Viešpa
ties Stalu matei trispalvę 
Lietuvos vėliavą, gi iš kitos 
pusės — Apaštalų Sosto vė
liavą.

Samata

r Britain, Conn. Fricą. Atėję pamatysite, kas 
jis per vienas.

Bus atvaidintas patriotiš
kas, kiekvieno lietuvio šir
džiai malonus vaizdelis „Tė
vynei Kenčiant.” čia išgirsi
me jos vaikelių vaitojimus, 
pergyvensime jos kančias, ža- 
vėsimės jos dainomis ir kan
klėmis.

Po minėtų veikalų išgirsi
me dar jauną gražiabalsę so- 
dalietę dainininkę E. Warnot 
ir sodaliečių chorą.

Mums yra džiugu, kad jau
nimas laikosi prie parapijų, 
dalyvauja lietuviškame veiki
me ir myli savo kalbą, tat 
mūsų pareiga yra juos pa
remti gausiu atsilankymu ir 
įvertinimu jų pastangų. Vi
si,iš arti ir toli, esate kviečia
mi atsilankyti.

Estrellita

Vienmetės
— Kiek turimetiįį
— 40. Kiek tu, kį ngieji šv. Andriejaus
— 45. Z““
— Tai už pekerii)tf inga širdimi 

sime vienmetės.
Naktinis sam

Vincas: Aš turiu į 
ris nemiega nei vieš

Zigmas: Kaip tai’ istų maloniai suteiktos
Vincas: Mat, jis

dirbtuvės sargas j nimai ir linkėjimai su- 
dienos metu.

Pasiliko tas p »
— Žinai, Jonas 

mylįs mane.
— Na, ir kągi tu 

sakei?

Padėka Newark, N. J.

įjos lietuviai Prieteliai:
i šiose 

ose eilutėse išreiškiu 
džią mano padėką 
;oms už paruoštą ir įvy- 
agerbimą mano varda- 
proga.

os, išreikšti širdingi

I manyje džiaugsmo ir 
pimo jausmus. Todėl 
į tikri, kad aš labai 
Inu man pareikštus 
džius Tamstų sveikini- 
’ linkėjimus, ir labai ę- 
ėkingas už suteiktas

Pasakiau «as (]ovanas Qį ateity-

Hartford, Conn.

bus 
ma- 
kas 
pa- 

d iš 
i šv. 
ade- 
kad 
ti tų

kvartesnės1.
— Ką jis?
— Jis suriko: 

telė” ir puolė manį

Teisine

noriu Tamstoms būti 
nors naudingas ir 

u Tamstoms pasitar- 
už tokią gerą širdį.
Ji šiuomi tebūna man 
dar vieną kartą pa

mano pa-Advokatas: Kak. ,.V1C115
negalėjo padaryti^1 y^a 
nios žmogžudystės. ..
stovis, trūkumas iš ,tingai aš noriu dabar 
prigimtas nevikrur 5ti nuosirdžU savo pa- 
sugebėjimas liudiji ?‘ 9’ kleb‘ kun* A* 

Raltin^ia. k 11 uz malonų tarpmin-Kaltinamasis: Pr; 
nas advokate, manę 
ti.

iniu- 
į vie- 
aneš- 
isuo- 
pasi- 
ičiai.
s bu
kas.
•sėjas

i pra
irie šį 
aujus'
, vis 
io ku- į 
aume-

metų 
moto- 
rašyti 
nt ku- 
o. Jie 
yti nu- 
nų.

us 
tiumai 
ičiai ir 
>dukci- 
1 Sky- 
tarimoj 
ais, įs- 
yrų ir 
•iuvime
;bus. Ir 
lieme- 

užsegi- 
i užlen-

ą mano pagerbtuvių 
įmoje ir už gražius pa
is mano asmeniui pa- 

Girdėjovisk 5 žodžius; taip pat dė- 
Advokatas: *un- A. Tamoliūnui ir 

girdėjai visą ban; 
dviejų žmonių? į 
darė tuomet?

Moteriškė: (liut 
nieko nedarė, tik 
klausėsi, ką jo b 
jo-
Džiaukis, kad einii' 

Gatvėje einaųn 
na ir šiaip kalbasi:

— Vincai, kaip;
tei... Pirm vedybų*. )t už talentingai jos pa
su manim linksmi!
gyvybės, net ir iii A. Grigoraičiui už ne
laikydavai. 0 fc
piktas ir susimi Iv. Andriejaus lietuvių 
esi dabar kitoks!

— Eik, jau eit 
Vincas. — Dar h 
manysi. Džiaukis, 
visi žmonės mato.: 
nu drauge su savi I

Baidosi
Nakties meta

Buja pašoko iŠE > a|įau^ a^ visiems 
žadinęs žmoną, ssr ,

— Magdalena, t 
ką sapnavau baii 

Žmona atsakė 
asilo pavidale.

PnM

Į Gabrieliui Jaskelevi- 
!. P., už nuoširdžius jų 
ainius ir linkėjimus; y- 
bterų Sąjungai už pa- 

jvių iškilmes ir už bran- 
ovanas; Seselėms Pran
ams už gražų jų pa- 
, mergaičių vaidmenį 
b; poniai Onai Narcum 
kias jos dainas; poniai 
Sintautienei ir poniai 
raitienei už maloniau- 
uetus; p-lei Eleonorai

•tas žavias dainas;

akompon avimą; vi-

jos draugijų atsto- 
būtent, Moterų Sąjun- 
retininkių, šv. Rožan- 
draugijai, šv. Andrie- 
ildai, šv. Cecilijos cho- 
anley Ryiz Legion Pos- 
■ Auxiliary ir Amber 
, už dovanas ir linkė- 
j visoms šeimininkėms 
darbą ir skanius val-

ns, kurie dalyvavo ma- 
•dadienio pagerbtuvių

Visagalis Dievas tegu 
r visas visada laimina, 
ikingas,

' m. Juozas J. Matutis,
' driejaus liet. par. vika-

Tel. DEW. 5136

s, kaip 
Įstaiga 
muktas 
ą. Nors 
;kų trū- 
lės pre- 
rabužių 
ims ne- 
a nerei- 
eikvoji- 
iktuoja, 
i taupy- 
’dirbant 
perkant

akų
Įstaiga 

niai ga- 
aičiai a-' 
a nusto- 
kiekvie- 

tl. gruo- 
iuvo pir- 
uostoliai 
skutimai, 
iš kiek- 

nkų: ’43 
iekvieną 
ariuome- 
1 naujai 
cinai pa

Jos. Kavai;
LIETUVIS GUI’

Lalsniuotu Pau#^ 
vabtŲ*

nsarinė programa
ladieni po Velykų, bal.
7 vai. vak., parapijos 
jaunesnės ir vyresnės 
•tės bendromis jėgo-

Nuiiadimo vatai »§ia įvairią programą, 
jaukta prie* Us išimtinai lietuvių

Misijos
Misijų metu nuo kovo 19 d. 

šv. mišios prie Didžiojo Al
toriaus buvo atnašaujamos 
kas rytą 6, 7 ir 9 vai.

Tėvas Gabrielius Jaskelevi- 
čius, C. P. ir Tėvas Geraldas 
Motejūnas, C. P. iškalbingai 
skelbė patrauklius ir išganin
gus pamokslus rytais vaka
rais, po kurių sekė Palaimi
nimas su Švč. Sakramentu 
ir\ devocijonalų pašventini
mu.

Kovo 23 d. į dvasinę talką 
buvo atvykę prel. J. Ambotas, 
kun. Ad. E. Gradeckas, kun. 
Kripas ir kun. Ražaitis.

Kovo 24 d. buvo dalinama 
maldininkams Šv. Kryžiaus 
relikvija pagerbti.

Misijų iškilmės
Misijos iškilmingai baigėsi 

kovo 26 d. vakare. Paskutinį 
pamokslą įspūdingai skelbė 
Tėvas Gabrielius Jaskelevi- 
čius, C. P. Buvo pilnutėlė er
dvi bažnyčia; visi laikė ranko 
se žvakes; šviesoms užgesus, 
visi maldininkai atnaujino 
krikšto įžadus.

Po to visiems suteiktas Šv. 
Tėvo palaiminimas. Švč. Sa
kramentu palaiminimą sutei
kė kleb. kun. M. A. Pankus, 
asistuojant abiem misijonie- 
riams ir vikarams.

Misijų auka
Pamaldūs žmonės kas ry

tą ir vakarą pripildė erdvią 
parapijos bažnyčią. Visi bu
vo susikaupę, susimąstę. Mi
sijos buvo aukojamos už mū
sų mylimuosius kariuomenė
je, kurie randasi visose pa
saulio dalyse, taip pat buvo 
aukojamos ir už Tėvynę Lie
tuvą, kuri pavergta kenčia 
baisiausią vergiją.

Visi maldininkai pamal
džiai meldėsi ir aukojo Ko
muniją už visus mylimuosius 
kariuomenėje. Tos pačios 
maldininkų aukos buvo ski
riamos ir už pavergtąją Tė
vynę Lietuvą, kad ji po karo 
taptų laisva ir nepriklauso
ma.

Garsieji žmonės atsako 
Hartfordo Lietuviams

Kai buvo švenčiama Lie
tuvos laisvės diena Hartfor
de, Hartfordo ir apylinkės 
lietuviai priėmė rezoliucijas 
ir jas nusiuntė prezidentui 
Rooseveltui, Secretary of 
State Cordell Hull, Anglijos 
ambasadoriui lordui Halifax, 
Connecticut valstybės Sena
toriams Kongrese Francis 
Maloney ir James Danaher. 
Visi atsakė gražiais laiškais.

Štai jų laiškai:

Nuo Prezidento per Charles 
E. Bohlen, Chief, Division of 
Eastern European Affairs:

My dear Mr. Brynga:
The receipt is acknow

ledged, by reference from the 
White House, of your letter 
of February 20, 1944, and of 
a similar letter of the same 
date to the Secretary of State 
embodying resolutions adopt
ed by the Greater Hartford 
American Lithuanians, com
memorating the twenty
sixth anniversary of Lithua
nia’s Declaration of Inde
pendence.

The views expressed in this 
resolution have been noted, 
and your courtesy in trans
mitting it is appreciated.

Sincerely yours, 
Charles E. Bohlen.

Mirus mylimai motinėlei 
Anastazijai Podelienei, vietos 
pažįstami ir draugai reiškia 
gilią užuojautą pp. Kaziui ir 
Elenai Vilniškiams ir visai 
šeimai. Tegul gerasis Dievas 
sustiprina šioj liūdesio va
landoje ir suteikia gerosios 
motinėlės vėlei amžiną atsil
sį Dangaus karalijoj.

Dėl mirties mylimos ir 
brangios motinėlės, šios pa
rapijos nariai bei visi lietu
viai reiškia gilią užuojautą 
kun. J. Jankauskui nuliūdi
mo valandoje. Tegul Aukš
čiausias suteikia amžiną ra
mybę velionės vėlei danguje.

Rochester, N. Y.

Kovo 20-26 d. buvo misi
jos, kurias vedė kun. J. Vaš- 
kys, pranciškonas. Visus va
karus žmonės lankėsi gau
siai, o kovo 26 d. per visas 
mišias eilėmis ėjo prie Dievo 
stalo. Kun. J. Vaškio pamo
kymai ilgai pasiliks mūsų at
minime.

Šv. Juozapo šventę gražiai 
paminėjom. Pempes matėm 
tik apie J. Dirsos, J. Mociejū- 
no ir J. Rickio pievas.

Praeitą savaitę mirė J. Ra- 
minckas. Palaidotas katali
kiškai.

Montreal, Canada

Kovo 11 d. Vytauto klube 
įvyko Moterų R. Kr. dr-jos 
vakarienė, davusi gražaus 
pelno, bet pasižymėjusi ne
tvarka, nes gavėnios metu 
prie muzikos šokta, kas lietu
vių papročiams koktu. Be to, 
įvyko susikumsčiavimų. Bū
tų geriau padaryta, jei vaka
rienė būtų buvusi parapijos 
salėje ruošta.

1601 • 03 So • lame veikale „Našlai-

Misijų tęsinys
Kovo 27 d., pirmadienį 7:30 

vai. vak., tie patys Tėvai Pa-
paburti pas” išgirsite Marytės sijonistai pradėjo misijas an-

• __ _  ■ i n_ — J.'   rrl 11 IrolkxrHo nio crimiwiam 1 i o_pasikalbėjimą , glų kalboje čia gimusiam lie- 
lietuviškai 

katali-

mti į
su‘ Lietuvos dvasia; Į tuvių jaunimui, 
ludinantį maldavimą j nesuprantantiems 
su motinėlės dvasia į kams ir nekatalikams. Misi- 
kapelį, užtai kad ne-wte ■

lietuvių RADIO' ,žti į savo tėvynę. Tai 
Trečiadieni 7:MpA*

Direkta- 1
Antanas t labartinį sunkų ištrė-

3619 East n®? nūsų žmonių iš Lietu-
Phfladelpfc* g

TelefonuoklteJĮĮ . q Valinčlūtė; Moti-

ai atitinkamas veika- 
ms bent dalinai prisi-

ikale dalyvauja: Ma-

rasia — Petronėlė Ši- 
i; Lietuvos Dvasia — 
asarytė; Motina — M. 
l-itė; Onutė — E. Sa- 
raitė.

(Raman^ ą veikalą, komediją 
is Fricas” suvaidins 

DIREKl^ '®S: Pon*a Perlienė— 
zevičiūtė; Marytė — 

1113 MtV0 tauskaitė; Rita — I. 
Philadelp^ i. Publikai bus progos

Tel. POPlar till

Charlesji M

LAlW

Philadelp#
Moderniška H*?, i pasijuokti matant, 
dels, grafikopU^ ropiai mergaitės pasi- 
keleivingiem ;inkamai priimti tą ne-

Vhk“ nežinomą svetį —dleM*

jos parapijos vaikams prasi
dėjo kovo 29 d. 4 vai. po pie
tų.

Misijų metu pamokslai 
skelbiami tuojau po 6 vai. 
mišių. Vakare - pamaldos ir 
pamokslai 7:30 vai.

Misijos baigsis balandžio 2 
d. 7:30 vai. vakare.

Pamaldos už Lietuvą
Kovo 25 d. Panelės Mari

jos Apreiškimo šventėje, 9 
vai. ryte, kleb. kun. M. A. 
Pankus atnašavo giedotas 
šv. mišias už Lietuvą ir už 
taiką pasaulyje.

Be galo gražų įspūdį darė, 
kai matei minias žmonių, ku
rie artėjo prie Viešpaties Sta
lo ir bendra intencija priėmė 
Šventąją Komuniją, aukoda
mi už Tėvynės Lietuvos lais-

Nuo Department of State 
(laiškas rašytas senatoriui 
Francis Maloney):
My dear Senator Maloney:

I have received your letter 
of February 29, 1944, trans
mitting a letter received by 
you from Mr. Brynga, Chair
man, and Mr. Leonaitis, Se
cretary, of the Greater Hart
ford American Lithuanians, 
in which they embodied a re
solution commemorating the 
twenty-sixth anniversary of 
Lithuanian Independence and 
urging the liberation of that 
country.

You may assure your cons
tituents that the Department 
of State is continuing to give 
serious consideration to the 
problems resulting from the 
situation in Eastern Europe. 
As you are aware, it is the 
policy of the Government of 
the United States to use its 
influence to bring about a 
just solution of these ques
tions, and this policy has 
been enunciated upon nume
rous occasions by officials of 
this Government.

Sincerely yours,
E. Stettinius.

Acting Secretary

Nuo Lordo Halifaxo:
Dear Sir:
Lord Halifax has asked me 

to thank you for your letter 
of February 20th, and to in
form you that the contents 
have been noted.

Yours very truly,
W. G. Hayter

Nuo Senatoriaus Maloney:
.My dear Mr. Brynga:
Please let me acknowledge 

your letter of February twen
tieth (which reached my of
fice today), advising me of 
resolutions adopted at a mass 
meeting of Greater Hartford 
American Lithuanians, spe
cifically urging that I ,,use 
my good offices to liberate 
the Republic of Lithuania...”

I am very pleased to have 
the views of your members, 
and I thank you for writing 
to me.

I am submitting your let
ter to the Senate, and I am

Kovo 19 d. įvyko Moterų 
Sąjungos 33 kuopos susirin
kimas, kuris buvo labai gau
sus nutarimais. Margučių ir 
kortavimo vakaras bus ba
landžio 16 d. sąjungietės O- 
nos Cirvinskienės namuose, 
291 Hamilton St.

Sąjungietės nutarė prisidė
ti prie visų katalikiškų mote
rų draugijų rengiamo korta
vimo vakaro, kuriame kels 
finansus papuošimui altorių 
ir Kristaus karsto Velykų 
metu. Komisijon išrinktos Z. 
Markūnienė, A. Dėkas, M. Jo- 
kubaitė.

Visos narės pasveikino są- 
jungietę Juzę Dičkienę sulau
kus vardinių ir gimtadienio.

Priimta nauja narė, Ona 
Kvaratiejienė, kurią kuopos 
pirmininkė pasveikino ir vi
sos narės su džiaugsmu pri
ėmė į savo tarpą.

Kovo 19 d. įvyko Raudono
jo Kryžiaus lietuvių vieneto 
kortavimo vakaras. Vedėjos 
p. Onos Alf. pastangomis pa
kviesta kalbėti p. Crosbey iš 
Raudonojo Kryžiaus, kuri 
kvietė lietuvius stoti į krau
jo aukojimo legijoną, per ku
rį tūkstančiai gyvybių yra iš
gelbėjama.

Kadangi Amerikos Lietu
vių Tarybos vietinis skyrius 
yra sumanęs New Haveno lie
tuvių vardu ką nors dides
nio ir naudingesnio įteikti 
Raudonajam Kryžiui, ponia 
Crosbey patarė, kad labai 
naudingas būtų „Club Car”, 
kuris važinėja po karo lauką 
ir teikia kariams kavą, užkan 
džius ir gali būti perdirbtas 
į ambulansą. Ponia Alf įga
liota sužinoti kainą ir visas 
informacijas.

Aukos tuojau pradėjo 
plaukti. Teko girdėti, kad mū 
sų geras biznierius Petras ti
sas, kuris užlaiko Package 
Store, pažadėjo $50.00. Pra
šom visų biznierių ir pavienių 
perduoti savo aukas A. L. T. 
valdybai, klebonui ir Raudo
nojo Kryžiaus narėms.

Balandžio 23 d. įvyks ma
sinis lietuvių susirinkimas

Komisija visus kviečia at
silankyti.

Balandžio 2 d. įvyks sma
gus kortavimo vakaras, kurį 
rengia visos katalikiškos mo
terų draugijos. Pelnas gė
lėms — papuošimui Kristaus 
karsto ir altorių Velykų die

Omaha, Nehr.
Mūsų kareiviai

Iš mūsų mažos kolonijos 
yra išėję į kariuomenę virš 
150 jaunikaičių. Kai kurie 
yra pasiekę aukštas vietas. 
Prieš keletą dienų buvo at
vykę atostogų Juozas Lukas 
ir Henry Shudinis. Vienas ir 
kitas jaunikaitis yra pabai
gęs aviacijos mokyklą. Da
bar jiedu yra pakirti vairuo
ti lėktuvus.

Cpl. Lydia Borick (Bara- 
vykaitė) yra marinė. Ji ran
dasi San Diego Calif. Ji dir
ba kaipo raštininkė. Laisves
niu laiku ji lanko sužeistus 
kareivius ligoninėje. Jai ten
ka sutikti kareivius iš Tara
wa ir kitų salų. Lydia džiau
giasi, kad gali padėti sužeis
tiems kareiviams.

Pasekė gražų pavyzdi
P. Benson įtaisė mūsų baž

nyčioje „Flourescent Lite”. 
Tai ne tik duoda šviesos, bet 
ir bažnyčią pagražina. Ponia 
Jakubauskienė pasekė jo pa
vyzdį ir įtaisė panašios rū
šies dvi lempas prie klausyk
lų. Dieve, atlygink jai už gerą 
darbą.

Vietinis.

L. Vyčių judėjimas
L. Vyčių 29 kuopa kovo 26 

d. turėjo metinę komuniją ir 
bendrus pusryčius. Mišios bu
vo 8 vai. Švč. Trejybės par. 
bažnyčioje; jos laikytos už 
narius karius. Kleb. kun. Ign. 
Kelmelis sveikino vyčius už 
gražią veiklą. Po mišių, varg. 
A. Kaminskas vargonais pa
grojo vyčių himną. Tai buvo 
labai malonus siurpryzas — 
gal pirmą kartą mūsų bažny
čioje skambėjo vyčių himnas.

Bendri pusryčiai buvo 
Childs valgykloje. Kalbas pa
sakė kuopos pirm. K. Vaškas, 
apskr. pirm. L. Ketvirtis ir 
Elizabetho narė Helen Zwin- 
gel. _

Šiuo metu yra vyčių vajus. 
Mes kviečiame tėvus patarti 
savo sūnums ir dukterims 
stoti į vyčius. Susirinkimai 
būna kiekvieno mėnesio an
trą antradienį šv. Jurgio dr- 
jos salėje. Priimami kuopon 
nuo 17 metų.

Kariuomenėn iš mūsų kuo
pos yra išėję 31 narys. Užjū
ryje yra šie nariai: Jonas 
Biekša — Airijoje, Jonas Re
meika, Jurgis Mažeika ir Pet
ras Podgalskis — Anglijoje, 
M. Bartininkas ir Wm. Ken- 
nis — Italijoje, Ričardas Le
lešius — Indijoje ir Juozas 
Zwingel — Alaskoje.

Balandžio 15 d. šv. Jurgio 
dr-jos salėje 180 New York 
Ave, Newarke, įvyks New 
Yorko — New Jersey apskri
ties „Leap Year” šokiai.

Sekantis kuopos susirinki
mas bus balandžio 10 d., pir
madienį.

Siunčiame Velykų sveikini
mus visoms kuopoms ir drau
gams.

F. V.

Piliečių Diena
Washington. — Pasirem

damas Kongreso rezoliucija, 
prezidentas Roosevelt pas
kelbė gegužės 21 d. „Aš esu 
amerikietis” diena.

Ši diena skiriama visiems 
naujiems naturalizuotiems 
piliečiams ir Amerikoje gi- 
musiems piliečiams, ką tik 
sulaukusiems 21 metų.

Prezidentas ragina tą die
ną atžymėti ypatingomis iš
kilmėmis.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Bayonne, N. J.
Šv. Mykolo par. jaunimo ir 

moterų chorai balandžio 16 d. 
Atvelykyje, rengia par. salė
je, parapijos naudai, didelį 
koncertą - vaidinimą. Po pro
gramos bus šokiai.

Turėsime vaidintojų grupę 
iš Lindeno ir vietinių. Bus ge
riausių dainininkų iš apylin
kės. Kviečiame įsigyti bilie
tus iš anksto.

Renginio Komitetas

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

N o tą r y Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. ¥.
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BROOKLYNO KRIAUČIŲ LAIMĖJIMAI

Priėmė rezoliuciją už Lietuvos nepriklausomybes išlaikymą. 
— Išrinko tris delegatus į Amalgameitų unijos konvenciją.

Kovo 22 d. buvo kriaučių 
54 skyriaus susirinkimas. Da
lyvavo gana tirštai kriaučių. 
Mūsų raginimai lankyti or
ganizacijų susirinkimus ne
nueina vėjais. Mūsų gerieji 
žmonės per ilgai nemėgo su
sirinkimų, juos paliko Lietu
vos ir viso darbininkiško ju
dėjimo priešams lankyti, ku
rie ir lankydavo... Dabar kas 
kita. Mes raginom ir raginam 
savo žmones, vyrus ir mote- 
ris, kurie tik priklauso darbo 
unijose, ar pašelpinėse orga
nizacijose, klubuose lankyti 
susirinkimus ir sekti daly
kus. Pasekmės jau rodosi. 
Šiokių tokių laimėjimų jau 
turima. Pradžia nebloga...

Kriaučiai yra didelė Brook
lyno lietuvių organizacija. 
Ten priklauso virš 11 šimtų 
žmonių. Niekas neduos me
luoti, kad didžiuma tų žmo
nių yra katalikai, kurie myli 
savo tikėjimą, myli lietuvy
bę, myli būti organizuotais 
ir kovoti už kasdieninį gyve- 

' nimą, kad jis būtų gražesnis, 
geresnis ir malonesnis.

Per metų metus mūsų ka
talikiškoji visuomenė kriau
čių lokale buvo nuneigta, pa
žeminta. Katalikas, kuris ne
pritarė bolševikų užmačiom 

• darbo uniją griauti, jos vado
vybę neigti, buvo niekinamas 
komunistų. Mūsų žmonės su
pranta ir suprato, kad bartis 
su sutvėrimais, kurie neturi 
nei sąžinės, nei padorumo, 
kurie išsižada savo tėvų že
mės Lietuvos, neapsimoka. 
Pasitraukė nuo veiklumo. Ko
munistai tęsė biaurojimą dir
btuvėse ir viešuose susirinki
muose, sueigose. Mūsų paska
tinti atbusti, jie, nors nedrą
siai, lyg nenoromis, vėl pra
deda eiti į darbo žmonių uni
jas ir veikti. Tiesa, pradžia 
nedidelė, bet ji reikšminga ir 
graži, ką matysite iš pereito 
lokalo susirinkimo.

Išklausius iš unijinių įstai
gų pranešimų, eita prie klau
simų. Lokalo taryba pasiūlo, 
kad lankiusiam Amalgameitų 
unijos derektorių susirinki
mus V. Paulauskui būtų pa
aukota 25 doleriai, nes jis iš
eina į kariuomenę. Visų pri
imta ir palinkėta V. Paulaus
kui gražiausio pasisekimo. 
Paulausko vietoje į direkto
rius išrinktas J. Stakvilevi
čius.

Rinkti delegatai į Amalga
meitų Unijos konvenciją, kuri 
bus gegužės 15 ir tęsis iki 19 
d. Chicago j. Komunistai sto
ja už du delegatus, visi lie
tuviai už tris, nes tiek mes 
turime teisę jų siųsti. Unijis- 
tai laimi prieš komunistus; 
nutarta siųsti tris delegatus 
į Amalgameitų unijos kon
venciją.

Kalbama, kiek reiks dele
gatams išlaidoms padengti 
pinigų. Unijistai duoda suma
nymą, kad savaitės uždarbis, 
kelionės bilietas, pragyveni
mas per savaitę — tai ma
žiausiai turi būti mokama du 
šimtai dolerių kiekvienam 
delegatui. Komunistai išsto
ja, kad perdaug. Jie siūlo tik 
150 dol. apmokėti. Diskusijos, 
svarstymai. Laimi unijistai. 
Kiekvienas delegatas gauna 
po du šimtus dolerių.

Eina rinkimas delegatų į 
Amalgameitų unijos 14 kon
venciją. Trijų reikia, o pers
tatoma šeši kanditatai. Agi
tacijos nevedama. Eina rinki
mai. F. Vaitukaitis gauna 61 
balsą, P. Grabauskas — 80, 
J. Buivydas — 85, Ch. Na- 
ciunskas — 81, P. Montvila

— 90 balsų, J. Pranckevičius
— 55 balsus. Pagal didžiumą 
balsų delegatais išrinkti P. 
Montvila, J. Buivydas ir Ch. 
Naciunskas.

Rezoliucijų komisijos ra
portas. J. Buivydas perskaito 
rezoliuciją viršlaikių dirbimo 
klausime, kad būtų mokama 
dirbantiems virš 36 darbo va
landų laikas ir pusė. Priimta 
vienbalsiai. Perskaito algų 
pakėlimo klausime rezoliuci-į 
ją; priimama vienbalsiai. 
Perskaito rezoliuciją Pabalti- 
jos valstybių nepriklausomy
bės gynimo klausimu, kur pa
sisakoma prieš Sovietų Ru
sija kėsinimąsi jas pavergti 
po karo — priimta vienbal
siai.

Skaito rezoliuciją J. Kai
rys, kad būtų mokama už le- 
gališkas šventes; priimta 
vienbalsiai. Skaito rezoliuci
ją Ch. Naciunskas, kad būtų 
aprubežiuota skubinimo sis
tema, nes tas naikina darbi
ninko sveikatą ir muša už
darbio kainą, kas priverčia 
ir neskubų darbininką dirbti 
greičiau, o jeigu ne, tai eiti 
namo su mažu uždarbiu.

Ot ir pasirodo, kad yra rei
kalas ko daugiausia mūsų 
žmonėms susirūpinti savo
mis organizacijomis. Jeigu 
mes nebūtume atėję skaitlin
gai į susirinkimą, aišku, mes 
nebūtume laimėję gerų uni- 
jistų delegatais į konvenciją- 
Mes nebūtume laimėję nei tų 
rimtų ir gerų rezoliucijų. Mes 
nebūtume galėję pakelti nei 
žodžio už Lietuvos ir visų Pa
balti jos valstybių nepriklau
somybės gynimą. Būtų buvę, 
kaip pirmiau būdavo: pa
smerkti unijos vadovybę, 
duot tik Sovietų Rusijai pi
nigų ir tt. Dabar tas nyksta, 
ir nyksta todėl, kad mes gau
siai lankome susirinkimus. 
Net patys komunistai jau ne
drįsta atlįsti su savo raudo
na silke ir erzinti gerus dar
bininkus, gerus patrijotiškus 
lietuvius.

Tiesa, komunistai pyksta. 
Bet to nereikia paisyti. Kai 
negaus mūsų pritarimo, mū
sų paramos, jie pradės apsi- 
mąstyti, kad jie daro blogą 
darbą, niekindami gerus lie
tuvius ir puikius unijistus! 
Gal kai kurie susipras ir liau
sis kurstę vienus lietuvius 
darbininkus prieš kitus. Gal 
nevienas atsikąs tos raudo
nos silkės iki tiek, kad ateis 
pas mus dirbti rimtą darbą 
kaipo lietuvis, kaipo darbi
ninkas.

P. M. Kriaučius

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

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
NARIŲ DĖMESIUI

Brooklyno 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.

Dr-jos narys

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.

Al. Spaičys pirm.

si 
2 d., 
Moterų S-gos 35 kuopos su
sirinkimas. Svarbu pasitarti. 
Balandžio 23 d. bus mūsų 
parengimas. Varg. J. Brun- 
dza su choristais pamargins 
vakarą dainomis. Seselės 
pranciškietės žadėjo išmoky
ti mokyklos vaikučius.

Vakaras pasiseks, jei vi
sos narės dirbs, bilietus pla
tins. Daugiausia bilietų iš
platinusi sąjungietė bus ap
dovanota.

Visas susirinkiman kviečia
Pirmininkė

sekmadienį, balandžio 
tuojau po sumos, bus

Bažnytinis koncertas
Verbų sekmadienį, lygiai 

šeštą vai. vakare, par. bažny
čioje įvyks bažnytinių kūri
nių koncertas. Kas įdomau
jasi, verta atsilankyti. Įžan
gos nebus.

Šį koncertą rengia parapi
jos choras, vadovaujant muz. 
J. Brundzai. Bus svečių so
listų.

Po koncerto bus užbaigi
mas rekolekcijų, kurias veda 
tėvas Alfonsas, pasijonistas.

Angelu Karalienės 
Parapija

Kovo 26-28 d., 40 vai. at
laidai praėjo didžiausiu pasi
sekimu. Žmonės lankė bažny
čią gausiai. Visi naudojosi 
Dievo malonėmis. Bažnyčia 
Seserų pranciškiečių suma
numu buvo nepaprastai gra
žiai papuošta. Didysis Alto
rius skendo gyvose gėlėse. 
Rekolekcijos, kurias vedė 
kun. St. Stonis, irgi baigėsi 
sėkmingai.

Šv. Vardo Draugijos ben
dra šv. Komunija bus Vely
kų rytą. Kadangi tas pripuo
la Velykų Dienoje, tai na
riams paliekama laisvė. Ku
rie norės, galės eiti prie Ko
munijos 6 vai. mišių metu, 
kiti — galės vėlesnių mišių 
metu.

A. R. KRYŽIAUS VAJUS PRATĘSTAS
♦------------------------------------- ------------------

Kovo 26 d. Apreiškimo par. 
salėje, 4 vai. popiet, Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus Lie
tuvių Komitetas buvo suren
gęs prakalbas.

Buvo parodyti judomieji 
paveikslai, atvaizdavę Rau
donojo Kryžiaus veiklą. Kal
bėjo R. K. atstovė Mrs. Fi
sher, kuri pažymėjo apie A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
neseniai nusiųstą Lietuvon 
vaistų rinkinį. Kalbas pasakė 
Komiteto pirm. adv. K. Jur- 
gėla, ,.Tėvynės” red. Pr. Ba
joras ir ižd. D. J. Averka 
(pranešė apie stambesnius 
aukotojus).

Per prakalbas padaryta 
rinkliava. Aukas rinko Ona 
Osteikienė, EI. Matulonytė, 
Helen Strogis, Mary Barkus 
su dukrele Dorothy, Blanche 
Vaškas ir St. Subatienė. čia 
aukų surinkta 154 dol. 37 c. 
Komitetas giliai dėkingas 
kleb. kun. N. Pakalniui už su
teikimą salės.

Komiteto iždininkui D. J.

LANKĖSI SVEČIAI

Šiomis dienomis „Ameri
kos” įstaigoje lankėsi Hart
fordo klebonas prelatas Jo
nas Ambotas, Waterburio A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
pirm. Dr. Petras Vileišis, L. 
K. Susivienijimo sekr. Vincas 
T. Kvetkas ir ižd. J. Joneika.

Prel. J. Ambotas dabarti
nėse „Amerikos” patalpose 
buvo pirmą kartą. Jis labai 
domėjosi mūsų įstaiga.

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.

Pamaldų tvarka:
Didžiajame Ketvirtadieny 1 

9 vai. mišios ir procesija; Di €7 Vdl. lliloiuo 11 £11 Ubuol J CL , JLz. 

Averkai, be jau anksčiau pra- Penktadieny 8 vai. mišios ir 
neštų sumų, šią savaitę įtei- procesija į grabą; 7:30 vai. i 

|vak. Kryžiaus Kenai ir pa
mokslas; D. šeštadieny 7:30 
vai. šventinimas ugnies, van
dens ir žvakių ir mišios; 7:30 
vai. vak. kompletorium pa
maldos.

Velykose: 5:30 vai. ryte 
Prisikėlimo mišios ir proce
sija; kitos mišios: 8, 9, 10, 11 
ir 12:15.

kė surinktas aukas:
Kun. J. Gurinskas, New 

Yorko Aušros Vartų par. kle
bonas, — 98 dol. 15 c.; Liet. 
Soc. S-gos 19 kp. (vakarienės 
dalyvių rinkliava) — 56 dol. 
10 c.; Armakausko siuvyklos 
darbininkai per A. Kivytienę 
— 54 dol. 25 c.; Nat. Stilso- 
nienė — 16 dol. 50 c.

Šią savaitę ponios Helen 
Strogis ir Mary Barkus ap
lankė kelias siuvyklas, kurio
se paprašyta aukų.

Oficialiai Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vajus baigiasi 
kovo 31 d., bet jis dar pratę
siamas kuriam laikui.

Visi lietuviai prašomi įteik
ti savo aukas per Lietuvių 
Komitetą. Aukos mielai pri
imamos ir už jas duodamos 
pažymėjimo kortelės parapi-

Pavykę paveikslai
Kovo 19 d. tretininkų su

ruošti paveikslai apie moti
nos Cabrini gyvenimą labai 
pasisekė. Salė buvo pilna 
žmonių. Buvo atvykusių ir iš 
Brooklyno ir apylinkės. Pa
darėme parapijai gražaus pel
no.

Nuoširdžiai dėkojame kun. 
t—y—j-yy yyy-y į P. Lekešiui ir kun. J. Karta-

jų klebonijose, laikraščių Js-1 vįčiUi už pagelbėjimą ir atsi- 
taigose, radiju vedėjų rasti- lankymą, seselėms pranciš- 
nėse. Visais vajaus reikalais kietėms už atsilankymą, ypač 
maloniai prašome kreiptis į ug platinimą bilietų komisi- 
komiteto pirm. adv. K. R. jaį, kurią sudarė J. Kunickie- 
Jurgėlą (359 Union Avė.), ng, Zaunienė, M. Zemlaus- 
vicepirmininkus J. Ginkų kienė, O Laukaitienė, P. Ra- 
(495 Grand Str.) ir J. Valai
tį (179 So. 2nd Street), sekr. 
Izabelę A. Laučkienę, ižd. D.
J. Averką (222 So. Ninth 
Street) Brooklyne — kur 
kam patogiau.
A. R. K. Lietuvių Komitetas

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta į

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Gi likus
495 Grand Street, Brooklyn, N. ]

New York, N. Y
Pamaldų tvarka

D. Ketvirtadieny pamaldos 
nuo 8 vai. ryto; D. Penktadie
ny — pamaldos nuo 8 v. v.; 

j 12-3 vai. popiet bus trijų mer
dėjimo valandų pamaldos; D. 
šeštadieny — pamaldos nuo 
8 vai. ryto; mišios 9 vai.; iš
pažintys 4-6 ir 7-8 vai.

Velykose: Prisikėlimo mi
šios 6 vai. ryte; kitos mišios 
— 8, 9, 11 ir 12:15 vai.

Balandžio 3-9 d. bus reko
lekcijos, kurias ves kun. J. 
Vaškys, pranciškonas. Pa
mokslai kiekvieną vakarą 8 
vai.

ganytojas 
vartus į dan-

Pavieniai asmenys: 1 įįiuKristus 
rie turi pajamų daugiau 
$2,700 metams iš algų, i 
rių daromi išskaitymai 
ba 2. su pajamomis dai 
nei $100 iš šaltinių kit 
nei algos, iš kurių daroi 
skaitymai ir sudarą paki 
mai pajamų, reikalauji 
sugrąžinimo.

Vedę: 1. kurie turi pa 
(pavieniai ar kartu) dai 
kaip $3,500 iš algų, iš 
daromi išskaitymai, ! 
kaip 2- viršuje.

Asmenys, kurie ii 
blankus pernai rugsė; 
gruodžio mėn., greiči 
gaus blankus paštu iš B' 
of Internal Revenue..' I

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.

NAUJI PILDYMAI

PARDUOD

AMERIKOS I
LIKŲ VISI
KULTŪRINI

SAVA

EINA KAS

;4h

linksma- ' . «ivi •_ !

įsikūniji-

antspau- 
Jtsos ir Gy-

s Amerikai 
šauliui Jais- 
milausomy-

įogaus tik
ra siekimas 
įsavoKū-

j Aleliuja! 
r.® Ameri-

Entered as Secom
Office at Brookb

šventė
ms" skaity- 
įdirbius ir 
-rm spau
di širdies sa-

jįtansPrisi- 
jji didžiausia
į w visų 

■ ai švenčių

;«tas išvedė 
;;j klaikumos, 
'įimpęs pir- 
,'dimu. Nu- 
/ftistusgrą- 

laimė
simą, kurį

Įžgrindo kri- 
jęnžtylėji-

didžiausio

Geri, pigūs, patogu 
mai. Gerose vietose. I 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, ki ^Aleliuja vi- 
ko prašo. Apdraudžiu 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph VaslunW^os ir
i saro poli-

Real Estate Insurai
496 Grand St., Brooklyn,-

Tel. EVergreen 7-lff|>aiS'Bet

Iki balandžio 15 d. maž
daug 15,000,000 asmenų turės 
išpildyti savo numatomas 
1944 metams pajamų blankas 
ir siuntimo metu jie turės į- 
mokėti mažiausia vieną ket
virtadalį nuo skirtumo numa
tomų išskaitymų ir numato
mų pilnų taksų 1944 metams, 
jeigu tie taksai prašoka iš
skaitymus.

Tie, iš kurių bus reikalau
jama išpildyti blankas ir mo
kėti dalį taksų balandžio 15 
d. yra maždaug tie patys as
menys, kurie tai turėjo pada
ryti praėjusių metų rugsėjo 
mėn., kaip:

2 laikraščiai, 
HeraldTri- 

zlitikos vedi- 
anka Ru
as yra re- 
3b kiekvie- 
ųripažino i- 
liiusybę, jis 
aori, kaip 

atybiy, ryti- 
Ub Suomi- 

NEwtown 9 - 5972 k — 
Tribune" 

aioiiijiipri- 
"J ikoStali- 

hdabūsian-

žickienė, Protašienė, Rinkevi- 
čienė, Zavistinavičienė, Šim
kienė, Tarnauskienė, Viš- 
niauskienė, Mackevičienė, 
Razminienė, Savickienė, Kle- 
sevičienė, Grigaliūnienė, Pa- 
lubinskienė.

Nuoširdus ačiū visiems; at
siminsime savo maldose.

Tretininkų Taryba

Clement Voketa
Advokatas

41-40 —74t h Str

... Anų 
kvepalų i 
pą, sauk 
kapo anį 
Įėjusios 
drabužiu 
rėno, kuiugnies prasidės 7 vai. ryto. 

Po to seks vandens šventini
mas ir Mišios. Mišių pabaigo
je bus trumpi Mišparai ir gie
dama Aleliuja. Vakare 7:30 
vai. Bus Kompleta ir sako
mas pamokslas. Bažnyčia bus 
atdara iki 10 vai. vakaro. Bus 
klausoma išpažinčių.

Velykų Dieną pirmos mi
šios ir procesija bažnyčioje 
prasidės 6 vai. ryto. Mišių 
metu bus pamokslas, o po mi
šių palaiminimas Švč. Sakra
mentu. Kitos Šv. Mišios bus 
paskelbta vėliau.

Jackson Heights, N.

ANGLUMinėjo juozines
Šv. Juozapo dienoje pas V. 

Zabielskį, 6128 56 Rd., minė
jo juozines Juozas Kivy ta, 
Juozas Kučinskas ir sūnus 
karys, Juozas Jasaitis ir Juo
zas Protašius.

Juozinėse atlikti gražūs 
darbai. Raudonajam Kryžiui 
surinkta 15 dol., kurie įteik
ti vietinio skyriaus pirm. O. 
Osteikienei. Be to, šeiminin
kei P. Šlapikienei surinkta 
13 dol. dovana, už kurią ji la
bai nuoširdžiai dėkojo.

Valgius pagaminti padėjo 
p. Zabelskienė. Rengėjom bu
vo Ona Kučinskienė ir Anta
nina Kivytienė.

Verbų ir Didžiojoj Savai
tėje mūsų bažnyčioje bus šio
kia tvarka:

Verbų sekmadienį, pirmos 
mišios bus 8 vai. ryte. Prieš I 
mišias bus verbų šventini
mas. Verbos bus dalinamos 
žmonėms per visas mišias. 
11 vai. ryte prieš mišias bus 
verbų procesija bažnyčioje. 
Vakare 4 vai. bus Graudūs 
Verksmai ir Palaiminimas 
Švč. Sakramentu.

Pirmadienį mišios bus kaip 
paprastai — 8 ir 9 vai. Vaka
re — Stebuklingojo Medaliko 
Novena 7:30 vai. lietuviškai, 
8:15 vai. angliškai.

Antradienį ir trečiadienį, 
kaip paprastai. Trečiadienio 
vakare 7:30 vai. bus Graudūs 
Verksmai ir Palaiminimas. 
Po pamaldų bus klausoma iš
pažinčių.

Ketvirtadienį vienerios 
mišios 8 vai. ryto. Po mišių 
Švč. Sakramentas bus nuneš
tas procesijoje į paruoštą vie
tą. Bažnyčia bus atdara visą 
dieną iki 10 vai. vakaro.

Penktadienį pamaldos baž
nyčioje prasidės 8 vai. ryto. 
Po pamaldų — Kryžiaus ati
dengimas ir pagerbimas. Švč. 
Sakramentas bus nuneštas į 
pataisytą altoriuje grabą ir 
išstatytas viešai pagarbinti. 
Bus giedama „Verkit ange
lai.” Bažnyčia bus atdara iki 
10 vai. vakaro.

Šeštadienį pašventinimas

Gyvojo Rožančiaus Draugi
jos bendra Komunija bus šį 
sekmadienį 9 vai. mišių me
tu. Po pietų, 4 vai. po Grau
džių Verksmų bus procesija 
ir Litanijos giedojimas. Na
rės prašomos skaitlingai da
lyvauti.

REIKIA ŠEIMININKĖS

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

F. Viksva
New Egypt, N- J.

REIKALINGA

Buvusi

SUSILAUKĖ DVINUKŲ

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

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

Saugok Savo A„ ,, 
*1 „Herald 
1 tėra toks, 
-stelbti tei
smą. Mažų- 
lafe ne ma- 
‘hsevelt ir 
S® Hull į- 
^ijdės- 
įgrįstas At-

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūrėji 
AKINIAI prieinamiaus 
kainomis pagal jų rūši

Si ištaiga įsteigta prieš 40

OPTOMETRISTAS — OPTI

394-398 Broadway, Brooklyn, Mi budi, 
Vyriau

Londone 
kraštis „Ca1 
pabrėždamas 
gyventi nepr: 
nimu, savo š. 
sario 25 d., pi 
korespondent 
apie dabartii 
voje:

Požeminis 
voje gyvas, 
tieji Lietuvos 
visos Lietuvi 
kius: nė vien 
ri išvažiuoti

Generolas 
tinį Prancūzi 
komitetą įsik 
tus. Vienas ; 

■savoslaptą komisijonieri 
į misijonieriur 

Kai Prai 
prieš Vokie 
kraštui grės 
jus, Prancūz 
nerėmė savo 
Jų vadai slė] 
prievolės. Pr; 
tai tik tada p 
naciams, ka 
prieš savo 
Staliną.

Keičiasi k 
žmonės, — s 
gal niekas 1 
keistis ir v; 
komunistai! 
neklystantis 
le, ir jau vis 
pasidaro!

LIETUVIŠKA jį™;

A Jj U 0 E ^puslapyje.

Karšti Užkandžio
KASDIEN į

Patogi Vieta Ūžė jin
Su MOTERIMS I

DIDELIS PASUI
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDA
411 Grand Stre

Brooklyn, N. Y.į

iffio turinį

Tel. GRainarcy 7-7697

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

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

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

Marytė Fiore (Juozapai- 
tytė), dabar gyvenanti Port
land, Me., kovo 26 d. susilau
kė dvinukų — dviejų sūne
lių. Naujagimiai ir« motina 
labai geros sveikatos.

M. Fiore per daugel metų 
gyveno Brooklyne; į Maine 
valstybę išsikėlė pernai su 
savo šeima. Yra ne tik „Ame
rikos” skaitytoja, bet ir ar
tima jos rėmėja.

Sveikiname laimingus tė
velius, jų dukrelę ir naujuo
sius įpėdinius.

SL.
i

a
kreipkitės:

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

i
i

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

v |
S

the Mthuamms
M.
• FRIDAY • SATURDAY

WBNX. 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFA 
65 - 23 GRAND AVEN 

Maspeth, N. Y.

Rgc!?o Voice of 
i p. 

MONDAY • WEDNESDAY 

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y. 
EVergreen 8-7871

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

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR  AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš 
lyginimą, plasteriavimą, šaligat 
vių cementavimq ir kt. darbus.

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