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apiją ir vėl eina var
io pareigas. Linkime 
usekimo.

5 KONCERTO

Jofe-.Įtusija nuoširdi ir ma- 
votas J buvo 1939 metais, 
Laidojjįlma Lietuvai Vilnių, 
žėsl3įj|škėjo 1940 metais, 

pino pulkai užgriuvo 
| Tas veidmainiavi- 
llabiau ryškėja šian- 
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pint to, reikia tikėtis, 
r Paleckis, tiek šioj 
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į Informacijos dirvoj 
toks platus, kad tik 
aingam atlikimui rei- 
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raugijų konferencija 
ii suprato.
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lojami, tremiami, Žu
liam e krašte jie randa 
pastogę, globą, saugu- 
fteisių lygybę pilnoje 
Įe. Akivaizdoj rudų, 
lų ir kitokių diktato- 
on žmonės geriau gali 
įti ir suprasti, kaip 
r yra laisvė ne tik pa

jus asmenims, bet ir 
J|Ws.

butiniu laiku komunis- 
Įiikraščiuos plūstelėjo 
bu literatūros, atsiųs- 
IRusijoj esančių Lietu- 
Mševikėlių. Tai visokios 
^apysakos, fronto apra-

kia pasakyti, kad Mask- 
sovietų režimas išdžio-

Telegrama Prezidentui.
The Conference of delegates of the Lithuanian Ameri

can Societies of New York and New Jersey, assembled at 
the Hotel Pennsylvania in New York City, reaffirms its 
constituents’ support of your able leadership in war and of 
the aims of the Atlantic Charter in peace. The Atlantic 
Charter faces its first test in peace settlements. We believe 
that small, peaceful and progressive states must all share 
in peace responsibilities, rather than rely on a domination 
by force of arms of several great powers. As the Atlantic 
Charter faces its greatest test, we believe that the present 
moment is most opportune for you to re-affirm your views 
and to re-state the determination of the American people 
to restore the sovereignty of all European victims of totali
tarian aggression — most particularly to restore the sove
reignty of Lithuania, Latvia and Estonia.

Už Pirkimą Pergalės Laivo
WHEREAS, the Conference of Lithuanian American 

Societies of New York and New Jersey, held on the 14th day 
of May, 1944, at the Hotel Pennsylvania in the city of New 
York, has been called primarily to help co-ordinate the war 
effort of the associated organizations; and

WHEREAS, the Americans of Lithuanian extraction 
are doing their best in backing the attack upon the enemies

Rusai Atiduosią Lenkams Vilnių
ITALIJOJ SĄJUNGININKAI LAIMI

of the United States to hasten the Liberation of the op- botažninkams suardžius gele-
pressed European and Asiatic peoples; and

WHEREAS, the Lithuanian Americans of the States 
of New York and New Jersey have vigorously participated 
in the first four War Loan Drives and have a Liberty ship, 
a number of bomber;
to

Neapolis. — Sąjungininkų: vokiečiai traukias į naujus į- 
kariuomenei Italijoj sekasi 
geriau, negu buvo manyta 
prieš pradedant dabartinius 
puolimus. Jau yra paimta 
daugiau kaip trys tūkstan
čiai vokiečių ir pasistumta 
pirmyn fronto linijose.

Amerikos kariuomenė pri
siartino prie Farmijos, dides
nio miesto prie geležinkelio 
tarp Romos ir Neapolio. Be 
anglų ir amerikiečių, Itali
jos fronte sąjungininkų pu
sėje dar kovoja prancūzai, 
lenkai, pulkai iš Indijos ir ki
tų tautų kareiviai.

Vokiečių laikomoj dalyje, 
arčiau prie Romos, vyrauja 
sumišimas. Lėktuvams ir sa-

sitvirtinimus, kuriuos jie pa
vadino Adolfo Hitlerio linija. 
Sąjungininkai jau yra pra
laužę ją ir nusistūmę tolyn.

Sąjungininkams padeda ir 
laivai, kurie iš jūros apšaudo 
vokiečių susisiekimo linijas 
ir tvirtoves.

Adrijos jūros pusėje dides
nių mūšių nebuvo.

MIRĖ SERGIUS

ambulance planes and jeeps credited 
their war bond purchases; and

WHEREAS, the Fifth War Loan Drive is about to start 
hasten the victory of the United Nations,

NOW, therefore, be it
RESOLVED, that the Lithuanian Americans of New 

York and New Jersey form local committees to help their 
state chairmen and the War Finance Staffs to achieve the 
goal of oversubscribing their quotas; and be it further

RESOLVED, that the Lithuanian Americans of the 
State of New York set as their goal during the Fifth War 
Loan Drive an amount sufficient to credit a Victory Ship 
„S. S. Lithuania” to their purchases; and be it finally

RESOLVED, that this Conference express gratitude 
to the New York and New Jersey War Finance Staffs of 
the Treasury Department for their helpful co-operatiblT.“'

American Red Cross
The Conference of Lithuanian American Societies of ' 

the States of New York and New Jersey, assembled on the 
14th day of May, 1944, at the Hotel Pennsylvania, in the ■ 
City of New York, having heard the report of the Lithua- ' 
nian American Council Committee of the Red Cross 1944 
War Fund, unanimously voted to express gratitude to the 
American Red Cross for its untiring efforts to alleviate 
suffering throughout the world.

to

žinkelius ir sutrukdžius su
sisiekimą, sunku gyvento
jams pristatyti maisto. Didė
jant mūšiams, apie pusė mi
lijono italų bėga nuo kovos 
ruožo, traukdami į Romą, kur jį 
jau ir taip trūksta žmonėms 
pastogės.

Nuo Florencijos į pietų pu
sę Italijoje beveik nėra jokio 
susisiekimo traukiniais. Tik

Londonas. — Gegužės 15 
d. Maskvoje nuo kraujo iš
siliejimo galvos smegenyse 
mirė metropolitas Sergius, 
Rusijos stačiatikių metropo
litas, sulaukęs 78 metų.

Sergius per daugel metų 
skaitėsi laikinuoju Rusijos 
patriarchu, kol pernai, rug
sėjo 8 d., Sovietų valdžia lei
do Rusijos sinodui paskelbti 
-į metropolitu.

Londonas. — New Yorko 
„Herald Tribune” korespon
dento Herbert M. Clark pra
nešimu, Rusija ir Lenkija ne
trukus galinčios atnaujinti 
santykius. Abi pusės sutin
kančios padaryti nuolaidų, 
kaip rašo „Observer”, o tas 
nuolaidas pataręs Amerikos 
valstybės departamentas.

„The Observer” rašo, kad 
Maskva priėmusi Washingto- 
no patarimą atsisakyti Kur- 
zono linijos ir jau esanti pasi
ruošusi pripažinti lenkų tei
ses į Lvovą pietrytinėje Len
kijoje ir į Vilniaus sritį.

Be to, netrukus lenkų vy
riausybėje būsią pakeitimų.

Apie tai praneša ir United 
Press korespondentai. Gegu
žės 15 d. iš Londono J. Ed
ward Murray („New York 
World-Telegram”) pranešė,

kad Rusija esanti pasiruošu
si „grąžinti Vilnių ir Lvovą 
pokarinei Lenkijai”, jei len
kai Londone atsisakytų pre
zidento Vladislovo Račkievi- 
čiaus. Apie Sovietų naujas 
pažiūras Londonui ir Wa- 
shingtonui pranešęs Ameri
kos ambasadorius Maskvoje, 
p. Harriman.

Sovietai Vilniaus ir Lvo
vo atžvilgiu pakeitę savo nuo
mones po to, kai raudonoji 
kariuomenė pradėjo bendra
darbiauti su lenkų požemio 
kariuomene.

Washington. — Valstybės 
sekretorius Hull pasikalbėji
me su spaudos atstovais pa
reiškė, kad jis nežino apie jo
kius Rusijos-Lenkijos ginče 
pasiūlymus, kurie turėtų A- 
merikos vyriausybės paramą.

LIETUVOJE GLAUDUS VIENINGUMAS

ŽUDO GRAIKUS
Kairas. — Gegužės pirmo- 

automobiliais ir lėktuvais ga- mis dienomis vokiečiai nužu- 
lima pristatyti maisto į pie- dė 2,000 graikų vyrų, keršy- 
tinę Italijos dalį, esančią po darni už nužudymą vieno vo- 
vokiečiais. kiečių generolo ir dviejų ka-

Nuo sąjungininkų puolimų rininkų.

Having actively participated in the 1944 War Fund pareikšta, kad sovietų ka- 
paign, the Lithuanian Americans are particularly riuomenė yra pasiruošusCampaign, the Lithuanian Americans are particularly 

grateful for two outstanding activities which are dear to 
them:

1. The presence of the American Red Cross at the side 
of our men and women on the fighting fronts and in the 
Army and Navy establishments; and

2. The continuing effort of the American Red Cross 
to establish direct contact and to extend relief to the Lithu
anians, Latvians and Estonians enslaved incommunicado by 
Russia, and to provide most needed medicaments to the 
Lithuanians enslaved by Germany — the latter effort hav
ing recently been crowned with success.

The constituent membership of the organizations re
presented at this Conference pledges its full share of con
tributions to the Red Cross War Fund in the future.

vino ir pražudė ne tik tų ra
šytojų teisingumo, savigar
bos jausmą, kada vietoj au- 
kojęsi Lietuvai, jie ją nori 
parduoti Maskvai, kad ši vėl 
žudytų ir tremtų lietuvius už 
Uralo, bet ir jų gabumus, jei 
kuris dar jų turėjo: dabar 
spausdinamos jų apysakos, 
eilės yra sausos, nuobodžios, 
dirbtinės ir, rodos, per prie
vartą rašytos.

Matyti, Maskvos komisarai 
galvoja, kad kaip jie gali už
sakyti tokius ar kitokius ba
tus, taip lygiai turi teisę už
sakinėti tokiomis ir kitokio
mis temomis bei mintimis li
teratūrą. Vaisiai aiškūs — tai 
ne literatūra, o sausi pamfle
tai, plokščia propaganda, vie
nodas kurpalis.

Popiežius Pasakys
Naują Kalbą

Berne. — šveicarų žinio
mis, gegužės 28 d. viešai kal
bės popiežius Pijus XII.

Manoma, kad popiežius tu
rės svarbų pareiškimą.

rin- 
aiš- 
Ba-

SLA. centro valdybos 
kimai susilaukė visokių 
kinimų. Bolševikai adv. 
gočiaus pralaimėjimo prie
žastimi laiko jo dalyvavimą 
bendrame Amerikos lietuvių 
darbe, o „Naujienos” — bol
ševikų agitaciją už adv. Lau
kaitį.

Bet tikroji priežastis glū
di visur kitur. Adv. Bagočius 
pralaimėjo tik todėl, kad per
nai jis dalyvavo viename bol
ševikų sudarytame komitete 
ir net sakė prakalbą bankie- 
te, kur sėdėjo vyriausias lie
tuvių bolševikų Amerikoje 
prižiūrėtojas, atsiųstas iš 
Maskvos.

Tai buvo didelė Bagočiaus 
klaida. Klaidų visi padaro, 
bet Naujosios Anglijos lietu
viai SLA. nariai tokios klai
dos nepamiršo ir nedovanojo.

SLA vicepirm. Mažukna 
rinkimus irgi prakišo vien tik 
todėl, kad pataikavo bolše
vikams.

RUSAI PASIRUOŠĘ NAUJAM PUOLIMUI ___ ' *
Maskva. — Ilgame rusų vo-' 

kiečių fronte paskutinėmis 
dienomis nebuvo jokių žy
mesnių susirėmimų. Sovietų 
lėktuvai bombomis apmėto 
vokiečių susisiekimo linijas. 
Paskiausiai rusų lakūnai puo
lė Polocko miestą.

Per Maskvos radiją buvo

Atvyko Atstovai
Washington. — Čia yra at

vykę Amerikos ambasadorius 
Anglijoje John G. Winant ir 
ambasadorius Rusijoje W. 
Averell Harriman.

Abu atstovai atvyko pada
ryti pranešimų prezidentui ir 
valstybės sekretoriui.

LKFSB. gavo pranešimą 
nuo savo korespondento iš 
Europos, kuriame patvirtina
ma žinios apie patriotinių 
grupių vieningą veiklą Lietu
voje: 1943 m. spalių 14 d. 
Lietuvių Tautos Sąjunga, 
Liaudininkai, Lietuvos Lais
vės Kovotojų Sąjunga, Tau
tininkai, Socialdemokratai, 
Krikščionys Demokratai ir 
Lietuvos Frontas pasirašė 
bendrą deklaraciją, kurios 
tekstas jau pasiekė užsienį.

Lietuvoje kol kas nėra lai
kinosios vyriausybės, bet ji 
gali greitai atsirasti. Minėto
sios stambiausios politinės 
organizacijos sutaria vienin
gam darbui: išlaisvinti Lietu
vą ir atkurti ją demokrati
niais pagrindais.

Šiam patrijotų darbui la
bai kliudo , naciai, bet ir bol-

ševikai visokiais būdais sten
giasi patrijotų darbą apsun
kinti. Mums praneša iš Eu
ropos, kad kai tik Lietuvoje 
susidarė iš visų pakraipų 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas, tai bolševikai neužilgo 
sudarė vadinamą Lietuvos 
Išlaisvinimo Sąjungą. Kadan
gi Lietuvoje veikia slapta ka
rinė organizacija „Lietuvos 
Frontas”, tai bolševikai, at
spausdinę už Lietuvos ribų 
lapelius „Tautos Fronto” var
du, paskleidė Rytų Lietuvoje. 
Bolševikai stengiasi vartotoj 
labai panašius organizacijų 
ir laikraščių vardus, kad tik 
suklaidintų patrijotiškai nu
siteikusius Lietuvos žmones 
ir sutrukdytų lietuvių pilnos 
nepriklausomybės siekimus. 
Jie vis siekia Lietuvą įjungti 
į bolševikų valstybę.

Lietuvių Balsas Laukia Invazijos
naujiems mūšiams ir smog
ti priešą, padedant anglų ir 
amerikiečių armijoms.

Rusijos ambasadorius Lon
done pažymėjo, kad artinasi 
lemiamų mūšių valanda.

Orlemanski Atgavo
Kunigo Teises

Springfield. — Po keturi;] 
dieni] bausmės už kelionę be 
leidimo į Maskvą, lenkų pa
rapijos klebonas kun. Ori e- 
manski vėl gavo iš savo vys
kupo leidimą laikyti pamal
das ir grįžti į savo parapiją.

Orlemanski Spriengfieldo 
vyskupui parašė laišką, ku
riame atsiprašė, kad buvo 
nepaklausęs savo vyresnių
jų nurodymo ir Bažnyčios 
nuostatų, o taip pat kad ne- 
parodęs reikiamos pagarbos 
bažnytinei vyresnybei. Jis pa
sižadėjo atsisakyti nuo viso
kio veiksmo, kuris nesuderin
tas su Katalikų Bažnyčios 
tvarka.

Gabena Fabrikus

Detroite Nedirba 
60,000 Asmeny

Detroit. — šiame mieste ir 
apylinkėje apie 60,000 dar
bininkų šiuo metu liovėsi dir
bę 25 fabrikuose. Daugiau
sia nustojo dirbę Packard fa
brikuose, būtent, apie 35,000 
žmonių.

Karo pasekretoris Patter
son pareiškė, kad dabartinis 
streikas Detroite yra vienas 
ir rimčiausių nuo pat šio karo 
pradžios. Tai gali atsiliepti 
lėktuvų gamyboje, 
streikas užsitrauks.

Kolumbijos lietuvių memo
randumas, kurs buvo įteiktas 
Anglijos, Amerikos ir Kolum
bijos vyriausybėms dabar, iš
spausdintas puikiame leidi
nyje „Cronica Diplomatica”. 
Po memorandumu pasirašė 
Dr. S. Sirutis, kun. N. Saldu- 
kas, M. Tamošiūnas ir G. Fel- 
dmanas.

jeigu

Mažins Išlaidas
Washington. — Ateinan

čiais fiskaliniais metais vi
sos karo išlaidos bus suma
žintos 8,300,000,000 dolerių. 
Apie tai pranešė pats prezi
dentas Rooseveltas.

Iš tos sumos apie puspenk
to bilijono dolerių bus suma
žinta iš Laivyno dapartamen- 
to biudžeto ir trys bilijonai 
iš Karo Departamento.

Prezidentas nurodė, kad 
98.6 procentai viso Jungtinių 
Valstybių biudžeto eina karo 
reikalams.

Chungking. — Prieš kiek 
laiko japonai buvo pradėję 
smarkiai spausti kinus Juna- 
no provincijoje. Dabar kinai 
ima jau atsigriebti ir vaka
rinėje minėtos provincijos 
dalyje pradėjo pulti japonus. 
Po trijų dienų mūšio, kinų 
kareiviai atėmė iš japonų ke
letą miestų. Dabar smarkūs 
mūšiai eina prie Lojango 
miesto, Honano provincijoje.

Kinų kariuomenei daug pa
deda Jungtinių Valstybių la
kūnai.

DAUGIAU NELAIMIŲ
Praeitą savaitę New Yor

ko mieste įvyko 272 automo
bilių nelaimės: užmušti 8 as
mens, sužeista 318.

Iš Stokholmo praneša, kad 
naciai skubiai gabenasi iš 
Baltijos valstybių savo kari
nes įmones ir tenai veikusius 
fabrikus. Patvirtinamos ži
nios, kad iš Estijos veža vi
sokį kultūrinį turtą. Išgabe
nama Dorpato Universiteto 
garsusis knygynas. Veža vi- vaikų tarnauja Dėdės Šamo 
sa, ką pasiekia vokiečio ran- kariuomenėje — 9 sūnūs ir

12 KARIŲ MOTINA

Mrs. Emma Van Coutren 
Bronxe, švente Motinos Die
ną nepaprastu ūpu — jos 12

trys dukterys.

Londonas.— Pasinaudoda
mi blogu oru, vokiečiai, kaip 
manoma, pradėjo telkti savo 
lėktuvus ir kariuomenę šiau
rės ir vakarinėje Europos da
lyje, kad galėtų užpulti inva
zijos pajėgas, kai jos pasuks 
prie Europos žemyno.

Vokiečiai pradėjo dažniau 
iš lėktuvų pulti Anglijos uos
tus.

Generolas Rommel Prancū
zijoje apžiūri priešinvazinius 
įrengimus. Vokiečiai ypatin
gai daug reikšmės priskiria 
savo įsistiprinimams Nor
mandijoje, kur jie pastatė sa
vo geriausias apsaugos lini
jas ir. sutraukė daugiausia 
kareivių.

MAŽIAU GIMIMŲ

New Yorko valstybėje šie
met per pirmuosius tris mė
nesius gimimų buvo 17 nuo
šimčių mažiau nei pernai tuo 
laiku.

Šiemet New Yorko valsty
bėje iki kovo 31 d. gimė 55,- 
030 kūdikių; pernai per tą 
laiką — 66,173.

SUSITARĖ DĖL BUSIMO VALDYMO
Londonas. — Anglija ir 

Jungtinės Valstybės pasirašė 
susitarimą su Norvegijos, O- 
landijos ir Belgijos vyriausy
bėmis apie tai, kaip šios trys 
šalys bus valdomos, kada jos 
bus išvaduotos iš vokiečių o- 
kupacijos.

Panašų susitarimą su Nor
vegijos vyriausybe pasirašė

ir Sovietų Sąjunga. Iš to spė
jama, kad, prasidėjus inva
zijai, Rusija galinti pulti vo
kiečius Norvegijoje, prasi- 
mušdama per Suomiją.

Iš Jungtinių Valstybių pu- , 
sės minėtą susitarimą pasi
rašė generolas Eisenhower, o 
iš Anglijos — Užsienių reika
lų sekretorius Eden.



AMERIKA

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams............ 3.00
Jungt. Valst. pusmečiui ......  1.60
Užsienyje metams ...............  3.25
Užsienyje pusmečiui ............ 1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą.

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year .......... 3.00
In U. S. A. six months    1.60 
Other Countries one year .... 3.25 
Other Countries six months .. 1.75 
Advertising rates on application.

karo tikslų ir pokarinio su- Jam vesti yra pakviestas 
tvarkymo, su mūsų protėvių advokatas Kostas Jurgėla. 
žemės likimu — Lietuva ima- Artimiausiais centro ben- 
mai. drabarbiais sutiko būti pik.

Dažnai pasitaiko, kad in- K. Grinius ir prof. K. Pakš- 
formacija apie lietuvius ir tas.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

RAJONINES KONFERENCIJOS

Gegužės ir birželio mėnesiuose įvairiose vietose įvyks
ta Amerikos Lietuvių Tarybos pasiūlytos rajoninės konfe
rencijos, kuriose dalyvauja lietuvių draugijos ir atskiri as
mens, kuriems nuoširdžiai rūpi Amerikos karo pergalė ir 
nepriklausoma Lietuva, šiose konferencijose paminimos 
reikšmingos sukaktys — 40 metų kai lietuvių tauta laimė
jo savo spaudos kovą prieš rusus pavergėjus ir 24 metų, kai 
susirinko Lietuvos Steigiamasis Seimas. Jose organizuo
toji lietuvių visuomenė peržiūri savo veiklą ir nustato darbų 
tvarką ateičiai — kuo ir kaip stipriau pagelbėti Amerikos 
karo pastangose ir kas darytina Lietuvai pagelbėti.

Dvi tokios konferencijos jau praėjo New Yorke ir Pitts- 
burghe gegužės 14 d. Gegužės 13 d. Philadelphijoje įvyko 
masinis susirinkimas. Kitos konferencijos bus Binghamto- 
ne ir kitur. Sprendžiant pagal New Yorko — New Jersey 
konferenciją, konferencijos visur praeis gražiausiu pasi
sekimu. Konferencijose dalyvauja tos lietuvių draugijos, 
kurios nuoširdžiai tiki į bendrą darbą, kurioms malonu pri
tarti Amerikos Lietuvių Tarybai.

Amerikos Lietuvių Taryba dirba be didelio triukšmo, 
nesigarsindama. Gyvename tokiais laikais, kada ne visi 
darbai gali susilaukti reikalingo „pasigarsinimo”. Vienas 
iš didelių Amerikos Lietuvių Tarybos darbų yra New Yor
ke įsteigtas Lithuanian American Information Center, ši 
įstaiga buvo seniai reikalinga. Jos įsteigimu labai pasi
džiaugta New Yorko — New Jersey lietuvių draugijų kon
ferencijoje. Be jokio ypatingo raginimo, jai palaikyti pra
džiai sudėta per 500 dol. Draugijų atstovai pasisakė už pa
ramą šiai įstaigai. Mes tikime, kad panašiai pasielgs ir kitų 
valstybių lietuvių konferencijos.

Per 40 metų caro žandarų prispaustas lietuvis kovojo 
dėl savo kultūrinių teisių, dėl teisės spausdinti ir skaityti 
lietuvišką knygą, šiandie nacio prispaustas lietuvis vėl to
kiu pat karžygiškumu kovoja dėl savo pagrindinių teisių. 
Jo kova šiandien daug sunkesnė. Jis kovoja prieš vieną 
pavergėją, drauge matydamas ir naują pavojų iš kito, bu
vusio pavergėjo.

Amerikos lietuvis yra laisvas, šiandie jis yra pašauktas 
kovoti už lietuvių tautos teisę gyventi. Rajoninės konferen-

jiems rūpimus reikalus pa
tiekiama netiksli, iškraipyta, 
iš mažai nusimanančių, o ir 
stačiai nepalankių šaltinių.

Toji nepagrįsta informaci
ja itin gausiai pasipylė per 
paskutiniuosius metus.

Centro uždavinys
Vadinasi, pirmas Lithuan

ian American Information 
Center uždavinys bus platų
jį pasaulį informuoti apie lie
tuvius, apie lietuvių ameri
kiečių dedamas pastangas 
laimėti karą, apie jų nuopel
nus kultūrinėje srityje ir, ap
skritai, jų gyvenimą šiame 
krašte.

Šiam tikslui atsiekti, LAIC 
ieškos būdų įsijungti į pla
čiąją Amerikos spaudą ir į 
radijo tinklus.

Lygiagrečiai, LAIC rūpin
sis leisti, ta ir kita tema, in
formacinę literatūrą, periodi
nius biuletenius, šiaip prane
šimus ir, kur reikia, aktyviai 
dalyvaus viešojo pobūdžio po
litinėse diskusijose ar mani
festacijose.

Svarbesniais atvejais rea
guos į spaudos netikslumus 
ar prasimanymus ir žiūrės, 
kad didžioji Amerikos spau
da, lietuvius liečiančiais klau
simais, būtų objektyviai ir vi
sapusiai painformuota.

Šį darbą dirbdamas, LAIC 
ieškos būdų ir kelių sueiti su 
kitomis panašiomis įstaigo
mis ar organizacijomis ir su 
jomis bendradarbiaus.

Pergalė ir teisinga taika
Vienok, mums, panašiai 

kaip ir kitiems patrijotin- 
giems amerikiečiams, rūpi ne 
vien tik šis karas laimėti.

Lygiai rūpi mums laimėti j 
ir teisinga, pastovi taika.

Washington©, Jeffersono, 
Lincolno ir Wilsono idealais 
pęrsiėmę, su šio krašto de-

Nuolatinių patarėjų rolėje 
apsiėmė centrui talkininkauti 
Dr. M. Vinikas, red. J. B. 
Laučka, J. Janušis ir M. Ki- 
žytė.

Artimiausioje ateityje pa
tarėjų skaičių numatoma pa
didinti, kooptuojant tiek lie
tuvius, tiek nelietuvius.

Atitinkamos patalpos su
rastos Woolworth Bldg., 
Suite 3912, 233 Broadway, 
New York 7, N. Y.

Lithuanian American In
formation Center savo darbą 
pradės netrukus.
Lithuanian American Infor

mation Center, ir tai nuo pat 
jo darbo pradžios, įpareigoja
mas užmegsti tamprų ryšį su 
šio krašto lietuviškąja spau
da ir, periodinių santraukų 
formoje, pastarąją informuo
ti tiek apie svarbesnę centro 
veiklą, tiek dalintis su ja Pa
balti liečiančiomis žiniomis.

Amerikos Lietuvių Tary
bos santykiai su kolonijomis 
ir toliau bus palaikomi iš Či
kagos.

Prašome talkos ir paramos
Iš savo pusės Amerikos 

Lietuvių Taryba maloniai 
prašo lietuviškąją visuomenę 
šią iniciatyvą visokeriopai 
paremti, pirmiausiai, galimai 
dosniau, prisidėti prie finan
sinio naujos įstaigos išlaiky
mo.

Piniginės aukos gali būti 
siunčiamos Lithuanian Ame
rican Council, Inc. vardu į 
1739 S. Halsted Street, Chi
cago, Ill., arba į Woolworth 
Bldg., Suite 3912, 233 Broad
way, New York 7, N. Y.

Tais pačiais antrašais A- 
merikos lietuviai yra prašomi 
kreiptis bet kuriais Lithua
nian American Information 
Center darbuotę liečiančiais 
klausimais.

Visi patarimai ar pasiūly
mai bus su dėkingumu prii
mti ir atidžiai apsvarstyti.

Lithuanian American In
formation Center darbą pra
deda nelengvose sąlygose. Jo 
pasisekimas priklausys nuo 
lėšų ir nuo jūsų, broliai ame
rikiečiai, geros valios ir pri
tarimo.

Tad, visi į talką didžiajam 
darbui pradėti!

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA

ANTROJI LIETUVOS KONFERENC

. * . . v v i pęisicjuiię, su siu jaiclslu uc-
cijos tegul sustiprina lietuvių pasiryžimus šiai didžiajai ko-1 niokratinemis institucijomis 
vai. Viena seniausių pasaulyje tautų negali būti atiduota vjsiškai sutapę, mes už vis
pražūčiai!

INFORMACIJOS CENTRA STEIGIANT
Lietuviai amerikiečiai!

Jau pereitais metais, per 
Pittsburgho konferenciją, bu
vo pabrėžtas reikalas steigti 
Informacijos Centrą.

Pravartu prisiminti, kad ir 
per pirmąjį pasaulinį karą 
lietuviai amerikiečiai buvo į- 
kūrę panašią įstaigą, kuri sa
vo informacija ir nenuilsta
ma veikla begaliniai daug pa
dėjo lietuvių tautos aspiraci
joms teisingai nušviesti bei 
naujai gimstančiai Lietuvos 
valstybei ant kojų atsistoti.

Ir vėl gyvename laikus, kai 
be tinkamai pastatytos infor
macijos kad ir geriausios pa
stangos nesiduoda būti įver
tinamos, net pilnumoje įgy
vendinamos.

Vien savos spaudos maža. 
Saviesiems, pirmiausiai, skir
ta lietuviškoji spauda plačios 
Amerikos visuomenės prak
tiškai nepasiekia.

Tuo pat metu, prieš plačią
ją mūsų krašto visuomenę, 
jos lietuviškoji dalis gali sto
ti su neperprasčiausiu rekor- 
du.

Ne paskutiniaisiais į šį 
kraštą atkeliavę, lietuviai a- 
merikiečiai jau per kelias 
gentkartes visiškai sutapę su 
šio krašto gyvenimu pilnatei
sių piliečių sąlygose, su mei
le ir pasišventimu prisidėjo 
prie šio laisvojo krašto viso
keriopų vertybių kūrimo.

Lietuviškosios ateities kul
tūrinis įnašas į šio krašto lo
byną toli gražu nėra mažas.

Tas įnašas darosi itin ryš
kus nepaprastų metų laikais, 
kaip kad pav. šio antrojo pa
saulinio viesulo metu.
Karo pastangos ir lietuviai

Pakaks priminti, kad tik 
Pearl Harbor tragedijai išti
kus, visi lietuvių kilmės ame-

labiausiai branginame laisvo
jo žmogaus teises laisvai kal
bėti ir rašyti, laisvai tikėti, 
gyventi be baimes, gyventi be 
vargo, ir tai tiek vidine, tiek 
tarptautine prasme, tiek pas
kiram asmeniui, tiek valsty
biniam junginiui.

Daug žadantį šio principo 
įgyvendinimą mes matome 
Atlanto čarterio nuostatuo
se, dar tik neperseniai J. A. 
V. Sekretoriaus Hull patvir
tintuose ir iki šiol mūsų kraš
to valdžios užsienio politiko
je nuosekliai taikomuose.

Savaime aišku, mes tuo pa
čiu atmetame vienur kitur to- 
lydžiui išvelkamus siūlymus 
ir vėl grįžti prie nudėvėto, is
torijos pasmerkto ir imperia
listinėms užmačioms inspi
ruoto įtakos sferų paskirsty
mo. Lietuviai amerikiečiai, 
kaip vienas, stovi už tautų ir

rikiečiai, lenktyniuodami su 
likusiąja patrijotingąja A- 
merikos visuomene, kaip vie
nas stojo savos tėvynės ginti.

Kas su ginklu rankoje pir
moje fronto ugnyje, kas su 
įrankiu karo pramonėje.

Tolydžiui skelbiami karo 
aukų pranešimai rodo, kad ne 
vienas lietuvis šiandien jau 
yra padėjęs galvą savo žvaig
ždėtos Vėliavos šaukiamas.

Namie likusieji, vyrai ir 
moterys, niekeno neverčiami, 
šoko pirkti karo bonus, kiti 
savanoriais stojo ir tebesto- 
ja talkon Raudonajam Kry
žiui ir kitoms karo pagelbi- 
nėms organizacijoms.

Dar kiti aukoja savo krau
ją, kad ten fronte besikau-, valstybių susiklausymą tarp- 
nantieji, reikalui ištikus, jo l 
nepritrūktų.
Dirbome, bet neinformavome

Ar jūs žinote, kad dar ir 
šiandien pasitaiko žmonių, 
kurie apie lietuvius mažai ži
no, dar mažiau žino apie A- 
merikos lietuvių gyvenimą ir 
jų būvį šiame krašte?

Antai, iki 1899 metų, net 
nebuvo atskiros į šį kraštą 
imigruojantiems lietuviams 
kategorijos. Daugelis lietuvių 
taip ir liko užrašyti slavais ar 
net germanais.

Tiesa, lietuvis iš prigimties 
kuklaus ir santūraus būdo 
būdamas, savęs reklamuoti 
nepratęs...

Ir jei čia Amerikos Lietu
vių Taryba rado reikalo pa
brėžti lietuvių amerikiečių 
poziciją šiame krašte, tai ne 
save girti ar didžiuotis Ame
rikos piliečio atliekama pa
reiga, ar, pagaliau, save sta
tyti į atskirą grupę, bet — 
parodyti, jog mūsų dėmesys, partinis, vykdomasai Ameri- 
šiandien apima visas šio j kos Lietuvių Tarybos orga- 
krašto gyvenimo sritis, ikonas.

tautinio teisingumo ir kolek
tyvaus saugumo rėmuose.

Savo milžiniškoje masėje 
mes laikomės nusistatymo, 
kad Keturių Laisvių princi
pas turi būti taikomas tarp
tautinėje plotmėje, ir tai vie
nodai visoms valstybėms, jų 
dydžio bei senumo nepaisant.

Kiek liečia -Lietuvos vietą 
pokarinėje Europoje, mūsų 
atstovaujama demokratinė 
visuomenė pakartotinai yra 
pasisakiusi už Laisvą, Nepri
klausomą ir DemokratinĮ Lie
tuvą.

Tą savo nusistatymą Ame
rikos lietuviai įvairiomis pro
gomis patvirtino ir tebetvir
tina skaitlingose rezoliucijo
se.

LAIC aparatas
Koalicinių Amerikos lietu

vių demokratinių srovių pas
tangomis įsteigtas ir išlaiko
mas, Lithuanian American 
Information Center yra ne-

“ATĖJAU ČIA ŠIRDIES VEDAMAS” -
PAREIŠKĖ GEN. KONSULAS BUDRYS

(Lietuvos Generalinio Kon
sulo pulk. Jono Budrio žodis, 
pasakytas New Yorko ir New 
Jersey lietuvių draugijų kon
ferencijoje, gegužės 14 d., 
Pennsylvanijos viešbutyje).

Brangūs lietuviai!
Amerikos Lietuviij Taryba 

sušaukė rajonines konferen
cijas. Uolumas, su kuriuo 
paskirtose vietose lietuviai 
ėmėsi vykdyti tą sumanymą, 
aiškiai parodo, kad Amerikos 
Lietuvių Taryba turi pilną 
žmonių pritarimą ir kad ji 
gali autoritetingai kalbėti 
Amerikos lietuviij vardu.

Laisvu ir taikiu laiku gerai 
prisiminti praeities įvykius; 
gi mūšių ir kovų metu tenka 
įtempti protą ir visas jėgas 
tam karui ir kovai laimėti ir 
žmonijai pastovią ir teisingą 
taiką užtikrinti.

Šį karą pradėjo nepasoti
nami valdovai, kurie norėjo 
pavergti kitas tautas ir dik
tuoti joms savo valią. Dėka 
laisvę mylinčiai Amerikai, 
dėka Didžiajai Britanijai, už
puolikų norams užkirstas ke
lias. Nors pavergtos tautos 
vis dar kenčia okupantų žiau
rumus, tačiau jų kančias ir 
priespaudą lengvina įsitiki
nimas, kad neužilgo jos bus 
laisvos.

Sovietų Rusija, Hitlerio už
pulta, pradžioje smarkiai nu
kentėjo, bet šiandien, dėka 
didelei Amerikos paramai, 
atsipeikėjo ir narsiai gina sa
vo šalį.

Jei lietuvių tautai nebūtų 
buvus padaryta skriauda, 
primetant jai svetimą tvarką 
ir falsifikuojant jos valią, ir 
jei nebūtų sulaužyta tarp 
Lietuvos ir Rusijos sudaryto
ji savitarpės pagalbos sutar
tis, tai šiandien keli šimtai 
tūkstančių Lietuvos kariuo
menės kautųsi bendroje ko
voje prieš vokiškąjį puoliką. 
Belgai, olandai ir kitos pa
vergtos tautos su džiaugsmu 
laukia išlaisvinimo valandos, 
— lietuviai gi kiek su baime 
žiūri į ateitį, nors lietuvių 
tauta turi lygiai tokias pat 
teises būti laisva ir tvarky
tis pagal savo žmonių valią. 
Lietuvos žmonės okupacijo
je veda kovą su pavergėjais. 
Jų valia aiški, bet Jūsų, bro
liai ir sesės lietuviai Ameri
koje, vieningas balsas gali 
daug jiems padėti.

Atėjau čia širdies veda
mas. Jūsų šios dienos konfe
rencijos šūkis: ,.Amerikos 
pergalė — Laisva Lietuva!” 
yra ir mūsų, Lietuvos parei
gūnu, devizas. Oficiali Lietu
vos padėtis šioje šalyje:

draugiškai neutrali. Nedaug 
Lietuvos piliečių randasi lais
vėje, bet jie šioje kovoje ne
gali būti neutraliais. Kuomet 
šalis okupuota, okupantas 
yra priešas. Tad ir mes su Ju
mis ranka rankon dirbame ir 
dirbsime.

Visus šios konferencijos 
dalyvius broliškai sveikinu, 
linkiu, kad po šių konferen
cijų lietuviai būtų vieningi, 
Amerikos Lietuvių Taryba 
dar daugiau stiprėtų, ener
gingai ir sėkmingai dirbtų 
Amerikos pergalei ir Lietu
vos išlaisvinimui!

Pirmoji Lietuvių Konfe
rencija buvo susirinkusi 1917 
m. gruodžio 11 d. Vilniuje ir 
padėjo pagrindą Lietuvos ne
priklausomybei, be kitų dar
bų išrinkusi Lietuvos Valsty
bes Tarybą. Po nepriklauso
mybės paskelbimo vykstant 
svarbiems valstybės kūrimo 
darbams ir prieš akis esant 
svarbiam krašto vadavimo 
darbui, norėta vėl turėti glau
desnį ryšį su krašto atsto
vais. Kadangi dėl vokiečių 
okupacijos nebuvo galima su
organizuoti normaliai renka
mo seimo, tai nusistatyta, 
kad į konferenciją suvažiuos 
valsčių, apskričių ir miestų 
tarybų atstovai.

Kadangi Vilnius buvo oku
puotas, tai antrosios konfe
rencijos atstovai 1919 m. va
sario 16 d. suvažiavo į Kau
ną. Atvyko iš viso 187 savi
valdybių atstovai: daktarai, 
juristai, inžinieriai, agrono
mai, vaistininkai, valdinin
kai, mokytojai, kunigai, stu
dentai, karininkai, technikai, 
savivaldybininkai, laikrašti
ninkai, girininkai, pirkliai, 
ūkininkai, darbininkai, mies
telėnai, mažažemiai, amati
ninkai. Pagal partijas buvo: 
Lietuvių Krikščionių Demo
kratų 93 nariai, Nepartinių 
Klubo 40, Social Liaudininkų 
Demokratų 38 ir Tautos Pa
žangos — 12. Konferencija 
tęsėsi 6 dienas. Apsvarstyta

Gegužės-May 19, p

Krikščionių demokratų ai, 
vas Petrušauskas kalbėjo

„Tuo metu, kada Lietu 
širdis Vilnius priešini 
rankose, kada Lietuva p 
ryžo nusimesti nuo j 
sprando svetimą jungą, į 
atstovų dėl siaurų part 
reikalų atsisakė dirbti ko 
rencijoje. Mane rinko i 
giausiai darbininkai. Jie 
kia parvežant tvirto Ko 
rencijos žodžio dėl dvarui Aleksiūnas į- 
mės ir tt. Gana buržua® 
prietarų, gana dumti d 
darbininkams...”

Kitas atstovas, darbia 
kas Brokas (krikšč. dl 
frake.) kalbėjo savo vi 
čiaus vardu:

„Ūkininkai įsakė man;! 
sakyk valdžiai, kad visai 
sim tėvynės reikalams, | 
tik ji sutartinai ir gerai! 
ba. Darbininkai sako: bei 
mės nedrįsk sugrįžti. Mei 
gi šiol dirbom svetimieji 
senatvę uždirbdavom kr« 
ar lazdą. Daugiau nenoj 
dirbti svetimiems. Lietu 
valstybė turi išklausyt 1 
sų reikalavimų ir duot že 
Išreikalauk laisvės tikėjil 
ir mūsų tautai.”

Konferencijoje buvo pa 
ryta svarbių nutarimų, j 
dančių į žemės reformą ii 
tus pagerinimus Lieti 
liaudžiai.

Pažymėtinas ir konfen

-.jai kunigu 
'“į. Juozas 
? ^gelų Kara
is klebonas. 
'S atžymėti, 
įgijų komi- 
į 21 d., sek- 
Lvak., Ap- 
L salėje, ruo- 
Meksiūno pa- 
įrienę.

DEWEY DELEGATAI 
TURI DAUGUMU

Respublikonų partija jau 
baigia rinkti savo delegatus 
į suvažiavimą, kuriame bus 
išrinkti partijos kandidatai 
prezidento ir viceprezidento 
vietoms ir bus priimta poli
tinė programa.

Prezidento kandidatūrai 
laimėti reikės 530 balsų. Gu
bernatoriaus Dewey šalinin
kai skelbia, kad jau yra iš
rinkta 779 delegatai, kurie 
balsuos už gubernatorių De
wey, kaip respublikonų kan
didatą prezidento vietai.

Gub. Dewey iki šiol dar nė
ra pasisakęs viešai, ar jis su
tiks būti kandidatu, jei par
tija to norės.

A p. Stoškiūtes 
Koncertai

Žinoma lietuvaitė solistė 
Paulina Stoškiūtė kovo mėne
sy koncertavo Floridoje, o 
balandžio mėnesyj e-Lowelly- 
je. Vietos laikraščiai gėrėjo
si jos išlavintu, skambiu bal
su, pažymėdami jos aukštą 
muzikalinį talentą, gražų dai
nų išpildymą.

Solistė dainavo penkiomis 
kalbomis. Laikraščiai pažy
mėjo savo pasitenkinimą 
girdėtomis lietuviškomis dai
nomis, kurios skambėjusios 
labai mielai ir tokių melodijų, 
kaip: „Mano Rožė” ar tokių 
skambių, kaip „Stasys”, jie 
neužmiršią.

daug svarbių besikuriančios 
valstybės klausimų.

Įdomu, kaip tada buvo ga
lingas lietuvių laisvės troški
mas. Į konferenciją atsilankę 
lietuvių karininkų atstovai 
kalbėjo:

„Mumyse dega Tėvynės 
meilė. Jaunuoliai kasdien 
šimtais plaukia. Jie priimami 
į pulkus, gauna ginklus ir 
mokinami Tėvynės ginti. Ap
gyvendinami bloguose butuo
se, nes vokiečiai mums užlei
džia tuos butus, kurie jiems 
netinka. Neturi rūbų, batų... 
Žmogus atvyksta nuo arklo, 
o mokyti nėra kam. Padėji
mas sunkus... Visi nori eiti 
bolševikų varyti iš Lietuvos. 
Mes netikime į vokiečių pa
galbą, nes jie tik mūsų duo
ną valgo... Mes nė valandos 
nenorime pasilikti kazarmė- 
se, kad tuojau eitume į kovą, 
bet mus paremkite ir visu ap
rūpinkite... Mes manome at
stovų nutarimus paremti gin
klu... Kas eis prieš Lietuvos 
nepriklausomybę ir laisvę, 
su tais kovosime...”

Konferencijoje pasireiškė 
ir nemažai nuomonių skirtu
mų, bet taipgi ir stiprių bal
sų už visų vieningą darbą.

jos metu padarytas minij 
rio pirmininko M. Slea 
čiaus pranešimas. Kalbi 
mas apie krašto gynimoj 
kalus jis pabrėžė:

„Vokiečiai žadėjo di 
ginklų tik tada, jei V. Ti 
ba ir kabinetas raštu pr

hU gegu- 
•ventino J. E. 
į E. Molloy. 
Uias atlaikė 
Lbažnyčio- 
h
L paskyrimo 
I Apreiškimo 
Į vikaru buvo 
Menės ir V. 
Mno (Maspe-
p
Menės par. 
b j, Aleksiu- 
M m. ba
ll
jfįiūuas yra 
Į-j ir mėgia- 
Mausbūdo. 
Į’Vyčių cent- 
|ū Buvo Ku
ps centro vi
lai Vienybės 
l-jjos pirmi- 
u|::yra provin- 
M Per dau- 

e|’i Amerikos”
Hybės nariu, 
U yra Lietū
kio Biuro 
M Buvo ir

dės tų ginklų nevartoti kai 
su bolševikais, iš kurių pu| 
mums labiausiai gresia paj 
jus...”

Reikšmingas tuometi! 
Lietuvos priešų bendradj 
biavimas...

Kons. P. Daužvard 
Buvo Washington!

Balandžio 28-29 d. V 
shingtone įvyko Amerk 
Society of International L 
suvažiavimas, į kurį buvo j 
kviestas ir kons. P. Daužv
dis.

Suvažiavime garsūs Al 
rikos universitetų prefesoj 
ir teismų nariai laikė pasK 
tas iš tarptautinės teisės,] 
vo ir diskusijos.

Posėdžiuose daug dėme 
kreipta į pokarinę tei| 

1 santvarką.
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Įrištai iš Šv. Jur- 
L vadovaujant 
Į&undzai. Prieš 
p K. Paulionis 
E pamokslą apie 
Imuzikos vertę, 
labai puikiai pa
po kun. P. Le- 
I-V. Pinkus. Bai- 
|q palaiminimą 
l'mientu suteikė

koncertą buvo 
pilti; newarkie- 
pkoncertas pasi- 
P metams. Po to 
paristų. Parapi
nio balius.

Į nešą padėką 
rhi, artistui 
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Gegužės 20 d. yra Kubos 
šventė, ši respublika, esanti 
saloje ties centraline Ameri
ka, gyventojų turi tik kokiu 
milijonu daugiau negu Lietu
va ir yra gyvas įrodymas, 
kad kontinente, kur viešpa
tauja teisingumas, gali būti 
nepriklausomos ir mažos val
stybės.

visi 
kar 
duh

I lio 
žen 
teis 
tur 
no 
Kai 
šio' 
tas 
reb 
kac 

g 

dra 
Vie 

tįHėmėjų kuopa Po 
M? Marianapo- į vyi 
Į liūdai sekma- Vie 
l^d.,6 vai. va- tar 

par salėje, dal 
į gildys studen- sir 
^Ho, Brolio imi 
Uc. vadovy-l r

MALDŲ VAJUS UŽ LIETUVOS LAISM p I. Kelmelis I 
- - - - - - - - - - - - - - - - ■ ilsjos

[U Šv. Trejybės 
prideda misijos 
p 30 d. su 40 va- 
A Misijas ves 
pdų pamokslus 
HMešlis, jėzui- 
H kviečia visus 
P geros progos 
M išpažintį.

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

Gegužės 17 — Šv. Kazimiero par., Amsterdam, N. Y.|^
Gegužės 18 — Šv. Alfonso par., Baltimore, Md.
Gegužės 19 — Šv. Roko par., Brockton, Mass.
Gegužės 20 — Apreiškimo par., Brooklyn, N. Y.
Gegužės 21 — Šv. Jurgio par., Brooklyn, N. Y.
Gegužės 22 — Nekalto Prasidėjimo P. Šv. Cambr., Ma
Gegužės 23 — Aušros Vartų par., Chester, Pa.
Gegužės 24 — Švč. Marijos par., Kingston, Pa.
Gegužės 25 — Apreiškimo Pan. Švč. par., Frackville, Pl
Gegužės 26 — Šv. Kazimiero par., Plymouth, Pa.
Gegužės 27 — Atsimainymo V. Jėzaus par., Maspet
Gegužės 28 — Šv. Pranciškaus par., Lawrence, Mass.
Gegužės 29 — Šv. Andriejaus par., New Britain, Conn.
Gegužės 30 — Šv. Antano par., Omaha, Nebr.
Gegužės 31 — Šv. Petro par.,, So. Boston, Mass.
Gegužės
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio 10 — Šv. Kazimiero par., E. Vandergrift, Pa. |
Birželio 11 — Šv. Marijos Villa, Elmhurst, Pa.
Birželio 12 — Šv. Pranciškaus par., Miners Mills, Pa| _ ______
Birželio 13 — Šv. Petro ir Povilo par., Sugar Nutch, Pa. JRemsite svarbiąI ka 
Birželio 14 — Aušros Vartų par., Eynon, Pa. . .
Birželio 15 — Šv. Juozapo par., Danora, Pa.
Birželio 16 — Šv. Jurgio par., Norwood, Mass.

31 — Cider Lake, Indiana
1 — Nekalto Prasidėjimo par., E. St. Louis,
2 — Aušros Vartų par., Worcester, Mass.
3 — Šv. Juozapo par., Waterbury, Conn.
4 — Aušros Vartų par., New York, N. Y.
5 — Šv. Kazimiero par., Paterson, N. J.
6 — Š. Mykolo par., Bayonne, N. J.
7 — Šv. Onos par., Luzerne, Pa.
8 — šv. Kazimiero par., E. Vandergrift, Pa. .
9 — Nekalto Prasidėjimo par., Sheboygan, Wi

-Conn.
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ituvių Konfe- 
įsirinkusi 1917 
. d. Vilniuje ir 
ą Lietuvos ne-
i, be kitų dar- 
etuvos Valsty- 
o nepriklauso- 
>imo vykstant 
stybės kūrimo 
ieš akis esant 
sto vadavimo 
vūl turėti glau-
krašto atsto- 
dėl vokiečių 

uvo galima su- 
rmaliai renka- 
i nusistatyta, 
ei ją suvažiuos 
ičių ir miestų
ii.
liūs buvo oku- 
trosios konfe- 
ai 1919 m. va- 
'ažiavo į Kau- 
viso 187 savi- 
vai: daktarai, 
eriai, agrono- 
kai, valdinin- 
, kunigai, stu- 
kai, technikai, 
tai, laikrašti- 
ikai, pirkliai, 
uninkai, mies- 
;emiai, amati- 
lartijas buvo: 
ičionių Demo- 
li, Nepartinių 
d Liaudininkų 
ir Tautos Pa- 
Konferencija 

. Apsvarstyta 
besikuriančios 
imu.
tada buvo ga- 
laisvės troški- 
iciją atsilankę 
nkų

Krikščioniy ( 
vas Petruk

I JUOZAS ALEKSIŪNAS MINI SUKAKTĮ
sės 25 d. sukanka 
5 metų, kai kuniguširdis vį kai kuni®u 

rankose, 2 tas 7™', J“ozas 
J 7 nas, Angelų Kara- 

grando* arapijos k'?bonas- 
į, u kakciai atžymėti, 

* draugijų komi- 
Jegužes 21 d., sek
lį, 6 vai. vak., Ap- 
Lo par. salėje, ruo- 
I. J. Aleksiūno pa
ti vakarienę.
I J. Aleksiūnas į- 
tas 1929 m. gegn
ei Jį įšventino J. E. 
Thomas E. Molloy, 
ias mišias atlaikė 
hgio par. bažnyčio- 
Oklyne.
toji jo paskyrimo 
[buvo Apreiškimo 
o to vikaru buvo 

Karalienės ir V. 
[mainymo (Maspe- 
arapijose.
įlų Karalienės par. 
ii kun. J. Aleksiū-

arapijos klebonas

reikalų at 
rencijoje. 
giausiai tfJ 
kia parveį 
renci jos žoj 
mes ir tt d 
prietarų, J 
darbininku]

Kitas ad 
kas Brod 
frake.) U 
čiaus vardu I

„ŪkiniaU 
sakyk vali? I 
sim tėvyuįĮ 
tik ji sutaij 
ba. Darbinu 
mės nedrįo 
gi šiol dirbi 
senatvę niįl 
ar lazdą, [Ja nuo 1935 m. ba- 
dirbti svO 10 d.
valstybė j Aleksiūnas yra 
sų reikalam! -■ m

y , ■ - K A A A A A A VA A A A A A A VA

Isreikalauiį! j0 maionaus būdo, 
ir mūsų'

Į žinomas ir mėgia-

vęs L. Vyčių cent- 
Konferetfeios vadu. Buvo Ku- 

ryta svarteyienybes centro vi- 
t., Kunigų Vienybės 
Provincijos pirmi- 
i dabar yra provin- 
zdininkas. Per dau- 
itų yra „Amerikos” 
Į vadovybės nariu, 
Iri metai yra Lietu- 
faiversalinio Biuro 
•mininkas. Buvo ir

Gegužines pamaldos
Gegužinės pamaldos šv. 

Andriejaus lietuvių bažnyčio
je vyksta sekmadieniais 3:30 
vai. popiet, trečiadienį ir 
penktadienį 7:30 vai. vak.

Samata

Hartford, Conn.

M™

Didelis koncertas
Sekmadienį, gegužės 21 d., 

lietuvių mokyklos salėje bus 
New Britaino lietuvių para
pijos choro, vadovaujamo 
varg. Grigoraičio ir Hartfor
do par. choro, vadov. Justo 
Balsio koncertas. Prasidės 7 
vai.

Abu chorai dainuos atski
rai ir drauge. Bus solistų ir 
solisčių. Įžanga tik 75 c.

Visi lietuviai, kurie mylite 
lietuvišką dainą ir norite ją 
paremti, ateikite ir paremki
te mūsų lietuviškai dainuo-' 
jantį jaunimą. Nesigailėsite.

Bridgeport, Conn.

atstovai

ega 
)liai 
. Jie priimami 
a ginklus ir 
nes ginti. Ap- 
oguose butuo- 
i mums užlei- 
!, kurie jiems 

rūbų, batų...
ta nuo arklo, 
kam. Padėji- 

Visi nori eiti 
i iš Lietuvos, 
vokiečių pa- 

ik mūsų duo- 
nė valandos 

kti kazarmė- 
dtume į kovą, 
:ite ir visu ap- 
i manome at- 
3 paremti gin- 
rieš Lietuvos 
ę ir laisvę, 
e...”
e pasireiškė 
nonių skirtu- 
r stiprių bal- 
ningą darbą, i

Tėvynės 
kasdien

dančiųį id 
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liaudžiai.

Pažymėti: 
jos meta d 
rio pirminė] 
čiaus praus 
mas apie krJ 
kalus jis
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raORESPONDENTV PRANEŠIMAI
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suboisevfcK'ewark, N. J.
mums labo ______

| Trejybės bažnyčioj ge- 
Refcl 7 į. įvyko bažnytinės 

Lietuvos p’tos koncertas; išpildė

pįfŠt.<

Connecticut Sodaliečių Sąskrydis

yra labai artimas „Ameri
kos” rėmėjas, nuoširdus 
bičiulis.

1939 m. drauge su kun. 
P. Lekešiu lankėsi Lietu
voje. Tai buvo pirmas kar
tas, kai jis pamatė savo

tėvų žemę, kurią jis labai 
myli.

Sveikindami kun. Juozą 
Aleksiūną šios sukakties 
proga, linkime jam labai 
daug Dievo gausių malo
nių ilgiausiems metams.

New Britain, Conn

Motinos Dieną minint
Gegužės 14 d. šv. Andrie

jaus bažnyčioje įgavai malo-

per tris trumpas dienas. Pra
leidau kiek turėjau pinigų 
(nedaug), nutraukiau šešis 
ritulėlius nuotraukų, ir di
džiuma gražiai pavyko. Ap
silankymas mėlyname urve 
buvo tikrai „kaž kas” — vie
nas gražiausių reginių, kbkį 
bet kada mačiau. Žaliasis ur
vas irgi gražus. Italai vadi
na juos Grotto.

„Vienas karo gydytojas iš 
Elizabeth, N. J. man pasako
jo, kad Dr. Butėnas irgi esąs 
kaž kur čia, bet man neteko 
jo sueiti. Jei ir būčiau suė
jęs, vargiai aš būčiau paži
nęs savo „parapijoną”. Ma
jorą Dr. Fry iš Hemstead su
ėjau kelis sykius, taipgi la
kūną iš Linderhurst, L. I., ku
rio namuose buvau savo pir
mąjį kabinetą įsitaisęs. Beje, 
mūsų Lindenhurst miestelis 
jau turėjo gana daug aukų 
šiame kare.

„Šiaip viskas tvarkoje ir ne 
kas nauja. Gyvenamosios są
lygos dabar yra neblogos, o 
mes esame pratę daug sun
kiau gyventi. Dabar gana 
dažnai matau filmas, bent 
praeitą mėnesį. Mačiau Irv
ing Berlino „This is the Ar
my”. Nebloga filmą. Vienas 
patogumas užtrukti vienoje 
vietoje: viskas tave pasive
ja.

„Dabar čia saulėta ir šil
ta. Stebėjau Vezuvijaus iš
siveržimą ir nutraukiau ga
na daug nuotraukų, taipgi 
plaukiančią lavą ir jos už
lietus namus. Sakoma, kad 
tai buvo vienas didžiųjų iš
siveržimų. Vulkanas visuo
met rūksta ir graudžia, bet 
šis išsiveržimas buvo tikrai 
„a Lulu”. Italijos lietus irgi 
buvo savotiškas pergyveni
mas — negalima įsivaizduo
ti nepergyvenus: viskas buvo 
purvas, išimtinai purvas, o 
mes gyvenome palapinėse. 
Gyvenimas fronte buvo brrr 
— daug juokingų atsitikimų 
buvo, kada nors pasitarsime. 
Kai būsiu Romoje — mėgin
siu aplankyti Lietuvos atsto
vybę Vatikane, nors gal nei 
nepažįstu atstovo.”

c. Himnas: „Šioje Dieno
je.”
d. Marijai Pasiaukojimo 
Aktas.
e. Naujų narių įrašymas.
f. Kleb. kun. E. Gradecko 
pamokslas.
g. švenčiausiojo Sakra
mento palaiminimas.
h. Himnas: „O Marija, 
Būk Valdove.”

10. Vakarienė bažnytinėje 
salėje. Taip pat bus:

a. Dvasios Vadų kalbos.
b. Vaidinimas, kurį išpil
dys „Marianettes”, p-lės 
Marian Walsh vadovybė
je.
c. Scenizuotas vaizdelis: 
„Abie’s License”, kurį iš
pildys Sodalietės P. ši
lingaitė ir H. Lastaus- 
kaitė.
d. Meniški šokiai, ku
riuos atliks „Marianet
tes”, p-lės Marian Walsh 
vadovybėje.
e. „Amateur Hour”, ku
rioj dalyvaus visos So
dalietės.

11. Žaidimai ir šokiai.
Sodalietės, nepraleiskite 

tos gražiausios progos. Malo
nėkite visos dalyvauti Con
necticut Valstybės Sodalie
čių sąskrydyje.

Užkviečia:
Marija Pavasariūtė, Prefekte 
Irena Broff, Viceprefektė 
Ona Valinčiūtė, Sekretorė 
Elena Jenisanis, Iždininkė
Rengimo Komisija:

1. Petronėlė šilingaitė
2. Ona Višniūtė
3. Elena Yuknaitė
4. Ona Radzevičiūtė
5. Elena Radzevičiūtė
6. Elena Lastauskaitė

Adresas:
404 Church Street 
New Britain, Conn.

Kleb. kun. M. A. Pankaus 
rūpesčiu, dar prieš 6 mėne
sius patiekta mintys, kad Co
nnecticut valstybės sodalie- 
tės turėtų sąskrydį, kuriame 
ne vien iškilmingai pagerbtų 
Mariją, Dangiškąją Motiną, 
bet ir organizuotai veiktų ka
talikiškoje akcijoje.

Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos sodalietės džiaugs
mingai ir entuziastiškai pri
tarė tam kilniam sumanymui 
ir, Seselių Pranciškiečių va
dovybėje, stojo į darbą su
burti ir kitas Sodalietes.

Iki šiam laikui pritarė so
dalietės iš Hartfordo, Water
bury, Ansonia, New Haven ir 
Bridgeport, Conn.

Connecticut Valstybės So
daliečių sąskrydžiui laikas 
skirtas gegužės 28 d., sekma
dienį, 2 vai. po pietų, šv. An
driejaus lietuvių parapijoj, 
New Britain, Conn.

Programa
1. Invokacija ir įžanginė 

kalba, kurią pasakys kleb. 
kun. M. A. Pankus.

2. Himnas „Mother Be
loved”. Giedos visos Sodalie
tės.

3. Kun. Dr. J. Bogušo kal
ba.

4. Vaidinimas „Blackout in 
Berlin”, šv. Andriejaus pa
rapijos jaunosios sodalietės.

5. Parapijų Sodaliečių ra
portai, klausimai ir diskusi
jos.

6. Sodalietės Adelines Po
kaitės kalba.

7. Vaidinimas „We’re in 
the Army Now”. Išpildys švč. 
Trejybės Sodalietės iš Hart
ford, Conn.

8. Himnas „Mother Dear, O 
Pray for Me”.

9. Procesija į šv. Andrie
jaus bažnyčią, kur įvyks:

a. švč. Panelės Marijos 
Litanija.
b. švč. Panelės Marijos 
vainikavimas.

Geg. 14 d. par. abiejų chorų 
surengta Motinų dienai pro- j 
grama „Geroji Motinėlė” gra
žiai pavyko. Ilgą motinos rolę 
vaidino Ona Janušaitė; ji ne-, 
tik vaidino, bet ir gražiai lie
tuviškai dainavo. Duktės ro
lėj buvo ir dainavo M. šilins- 
kaitė ir H. Simanaitė; sūnūs 
buvo J. Simanius ir E- Sima
ms, tėvo rolėj A. Klimaitis, 
kūmučių rolėse buvo B. šum- 
skytė ir K. Andriulaitienė. 
Visi gerai mokėjo savo roles.

Kita dalis buvo koncertas. 
Priaugančiųjų choras pirma 
padainavo, o po to suaugusių
jų choras sudainavo šias dai
nas: „Sveikinimas Moti
noms” — Žilevičiaus, „Suk 
savo ratelį” — Daukšos ir 
„Siuntė mane močiutė”. N. 
N. Solo „Lopšinė” (Naujalio) 
sudainavo Ona Radvilaitė, 
Aleksio „Meilė” — Aldona 
Dulbytė. Chorui vadovavo A. 
Stanišauskas, vakarą vedė 
kun. Al. J. Zanavičius. žmo
nių buvo pilnutė parapijos sa
lėje. Dalyvavo ir kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas.

Koncertui daug pasidarba
vo choras. Daug dirbo p. Lu- ] 
činskienė, Strutinskienė, F. 
Šilinskaitė, E. Kukliauskiutė, 
Norkevičius, Mikutskis, Mi- 
nalga, choro pirm. V. Boleika, 
Brilvitcas.

ir
biavimas- |lyno artistai iš šv. Jur- niausius įspūdžius: pamaldūs 

vadovaujant žmonės pripildė didžiulę ir er- 
dvią bažnyčią per visas pa
maldas.

Tai buvo Motinos Diena, vi
sų motinų ir Marijos, Dievo 
Motinos, šventė, kurioj šios 
žemės motinos, pasipuošusios 
puošniomis gėlių puokštėmis, 
aukojosi Dangiškajai Moti
nai, kad Ji imtų į Savo glo
bą, palengvintų sunkią gyve
nimo naštą ir palaimintų gy
venimą.

Moterų S-gos 38 kuopos už
prašytas mišias atnašavo 
kleb. kun. M. A. Pankus.

Kun. Juozas Matutis pasa
kė pamokslą, po kurio pats 
klebonas jausmingai prabilo 
į visą parapiją, ypatingai į 
visas motinas, kurių sūnūs 
kareivėliai, gal net gracingos 
dukros, randasi visose pasau
lio dalyse, kariaudami, kad 
žemės tautoms būtų pelnyta 
teisinga demokratija su ke
turiomis laisvėmis. Jis ragi
no visas motinas įsirašyti į 
Kareivių Motinų Klubą, kuris 
šioje parapijoje suorganizuo
tas kovo 12 d. 
reivių Garbės 
kacijos metu.

Sąjungietės 
draugijos nariai 
Viešpaties Stalo ir corpore. 
Po jų jaunimas, motinos ir 
vyrai gausiai artėjo prie 
Viešpaties Stalo in corpore. 
tam kunigui reikėjo padėti ti dėl ligos. Visi "jai reiškia 
dalinti Dangiškąją Maną pri- giliausius užuojautos žodžius, 
siruošusiems ją vertai pri- ir prašo Gerojo Dievulio, kad 
imti. |ji kuo skubiausiai pasveiktų.

Tie pamaldūs žmonės, pri
imdami šv. Komuniją, aukojo 
gal už mylimuosius savo sū
nus bei gimines karius arba 
dukras slauges, maldaudami 
Skaisčiausios ir Nekalčiau
sios Marijos, Dievo Motinos, 
kad Ji neapleistų mūsų var-; ga, kad jai Gerasai Dievas 
guose ir kančiose, kad užtar-' kuo skubiausiai grąžintų 
tų pas Savo Sūnų, kad Jis! sveikatą
globotų ir apsaugotų sūnus i Jaunųjų Sodaliečių susi- 
karius ir dukras slauges nuo' rinkimas įvyko gegužės 16 d. 
visų pavojų karo laukuose, i Seselių Pranciškiečių vado- 
vandenynuose, padangėse,' vybėje galutinai nuspręsta 
kad skubiausiai liautųsi šis Connecticut Valstybės Soda- 
karas, kad būtų užtikrinta liečiu sąskrydžio programa.

—terapijos, 
Knns P fu* J* Brundzai. Prieš 
I'UIlNLfrtą kun. K. Paulionis
Rnvolr gražų Pamoksl£i aPie 
UUVU Mitines muzikos vertę.

-Irtas labai puikiai pa- 
Balan(ii:| Dalyvavo kun. P. Le- 

[ir kun. V. Pinkus. Bai- 
I koncertą palaiminimą 
rč. Sakramentu suteikė 
L Paulionis.
lilankę į koncertą buvo

Societyoft. 
suvažiavinas 
kviestas ir H 
dis.

Suvažiacl patenkinti; newarkie- 
rikos univeiė
ir teismų metams. J?o to
tas iš tarpu:] 
vo ir disku:

Posėdžiuose 
kreipta į H 
santvarką.

inime koncertas pasi-

ir

o pa- 
Soda-

veikli 
inteli-

UUS Už LIETO

[vaišės artistų. Parapi- 
klėje įvyko balius.
reiškiu viešą padėką 
IJ. Brundzai, artistui 
tunui ir visiems koncer- 
pistams.
į Kleb. kun. I. Kelmelis

Misijos
gūžės 21 d. šv. Trejybės 
Įijoje prasideda misijos 
igsis geg. 30 d. su 40 va- 

atlaidais. Misijas ves 
Vai. atlaidų pamokslus 

I kun. A. Mešlis, jėzui-

;tanti eilė šv. Mišių už Lfcl 
vasario 16 d., iki vasario lt
- Šv. Kazimiero par., Am'
- Šv. Alfonso par., Baltim:' [
- Šv. Roko par., Brockton ^Klebonas kviečia visus
- Apreiškimo par., BrooklrlM ir PrĮe geros progos
- Šv. Jurgio par., Brooklyn’^- Velykinę išpažintį.
- Nekalto Prasidėjimo P. Š11 ———— 
Aušros Vartų par., cheste liter bury, Conn.

- Švč. Marijos par., Kingsm|  
Apreiškimo Pan. Švč. par. 
Šv. Kazimiero par., Ply®£

- Atsimainymo V. Jėzaus kolegijos naudai sekma-
- Šv. Pranciškaus par.,^1 gegužės 21 d., 6 vai. va- 
Šv. Andriejaus par., NewB® šv. Juozapo par salėje. 
Šv. Antano par., Omaha,■|ogramą išpildys studen-

- Šv. Petro par.,, So. Bosais Marianapolio, Brolio
- Cider Lake, Indiana P Banio, M. I. C. vadovy- 
Nekalto Prasidėjimo parJ|
Aušros Vartų par., Wor^fipgi dalyvaus pagarsė- 
Šv. Juozapo par., Water^i dainuojanti Stulginskų 
Aušros Vartų par., New m 
Šv. Kazimiero par., Patersjj ” 
Š. Mykolo par., Bayonne.1' 
Šv. Onos par., Luzerne, ft 
Šv. Kazimiero par., E. M 
Nekalto Prasidėjimo par.^ 
Šv. Kazimiero par., E. M 
Šv. Marijos Villa, Elmh®5-! 
Šv. Pranciškaus par., R 

5v. Petro ir Povilo par,Srl 
Aušros Vartų par., Ęyn®;| 
Šv. Juozapo par., DanoM 

Šv. Jurgio par., Norwood>1

iri jonų Rėmėjų kuopa 
[a vakarienę Marianapo-

Banio, M. L C. vadovy-

Ibės kun. Vincas 
ka, M- I. C. ir kiti

An- 
sve-

atsi-rašome visų gausiai 
arti į šią vakarienę. La- 
Įinksmai laiką praleisite 
ąipgi paremsite svarbią 
vių įstaigą — Mariana- 
I Kolegiją.
tuksime!

Kengėjai

Lietuvių Ka- 
Sąrašo Dedi-

ir šv. Vardo 
ėjo prie

nuopelninga laisvė visoms pa
vergtoms tautoms pasaulyje, 
kad visose pasaulio tautose 
užviešpatautų tikroji taika 
tiesos, teisingumo, meilės, ir 
kad visi pripažintų Dieviš
kąjį Sūnų, Jėzų Kristų, savo 
sąžinės ir sielos Valdovu 
Karaliumi.

Bendri pusryčiai
Po šv. mišių sąjungietės

Šv. Vardo draugijos nariai 
suėjo į bažnytinę salę bendrų 
pusryčių, kuriuos pagamino 
Seselės Pranciškietės, 
tarnavo parinktosios 
lietės.

Moterų Sąjungos 
pirmininkė ir įžymioji
gentė Julija Janušonytė ma
loniai prabilo į visus. Kleb. 
kun. M- A. Pankus jausmin
gai ir įspūdingai prabilo į vi
sus pusryčiaujančius.

Toliau kalbėjo Adomas P. 
Kwider, šv. Vardo draugijos 
pirm., labai populiarus, nese
niai išrinktas aldermanas; 
grab. Aleksandras Kartonas, 
kunigo Petro Karlono brolis; 
Ona Dennis, šv. Andriejaus 
Gildos pirm., Ona Radzevi
čienė, pirmojo pasaulinio ka
ro Auksinės žvaigždės moti
na.

Pusryčių komisiją sudarė 
Julija Janušonis, Ona Sintau- 
ta, Alice Covaleski ir Kotry
na Lukas.

Moterų Sąjungos 38 kuopos 
valdybą sudaro: pirm. Julija 
Janušonytė, vicepirm. Kotry
na Lukas, rašt. Bronė Mičiū- 
nienė ir ižd. Elžbieta Gilevi- 
čienė. Labai apgailestauta, 
kad veikli raštininkė ir kata
likų spaudos apaštale Bronė 
Mičiūnienė negalėjo dalyvau-

Susirinkimai
Gegužės 14 d., tuojau po 

gegužinių pamaldų tretinin
kai turėjo svarbų susirinki
mą. Užprašė šv. mišias už po
nią Br. Mičiūnienę, kuri ser-

LIETUVIS KAP. ARČIAU ROMOS
Dr. kpt. Julius P. Jurgėla 

rašo iš Italijos (bal. 27 d.) 
broliui adv. Kostui:

„Čia pas mane ne kas nau
ja: tebesu toje pačioje vieto
je kol kas, bet gal neilgam, 
nes mūsų dalinys yra ne tos 
rūšies, kad ilgai vietoje iš

būtų, jei žinai, ką aš turiu 
dėmesy. Yra galimybės, kad 
aš būsiu perkeltas į Randolph 
Field, Texas, į skraidančių 
chirurgų (flight surgeon) 
mokyklą, bet, laikui beslen
kant, darausi vis skeptiškes- 
nis apie tai. Taigi, atrodo, 
kad aš visą karą praleisiu

„Jokių permainų”

Amerikos Lietuvių Tary
bos Bridgeport© skyrius tu
rėjo savo susirinkimą; Con
necticut lietuvių konferenci- 
jon atstovais išrinkti A. Kli- 
maitis, J. Stanislauskas, A. 
Viznis ir A. Sapiega. Draugi
jos yra raginamos rinkti sa
vo atstovus ir siųsti gegužės 
28 d. į Waterbury, Conn. 
Konferencija prasidės 2:30 
vai. popiet.

Praeitą savaitę palaidota 
M. Koja; buvo dar jauna mo
teris, gera parapijietė. Laido
tuvėse dalyvavo daug žmo
nių.

O.

šis, A. Nausėdienė ir pati šei
mininkė B. Starkienė.

Palinkėta išvažiuojančiam 
nuoširdžiam lietuviui pasise
kimo užsimojimuose dirbti 
kiek tik galima ir kuo gali
ma Lietuvos vardą garsinant 
amerikiečių tarpe per spau
dą ir žodžiu. P. p. Račkai, p. 
Baginskas, G. Šaltis, p. Čes- 
nulienė ir J. Petrauskas taip
gi palinkėjo pasisekimo išva
žiuojančiam svečiui. Ant ry
tojaus Šv. Kazimiero para
pijos salėje pasikartojo be
veik tos pačios išleistuvės; 
su vaišėm ir kalbomis, tik 
naujais žmonėmis.

užjūry, o kas gi žino, kaip 
ilgai šis nelemtas karas be- 
sitęs. žinoma, aš nieko nega
liu paveikti. Jūs ten skaito
te, kad vyrai siunčiami namo 
po 12 ar 18 mėn. užjūrio tar
nybos, betgi visas šis reika
las yra spaudos išpūstas ir 
tikrovėje retas kuris vyksta 
namo. Pav., mums leidžiama
siųsti namo y2 o/o mūsų da
linio, ir kai du karininkai ga
vo leidimą vykti—mūsų kvo
ta visiems metams išsemta.

Karo Gamybos Įstaigos 
viršininkas Donald M. Nel
son pasakė Automobilių Dar
bo Patarimo Komitetui, kad 
jis nemato „jokių permainų” 
gaminti keleivinius automo
bilius šiais metais ir pabrė
žė, kad nors turi būti daro
mi planai prisitaikinti poka
rinei gamybai, „mes nedary
sime nei vieno žingsnio, kas 
trukdytų karo pastangas.”

Anksčiau šią savaitę Kainų 
Administracijos Įstaiga pas
kelbė savo gegužės mėn. kvo
tas, paliuosavimui naujiems 
keleiviniams automobiliams 
(10,000) ir dviračiams (12,- 
000).

So there you are.
Laivininkystės diena

Los Angeles, Cal.
Seniai buvo žinučių iš mū

sų saulėtos padangės, bet tai 
nereiškia, kad nieko neveikė
me visą šį laiką. Turėjome 
kazimierinių ir juozapinių ir 
išleistuvių ir priimtuvių, tik 
laiko pritrūko apie viską pa
rašyti. Taigi nors trumpai 
apie viską.
Paskutinė pramoga-išleistu- 

vės— buvo suruošta kap. P. 
Labanauskui B. Starkienės 
namuose. Susirinkus gražiam 
būreliui lietuvių darbuotojų, 
vakarėlis pavyko labai gra
žioje nuotaikoje. Be vaišių ir 
gražių linkėjimų kap. P. La
banauskui, daug gražių kal
bų pasakyta brangios Lietu
vos reikalu dabartinės poli
tikos šviesoje. Išsamesnes 
kalbas šiuo reikalu pasakė 
adv. K. Česnulis, kap. Laba
nauskas, filmininkas K. Luk-

Atvelykio sekmadienyje 
buvo suruošti šokiai parapi
jos naudai. Rodos, nusisekė 
neblogiausia, atsižvelgiant į 
tai, kad raudonukų misionie
rius Abekas buvo čia atva
žiavęs su savo „misijomis” 
ir gerą dalį mūsų publikos 
sutraukė pas save.

Bal. 16 d. Kultūros ir Lab
daros susirinkime buvo nu
tarta paaukoti iš iždo $25.00 
Lietuvos atstovui B. Balučiui, 
dabar Londone bevargstan- 
čiam. Kai kurie nariai auko
jo po stambesnę sumą, viso 
susidarė $55.00. Pinigai jau 
išsiųsti.

A. L. T. Skyrius ruošia pra
mogą gegužės 14 d. — Lietu
vos Steigiamojo seimo sukak
čiai minėti. Pas mus dėl dis
tancijų konferencijos neįma
nomos, tad darome ką galime. 
Tikimės pasisekimo.

Svečias.

„Man pavyko gauti kelias 
dienas vadinamo poilsio po
ilsio stovykloje ir tikrai buvo 
smagu. Aš nuvykau į Capri 
salą, ir per tas kelias dienas 
tikrai galėjau užmiršti, kad 
yra karas. Aš jau pergyvenau 
18 mėn. karo zonoje, taigi, 
buvo malonu gyventi ramioje 
vietoje, kur netrukdė nei oro 
puolimai nei rutinos pareigos. 
Miegojau LOVOJE su balto
mis švariomis paklodėmis, 
galėjai lovoje gauti pusry
čius, jei norėjai. Gražus val
gyklos kambarys su muzika 
per pietus ir puikiausiu pa
tarnavimu. Pramogos, kinas 
du syk per dieną, turai į įdo
mesnes vietas, gražūs foyers, 
ir tt., ir tt. Dieve mano, aš 
jau buvau užmiršęs, kad to
kie dalykai yra! Galėjai gau
ti gerti prie baro kada tik 
nori! Per pusantrų metų nie
ko kito nemačiau, kaip tik 
sudedamas lovytes, palapi
nes, apkasus, urvus, bombar
davimus, apšaudymus iš oro, 
invazijos paplūdimius ir tt... 
Taigi, tikrai buvo malonu gy
venti civilizuotu gyvenimu

Prezidentas Roosevelt pa
skelbė gegužės 22 d. kaipo 
tautinę laivininkystės dieną. 
Kongreso aktu ir Prezidento 
proklamacija, toji diena pas
kirta Jungtinių Valstybių 
Prekybinio laivyno tikslų ir 
atsiekimų peržvalgai.

Prezidento proklamacijoje 
pareiškiama, kad „daug tūk
stančių Amerikos vyrų ir mo
terų vargo ilgas valandas 
prie laivų statybos bei fabri
kuose, kad galimai trumpiau
siu laiku pastatytų pakanka
mai laivų netiktai numatoma
jam 1936 metų Prekybos Lai
vyno akte, bet taip pat nenu
matytai globalinio karo, pro
gramoms,” ir kad „daug vy
rų jau atidavė savo gyvybes, 
ir tūkstančiai kitų kasdien ri
zikuoja savo gyvybėmis mū
sų laivuose skrosdami pavo
jingas jūras, kad galėtų pri
statyti reikalingas medžiagas 
ir vyrus toli išbarstytiems 
kovos laukams.”

OWI.

Pirkime Karo Bonus. Grei
čiau karą baigsime.
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MINĖJIMO IŠKILMES MELDĖSI UŽ KLEBONĄ

MOKYKLOS NAUJIENOS gelba Motinoms butų geriau
sia dovana. Mes išreikšdamos 

mokyklos savo meilę, pasakome ir savo 
mokiniai jau uoliai rengiasi pasiryžimą, kad ateityje la- 

Tnn (YOrhcim IP

MINĖJO METINES

Šv. Kazimiero

Gegužės 13 d. philadelphi
jiečiai turėjo vieną gražiau- 
sių-lietuviškiausių parengi
mų, kokių dar lig šiol šiame 
mieste yra buvę. Mat, tas pa
minėjimas buvo sušauktas la
bai patrijotingu tikslu — Lie
tuvos spaudos laisvės ir Stei
giamojo Seimo sukaktims pa
minėti. O visa programa buvo 
vienas gražiausių lietuvišku
mo žiedų.

Kalbėtojai J. Rajeckas ir 
pulk. K. Grinius nušvietė mi
nėjimo didelę svarbą ir lie
tuvių nepalaužiamą norą tu
rėti laisvę ir nepriklausomy
bę. Jų turiningos kalbos bū
tų naudinga turėti mūsų laik
raščiuose.

• Muzikos programą atliko 
National Festival dalyviai, 
Bostono lietuvių jaunuolių 
garsioji grupė, vadovaujant 
p. O. Ivaškienei. Tai tikras 
lietuviškumo ir karštos Tė
vynės meilės teatras. Jauni 
artistai su dideliu įkvėpimu 
ir karščiu vaidino, dainavo, 
žaidė, šoko lietuviškus tauti
nius šokius ir patraukė visų 
akis savo tautiškais drabu
žiais, kuriais buvo apsirengę 
visi artistai.

Visa programa buvo ilga ir 
labai gražiai sutvarkyta, bet 
praėjo kaip kelios minutės. 
Mat, jie mus perkėlė į Lietu
vos laukus, supažindino su 
lietuvių gražiąja gamta, pa
žadino tėvynės meilę ir pasi
ryžimą. Keli numeriai gražiai 
pritaikyti motinoms pagerb
ti, karių motinoms ypatingai. 
Viskas taip jautriai perduo
ta, kad dalyviai graudinosi, 
džiaugėsi ar linksminosi su 
visais artistais. Kaip nauje
nybė buvo, kad visą progra
mą pranešinėjo jų pačių jau
niausios artistės vos 5-7 metų 
mergaitės. Ir galėjo grožėtis 
tų lietuvių lietuvišku ištari
mu, atjautimu, ką jie sako. 
Tai tikrai didelė garbė tenka 
p. Ivaškienei, kuri tiek pasi
aukoja lietuviškumo skelbi
mui Amerikos lietuvių tarpe.

Jei ne jų grupė, gal ir Na
tional Festival niekas lietu
vių neatstovautų. Laimingi 
Bostoniečiai, kad turi tokių 
karštų lietuvių ir pasiryžėlių 
dirbti ne dėl kitų tikslų, kaip 
lietuviškumui ir Tėvynės mei
lei.

Philadelphijiečiai įvertino 
tą jų pasirodymą. Tik daly
vių turėjo būti daugiau to
kioj programoj. Programos 
pabaigoj gražiai padėkota ir 
įteikta gėlių puokštė, kaip dė
kingumo ir meilės pareiški

mas, vadovei ir visai grupei. 
Manau, kad philadelphijiečiai 
niekada nepamirš bostonie
čių.

Ponia Ivaškienė turi tiek 
energijos, kad dar ir Phila- 
delphijiečius pradėjo mokyti 
lietuvių tautinių šokių. Ji ža
da važiuoti po lietuviškas ko
lonijas ir daugiau lietuvių su
pažindinti su lietuviškais 
patrijotiniais šokiais. Paren
gimo dalyviai visi vienu bal
su kartojo, kad tai buvo tik
rai gražus ir vertingas pa
rengimas.

Parengimo metu priimtos 
rezoliucijos ir surinkta keli 
šimtai parašų už Lietuvos 
laisvę.

Programą sumaniai vedė 
p. M. Milukas, A. L. Tarybos 
sekretorius. Gautas pelnas 
eis A. L. T. darbams.

Rasa

Gegužės 12 d. šv. Jurgio 
parapijos parapijiečiai iškil
mingai paminėjo savo bu v. 
klebono kun. Ig. Zimblio 3 
metų mirties sukaktuves.

Iškilmingos gedulingas mi
šias atlaikė dabartinis klebo
nas kun. V. Martusevičius, 
jam asistavo kun. S. Mažeika 
— dijakonu, kun. J. Neva- 
rauskas subdijakonu.

Nemažas būrelis žmonių 
meldėsi už savo buvusį kle
boną. Kai kurių akyse net 
ašaros buvo galima matyti. 
Pamaldose buvo matyti ir vi
si kaimynai kunigai.

BOSTONIEČIAI FESTIVA
LYJE

DĖKOJIMAS

Amerikos Lietuvių Tary
bos Philadelphijos skyrius 
nuoširdžiai dėkoja už pagel- 
bą paminėti spaudos laisvės 
atgavimą ir kitus patrijoti- 
nius įvykius gegužės 13 die
ną.

Didžiausia garbė ir dėkin
gumas tenka p. Onai Ivaškie- 
nei, Bostono jaunuolių artis
tų vedėjai ir mokytojai ir vi
sai grupei. Karštai reiškia 
savo dėkingumą už taip lie
tuvišką, mielą ir menišką 
programą, kuria Philadelphi
jos lietuviai galėjo pasigro
žėti. Dėkojame ir jauniems 
artistams, taip mielai vaidi
nusiems. Nepamirštame ir 
jaunuolių tėvelių-mamyčių, 
kurie nemaža pasiaukojo, 
kad mes galėtumėm jų me
nu grožėtis. Atskiras padė
kos žodis tenka p. Ivaškai, 
kuris taip vyriškai nešė vi
sus kelionės sunkumus, bet 
vis tai dėl lietuviškumo. Vi
siems lietuviškas ir gal že
maitiškas nuoširdus ačiū.

Reiškiame savo dėkingumą 
ir kalbėtojams pik. K. Griniui 
ir Dr. J. Rajeckui, kurie at
vyko ir pasakė atitinkamas 
kalbas.

Dėkojame ir visiems vieti- 
niems mūsų rėmėjams, dar
bininkams, lietuvių radijų 
programų vedėjams p. P. An
tanaitienei ir p. Antanui Dzi- 
kui. Maloniai talkininkavu
siam šv. Jurgio parapijos kle
bonui kun. Dr. V. Martusevi- 
čiui sakome atskirą dėkui.

Dėkojame ir visiems pami
nėjimo dalyviams.

Jaunieji lietuviukai iš Bos
tono gegužės 10 dieną dalyva
vo Philadelphijos didžiausioj 
salėj National Festival pro
gramoj. Jų pasirodymas po
piet ir vakare sužavėjo daly
vius ir buvo girdėti milžiniš
kos ovacijos ir reikalavimas 
pakartoti žemaičių šokį „Mi
kita”. Festivalio vedėja labai 
jautriai padėkojo už duotą 
programą. Fotografai ir re
porteriai apspito dalyvius ir 
jų vadovę p. O. Ivaškienę.

Dviejų jaunučių šokėjų 
klumpakoju pasirodymas 
taipgi nepaprastai patiko ir 
visi plojo jaunoms baletinin- 
kėms. Drąsiai galima pasaky
ti, kad lietuviai tarp kitų gru
pių buvo vieni geriausių. Jų 
šokiai tikrai klasiški, nepap
rasti, paruošti ir daug eks
presijos ir meniškumo turį, 
davė meniško parodymo ir 
tikros lietuviškumo išraiškos.

Ponia Ivaškienė buvo 
kviesta kitų tautų šokių va
dovių, kad ji mokytų ir juos 
lietuvių tautiškų šokių. To
kiu būdu lietuviškas vardas 
ir jų menas yra aukščiau ke
liamas. Teko sužinoti, kad 
ponia Ivaškienė jau nuo se
niau mokė Harvardo univer
sitete kelius šimtus studentų 
tokių gražių lietuviškų šokių. 
Atrodo, kad ji galėtų turėti 
nuolatinę lietuviškų šokių ir 
tautinių dainų mokyklą.

National Festivalyje ji jau 
dalyvavo antri metai iš eilės, 
bet atskirų kolonijų pana
šiuose festivaliuose ji jau 
sėkmingai yra pasirodžiusi 
net kelius kartus per savo 
penkerius veikimo metus.

savo mokslo metų užbaigi
mui, kuris bus birželio 4 die
ną. Girdėti, kad programa 
bus labai lietuviška, pamar
ginta net lietuviškais tauti
niais šokiais ir kitokiais daly
kais. Jauniausieji mokiniai ir 
kandidatai į mokyklą-vaikų 
darželio dalyviai išpildys sa
vo programą, kuri būsianti 
„majedni” ir visus nustebin
sianti, nes tokios dar nebuvę.

Šiemetiniai mokyklos už- 
baigėjai yra gabūs ir šaunūs. 
Iš jų tikima gerų kandidatų 
aukštesniems mokslams. Ke
li pasiryžę pasirinkti aukš
tesnį pašaukimą. Beveik visi 
jų jau rengiasi įstoti į vyčių 
kuopą ir taip padidinti eiles 
ir jų veikimą.

Baseballininkai jau pradė
jo žaisti su kitoms mokyk
lomis ir kelius pirmuosius 
žaidimus laimėjo.

Šv. Jurgio mokyklos mo
kiniai pasižymi savo sportiš
kumu ir muzikališkumu. Jie 

•jau kelius kartus dalyvavo 
svarbiuose tarpmokykliniuo
se žaidimuose ir bėgimo len
ktynėse, ir jau laimėjo. Jų 
muzikantai, beno dalyviai be 
perstojimo lavinasi, kad grei
čiausiai galėtų pasirodyti vie
šose parodose.

Jurgiečiai labai narsūs ir 
sumanūs mokiai. Jie gausiai 
dalyvavo ir lietuvių bostonie
čių programoje. Jie atjautė 
savo brolius lietuvius. Jie ža
da ir į Bostoną kada nuvykti 
ir ten savo benu posirodyti. 
Pasisekimo jaunuoliams!

biau Jus mylėsim, gerbsim ir 
Jums visuomet padėsim.

Laimingi būtumėm, kad 
mes galėtum nušluostyti Jū
sų ašaras, suraminti ir pa
guosti. šiandien mes pareiš- 
kiam savo padėką už tat, kiek 
Jūs dėl mūsų gero padarėte 
ir dar padarysite. Mes atsi
prašome už savo nedėkingu
mus.

Savo jaunatviškomis sielo
mis šiandien sakome — Te
gyvuoja motinos, ilgiausių ir 
laimingiausių metų jums. Tą 
savo programėlę skiriame 
Jums pagerbti. Ilgiausių me
tų mūsų motinoms!

RENGIASI GELBĖTI

DALYVAUS ŠVENTEJE

Jau susitarta, kad ir lie
tuviai dalyvaus „I Am An 
American Day” celebravime, 
kurs bus gegužės 21 dieną. 
„Dainos” choras padainuos 
lietuviškas dainas, lietuvai
tės parodys ką lietuviai davė 
Amerikai — jos pademons
truos lietuvių meną.

Amerikos Moterų Taryba 
labiausiai darbuojasi ta link
me.

PAGERBĖ MOTINAS

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
h

Gegužės 12 d. iškilmingai 
paminėta a. a. Marijonos Že
maitienės, 2848 Snyder Ave., 
metinės. Į gedulingas pamal
das buvo atėję visa šeimyna 
ir nemažas būrelis pažįsta
mų iš Pt. Breeze lietuvių sek
cijos.

vyčiaiTkelFauja

Vyčiai padarė pirmą savo 
kelionę pėsčioms į įdomesnes 
vietas. Bendrai išklausę mi
šių, priėmę komuniją ir pa
pusryčiavę, vyčiai iškeliavo.

Kiek daug malonumų ir į- 
vairumų jie patyrė ten, tai 
tik sugrįžę galės parašyti 
„Amerikai”.

IŠTEKĖJO
206Elena Kavaliauskaitė, 

Fernon St., Šv. Kazimiero pa
rapijietė, gegužės 13 d. susi
tuokė su kariu Pranu Sum
mers iš gretimos parapijos. 
Po kelių dienų jis turi vėl iš-

Teko sužinoti, kad Ameri
kos Moterų Taryba Philadel- 
phijoj rengiasi sukelti lėšų 
pagelbai lietuvio V. Biela- 
jaus, kurs pernai dalyvavo vykti į savo paskyrimo vietą.
National Festival ir kurs pir-1 Po jungtuvių eidamas tė- 
masis yra iškėlęs lietuvių me- vas iš bažnyčios rimtai pa
ną kitų tautų tarpe. Dabar jis sakė: „Jau pardaviau savo 
serga ir reikalingas pagelbos. vienintelę dukrelę, bet ką pa- 
Remtina. darysi, kad taip turi būti...”

Kun. J. Golden

ŽMONĖS NORI ŽINOTI

Nusišypsok ir - 
Pamiršk Karę!

IVAIRES GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

t TeL REgent 8434. |

| RICHMOND GROCERY CO. I
2 WHOLESALE GROCERS S
R • •Savininkai Lietuviai Staponavičiai $

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

PAGERBĖ BOSTONIEČIUS

Gegužės 10 d. p. p. Kava
liauskai surengė gražų ir jau
kų priėmimą Bostono jau
niems artistams. Tai buvo 
lyg dėkingumas už tai, ką 
Loreta Kavaliauskaitė ir jų 
šeima patyrė iš bostoniečių 
balandžio 21 dieną, kai Lore
ta Kavaliauskaitė savo šo
kiais ir lietuviškomis daino
mis patraukė visų bostonie
čių širdis. Jie nepamiršo jau
nos artistės, taip gražiai iš
silavinusios ir mokančios 
šokti ir dainuoti kaip tikrai 
artistei tinka.

Tai buvo malonios valandė
lės svečių ir Philadelphijie- 
čių susipažinimas. Visi ben
drai dainavo ir savo meną 
parodė ir vėl pasižadėjo vie
ni su kitais susitikti ir lie
tuviškai nuoširdžiai bendrau
ti.

Didelė garbė tenka p. Ka
valiauskams, kad jie taip mo
kėjo priimti ir pagerbti mū
sų svečius lietuviukus iš Bos
tono.

Šv. Kazimiero parapijos 
Vyčiai šiemet labai gražiai 
pagerbė motinas Motinų Die
nos proga. 4 vai. p. p. buvo 
surengta graži programa. J. 
Valavičiūtė pasveikino moti
nas ir palinkėjo joms viso ge
riausio ir pasakė savo meilės 
ir pagarbos žodį. Vyčių jau
nas choras sudainavo kelias 
daineles, bet labai meniškai 
ir nuoširdžiai.

Garbė tenka jaunam muzi
kos vadovui J. Valavičiui, ir 
jų Glee Club, kad per taip 
trumpą laiką jau išmoko net 
keliais balsais kelių dainelių. 
Jei tas chorelis ir toliau la
vinsis, tai bus labai graži me
no pajėga.

Po programos visos vytės 
pavaišino motinas kava ir py
ragais. šį kartą vytės pačios

Karo bonai yra galingas 
ginklas prieš išorinius ir vi
daus priešus. Pirkime jų ko 
daugiausia.

(JTEN, mišri
J. PETRUIT1 

(Tęsinys)

šioj!... Svojich do,
joj!... Svojich „ope
■ įsustok, sustok! save

’'Jote, sustok!..) —
v- to staiga viskas vsio
' įjd jokio šūvio ich
įd nei čia pat, visk
■įe, tik sužeis- kiuc
įjo, Niekaip ne- Iš
prasti, kam jie keti

fLįjją vaidino to- —
Durnoj, šaudy- (Gr

M
-jrmas ir nutilo, Prie

L dek, prisispaudę iš k
L kito, gulėjome pull
išjudėdami iš vie- deši
Lvo jokio pavo- gud
L gulėjau pačiam —
L Ant manęs gu- ogli
u, ant mano ko- gov
brinkąs J. T. ir not:
lįjįjį koks gudas, ti, i
Iškalbėjo „Otče šau
LhūsiįJ. Apačioj ji e
Igne suėmė toks šau
Įbikad pradėjau E
liikenti. veji
Įayra, ko tu čia das
|-jdes? - klausia Tol

H niel
kad jie ir si

1 -ūsų nemoka, o Dai
Ibriauti. sidi
m juoktis, gulint toli
Įsu taip kulkos kav
j: ausis, net ausį vai

Seni ir nestiprūs
Marcelė: žmogus labai pa 

našus į seną kavą.
Jedvyga: Kaip tai? -
Marcelė: Visi kada nors pa 

sensime... Tuomet būsiiri 
kaip kava nestiprūs ir seni,

Bubnelis
— Tetuk, nupirk man bul 

nelį.
— Gerai, sūneli, — pridi 

ria tėvas. — Bijausi, nes tui 
met bus daugiau trukšmo m 
muose.

— Nesibijok, tetuk, aš bul 
nysiu tik tada, kuomet 
miegosi.

Su turtingaisiais
Ponia nakties metu išj 

dus, kad virtuvėje kas balai 
dojasi, nuėjusi atranda sava 
seną juodukę virėją besirem 
giant eiti į namus. Pastebi 
jo, kad juoduke buvo susidėk 
jusi į popierinį maišą visu 
apelsinų žieves ir vėžių lukš
tus.

— Kodėl į namus neši ii 
matas? — paklausė.

— Mat, ponia, noriu ir sa
vo kaimynystėje parodyti iš 
matų rinkėjui, kad ir aš laiki 
nuo laiko iškeliu puotą savi 
namuose.

Bakterijos
Ignas: Kaip nuo ligos bak 

terijų apsisaugai?
Baltrus: Pirmiausia, aš iš 

virinu geriamą vandenį.
Ignas: Paskui?
Baltrus: Paskui, jį perki 

šių.
Ignas: Paskui?
Baltrus: Paskui aš 

vien tik alų.
Žino savo darbą

Ligonis: Ponas Daktar 
nebeišlaikysiu tos skaudžk 
operacijos. Prašau padėtį 
kad greičiau numirčiau.

Daktaras: Būk ramus, ma* 
nęs nemokyk. Ir aš pats žinau 
savo profesijos darbą.

Pranas Bekampi!

ti

17 Į Ar būtų tiek daug nesusi-
Kur katalikai neturėtų j pratimų ir šmeižtų, tiek daug 

apsileisti Katalikų Bažnyčios priešų ir
persekiotojų, jei katalikai iš
pildytų savo šventą pareigą 
ir išaiškintų Bažnyčios DIE
VIŠKUMĄ save artimiesiems 
meiliai, paprastai, aiškiai, į- 
tikinančiai?

Ar dar mes nematome, kaip 
šis katalikų apsileidimas yra 
jau nubaustas dar šiame pa
saulyje? Ir ką sako mūsų 
Viešpats apie tuos katalikus, 
kurie bijosi savo šešėlio ir ne
paiso savo artimo dvasinio 
gyvenimo? štai Jo žodžiai: 
„Kas užsigins manęs žmonių 
akivaizdoj, to aš išsižadėsiu 
savo Tėvo akivaizdoje; kurie 
išpažins mane žmonėms, tą aš 
išpažinsiu savo dangiškojo 
Tėvo akivaizdoj”.

Ką mąstytume apie gydy
toją, kurs, bijodamas sužeis
ti ligonį, nedarytų operaci
jos, leistų ligoniui kentėti ir 
mirti? Ar jis būtų geras gy
dytojas. Ne, tai būtų šundak
taris, nevertas daktaro var
do. Tą patį galima pritaikyti 
katalikams, kurie leidžia sa
vo artimiems kentėti ir mirti 
dvasinėje tamsybėje ir mai
šatyje iš baimės, kad neuž
gautų jų jausmų.

Ką jie atsakys Teismo Die
noje, kada jų draugai ir kai
mynai kaltins juos už jų puo
limą, už nedavimą progos pa
žinti ir pasinaudoti tikruoju 
tikėjimu? Taip, ką jie atsa
kys? Mūsų Išganytojas duo
da atsakymą: „Kadangi Jūs 
neišpažinote manęs žmonių 
akivaizdoj, aš nepažinsiu jū
sų savo Tėvo akivaizdoj”. 
Šviesos vaikai, kurie nesinau
doja tinkamai Dieviškos švie
sos dovanomis, bus paskan
dinti tamsybėse.

Sulietuvino kun. St. Raila

Keista, nepaprasta, netikė
tina, tačiau tiesa! Kai kieno 
nors jautis ar asilas įpuola į 
šulinį, tai katalikai kaimynai 
uoliai gelbsti savininkui iš
traukti gyvulėlį. Bet kai jo 
kaimynas yra pavojuj patekti 
į amžino pražuvimo prarają, 
kai kurie katalikai visai ne
paiso, nė žodeliu neperspėja, 
neištiesia pagelbos rankos iš
sisaugoti pražūties.

Ar tai yra tikras kaimy- 
niškumas, tikras draugišku
mas? Ar tai yra krikščioniš
koji meilė, ar išpildoma Kris
taus mokslas: „Mylėk savo 
artimą, kaip pats save”; — 
„Darykite gera tiems, kurie 
persekioja jus ir neapkenčia 
jūsų? Ar taip yra?

Katalikų pareigos. Katali
kai turi pareigų ne tik sau, 
bet ir savo artimui. Tos pa
reigos yra paliktos Kristaus 
žodžiais: „Tegul jūsų šviesa 
šviečia taip, kad kiti galėtų 
matyti ir garbintų Tėvą, kurs 
yra danguje.” Tai yra įsaky
mas, kurį turėtų įvykdyti 
kiekvienas katalikas.

Dieviškoji tikėjimo šviesa 
yra duota ne dėl asmeninio 
malonumo; tai yra talentas, 
su kuriuo privalėtų veikti 
kiekvienas, kad galėtų dau
giau malonių nusipelnyti sau 
ir kitiems.

Neužtenka, kad katalikai 
šviečia savo asmeniškame gy
venime, ir savo santykiuose 
su artimu, bet jiems turi rū
pėti žemiškas ir dvasinis ir 
amžinas gyvenimas jų neka-

p o enkavedistai, 
b raškai arti prie 
pvus beveik įrė- 

tik šūkau-
geri.

h muštas. Si
mas, Molei, ne- 
pi!-sušuko ant 
L tarp savęs šnib- 
p-Kurkoman-

Marianapolis

viską darė ir patarnavo. Tai talikų draugų ir artimųjų; jie 
pareiškimas, turi išpažinti savo tikėjimą 
mėtinai pasi- atvirai ir duoti progos ki- J

gražus meilės ]
Programoj pažymėtinai pasi
rodė p. E. Šaulytė, kuri at
vaizdavo motiną ir jos rūpes
čius bei vargus.

ŽODIS MOTINĖLĖMS

(Vytės J. Valavičiūtės svei
kinimo kalba Motinos Dienos 
minėjime).
Mylimos ir brangios Motinė

lės
Šiandien Jūsų Diena yra 

metuose viena, kai mes, jau
nieji, turime didesnės progos 
išreikšti savo meilę ir padė
ką. Man tenka garbė ir dide
lis džiaugsmas pasveikinti 
savo ir visas motinas mūsų 
Lietuvos Vyčių 3 kuopos var
du. Mes viešai sakome: Svei
kos, mūsų mielos Motinos, di
džiausios Geradarės! Mes 
taipgi suprantame, kad neuž
tenka tik Motinos Dienoj ger
bti motinas, bet kad kasdie
nis gyvenimas, nuolatinė pa-

tiems pasidaryti tikėjimo pa
laima.

Idėja gali sudrumsti ar į- 
žeisti nekatalikų jausmus, 
jei mes kalbėsim apie savo 
religiją; bet tai būtų tik pa
viršutiniškumas, kuriuo mes 
negalėsime pasiteisinti pas 
pasaulio Teisėją. Tai yra nu
bausta šiame pasaulyje, busi 
nubausta ir aname.

Tel. DEW. 5136

LIETUVIS GRABORIUS
Laisnluotas Penna ir New Jersey 

valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m.

Direktorius
ANTANAS DZIKAS 

8019 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937

■jTel. POPlar 4110

į Charles J. Roman
\ (Ramanauskas)
S LAIDOTUVIŲ
:■ DIREKTORIUS
į 1113 Mt. Vernon St., 
į Philadelphia, Pa.

. Di-£ 
i. Pa-S 

eleivingioms suteikiama nakvynėj 
Viskas nemokamai. Kreipkitės ■* 

dieną ar naktį.

■.Moderniška laidojimo įstaiga. 
J’delė, graži koplyčia, erdvi salė.

Gausiai parėmė
Balandžio 30 d. Worcester,! 

Mass., lietuvių Aušros Vartų! 
par. ir New Haven, Conn.j 
Šv. Kazimiero bažnyčiose pa-1 
maldų metu buvo padarytai 
rinkliava Marianapolio Ko-I 
legijai paremti. Parapijiečiai j 
rinkliavą sutiko nuoširdžiai! 
ir dosniai. Tai dar kartą pa-| 
liudija, kad jie supranta iri 
vertina katalikiškos lietuviš-1 
kos mokyklos reikalą.

Rinkliavos tikslu į Worces-| 
ter Aušros Vartų parapijos! 
bažnyčią buvo atvažiavęs! 
kun. Adomas Markūnas, Ma-| 
rianapolio namo viršininkas,! 
sakęs tai progai pritaikytus! 
pamokslus. Į New Haven at-i 
važiavo kun. V. Andriuška,| 
MIC.

Aušros Vartų par. Maria-1 
napolio Kolegijai aukų sūdė-] 
jo $678.18. Tai stambi para
ma šiai mokslo įstaigai iri 
stiprus paskatinimas toliau! 
dirbti, nepaisant visų sunku-1 
mų, atnešamų karo. New Ha-1 
veno šv. Kazimiero par. sudė
jo $180.00.

Iš minėtų sumų atskirai! 
reikia nurodyti klebono kun..! 
K. Vasio dovaną. Jis ne tiki 
maloniai parėmė rinkliavą^ 
savo parapijoj, bet ir pats'j 
stojo visų aukotojų priešaky, 
Kolegijai duodamas 100 do-j 
lerių auką.

Kolegijos vadovybė klebo
nui kun. K. Vasiui už jo pa-1 
lankumą šiai mokyklai ir už j 
jo gausią dovaną nuoširdžiai j 
dėkoja. Taip pat karštą pa-j 
dėką Marianapolio Kolegijai 
reiškia ir kun. A. E. Gradec-į 
kui, New Haveno šv. Kaži-- 
miero parapijos klebonui iq 
tų parapijų parapijiečiams,; 
taip palankiai sutikusiems^ 
šią rinkliavą.

Kolegijos Vadovybe.
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UOS TEN, MIŠKE, SUŠAUDĖ
J. PETRUITIS

(Tęsinys)

'INES

škilmingai 
’ijonos Že- 
yder Ave., 
fas pamal- 
a šeimyna 
s pažįsta- 
stuvių sek-

AUJA

Irmą savo 
Įdomesnes 
:lausę mi- 
iją ir pa- 
iškeliavo. 
tumų ir į- 
š ten, tai 

parašyti

Ni

)

{aite, 206 
miero pa- 
3 d. susi
mu Sum- 
parapijos. 
iri vėl iš- 
mo vietą, 
amas tė- 
imtai pa- 
riau savo 
»et ką pa- 
i būti...”

. Golden

Seni ir 
Marcelė: K 

našus į seną 
Jedvyga:Kjįj 
Marcelė: Vig J 

sensime... K] 
kaip kava nešt]

Stoj, stoj!... Svojich 
jete, stoj!... Svojich 
Sete... (Sustok, sustok! 
liūs šaudote, sustok!..) 
jau po to staiga viskas 
utilo, kad jokio šūvio 
) girdėti nei čia pat, 

liau miške, tik sužeis- 
febevaitojo. Niekaip ne- 
tme suprasti, kam jie 
a komediją vaidino to
miško gilumoj, šaudy-

— Tetuk, 
nelį.

— Gerai, sį 
ria tėvais, - gi. 
met bus daugiu 
muose.

— Nesibijok.- 
nysiu tik tada 
miegosi.

Su turtJ

Ponia naktiJ 
dus, kad virtj 
dojasi, nuėjusi J 
seną juodukai 
giant eiti j uįį 
jo, kad juodniėlėjo pulkininkas J. T. ir 
jusi į popieriuj jau kažin koks gudas, 
apelsinų žieveslvisą laiką kalbėjo „Otče 
tus.

— Kodėl j 
matas? —pa

— Mat, ponu|rsiai kikenti, 
vo kaimynystėje 
matų rinkėjui, h 
nuo laiko iškels

hs šaudymas ir nutilo, 
įes vis tiek, prisispaudę 
hienas kito, gulėjome 
h’e, nejudėdami iš vie- 
Įan nebuvo jokio pavo- 
nes aš gulėjau pačiam 
io dugne. Ant manęs gu- 
tetras K., ant mano ko-

(Tėve mūsų.). Apačioj 
int mane suėmė toks 
ls juokas, kad pradėjau

<as tau yra, ko tu čia 
juokies? — klausia

Petras K.
namuose.

g nesusi
dėk daug 
priešų ir 
alikai iš- 

pareigą 
ios DIE- 
niesiems 
iškiai, į-

■š juokiuos, kad jie ir 
dyti mūsų nemoka, o 

_ ' tano kariauti.
Ignas: Kaipr- jera įau juoktis, gulint 

tenjų apsisaugo 0 man taip kulkos 
Baltrus: Pin ^a pro ausįS) net ausį 

virinu geriamą- iįno
▼  v« - i •.

s tylime, o enkavedistai, 
.rtinę visiškai arti prie 
ir šautuvus beveik įrė- 

mūsų pečius, tik šūkau-

terijų apsisaugi 
Baltrus: Pirk

Ignas: Paskui 
Baltrus: M 

šių.
Ignas: Paskui'

me, kaip 
imas yra 
lame pa- 
o mūsų 
atalikus, 
lio ir ne
dvasinio 
žodžiai: 
žmonių 

ližadėsiu 
e; kurie 
ns, tą aš 
įgiškojo

vien tik alų. Petrovas užmuštas. Si- 
7;™ ..r.|as sužeistas. Molei, ne- 

. ivanvat! — susuko ant 
idančių tarp savęs šnib- 
kalinių. — Kur koman- 
?

nebeišlaikysiu b
operacijos. PĖ
kad greičiau nr jo nėrH) — tamsoje at-

Daktaras:B8 ia kitas enkavedistas.
nęs nemokyk.Irs Aš matau, kad be manęs
savo profesijose ieko nebus. Klausyti ma

to

Mariamiško:

e gydy- 
; sužeis- 
operaci- 
mtėti ir 
iras gy- 
šundak- 
.ro var- 
itaikyti 
ižia sa- 
ir mirti 
ir mai- 
1 neuž-

komandos! — sušunka 
is enkavedistas, išlindęs 

. — Jūs stokite čia,
— tenai! O jūs kelkitės, 
dar gyvas, — sušuko ir 
is enkavedistas, kuris da- 
ėmėsi labai energingai

Gausiai f
Balandžio 30 i

Mass., lietuvių^ vauti. 
par. ir New B
Šv. Kazimiero bė sustoti ant plento gre- 
maldų metu k s po du. Sužeistieji gulė- 
rinkliava Mariu griovyje, dar tebevaito- 
legijai paremti 
rinkliavą sutiko 
ir dosniai. Taiik 
liudija, kad jie 
vertina katalikė astuvėlių ašmenimis gal- 
kos mokyklos^

Rinkliavos tikš 
ter Aušros 
bažnyčią buvo 
kun. Adomas^ girnas nurimsta. Paskui, 
rianapolio na®' 
sakęs tai progaiI 
pamokslus. į Ne* mčiam šveičia tiesiog į 
važiavo kun. V. ą, ir šis tuojau nutyla. 
MIC. J‘ -

Aušros Virt; 
napolio Kolegė 
jo $678.18. Tai® 
ma šiai mokslo | 
stiprus paskatt'L 
dirbti, nepaisau Ee|abaį patOgU gaj įr 
mų, atnešamą Kįaj mes *įa greĮa stovė- 
veno sv. Kaziu® e. Nedejuojan£iUs, bet tik 

nčius, praeidami pro šalį,

,bar mums, gyviesiems,

[iti visiškai nebevaitojo 
besikėlė drauge su mu- 
Vaitojantiems ir dar 
kalbantiems enkavedis-

no Die- 
ir kai- 

jų puo- 
gos pa- 
ikruoju 
e atsa
ls duo- 
įgi Jūs 
žmonių 
siu jū- 
.izdoj”. 
?sinau- 
>s švie- 
askan-

skaldė. Pradžioje nesu- 
lu, ką jie ten daro, nes 
patamsyje pasigirsta 

;as duslus skambėjimas 
lik”, tuojau toje vietoje

i įsižiūrėjęs, pamačiau, 
jie spatuko žambu de-

. Raila

yti, jiems nebe pirmiena

į vienu smogtelėjimu per
il žmogui galvą, nes ka- 
i kastuvėlis gan aštrus ir 
inkamai svarus. Matyti, 
lyti patamsyje jiems bu-

LAMA
00 p.m.

reet

jo $180.00.
Iš minėti; pardo, apdaužo ir palieka 

reikia nurodyti Vėliau sužinojau, kad 
K. Vasio dovani 
maloniai parė?
savo parapijoj? ai sugebėjo suvaidinti ne
stojo visų aukot1. Kad ir labai skau- 
Kolegijai duodat Pe buvo spardomi ir 
leriu auka zorni, bet neaiktelėjo, iš-

tė neparodydami jokio 
Kolegijos ybės ženklo. Paskui jie

nui kun. K. ego į miško gilumą. Bet 
lankumą šiai®’ ių, kuriems atėjo mintis į

kurie iš mūsiškių, naudo
jęsi nepaprasta tamsa,

87 rėlius. Kad ir labai skau-

izomi, bet neaiktelejo, iš- 
tė neparodydami jokio

an

k Di-i
5. Pa-!

ItSs

jo gausią dovaną* vą tuo būdu išvengti mir- 
dėkoja. Taip P'.1 J, buvo nedaug.

šrikiavę mus gretomis po 
nuvedė dar apie pusę ki- 

letro tuo pačiu plentu pir- 
_____ t____ b ir sustabdė. Atėjo ir en- 
tų parapijų redistų vadas. Enkavedis- 

keikėsi tarp savęs ir tą 
į savo vadą keikdami plū-

dėką Mariana^, 
reiškia ir kun. A-’ 
kui, New Hav^’

;aip palankiai 
šią rinkliavą. 5

Kolegai

do, kad jis tokios svarbios 
„operacijos” metu nežiūrįs 
savo vietos.

— Ničego, seičas privediom 
vsio v poriadok! Postroite 
ich po četyri. (Nieko, tuojau 
viską sutvarkysime! Išri
kiuoki juos po keturis).

Išrikiavo mus eilėmis po 
keturis ir sušuko:

— Skorėj ložis, mat-mat! 
(Greičiau gulkit, mat- mat!).

Mes sugulėme kniūpšti. 
Priešakinėje eilėje gulėjome 
iš kairės į dešinę Petras K., 
pulkininkas Juozas T., aš ir 
dešiniau manęs nepažįstamas 
gudas.

— Nepodymat golovy, ne- 
ogliadyvatsia, molčat, neraz- 
govarivat, mat-mat! (Nekil
noti galvos, nesidairyti, tylė
ti, nesikalbėti, mat-mat!) — 
šaukė kairėj pusėj stovintie
ji enkavedistai, beveik įrėmę 
šautuvus į mūsų nugaras.

Enkavedistams, kurie sto
vėjo dešinėj plento pusėj, va
das įsakė pereiti į kairiąją. 
Tokiu būdu iš dešinės pusės 
niekas mūsų nebesaugojo, vi-
si jie sustojo kairėj pusėj. 
Dabar jau mums visiems pa
sidarė visiškai aišku, ką jie 
toliau su mumis darysią. En
kavedistus, ginkluotus šautu
vais — kulkosvaidžiais, su
statė vienodais tarpekliais 
vienas nuo kito. Tarp jų su
stojo enkavedistai, apgin
kluoti paprastais šautuvais. 
Dabar enkavedistų grandinė 
pasidarė labai tiršta, nes vi
si enkavedistai susirinko vie
noj pusėj.

Su mumis gulėjo labai 
daug raudonojoj armijoj bu
vusiųjų „politrukų” ir ,,ko- 
mandirių”. Daugelis jų verk
dami pradėjo prašytis:

— Tamsta vyresnysis 
(graždanin staršyj), pasigai
lėkite, paleiskite mane, aš 
patsai dvejus metus „politru- 
ku” tarnavau raudonojoj ar
mijoj, mane visiškai nekal
tai Petrovas įskundė... Aš ir 
toliau gerai tarnausiu... Aš 
esu labai sąžiningas pilietis... 
Aš labai myliu Staliną ir Ka
lininą... Dovanokit man, pa
sigailėkit mano žmonos ir 
vaikų!...

-— Tylėk, mat-mat, nekal
bėk! Nušausiu, kaip šunį! — 
atsako jiems enkavedistai.

Enkavedistų vadas pradė
jo klausinėti, ar nėra tarp 
gulinčiųjų šoferio.

— Aš, aš, aš... aš esu šofe
ris, aš esu geriausias šofe
ris... aš visokiomis mašinomis 
moku važinėti... aš esu moto
ciklininkas... aš esu šoferis ir 
lakūnas!... — iš plente gulin
čios žmogysčių krūvos papli
to, tamsumoje daugybė bal
sų, norinčių išgelbėti savo gy
vybę.

— Molčat, molčat! — pra
dėjo šūkauti enkavedistai.

Iš gulinčiųjų krūvos nepa
ėmė nė vieno šoferio, nes at
sirado vienas enkavedistas, 
mokąs mašiną vairuoti.

Pasigirdo jau ir pamišu
sių jų balsai:

— Aš po-lit-ru-kas... Mano 
vai-kai... Aš skraidžiau, 
skrai-džiau... Staliną my-lėėė- 
jau... Dan-guus... žemėė... Aš 
lėėk-tu-vuu.. skraidžiau... Ma
no Maaša... Maša... Maša!...

Labai nemalonu klausytis 
tokių pamišėlių siaubių deja
vimų miške nakties tamsu
moje. Kad bent jie greičiau 
baigtų su mumis, nes visi, už- 
sikrėsdami vieni nuo kitų, 
galime pamišti.

Daugiau kaip pusė valan
dos tvarkosi ir vis dar negali 
susitvarkyti. Jie ten savo su
žeistuosius krauna į sunkve
žimį ir tuo pat metu rengiasi 
mus šaudyti.

— Sudiev, Jonai; šiame pa
saulyje mudu daugiau nebe
pasimatysime, — patylomis 
man sako pulkininkas T.

— Nurimk, Juozeli, dar vi
so ko gali būti, — raminu jį, 

nors pats nebeturiu nė kibir
kštėlės vilties, kad galėtume 
kaip nors beišsigelbėti.

Dabar tik galvoju, kaip jie 
mus šaudys. Ant plento vidu
rio gulinčių, tai tikrai nešau
dys — lieps atsistoti. Stačius 
iš automatinių ginklų, be a- 
bejo, momentaliai išklos, kaip 
rugius dalgiu. Turės suko
manduoti, kad atsistotume. 
Ne, kad ir kažin ką koman
duotų, tik jau ne atsistosiu 
—manau sau: — kad tik kaip 
nors suspėčiau prieš pirmuo
sius šūvius nusiristi į griovį 
dešinėje. Būtų gana lengva 
tai padaryti, jei nesutrukdy
tų man tas gudas, kuris guli 
mano dešinėje ir visą laiką 
patylomis kalba vis tą pačią 
maldą: „Otče naš iže jesi na 
nebesiech”... Jokios baimės 
nejaučiu. Tik labai pikta da
rosi, kad būsiu užmuštas ta
me klaikiame miške palei Bo- 
bruisko plentą, ir vaikai visą 
amžių nežinos, kur jų tėvas 
dingo.

Pamišusiųjų skaičius vis 
daugėja, Įvairiausias nesą
mones žmonės pradėjo kalbė
ti. Kiti garsiai pradėjo mels
tis, nebepaisydami enkave
distų šauksmų „molčat”. Pa
galiau mūsų enkavedistai vi
siškai susitvarkė — tuojau 
tuojau turime išgirsti kokią 
nors komandą, paskutiniąją 
komandą, po kurios daugiau 
nieko nebegirdėsime. Tai bus 
juk paskutinysis mūsų tra
gedijos aktas. Gausime „ge
ros sriubos”, kurią pažadėjo 
mums duoti Červenės kalėji
mo kieme dvyliktą valandą. 
Dabar kaip tik ir gali būti 
dvyliktoji valanda.

Pagaliau, išgirdome:
— Biežite, streliajem! (Bė

kite, šaudome!).
Drauge su ta komanda tri

jų žingsnių, atstume nuo mū
sų sutratėjo visi kulkosvai
džiai bei šautuvai, ir pasipy
lė į mus kulkų kruša. Kas 
bandė atsistoti ir bėgti, buvo 
nukirstas čia pat vietoje. 
Daugumas mūsų bandė įvyk
dyti komandą, bet neįstengė: 
sudribo, jei ne plente, tai kiek 
toliau.

Mano kaimynas dešinėje 
stojo bėgti, bet nespėjęs su
dribo vietoje. Aš nesikelda
mas iš vietos staiga persiver- 
čiau per jį ir nusiritau į grio
vį. Kažin kas tuojau užšoko 
ant manęs, bet ant manęs ir 
sudribo, kaip maišas pri
spausdamas mano kairiąją 
ranką ir nugarą. Jo galva, 
jei ji dar buvo, pasiliko ant 
griovio kranto plento pusėje. 
Dabar man atrodė, kad mano 
užimtoji pozicija visiškai ge
ra, nes iš viršaus mane den
gia žmogaus lavonas, šautu
vai ir kulkosvaidžiai, tik tra
ta ir trata. Šaudymas nesilp
nėja.

Žmonių riksmo dėl šaudy
mo pekliškai kurtinančio 
plėškėjimo nė kiek negirdė
ti. Gulėdamas kniupščias ka
žin kokio žmogaus kūno apa
čioje, nosį įsmeigiau į žemę, 
dešinę ranką išmečiau pir- 
mvn, du pirštus ištiesiau, o 
kitus du sulenkiau pusiau. 
Kairiąją ranką, kad ir labai 
buvo nepatogu laikyti, pali
kau šone atblokštą po lavo
nu. Dešiniąją koją pakišau 
dar giliau po lavono kojomis 
ir kairiąją, pusiau sulenkęs, 
atmečiau į šoną — padariau 
tokią pozą, kad nebebūtų jo
kio abejojimo,‘jog čia tikrai 
gulį vienas ant kito du la
vonai. Juo geriau, kad dėl 
viršutinio jokio abejojimo ne
begali būti, nes man apačioje 
jo rangantis ir taisantis, jo 
kojas pastumiant į dešinę ar 
į kairę, jis nė kiek neprotes
tuoja. Negalėjau suprasti, ko 
jie taip ilgai šaudo kokias 
penkias minutes: juk čia jo
kios gyvybės nebegali būti. 
Tokiu pasiutusiu šaudymu 
net ir miško medžius gali nu
kapoti.

Pagaliau pasigirdo ko
manda:

— Prekrati! (Sustabdyti!)
Šaudymas momentaliai nu

tilo.
— Teper provierte, rebia-

AMERIKA 5

SODALIEČIV SUVAŽIAVIMAS POLITINIŲ KLUBŲ 
DĖMESIUI

Iš eilės antras bendras New Yorko-New Jersey apylin
kės Lietuvių Sodaliečių suvažiavimas įvyks gegužės 21 d. 
Šv. Jurgio parapijoje, Brooklyne. Numatyta įdomi progra
ma. širdingai kviečiame visas'šios apylinkės mergaites, ar 
jos dabar priklauso prie Sodalicijos ar ne, net ir jaunas 
moteris dalyvauti šioje konferencijoje. Tikros esame, kad 
visos išmoksime geriau pažinti Sodaliciją, arčiau prie jos 
dvasios prieisime, pasidarysime geresnės katalikės, ištiki
mesnės dukros Pan. šv. Marijos ir Jos Sūnaus.

KONFERENCIJOS TVARKA

Šūkis: PRIE JĖZAUS PER MARIJĄ
1:00 vai. popiet. Registracija.
2:00 vai. popiet. Sesijos pradžia: bažnytinėje salėje:

1. Malda.
2. Įžanginė pasveikinimo kalba. P-lė Ona Dau- 

kantaitė, šv. Jurgio Parapijos, Brooklyn, Soda
liečių Prefekte.

3. Sodalicijos Giesmė: „Kristui Karaliui”.
4. Pasveikinimas: kun. Thomas J. Sutherland, 

Brooklyno Diocezijos Sodaliečių Direktorius.
5. Kalba: P-lė Marijona Schultz, Apreiškimo Pa

rapijos Katalikų Jaunimo Draugijos laikraščio 
„The Annunciator” redaktorė.

6. Raportai: Parapijų Sodaliečių.
7. Kalba:,Kun. Francis P. LeBuffe, S. J., Sodali

cijos Rytinių Valstybių Direktorius.
8. Diskusijos ir Klausimai.
9. Nauji Sumanymai, ypač svarstymas sutvėrimo 

pastovios New Yorko ir New Jersey Lietuvių So
daliečių Apskrities.

10. Giesmė prie Pan. šv. Marijos už Kareivius ir 
Jūrininkus.

11. Sesijos uždarymas.
5:30 vai. popiet. Pertrauka.
6:00 vai. popiet. Procesija į bažnyčią, dalyvaujant vi

soms Sodalietėms, giedant Pan. šv. Marijos Li-
< taniją. Pašventinimas Vainiko.

Apvainikavimas Pan. šv. Marijos, kaip Soda
liečių ir Gegužės Karalienės: P-lė Ona Daukan- 
taitė, šv. Jurgio Parapijos Sodaliečių Prefekte.

Garbės Palydovės-iš visų Didžiojo New Yorko 
— New Jersey Parapijų.

Giesmė per Apvainikavimą: „Marija, Mes 
Šiandien Tave Apvainikuojame”.

Gyvų gėlių bukietų įteikimas; Prefektės ir vi
sų palydovių.

Pamokslas: Kun. Stasys Raila, šv. Kazimiero 
Parapijos, Philadelphia, Pa.

Pasiaukojimo Aktas Dievo Motinai Pan. Šven
čiausiai Marijai.
Palaiminimas Švenčiausiu Sakramentu. 
Užbaigimo giesmė.: Tave, Dieve, Garbiname.

7:00 vai. vakare. Salėje: Vaišės ir Pasilinksminimas. Dai
nos išpildomos visų dalyvių. Perstatymėliai vieš
nių ir vietos sodaliečių.

Visos dienos įvykiai bus nutraukti spalvoto
mis filmomis. Filmuos Kazys Motuzas. Vėliau 
galėsime pamatyti visą suvažiavimą judomuose 

' paveiksluose.
Visas užkviečia

Ona Daukantaitė, prefekte 
Morta Karpiūtė, raštininkė.

Rengimo komisija: Adelė 
Barkiūtė, Elena Maldeikiū- 
tė, Eugenija Karpiūtė.

ta! (Dabar patikrinkite, vy
rai!).

Išgirdus tą komandą, mane 
net šaltas prakaitas išpylė. 
Jei supras, kad aš gyvas, ir 
skels spatuku ašmenimis į 
galvą, tada iki šiol dėtos ma
no pastangos išsigelbėti nueis 
niekais. „Ne, — manau sau, 
—kas ten bebūtų, reikia kuo 
greičiausiai bėgti į mišką.”.

Pabėgimas
Nė pats gerai nepajutau, 

kaip ištrūkau iš po viršutinio 
mano kaimyno -ir bėgau. Ma
ne palydėjo kokių penkių šau
tuvų apie dvidešimt šūvių. 
Gal būtų nušovę mane bebė
gantį, jei, apie trisdešimt žin
gsnių prabėgęs, nebūčiau su
klupęs ant gulinčio žmogaus, 
matyti, jau nebegyvo, nes po 
to liovėsi šaudę, tur būt, ma
nydami, kad gerai būsią pa
taikę, nes nugriuvau staiga. 
Bėgdamas visą laiką turėjau 
šokinėti per įvairiose pozose 
ant žemės drybsančius žmo
nes: aukštielninkus, kniūps
čius. Iš pasiutusio šaudymo, 
vis dėl to pasirodo, kai ku
riems pavyko pabėgėti dar 
keletas žingsnių nuo plento.

Suklupęs ant žmogaus, ku
ris nepyko dėl mano neat
sargumo, tuojau atsikėliau 
ir vėl bėgau, bėgau be kvapo, 
bėgau gilyn į pušyną, į miš
ką. Bėgau iš šiaurės į pie
tus retu augalotu pušynu, 
kad, kiek galima, toliau pasi
traukčiau nuo pragaro, pami
šimo ir siaubo.

Pagaliau, visiškai pailsęs, 
nebeatgaudamas kvapo, pa
jutęs lyg ir nebe savas kojas, 

kaip švino pripiltas, keliuose 
linkstančias, kad ir per men
kiausią kupstuką žengiant, ir 
širdį pasiutusiai plakančią, 
lioviausi bėgęs. Pradėjau žin
gsniu eiti.

Einu ir nieko nesuprantu, 
kas įvyko: ar tai buvo bai
sus sapnas, ar tikrovė? Taip, 
siaubas ir pamišimas! Aukš
tos lieknos pušys žiūri iš pa
tamsio ir tyli. O, kad jos bent 
netylėtų, nes dabar man taip 
baisi ta nepaprasta jų tyla. 
Jos man atrodo lyg čia stovė
tų visa nebylių armija. Sus
tojau ir stoviu, lyg stabo iš
tiktas. O, Viešpatie, siaubas 
ir pamišimas! Matau, mane 
supa aplinkui tiršta grandinė 
visa armija enkavedistų. Jie 
labai tyliai, kad aš nepajus
čiau, už pušų slapstydamiesi, 
šautuvus atkišę pirmyn, vis 
artinasi prie manęs, jau visai 
baigia supti. Vienas labai di
delis, kaip arklys pastatytas 
ant paskutiniųjų kojų, — tur 
būt, jų vadas. Jo ir galva pa
naši į arklio galvą.

(Bus daugiau)^

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Šiemet yra svarbus gyve
nime momentas. Todėl visų 
pareiga susidomėti ir jungti 
savo spėkas į vienybę.

Amerikoj įvyks svarbūs 
istoriniai rinkimai šalies pre
zidento, New Yorko valstybės 
ir miesto pareigūnų. Karas 
eina smarkiausiu įtempimu 
Europos kontinente ir galime 
laukti svarbių netikėtų pa
sekmių. Mums lietuviams yra 
labai svarbus šis peri jodas, 
kaip Amerikoj taip ir mūsų 
gimtiniam krašte Lietuvoj, 
kurios dirvoj pasėtas grūdas 
augina lietuvių stiprybės 
dvasią.

Atlanto Čarteris ir Keturių 
Laisvių pareiškimas daug ža
da gerovės ir mūsų tėvų kraš
tui, tad stenkimės aiškiai su
prasti ir sekti svarbius atei
ties įvykius.

Amerikos Lietuvių Politi
kos Klubu Federacija ruošia
si iš anksto svarstyti šiuos 
svarbius klausimus ir, reika
lui esant, pareikšti vieningą 
balsą pravedimui gyvenime 
naudingų principų visuome
nės labui.

Šios organizacijos Pildan
tis Komitetas šaukia klubų ir 
draugijų atstovų konferenci
ją; prašo išrinkti ir prisiųs
ti bent po du delegatu nuo 
draugijos. Konferencija į- 
vyks gegužės 28 d., sekmadie
nį, 3 vai. po pietų, Lietuvių 
Piliečių Klubo patalpose, 60- 
39 56th Drive, Maspeth, N. Y.

Tikimės, kad klubai ir 
draugijos mielai dalyvaus 
šioje konferencijoje ir pagel
bės suvienyti politikoj daly
vaujančius klubus į vieną or
ganizaciją.

Su aukšta pagarba
Adv. Stephen Bredes, Jr.

New Yorko Valstybės A- 
merikos Lietuvių Politikos 
Klubų Federacijos pirm.

DAILININKŲ DĖMESIUI 
PAMINKLO REIKALU

Dariaus Girėno paminklo 
statymo komitetas galutinai 
nutarė statyti paminklą LL 
tuanica aikštėje, prie Union 
Avė. ir Stagg Str., Brookly
ne. Aikštelė yra trikampė, 44 
pėdų 5 colių ilgio ir 30 pėdų 
pločio; joje yra penki medžiai 
ir trys suolai.

Dabar reikia paminklui 
projekto. Komitetas kreipia
si į lietuvius dailininkus, 
skulptorius, architektus, 
kviesdamas pagaminti pa

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y. 

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

minklo projektą, kurs gali 
būti piešinio, figūros ar par 
veikslo formoje. Už priimtiną 
projektą komitetas skiria nuo 
15 iki 25 dol. dovaną. Pamink
lo projektui pristatyti laikas 
— iki š. m. liepos 1 d.

Komitetas savo atsišauki
me taip sako:

„Pastebime, kad toki pieši
niai nereikalauja artistiško 
darbo, o tik gilios kilnios 
minties. Pagal mūsų patari
mą, tai ir su anglių ant bal
tos popieros galima nubrai
žyti gerą mintį.

„Taigi, nuoširdžiai prašo
me jūsų, brangūs veikėjai, 
malonios kooperacijos šiame 
darbe. Savo gaminius teiki
tės prisiųsti sekamu adresu: 
Dariaus Girėnas Monument 
Fund, 280 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.”

Fondui aukos siunčiamos 
iždininkui taip: John Spurga, 
Port Jefferson Station, L. I., 
N. Y.

Pittsburgh, Pa.
Šv. Pranciškaus Seserys 

turi didelio malonumo viešai 
pasveikinti savo rėmėjus ir 
pareikšti savo dėkingumą už 
gerą širdį. Didele viltimi ir 
dideliu pasitikėjimu mes 
siunčiame savo maldas į viso 
gero Davėją, ir piname jūsų 
vardus į mūsų kasdienines 
Sveika Mari jas, prašydamos, 
kad Gerasis Dievulis laimintų 
jums ir jūsų mylimiesiems už 
jūsų gera, mums padarytą.

Štai darbuotė tik kelių ko
lonijų:

Chicago, Ill., šv. Jurgio pa
rapijoje, Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno rėmėjų skyrius, pre
lato Mykolo Krušo vadovybė
je, padarė vajaus balių, ku
rio pelną prisiuntė vienūoly- 
nui, būtent $300.71.

Didelis ir nuoširdus ačiū 
vedėjams, rengėjams, darbi
ninkams ir dalyviams. Šis 
skyrius taipgi daro parengi
mus ir siunčia žymią paramą 
mūsų Seserims Brazilijoje.

Hartford, Ct„ Šv. Trejybės 
par. rėmėjų skyrius, prelato 
Jono Amboto vadovybėje, pri 
siuntė savo duokles ir pramo
gos pelną, $160.00. Ačiū.

Philadelphija, Pa., šv. Jur
gio parapijos skyrius, kun. 
Dr. V. Martusevičiaus vado
vybėje, šiais metais tikrai at
sižymėjo kortų baliumi. La
bai nuoširdus ačiū.

Dėkingos Šv. Pranciškaus 
Seserys,

Motina M. Dovydą vyresnioji.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street ' 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158 ,

i

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
i

NOTARY PUBLIC
I

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.
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DRAUGIJŲ KONFERENCIJA GEG. 14 
PRAĖJO KŪRYBINGOJ NUOTAIKOJ

“I AM AN AMERICAN DAY” IŠKILMES Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dalyvavo 74 draugijos. — Pasiryžta nupirkti Pergalės 
Laivą „S. S- Lithuania”. — Dosniai paremtas Lietuvių Ame
rikiečių Informacijos Centras. — Pasisakyta už delegaciją 
į Washingtoną.

New Yorko ir New Jersey 
lietuvių draugijų konferenci
ja įvyko gegužės 14 d. Penn- ; giausios New Yorko miesto ir

Konferencijoje atstovau
tos didžiausios ir reikšmin-

Maspetho ŽiniosŠį sekmadienį, gegužės 21 
d., 2:30 vai. popiet, Central 
parke prasidės didžiulės „I 
Am An American Day” šven
tės iškilmėse. Jose bus pa
sveikinti nauji Amerikos pi
liečiai, o milžiniška minia pa
darys masinę ištikimybės 
priesaikos pakartojimą.

Iškilmių ruošai vadovauja 
mayoras La Guardia. Gros 
policijos, gaisrininkų ir mies
to švaros departamento or
kestrai.

Pernai New Yorke piliety
bę įsigijo 150,000 asmenų. 
Šiems naujiems piliečiams 
parke bus paskirta atskira 
vieta.

Dalis programos bus per
duodama per radiją. Bet kas 
tik gali, kviečiamas dalyvau
ti ir maloniai praleisti laiką 
didžiuliame tautinės šventės 
minėjime.

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Gegužės 28 d., sekmadienį, 
6:30 vai. vak., parapijos salė
je, prie Holland tunelio, bus 
didžiulis Aušros Vartų para
pijos vakaras. Programą iš
pildys Philadelphijos L. Vy
čiai, kurie čia suvaidins įdo
mią dramą „Leitenantas An
tanas”.

Vakaro pelnas skiriamas 
vargonų statymui. Laukiami 
ne tik parapijiečiai, bet ir 
svečiai.

Dr. John W ahi k Entered
Office at

Gražiai minėjo
Sąjungietes geg. 14 d. gra

žiai paminėjo motinų dieną. 
9 vai. ryte mišias laikė ir pa
mokslą pasakė kleb. kun. J. 
Balkūnas. Jaunamečių cho
ras giedojo. Labai daug žmo
nių ėjo prie komunijos.

Bendrų pusryčių progra
mai vadovavo pirm. Kivytie- 
nė. Būrys mergaičių, varg. 
Visminui vadovaujant, palin
ksmino dainomis. EI. Nedzin- 
skaitė padainavo ir pianu pa
skambino.

Kalbėjo kun. J. Balkūnas, 
ponia Brady, V. Vyšniauskie
nė, M. Tamošauskienė, V. Va- 
lantiejienė, R. Nedzinskienė, 
A. Brusokienė, O. Petrulienė. 
Pirm. Kivytienė dėkojo vi
soms darbu prisidėjusioms.

Metinė šventė
Altoriaus dr-ja ruošiasi 

metinei šventei Dievo Kūno
L. K. Federacijos New Yor-. dienoje, birželio 8. 

ko apskrities metinis susirin-1 
kimas įvyks penktadienį, ge- to 
gūžės 26 d., tuoj po gegužinių 
pamaldų, Apreiškimo par. sa
lėje. Visi atstovai ir draugi-■ 
jų veikėjai prašomi dalyvau
ti.

161 No. Bth Street

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

L buvęs vais
iu reiškia di- 
Lo ateitimi, 

^gtinės Tau- 
'.'irOjiDgu keliu,

Arm 
tūry 
North 
veikslą 
no Čes 
straips 
sūno i 
rinį šū

Stra 
kad to 
trauka 
artiler 
sūnas 
fike 2E 
Jo žiu 
witzer 
vo pal 
mo šū 
Harbo

Būvi 
subma

New Jersey lietuvių draugi
jos.

Be minėtų pranešėjų, kon
ferencijos svečiais buvo kun. 
Dr. J. Starkus iš Elizabetho, 
vicekonsulas V. Stašinskas, 
atašė A. Simutis su žmona, 
Dr. P. Vileišis iš Waterburio, 
prof. Dr. Jokūbas Robinzo
nas, Henrikas Rabinavičius, 
Vizniai iš Bridgeport©. Iš vie
tos kunigų aktyviai dalyvavo 
ku*n. J. Balkūnas, kun. K. 
Paulionis, kun. P. Lekešis, 
kun. J. Gurinskas.

Konferencija baigta him
nu, art. Barbarai Darlys ir 
Marijonai Kižytei vadovau- sl0se
jant (pianu skambino muz.
Pr. Dulkė.).

Konferencijos nuotaika bu
vo labai gyva ir kūrybinga. 
Apie ją teks daugiau ateity
je kalbėti ir rašyti.

sylvania viešbučio Georgian 
salėje. Jon atvyko 210 atsto
vų nuo 74 draugijų ir apie 
100 svečių.

Konferenciją atidarė ren
gimo komisijos sekr. Juozas 
B. Laučka. Invokaciją atliko 
Aušros Vartų par. klebonas 
kun. Jurgis Gurinskas. Ame
rikos ir Lietuvos himnus su
giedoti vadovavo artistės 
Barbara Darlys ir Marijona 
Kižytė; akompanavo M. ži- 
danavičienė.

Konferencijos dalyvius la
bai nuoširdžiai žodžiu pa
sveikino Lietuvos generalinis 
konsulas pulk. Jonas Budrys 
(jo žodis atspausdintas šio 
„A” numerio 2 pslp. Red.)

Konferencijai vadovauti iš
rinktas tokio sąstato prezi
diumas: pirm. Juozas B. 
Laučka, vicepirm. Dr. Aldo
na Šliupaitė ir Liudvikas Ket
virtis (Liet. Vyčių apskr. 
pirm.); sekretoriais — Pranė 
Lapienė iš Babylon, L. I. ir 
Kazys Baltramaitis iš Eliza
beth, N. J. Rezoliucijų komi- 
sijon išrinkti adv. K. R. Jur- 
gėla, adv. St. Briedis, Dr. M. 
Vinikas, J. Glaveskas, Ant. 
Mikalauskas ir Kaz. Basana
vičius. Mandatų komisiją su
darė K. Nakrošis (Kearny),

Jokubavičius (Paterson), 
Tumasonis, EI. Jurgėlienė 
D. J. Averka. Atstovams 
svečiams įregistruoti pa

gelbėjo Izabelė A. Laučkienė.
Pranešimus darė: Pr. Ba

joras — apie mūsų paramą 
Amerikos karo pergalei; ra
šytojas Ant. Vaičiulaitis — 
apie lietuvių spaudos atgavi
mo sukaktį ir lietuviškos 
spaudos reikšmę ir pulk. K. 
Grinius — apie Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą.

Po kiekvieno pranešimo 
buvo gyvos diskusijos, min
timis pasikeitimai ir — rezo
liucijos.

Karo pergalės pastan
goms paremti nutarta penk
tosios Karo Paskolos vajuje 
išplatinti tiek bonų, kad už
tektų nupirkti Dėdei Šamui 
Pergalės Laivą ir pavadinti 
jį Lietuvos vardu. Pasisakyta 
už organizuotą paramą Ame
rikos Raudonajam Kryžiui ir 
Tautiniam Karo Fondui.

Kalbant apie spaudos vei
kimą, labai pasidžiaugta, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba į- 
steigė New Yorke Lietuvių 
Informacijos Centrą. Apie 
tai pranešus, pasipylė draugi
jų ir jų atstovų aukos, kurių 
susidarė 521 dol. Stambesnie
ji aukotojai buvo Maspetho 
L. K. Federacijos skyrius ir 
L. Siuvėjų 54 skyrius — po 
50 dol., Harrisono—Kearny 
Šv. Vardo vyrų dr-ja ir 
Brooklyno šv. Jurgio dr-ja— 
po 25 dol. Buvo asmenų, ku
rie aukojo po 10 dol. (Auko
tojų sąrašas bus paskelbtas 
vėliau).

Svarstymuose, kaip pagel
bėti Lietuvai, nutarta pasiū
lyti Amerikos Lietuvių Tary
bai sudaryti plačią delegaci- 
ą, kuri vyktų Washingtonan 

ir padarytų atitinkamus žy
gius Lietuvos nepriklausomy
bei ginti.

Pageidauta vieningos veik
los tarp lietuvių, kurie siekia 
laisvos, nepriklausomos Lie
tuvos.

Angelu Karalienes 
Parapija

sekmadienį, gegužės 21 
mūsų parapijiečiai pa

gerbs kleboną kun. Juozą A- 
leksiūną, sulaukusį kunigys
tės 15 metų. Iškilminga pa
gerbimo vakarienė įvyks 6 
vai. Apreiškimo par. salėje.

Visi, kurie tik galime, da- 
: iškilmėse. 

Pagerbkime savo gerąjį kle
boną !

šį 
d.,

FEDERACIJOS APSKRI
TIES NARIAMS

J.

ir 
ir

SMULKMENOS, BET — 
VERTOS PASTABŲ

Sodaliečių bendra komuni
ja bus šį sekmadienį, geg. 21 
d., 9 vai. mišių metu. Visos 
sodalietės ir parapijos mer
ginos kviečiamos dalyvauti 
Taip pat visos raginamos bū
ti lietuvaičių sodaliečių svar
bioje konferencijoje, šv. Jur
gio parapijoje, 207 York St., 
Brooklyne, 2 vai. popiet.

MARGUMYNŲ VAKARAS

8 vai. ryte bus mišios, o po 
pusryčiai parapijos salėje.

O. P.

NAŠLIŲ DĖMESIUI

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAIMV PALOCWS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENĖ Geriausias
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
'•iausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai.

495 Grand Street. Brooklyn, N.

į B Jungtinių 
. įurioje šalia 
įijos, Kinijos 

atitinkamą 
įė valstybės.

vienašalis- 
jĮ valstybių 
jis priešinasi 
į įtakos sriti-

Amsterdam, N. Y.

Gegužės 19 d., šį penktadie
nį, mūsų bažnyčioje prasidės 
novena prie švč. Dvasios. 
Maldos bus kalbamos kiek
vieną vakarą 7:30 vai. kartu 
su gegužinėmis pamaldomis.

Novena baigsis Sekminių 
dieną.

Gegužes 14 d. šv. Vardo 
vyrų parade iš mūsų parapi-

Balandžio 30 d. „Ameri
kos” koncerte man gilaus įs
pūdžio padarė sekantys pro
gramos dalyviai: Ona Gin- 
kienė, varg. Stankevičius, 
varg. Kaminskas ir Kazys 
Kriaučiūnas. Jie dainavo 
varg. Dulkės vedamam cho
re. Kaikam gal jų dalyvavi
mas chore jokio įspūdžio ne
padarė, nes ir daugiau gerų 
dainininkų minėtam chore 
buvo. Ir visai natūralu, kad 
koncerto aprašyme tai buvo
praleista, kaipo nežymi smul- J03 ėjo 20 vyrų su kun. Ant. 
kmena. Masaičiu priešakyje.

Ona Ginkienė yra ilgametė 
dainininkė, solistė. Ji labai j 
užimta biznio ir kitais reika
lais, tačiaus suranda laiko ir Yorko liet, namų savininkų 
noro ir pakankamai garbingu organizacijos susirinkime 
dalyku dainuoti eilinių cho- pįrm< j, p. Mačiuliui prisimi- 
ristų tarpe, kad tuo budu pri- nus apįe reikalingumą auko- 
sidėtų prie geresnio išpildy- ti Raudonajam Kryžiui, vien-

AUKOJO R. KRYŽIUI

Gegužės 12 d. Didžiojo New

mo gražių lietuviškų dainelių. 
Panašiai galima pasakyti ir 
apie Kazį Kriaučiūną, kuris 
visą savo jaunystę yra paau
kojęs menui, lietuviškai dai
nai. Kur jo talka reikalinga, 
ten jo nesulaiko nei sveikatos 
trūkumai, nei kiti nepatogu
mai.

Minėti vargonininkai, Stan
kevičius ir Kaminskas, dai
nuodami choristų eilėje ne tik 
padarė gražaus įspūdžio, bet 
parodė ir gerą pavyzdį ki- jos Amerikos dr-jos susirin- 
tiems vargonininkams, kad kimas, kuriame išrinkta nau- 
reikalui pasitaikius, nėra per valdyba: 
žema dainuoti su choristais. Pirm. Richard Hermanson, 

Publikoje irgi teko paste vicepirm. Marijona Kižytė ir 
bėti „nežymių smulkmenų”. Hardy Nurmsen, sekr. Matil- 
Mūsų didmiestyje yra nema- da Grube, ižd. Johannes E. 
žai profesionalų ir stambes- Markus, egz. dir. adv. K. R. 
nių biznierių, kurie gražų biz- Jurgėla, iždo globėjai Charles 
nį daro iš lietuvių katalikų. 
„Amerikos” koncertas buvo 
lietuvių katalikų metinė pra
moga. čia lietuviams katali
kams buvo reikalinga profe
sionalų ir biznierių talka, pa
sirodymas klientų ir kostu- 
merių tarpe. Tiesa, pasirodė 
bet vos keletas. Po tokio pro
fesionalų ir biznierių „pasi
rodymo” savaime kyla klau
simas : kas kuriuos ir kaip tu
rėtų lavinti?

Mūsų gyvenimas yra pilnas 
stambių smulkmenų, bet 
šiuom tarpu pagalvokime tik 
apie viršui pažymėtas.

J. P. M.
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WBNX. 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

?

balsiai nutarta iš kasos pa
aukoti $25.00.

Buvo svarstyta ir nutarta 
dalyvauti New Yorko-New 
Jersey lietuvių draugijų kon
ferencijoj, gegužės 14 d. At
stovais buvo išrinkti P. Janu
šonis ir ponia M. Miller.

NAUJA VALDYBA

Gegužės 12 d. American 
Common salėje įvyko Balti-

Hardy Nurmsen, sekr. Matil-

Kiwul, Juozas Boley ir Jonas 
Dumčius.

Moterų S-gos New York- 
New Jersey apskritis gegužės 
28 d., sekmadienį, 5 vai. vak. 
Angelų Karalienės par. salė
je, ruošia margumynų vaka
rą. Bus labai įdomi progra
ma. Rengėjos kviečia visus 
atsilankyti. Bilietai gaunami 
pas sąjungietes.

KRIAUČIŲ ŽINIAI

Lietuvių siuvėjų 54 sky
riaus susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gegužės 24 d., 7:30 
vai. vak., piliečių klubo sa
lėje, 280 Union Avė., Brook
lyne.

Šis susirinkimas labai 
svarbus. Jame išgirsime savo 
delegatų iš Chicagos suvažia
vimo pranešimus. Visi lokalo 
nariai prašomi dalyvauti. 
Gausus lankymasis labai 
svarbus lokalo gerovei.

Kriaučius

Pirkit Šiuos Namus
Forest Park — 2-jų šeimy

nų atskiras namas, po 3 di
delius kambarius butui, ge
ras centralinis apšildymas ir 
visi kiti įrengimai, puiki vie
ta.

Woodhaven — 20 šeimynų 
puikus moderniškas apart- 
mentas, 3 ir 4 dideli kamba
riai butui, visi patogumai, 
geros įplaukos, prieinama 
kaina.

Richmond Hill — 4 šeimy
nų moderniškas mūro namas, 
po 3 ir 4 kambarius butui, vi
si reikalingi įtaisymai, bar- 
geno kaina.

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

8656 85th St., Woodhaven 21, 
New York

Tel. Virginia 7-1896

Šv. Monikos našlių draugi
jos svarbus susirinkimas į- 
vyks Apreiškimo par. salėje, 
gegužės 19 d., penktadienį, 
tuojau po vakarinių pamaldų.

Visos narės kviečiamos at
silankyti.

RADIJO GEGUŽINĖ

Lietuvių Radijo Balso, Ve
damo Jono Valaičio, pavasa
rinis piknikas—gegužinė į- 
yyks Klasčiaus-Clinton par
ke ir salėj, prie Betts ir Mas- 
peth Avės., Maspeth, Deco
ration Dienoj, geg. 30.

Pradžia 2:30 vai. p. p. Tę-Į 
sis iki vėlumos. Bilietai iš 
anksto 40 c., prie kasos 50 c. 
Juokingas dainas dainuos ir 
deklamuos žinomas Kazys B. 
Kraučiūnas.

Pavykęs koncertas
Gegužės 7 d. šv. Kazimiero 

par. choras buvo surengęs 
gražų koncertą lietuvių klu
bo salėej.

Koncertą pradėjo par. cho
ras, sugiedodamas Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Svarbią 
programos dalį išpildė sve
čiai artistai: artistė Suzana 
Griškaitė (Philadelphijos o- 
peros) ir art. Rapolas Juška 
(iš Bostono). Jų dainavimas 
publikai taip patiko, kad ne
galėjo atsigėrėti. Salė ūžė 
nuo delnų plojimo ir sisirin- 
kusieji nepaleido jų nuo sce
nos.

Juozas Olšauskas pasakė 
juokingą monologą apie Da- 
ratėlę ir sudainavo pora dai
nų, kanklėmis pritardamas. 
Choras užbaigė koncertą ke
liom naujom dainom ir „Jū-

GEGUŽĖS 30 PARADAS

Rep.

LIETUVIŲ MENAS 
KITATAUČIAMS

Kasmet gegužės 30 d. pa
rade dalyvauja Dariaus-Girė
no posto lęgijonieriai. Daly
vaus ir šiemet.

Lietuviai maršuotojai rink
sis 9:30 vai. ryte prie 75 Str., 
West End Ave ir Broadway, 
New Yorke. Paradą priims 
generolas Drum, gubernato
rius Dewey, mayoras La 
Guardia ir kiti.

SI TVIRTINS ATSIVERTĖ
LIUS

Geg. 14 d. Studentų Inter
national House, 500 River
side Drive, prie 125 St. New 
Yorke, Marytė Tūbelytė su
rengė lietuvišką arbatėlę ir 
dainos meno lietuvišką pro-

Gegužės 21 d. Our Lady of gramą kitataučiams studen- 
Refuge, Ocean ir Foster tams ir tautų liaudies meno 
Avės., bažnyčioje vyskupas 
Molloy suteiks Sutvirtinimo 
Sakramentą trims šimtams 
atsivertėlių. Pamokslą sakys 
kun. Michael A. Chapman, į- 
žymusis atsivertėlis.

Visi nauji katalikai yra bu
vę protestantai, žydai ir visai 
be tikėjimo. Jie laimėti 
Brooklyno vyskupijos apaš
talavimo draugijos pastango
mis.

ADV. K. R. JURGĖLA 
NAUJOJ VIETOJ

Adv. Kostas R. Jurgėla sa
vo raštinę iš Brooklyno per
kėlė į New Yorką.

Nuo gegužės 15 d. adv. Jur- 
gėlos adresas yra 233 Broad
way, Room 3912, New York 
7, N. Y. Telefonas: BEckman 
3-1398. Raštinė yra gražiaja
me Woolworth Building, ku
rį labai lengvai pasiekti (ge
riausia išlipti Chamber Str. 
stotyje).

studij ozams.
Lietuvių liaudies dainas 

dainavo Alekas Vasiliauskas, 
pijanu skambino žudžiūtė— 
Židanavičienė, akordijonu 
grojo Jurgis Dirgenčius. Tau
tiškus lietuvių kostiumus de
monstravo Tūbelytė, Tūbelie- 
nė, Atkočaitienės, Ona Valai
tienė.

Pabaigoj Vasiliauskas vi
sus kitataučius pamokė lietu
viškai ir grupė studentų lie
tuviškai padainavo. Apie Lie
tuvą ir lietuvius papasakojo 
pulk. Valušis ir dalyvavusie
ji lietuviai.

Lietuvai ir lietuviams labai 
buvo gera proga supažindin
ti kitataučius su lietuvių tau
tos reikalais.

Jonas Valaitis

PAKOVODAMI NAMAI

VYRŲ PARADAS

Šv.Metiniame Brooklyno 
Vardo vyrų parade gegužės 
14 d. dalyvavo 45,000 vyrų. 
Ebbets sporto aikštėje pa
grindiniu kalbėtoju buvo New 
Yorko valstybės sekretorius 
Thomas Curran.

Queens rajone panašiame 
parade dalyvavo 7,000 vyrų.

RADIJO KONCERTAS

KELEIVIŲ NELAIMĖ

Gegužės 14 d. ant Queens- 
boro tilto, prie Vernon gatvės 
bokšto, įvyko autobuso ir tri
jų automobilių susidūrimas. 
Nelaimėje du asmens užmuš
ti, o 6 sužeisti.

Nelaimė įvyko, kai vienas 
automobilius išsuko iš savo 
krypties į šalį.

Iš New Yorko miesto į ka
riškas krašto pajėgas yra iš
ėję apie 750,000 asmenų.

Cypress Hills, 3 šeimų, mū
rinis, 17 kambarių, su visais 
įtaisymais, labai prieinama 
kaina.

East New York, 2 šeimų, 
mūrinis, 11 kambarių, visi į- 
taisymai, $3,900.

Highland Park, 2 šeimų, 
mūrinis, visi įtaisymai, $11,- 
500.

Richmond Hill, 3 šeimų, 
mūrinis, naujausi įtaisymai, 
garažas. Turi būti parduotas 
šiame mėnesy.

Kreiptis:
ZINIS

359 Union Ave. Brooklyn
Tel. REpublic 9-1506

i

reivių maršu”, kurį 
choro vedėjo varg. 
vadovybėje labai gerai

Trys valandos taip 
prabėgo, kad po 
blika dar nesijudino, 
negalėjo įsivaizduoti, 
programa pasibaigė.

Koncerte dalyvavo 
mayoras Lynch ir kiti 
gūnai, kuriuos 
su dainininkais ir 
Kerbelis. P. Lynch yra 
keliolika metų mokyklų 
ju ir ne kartą pagyręs 
vius moksleivius, bet 
mą kartą jam teko 
platesniame lietuvių 
dyme. Jis labai 
koncertu.

PARDUOD
Geri, pigūs, 

mai. Gerose vietose, 
navimas teisingas.

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

Kreipkitės:

Joseph
Real Estate

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

Vastun;
Insuram

1670

Clement Voketai
Advokatas

41-40 — 74th Stre
Jackson Heights, N. ■

NEwtown 9 - 5972
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Geg. 26 d., penktadienį, į- 
vyks Vytauto Bacevičiaus 
piano rečitalis radijo stoty 
WNYC. nuo 4 iki 4:30 vaka- 
WNYC nuo 9 iki 9:30 vaka-

Programoj: Chopino, Gruo
džio, Tcherepnino, Bacevi
čiaus ir Kreino kūriniai.

ŽUVO GAISRE

Gegužės 14 d. anksti ryte 
Brooklyne, 119 Nassau Ave., 
gaisro liepsnose žuvo Thomas 
Clark, 47 metų, jo žmona Ag
nes, 46 m. ir duktė Constance, 
12 metų. Namas buvo trijų 
aukštų. Žuvusieji buvo namo 
savininkai.

Agnes Clark žuvo šokdama 
žemėn iš trečio aukšto. Ji šo
ko degančiuose rūbuose.

J. A. Valstybėse mokoma 
apie 4,000 svetimų šalių inži
nierių, kurie po karo vyks į 
savo kraštus juos atstatyti.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namų sienų iš
lyginimą, plasteriavima, šaligat
vių cementavimų ir Irt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.
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JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street I 
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