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iciatyvos užsienio po-

Armijos laikraštėlis „Cen
tury Sentinel”, leidžiamas 
North Carolinoj, įdėjo pa
veikslą lietuvio seržanto Jo
no česūno (Chesunas) 
straipsnį antrašte „Serž. če
sūno patranka paleido isto
rinį šūvį į japonus”.

Straipsnelyje aprašoma, 
kad to lietuvio valdomoji pa
tranka iššovė pirmąjį USA 
artilerijos puolimo šūvį. Če
sūnas tada buvo Pietų Paci
fike 25 divizijoj, 89 F. A. Bn. 
Jo žinioje buvo 105-mm ho
witzer patranka, iš kurios bu
vo paleistas istorinis puoli
mo šūvis, dvi dieni po Pearl 
Harbor nelaimės.

Buvo apšaudytas japonų 
submarinas, artėjęs prie Oa-

hu salos. Pripažinta, kad jo 
šūvis nuskandino submariną. 
Vėliau jisai buvo perkeltas į 
Gvadalkanalo kautynių lau
kus. Kadangi buvo labai dide
lių sunkumų su transportaci- 
ja, tai per pirmas keturias 
dienas į japonus ten tešaudė 
ta viena česūno patranka, 
kuri buvo įtaisyta tik 100 jar
dų nuo japonų linijų. Vėliau 
Česūnas buvo sužeistas, gra
natos skeveldros užgavo jo 
šoną ir koją, be to - dar su
sirgo malarija ir buvo padė
tas į New Hebrides ligoninę. 
Pagijęs vėl stojo į kariuome
nę.

Dabar jis turi 33 metus 
amžiaus ir yra jau net 16 me
tų ištarnavęs armijoje. Jo 
brolis žuvo Sicilijos fronte.

ITALIJOJ NACIŲ LINIJOS BRAŠKA

Naciu Siautimas Lietuvoje Didėja
Wallace Kinijoj

Amerikos viceprezidentas 
Wallace išvyko į Kiniją. Jį 
lydi valstybės departamento 
žmonės, gerai susipažinę su 
Kinijos klausimais.

Kinijos spauda labai šiltai 
sveikina viceprezidento žygį.

Bulgarams Rusų 
Ultimatumas

Lietuvoje Mirė 
Sim. Starkus

tikėtasi, Chicagoje 
21 d. įvykusi draugi- 

erencija praėjo labai 
lingu pasisekimu. Da- 
1170 draugijų, Ameri- 
ptuvių Tarybai suauko
si 3,000 dol., sudaryta 
Chicagos skyriaus pa- 
Iradovybė, pasireiškė 
is susijungusių demo- 

DADIMT Krupių vieningumas. 
rAKUĮIIK Yorke, Binghamtone 

pburghe rajoninės kon- 
Gen, pigij|jos įrgi pasisekė. Ge- 

28 d. panašaus pobū- 
•nferencija bus Water-

mai. Gerose' 
navimas teisi:

Apdraudai, kur susirinks Connec- 
Istybės lietuvių drau- 
įtovai ir veikėjai. Bir- 

Kreipkitės: Jiėnesy bus Massachu- 
aėtuvių konferencija.

Joseph’knis konferencijomis 
„ . „ i 1 nepatenkinti bolševi- Real Estei r .‘ jjms nepritaria ir vise- 

496 Grand StMį, kurie savo spaudo- 
Tel EMįna lietuviškas draugi- 

________ teduoti mandatų. Bet 
tvenksi upės bėgimo”!

ko prašo, 
rimt) ir a

Neapolis. — Sąjungininkai 
naujuose puolimo veiksmuose 
sėkmingai pralaužė vokiečių 
įsistiprinimo liniją, vadina
mą Gustavo vardu, šios sa
vaitės pradžioje pralaužta ir 
Hitlerio linija.

Gegužės 23 d. Sąjunginin
kai pasijudino ir Anzio fron
te, kur penktoji armija yra 
įsistiprinusi 90 kvadratinių 
mylių plote, šioje vietoje są
jungininkai yra atsirėmę tik 
į jūrą, o šiaip iš visų pusių 
buvo apsupti vokiečių. .

Anzio žygis vokiečiams bu
vo didelė staigmena. Per tris 
mėnesius šiame fronte buvo 
gana ramu — tik kasdien 
gausdavo kanuolės.

Gegužės 23 d. ne vien ka
nuolės gaudė. Vokiečių pozi
cijas puolė lėktuvai, o po to 
pasigirdo ir karo laivų ka-

nuolių šūviai. Sąjungininkai 
puolė Cisternos kryptimi. 
Pirmose eilėse maurojo didie
ji tankai. Puolimas pradėtas 
naktį.

Anzio fronte vokiečiai įžū
liai gina Apijos kelią į Romą.

Paskutiniai pranešimai 
skelbė, kad Amerikos dali
niai gegužės 24 d. užėmė my
lios ilgio įsiveržimo plotą A- 
pijos kelyje, vedančiame į 
Romą.

Vokiečių radijas pripažįs
ta, kad abiejose Cisternos 
pusėse vyksta dideli mūšiai.

Amerikiečiai užėmė Alto 
kalną, prancūzai ir kanadie
čiai irgi pasistūmėjo priekin.

Londonas. — Rusija įteikė 
Bulgarijai reikalavimą pa
keisti politiką, atsisakant ar
timų ryšių su Vokietija. Jei 
pakeitimo nebūtų sulaukta 
iki gegužės 25 d. vidurnakčio, 
Rusija nutrauksianti santy
kius su Bulgarija.

Bulgarija yra užėmusi dvi 
Graikijos provincijas. Jos vy
riausybė yra aiškioje nacių 
įtakoje, bet su Rusija palai
kyti diplomatiniai santykiai.

Turkijoje buvo pranešimų, 
kad Bulgarijos vyriausybė 
sutikusi Rusijai sukilti prieš 
vokiečius, jei Rusija užtik
rins, kad po karo bulgarai 
galės pasilaikyti Trakiją ir 
Makedoniją, atplėštas nuo 
Graikijos.

Nauju Bulgarijos ministe
riu pirmininku paskirtas 
Christo Kalfov, žinomas vo
kiečių pataikūnas. 
■■■ ■ ■■ ........ ■ ■■■■■■ .i— .i.

Elizabetli, N. J. — Kun. 
Dr. Jonas Starkus gavo žinią, 
kad 1943 m. spalių 11 d. Vir
balyje mirė jo tėvas Simonas 
Starkus, sulaukęs 89 meti] 
amžiaus. Palaidotas Kauno 
kapinėse spalių 13 d.

Velionis buvo ilgametis 
mokytojas. Išauklėjo didelę 
šeimą. Jo žmona mirė 1942 
m.

Kun. Dr. J. Starkui dėl jo 
mylimo tėvo mirties reiškia
me nuoširdžios užuojautos.

Tito Partizanių

CHURCHILLIO NAUJA KALBA

Clemenlfl

41-4M

Jackson

hnbesnių susibūrimų 
labai lengva patarnauti 
[os bylai, štai, senato- 
[agner, vienas įžymiau- 
ąaerikos valstybininkų, 
įforko — New Jersey 
ų konferencijai atsiun
ti šiltą sveikinimą (jis

^Jbtas šios „Amerikos” NE*j2 pslp.).
——Jitorius Wagner aukš- 
---- Xrtina amerikiečių lietu- 

Ilyvavimą karo pastan-
1 tljis žino apie Lietuvos 

120K Įų aktyvų priešinimąsi 
Intams naciams. Jis ma- 

Lietuvos išlaisvinimoTeikiamas 
patikrinimas fia visai arti. 
AKINIAI C 
kainomis p£-
a įstaiga Irt*

ferencijos organizuotų 
[ų vardu tarė stiprų žo- 
Lietuvos laisvę. Jose 

kiečiai lietuviai pasiža- 
iar daugiau dirbti A- 
os karo pergalei pagrei-

OPTOMK®'

394-398 įžės 23 d. sukako pen- 
.etai, kai Hitleris ir 

Kini pasirašė „plieno 
Tą sukaktį abu par- 

,i atžymėjo viens kitam 
Etomis telegramomis, 
pareiškė „vilties”, kad 
Įnėsią...
įgiau nei keista skaity- 
ias telegramas. Abiejų

Patogi irių dienos suskaitytos.
Su > ų vardai istorijon juo- 

dideus^ jiom raidėm įrašytos, 
viso^ misery likes company...

JUOZĄ- lyne paske btos japonų 
4JĮ 3 stygos Amerikai. Gir- 

"I sas laivynas turi būti 
tas japonams; visos 
ikų mokyklos turi būti 

os; japonams turi bū-
Pginti nuostoliai ir t. t. 
irodo, yra žmonių, ku
li sapnuoti ir dienos me-

riausiai atsako generolo Mac- 
Arthur ir admirolų žygiai 
Pacifike.

Amerikos komunistų parti
ja susilikvidavo. Jos vietoje 
„įsisteigė” Komunistų Politi
nė Sąjunga, kurios pirminin
ku išrinktas Browder.

Komunistai, matyti, mano 
galėsią apgauti Amerikos vi
suomenę. Jie dabar pasisako 
už privatinę nuosavybę, už 
kapitalistinę santvarką Ame
rikoje. Browder komunistų 
susirinkime dalyvius vadino 
jau ne „draugais”, o „ponais 
ir poniomis”.

Ryšium su naujomis per
mainomis, bus dabar įdomu, 
ar Bimba vadins Mizarą po
nu! „Tavoriščių” jau nebėra.

Londonas. — Gegužės 24 
d. Churchill pasakė 85 minu
čių kalbą tautos atstovų rū
muose. Šia kalba jis pradėjo 
ginčus Anglijos užsienio poli
tikos atžvilgiu.

Svarbesnieji Churchillio 
kalbos punktai buvo šie:

Sąjungininkai spręs, ar po 
karo Vokietijai bus pravesti 
teritoriniai pakeitimai.

Po karo bus steigiama to
kia pasaulinė tvarka, kad 
daugiau nebeįvyktų karų.

Iš Japonijos ir Vokietijos 
bus reikalaujama besąlyginio 
pasidavimo.

Sąjungininkai sustabdė 
pastangas laimėti Turkiją į 
savo tarpą. Atrodo, kad Bal-

kanuose Sąjungininkai lai
mės ir be Turkijos, kuriai 
ginklų iki šiol duota už 80 
mil. dol.

Jugoslavijos atžvilgiu 
Churchill pareiškė norą, kad 
visos jos kovojančios pajė
gos būtų pavestos maršalo 
Tito žinion.

Graikijoje jau esanti pa
siekta visiška visų patrioti
nių jėgų vienybė.

Churchill pareiškė didelio 
pasitenkinimo nauja Italijos 
vyriausybe ir labai apgailes
tavo Italijos padėtį.

Sąjungininkai tiki, kad Ro
ma galės išvengti sunaikini
mo.

Londonas. — Jugoslavijos 
partizanų armija, vadovau
jama maršalo Tito, šiomis 
dienomis puolė vokiečius 
Dalmacijoje ir Kroatijoje. 
Viename žygyje sunaikinta 
trylika vokiečių karių ir me
džiagų traukinių.

Maršalas Tito yra pareiš
kęs norą, kad jo komitetas 
būtų pripažintas vyriausybe. 
Šis reikalavimas yra visiškai 
nesuderinamas su jauno Ju
goslavijos karaliaus Petro 
padėtimi. Karalius Petras 
mėgina surasti išeities kelią. 
Dabar jis atleido savo vy
riausybę ir naują sudaryti 
pavedė kroatui Subičiui. Ge
nerolas Michailovič nebebus 
naujoje vyriausybėje.

* ----
LKFSB. tik ką pasiekė žinia 

apie nacių siautėjimus Žiež
mariuose. Ši parapija yra 
Kaišiadorių vyskupijoje, tu
ri daugiau, kaip 7,000 tikin
čiųjų. Pažymėtina, kad Žiež
mariuose pirmąją bažnyčią 
pastatė karalius Zigmantas, 
dar šešiolikto šimtmečio pra
džioje.

Parapijos klebonu yra prel. 
B. Sužiedėlis, gabus žmogus 
ir dėlto vyskupo paskirtas 
Kaišiadorių diecezijos bažn. 
tribunolo pirmininku, o taip
gi kapitulos nariu. Žiežma
riuose, kaip ir kasmet, perei
tų metų rugsėjo 8-10 dieno
mis įvyko 40 valandų pamal
dos. Oras buvo gana blogas, 
bet susirinko nemažai žmonių 
pagarbinti išstatytą šven- 
čiausį. Suvažiavo net ir iš a- 
pylinkės parapijų nemažai 
tikinčiųjų, o taipgi ir kunigų. 
Žmonėms dar besirenkant, 
pasiekė gandas, kad vokiečiai 
siautėja Kaišiadoryse. Tikrai 
tenai rugsėjo 10 d. visą mies
tą iš pat ryto apsupę ginkluo
ti vokiečių kariai ir pradėjo 
frontui bei priverstiniems 
darbams gaudyti jaunimą. Iš 
Kaišiadorių priverstinai buvo 
išvežta 8 mergaitės ir 12 vy
rų.

Tą pačią dieną apie 10 vai. 
30 min., atlikę savo niekšišką 
darbą Kaišiadoryse, vokiečiai 
atsidangino -į Žiežmarius, 
taipgi daryti žmonių medžio
klės. Visų pirma jie apsupo 
šventoriaus vartus, kad-iš

bažnyčios niekas negalėtų pa
bėgti be jų kontrolės. Vienas 
nacis pareikalavo, kad kuni
gas pasakytų žmonėms išeiti 
iš bažnyčios patikrinimui. 
Aiškindamas, kad tą jam 
draudžia daryti bažnyčios 
kanonai, klebonas prel. Sužie
dėlis atsisakė tą padaryti. 
Tada naciai, nežiūrėdami, 
kad bažnyčioje buvo išstaty
tas švenčiausis, apie 10 ka
rių, su ginklais, kai kurie net 
ir su kepurėmis, įėjo į bažny
čią ir prievarta išgrūdo žmo
nes, palikdami tik vaikus ir 
senius. Pasigirdo verksmas, 
moterų ir mergaičių bei vaikų 
klyksmas, šauksmai. Giedoji
mas buvo nutrauktas.

Vokiečiai iš viso suėmė 5 
vyrus ir 21 mergaitę. Visos 
mergaitės jaunos, daugiausia 
16-19 metų, o kai kurios net 
14-15 metų. Dauguma iš jų 
tą dieną buvo išpažinties, pri
ėmė komuniją, net pavalgyti 
negavo. Kai kuriuos tiesiog 
nuo klausyklų atplėšė. Mies
tely pasiliejo ašarų upeliai.

Visus suimtuosius naciai 
pakrovė į sunkvežimius ir 
nugabeno į Kaišiadoris, čia 
paėmė anksčiau tame mieste 
suimtą jaunimą ir visus nu
gabeno į Vilnių. Diena buvo 
lietinga, bet tie nacių pagrob
ti jaunuoliai neturėjo nei tin
kamų drabužių, nei reikiamo 
maisto. Išvežtųjų giminės pa
siliko kankinami baisių spė
liojimų. Lietuvos vyskupai 
dėl šitokio elgesio pareiškė 
protestą. ........

DIDINGA CHICAGOS KONFERENCIJA

Texas Demokratai
Susiskaldę

Austin.—Texas demokratai 
pirmą kartą susiskaldę. Val
stybės demokratų suvažiavi
mas skilo į dvi dalis. Dau
guma atstovų buvo prieš 
tuos, kurie reikalavo išrink
ti į partijos konvenciją tokius 
atstovus, kurie būtų iš anks
to pasižadėję balsuoti už 
Rooseveltą.

Abi dalys išrinko skirtin
gus delegatų sąstatus.

SŪNUS 
uai
ig sienų iš 
ią, šaligai 
t. darbus.
ST., 
N. Y.

LP8

tonams į jų sapnus ge-

Ryšium su paskutiniu lai
ku dažnai minima Stalino pa
kanta tikybos atžvilgiu, L.K.- 
F.S. Biuras paskelbė tokį pra
nešimą:

Akivaizdoje kun. Orle- 
manskio atvežto Stalino duo
tojo žodžio gerbti religijos 
laisvę ir net kovoti su religi
jos persekiotojais, KAP pri
mena religijos padėtį pačioj 
Rusijoj:

Prieš bolševikų revoliuciją 
Rusijoje buvo 200 ortodoksų 
vyskupų, o dabar tik 16 beli
ko. Prieš revoliuciją Rusijoje 
buvo 43,000 ortodoksų bažny
čių, o dabar tik 200 gali būti 
naudojama religiniams tiks
lams. Katalikai Rusijoje tu
rėjo 17 vyskupų, o dabar — 
nei vieno. Katalikai turėjo 
keletą tūkstančių kunigų, da
bar jų tik 5 beliko. Daugiau 
kaip 500 kunigų buvo ištrem
ti į Rusiją iš Rytų Lenkijos ir 
tik apie 16 iš jų galėjo iš Ru
sijos išvykti.

Jei Rusijoje yra tikybos 
laisvė, kodėl net 42,000 orto
doksų cerkvių tebėra uždary
ta?

5,000 LĖKTUVŲ PER MENĄ DIENĄ 
BOMBARDAVO NACIŲ VIETOVES

______ -----------------------------------------  
ti didesni kaip už 25,000 dol. 
per mėnesį.

Popiežiaus delegatas Japo
nijoje, arkivyskupas Paul 
Marella, aplankė belaisvių 
stovyklas ir pareiškė, kad be
laisviai užlaikomi pakenčia
mose sąlygose.

Kongresas Rūpinasi 
Karo Veteranais

Londonas. — Gegužės 24 d. 
Berlyną, Vieną ir Paryžių 
bombardavo 5,000 lėktuvų 
(daugiausia amerikiečių). 
Apie 2,000 Amerikos sunkių
jų bombonešių ir kovos lėk
tuvų išlėkė Berlyno link iš 
Anglijos. Jie bombardavo 
Berlyną ir vokiečių aerodro
mus Paryžiaus apylinkėje.

Kita milžininška lėktuvų 
grupė atlėkė iš Italijos ir 
bombardavo Vienos, buvusios 
Austrijos sostinės, apylinkę, 
kur yra vokiečių geležinkelių 
susisiekimo ir lėktuvų gamy
bos centras pietrytinei Euro
pai.

Belaisvius Šelpti 
Japonija Leis

Washington. — Valstybės 
departamentas pranešė, kad 
japonai sutiko leisti Filipinų 
salose pirkti maisto ir kitokių 
reikmenų internuotiems be
laisviams ir karo belais
viams. Pirkiniai negalės bū-

IŠGABENO ŠIMTĄ 
TŪKST. LIETUVIU

Švedų spauda praneša, kad 
netgi vokiečių pritarimu su
darytoji Lietuvos Adminis
tracijos Taryba įteikė vokie
čių kariniam komendantui 
gen. Justui, Kaune, memo
randumą, kuriame pareiškia, 
kad nežiūrint daugybės lie
tuvių, paimtų į priverstiną 
tarnybą, krašto reikalai vi
siškai apleisti.

Rašte pažymima, kad apie 
100,000 lietuvių esą išgabenta 
darbams į Vokietiją ir kad 
Lietuva vistiek jokios auto
nomijos, jokių lengvatų ne
jaučianti.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmai 387 balsais 
prieš 0 priėmė dabartinio ka
ro veteranams aprūpinti įs
tatymo pasiūlymą. Siūlomas 
įstatymas turi plačią progra
mą, kuriai įvykdyti, numato
ma, reikės septynių bilijonų 
dolerių.

Chicago, Ill. — Lietuvių 
Auditorijoje Bridgeporte ge
gužės 21 d. susirinko Lietu
vių Konferencija, iš viso 457 
delegatai iš 170 lietuvių orga
nizacijų iš Illinois, Wisconsin, 
Indiana ir Michigan valsty
bių. Dalyvavo ir keli šimtai 
svečių.

Konferencijos vardu nu
siųsta užsienių reikalų sek
retoriui Hull lietuvių padėka 
už mažųjų tautų, jų tarpe ir 
Lietuvos, teisių gynimą, ir 
nepasidavimą Lietuvos prie
šų spaudimui pripažinti Lie
tuvos okupaciją.

Konferencijos dalyviai pri
ėmė rezoliuciją, kuria delega
tai pasižadėjo lietuvių tarpe 
parduoti bent $2,500,000 ver
tės Karo Bonų penktos bonų 
paskolos vajuje.

Kita rezoliucija reikalavo 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo pagal Atlanto Čar- 
terio principus ir pareiškė lie
tuvių pasipiktinimą svetimų 
valstybių ir jų vietinių agen-

tų klaidinančia propaganda, 
kurios tikslas yra įrodyti, 
jog lietuviai nebenorį Lietu
vai laisvės ir nepriklausomy
bės. Rezoliucija pabrėžia lie
tuvių tautos troškimą būti 
laisva.

Taipgi priimtos rezoliuci
jos, kuriose Konferencija pa
sižada moraliniai ir materia
liniai remti Amerikos Lietu
vių Tarybą, kuro j e visos de
mokratinės lietuvių srovės 
yra susivienijusios; sveikina 
Tarybos žygį įsteigti Ameri
kos Lietuvių Informacijos 
Centrą ir ragina visuomenę 
teikti jam finansinę paramą; 
projektuoja pastovų A. L. T. 
skyrių su savo valdyba Chi
cago j e.

J. P. Varkala praneša, kad 
Chicagos lietuviai šiais me
tais išpirko Karo Bonų už 
$2,800,000, t. y., apart ketvir
to bonų vajaus, kurio metu 
jie išpirko $2,710,000 vertės 
bonų.

Aukų sudėta $2,859.58.

KINIEČIAI PRADĖJO ATMUŠTI PRIEŠĄ
*------------------------- -----

NAUJA BAZE

Gegužės 18 d. generolo 
MacArthur daliniai užėmė 
Wakde salą, 110 mylių į va
karus nuo Hollandijos.

Japonų garnisonas buvo 
užkluptas netikėtai. Šios sa
los užėmimas yra kelyje į Fi
lipinų salas.

Vokiečiai, prisibijodami in
vazijos, įsakė išsikraustyti 
visiems gyventojams iš pajū
rio per vieną ir ketvirtadalį 
mylios nuo Jūros, visu ruožu 
nuo Klaipėdos iki Talino (Es
tijoje). Vokiečiai nori turėti 
visiškai neapgyventą pajūrio 
juostą net 500 mylių jūros 
kranto.

Chungking. — Kinijos ka
riuomenės vadovybė pranešė, 
kad kiniečių daliniai puolimo 
žygyje perkirto Burmos ke
lią prie Chefango, palei Sal
ween upę. šis perkirtimas at
skyrė japonų dalinius Juna- 
no provincijoje nuo susisie
kimo.

Savo naujame puolime ki
niečiai sunaikino vieną japo
nų garnizoną.

Honano provincijoje, kur 
grėsė didelis japonų pavojus, 
kiniečiai atidengė puolimus 
daugely vietų. Kiniečiai atsi
ėmė kelis miestus, kuriuos 
jungia geležinkelių linijos. 
Svarbus Loyang miestas te
bėra kiniečių rankose, nors 
jį japonai yra apsupę.

Mire Kozlowski
Londonas. — čia pranešta, 

kad Berlyne nuo bombardavi
mo sužeidimo mirė Leon Koz
lowski, 52 metų, buvęs Len
kijos ministeris pirmininkas. 
Taip pranešė Berlyno radijas.

Karo pradžioje jis buvo pa
tekęs į rusų rankas, bet iš jų 
paspruko ir perėjo į vokiečių 
užimtą Lenkijos dalį. Lenki
jos ministeriu pirmininku jis 
buvo 1934-35 m.

Jau seniau vokiečiai Lie
tuvoje vieną naktį sudaužė 
visas universitetų ir gimnazi
jų iškabas.
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JUOZAS B. LAUCIįA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

N. Y. KONFERENCIJOS REZOLIUCIJOS
’ (Tęsinys)

Delegacija Washingtonan
Kadangi Maskvos ir Teherano jungtiniai pareiškimai 

neprisiminė apie nepriklausomų Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valstybių ir jų gyventojų savivaldos atsteigimą pagal 
Atlanto Čarterio dėsnius; ir

Kadangi mūsų krašte užsienio politikos vadovai, ne
paisydami tautos atstovų Kongrese reikalavimų, pastaruoju 
metu vengia aiškiai ir nedviprasmiai pareikšti apie mūsų 
krašto planus, taikomus Baltijos valstybėms; ir

Kadangi Valstybės Departamento pasekretorius Stet- 
tinius, grįžęs iš Londono pasitarimų visais karą ir ateities 
Europą liečiančiais klausimais, keistai pareiškė, kad galį 
tekti daryti nemalonių nuolaidų politiniais klausimais — 
ir tas pareiškimas padarytas po Britų Premjero pasisaky
mo, kad aiškūs Atlanto Čarterio dėsniai būsią reikalingi 
neaiškių revizijų, ir kad Rusijos teritoriniai reikalavimai 
vakaruose esą priimtini —

New Yorko ir New Jersey Lietuvių Amerikiečių Drau
gijų Atstovų Konferencija nutaria:

1. Siųsti delegaciją Washingtonan patirti, kokia pras
me Atlanto Čarteris taikomas Lietuvai, Latvijai ir Estijai, 
ir

2. Raginti Amerikos Lietuvių Tarybą, kad ji imtųsi 
skubių žygių tokią delegaciją sudaryti iš rajoninių Konfe
rencijų numatytų asmenų, taipgi pakviečiant latvių ir estų 
kilmės mūsų bendrapiliečius toje delegacijoje dalyvauti.
Lithuanian American Information Center

New Yorko ir New Jersey Draugijų Konferencija džiau
giasi ir reiškia dėkingumą Amerikos Lietuvių Tarybai, kuri 
New Yorke steigia taip reikalingą ir seniai lauktą Informa
cijos Centrą.

Konferencija savo atstovaujamų draugijų vardu pasi
žada visokeriopai remti šį Informacijos Centrą ir visas 
atsiųstas ir surinktas aukas skiria šiam centrui paremti.

Karui triukšmingai beeinant prie galo ir prie Jungtinių 
Tautų laimėjimo, mūsų pilietinė pareiga yra susirūpinti, 
kad ne tiktai šis karas, mūsų kruvinų aukų kaina, būtų lai
mėtas, bet kad ir taika būtų laimėta. Su apgailestavimu 
tenka stebėti totalitarininkų neišnykimą karo metu ir jų 
įkyrias pastangas taikai pralaimėti, visai eilei tautų paverg
ti. Lietuva, ir jos gerosios kaimynės, Latvija ir Estija yra 
šio karo nekaltos aukos. Jų pavergimas ir jų gyventojų pa
smerkimas visiškam išnykimui Rusijos gelmėse, kai kam 
gali atrodyti lengva kaina Rusijos apetitams laikinai pa
tenkinti. Tikrovėje, Baltijos kraštų pavergimas ir atida
vimas Rusijai — prieš tų tautų valią — reikštų šio karo 
pralaimėjimą, Atlanto Čarterio sulaužymą, žmonijos sąži
nės suniekšinimą.

Visoms išgalėmis remdami Amerikos karo pastangas, ir 
mūsų šeimų nariams bekovojant karo frontuose, mes esame 
įpareigoti laimėti taiką. Lietuvių Amerikiečių Informaci
jos Centras tebūna mūsų visų pasiryžimo reiškėjas, mažųjų 
tautų užtarėjas. Visi į talką!
Knyga apie Lietuvą

New Yorko ir New Jersey Draugijų Konferencija džiau
giasi, kad pirmaeiliai Lietuvos istorijos ir įvairių gyve
nimo sričių žinovai susitelkė ir jau parašė bei pateikė New

New York-New Jersey drau- fighting in the armed forces 
gijų konferencijai senatorius of the United States. Tens of 
Robert F. Wagner atsiuntė'thousands 
tokį sveikinimo laišką:
Dear Mr. Boley:

I deeply regret that it will 
be imposible for me to attend 
the Conference called by the 
American Lithuanian Council 
of Greater New York for 
Sunday, May 14, to comme
morate the 40th Anniversary 
of the removal of the ban on 
the printing of books in the 
Lithuanian language and the 
24th anniversary of the As
sembly of Lithuania’s Consti
tutional Convention. I would 
appreciate it if you will ext
end my greetings and best 
wishes to all those assembl
ed at the Conference.

Americans of Lithuanian 
descent have been in the fore
front of our war effort. 
Thousands of Americans of Very sincerely yours, 
Lithuanian ancestry are! Robert F. Wagner

are engaged in 
war production that has 
made the United States the 
„Arsenal of Democracy”. A- 
mericans of Lithuanian ori
gin are helping to bring this 
war to a swift and victorious 
conclusion by purchasing mil
lions of dollars worth of war 
bonds.

In Lithuania itself, resist- 
ence to the Nazi aggressor 
is increasing. Recent warn
ings which have been broad
cast by the Nazi-controlled 
Kaunas radio give clear evid
ence that Lithuanian patriots 
have been directing extensive 
sabotage efforts against the 
Nazi rail system.

I am confident that the day 
of liberation for the freedom 
-loving people of Lithuania 
is drawing near.

VALDŽIA IEŠKO KADEČIŲ SLAUGIU
Dr. Thomas Parran, U. S. 

Viešosios Sveikatos Tarny
bos Vyr. Gydytojas pareiškė, 
kad „Atsiliepimas kvietimui 
stoti į U. S. Kadečių Slaugių 
Korpusą yra U. S. moterų di
delis susipratimo demonstra
vimas. Tačiau kraštui vis dar 
labai reikia slaugių ir durys 
atdaros dar keliems tūkstan
čiams jaunų moterų, kurios 
nori tarnauti savo kraštui ir 
pat pasiruošti garbingai pro
fesijai.

„Naujasis kariuomenės 
šaukimas slaugių įpareigoja 
U. S- Kadečių Slaugių Kor
pusą atsiekti savo pilnumos 
iki birželio 30 d., kadangi ka
riuomenė tikisi susilaukti 
slaugių iš to korpuso auklė- 

| tinių. Kariuomenė negali vi- 
I siškai ištuštinti krašto mo
komąjį personalą iš slaugių 
mokyklų, kuriose iki šiol 
slaugės buvo apmokamos.

„Birželio mėn. klasės pri
pažintose slaugių mokyklose 
dabar jau susidaro. Kiekvie
na šių klasių slaugė turi jaus
ti atsakomybę palaikyti tau-

tos sveikatos patarnavimus 
saugioje aukštumoje, ir tuo 
duoti galimybę jaunoms slau
gėms, baigusioms apmoky
mą, pasiliuosuoti įstojimui į 
karo pajėgas.

„Jų eilės greitai pildosi — 
ir dėlto kreipiuosi į jaunas 
Amerikos moteris atsiliepti į 
šį šaukimą tuojau pat ir 
kreiptis informacijų apie kor
pusą vietinėse ligoninėse ar 
rašyti U. S. Cadet Nurse 
Corps, U. S. Public Health 
Service, Box 88, New York 8, 
N. Y.”

Dr. Parran pridėjo, kad į- 
stojimui į korpusą nustatyti 
tokie reikalavimai: gera svei
kata ir geras mokslo atžymė- 
jimas iš pripažintos high 
school. Amžius. — nuo 17 ar 
18 metų iki 35 metų. Taip pat 
ji turi atitikti"slaugių mokyk
los reikalavimus. Kaipo atpil
dą už laisvą slaugės apmoky
mą, kadete slaugė pasižada 
duoti savo patarnavimus per 
visą karo metą civiliems ar 
militariniems reikalams. Ji 
pati gali pasirinkti sritį.

NAUJAS LIETUVIS DOMININKONAS
 ❖------------------------------------------------------------

Birželio 7 d. Washingtone, 
D. C., Domininkonų studijų 
namų koplyčioje bus įšven
tinti į kunigus aštuoni nauji 
domininkonų auklėtiniai, jų 
tarpe ir lietuvis Antanas An
toninas Jurgelaitis, gimęs ir 
augęs Bostone.

Primicijantas yra gimęs So. 
Bostone, Mass., 1917 m. bir
želio 9 d. Kolegijos mokslus

L. T. Tarybos 
Pranešimas

Liūdnam Įvykiui 
Atsiminti...

34,258 LATVIU IŠVEŽTA SIBIR
Buvęs Latvijos ministeris

Ekis, pasinaudodamas
Gegužės 20 d. suėjo lygiai Raudonojo Kryžiaus Latvi j o 
r\   1 • t n 1   4-i c^-rr T >-» z'i n n oi i Y>i r b f i o vimcirnici150 m., kai Vilniuje, Šv. Jono 

bažnyčioje, prieš pat paskuti
nį Lietuvos padalinimą, kun. 
Mykolas Karpavičius pasakė 
garsųjį lietuvišką pamokslą, 
ragindamas ginti krašto lais
vę. Tas pamokslas buvo at
spausdintas ir išdalintas po 
visus Lietuvos kariuomenės 
dalinius.

Svarbesnes jo ištraukas 
paduoda prof. M. Biržiška, 
knygoje: „Rinktiniai Mūsų 
Senovės Raštai”. Pamokslas 
baigiamas žodžiais: ,,... gel
bėkime žūnančią mūsų žemę, 
kovokime drąsiai už kraują 
mūsų, už namus mūsų, už 
bažnyčias ir šventenybes mū
sų valstybės”.
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Yorko Lietuvių Tarybai savo rašinius kolektyvei knygai ėjo Providence, naujokyną at- 
apie Lietuvą anglų kalba. Belieka šią knygą galutinai su-! liko Springfielde, Ky., kitus 
redaguoti ir išleisti. Pradžiai New Yorko lietuviai sukėlė šešerius savo teologijos ir fi- 
$600. losofijos metus yra studija-

Konferencija pageidauja, kad naujai steigiamas Lie- vęs Chicagoje, Somerset, O. 
tuvių Amerikiečių Informacijos Centras imtųsi tiesioginių ir Washingtone. Pirmąsias 
žygių šiai knygai suredaguoti ir išleisti. savo iškilmingas Mišias lai-

Knyga apie Lietuvą anglų kalboje, ir jos vertimas is- kys So. Bostono lietuvių pa- 
panų kalbon, šiuo metu yra be galo reikalinga. Lietuvos 
žmonės šiandie negali patys laisvai apie save byloti ir savo 
teisę ir laisvę ir nepriklausomybę apginti nuo totalitarinin
kų pasikėsinimų, šlykšti propaganda prieš mažąsias tau
tas, ypač prieš Baltijos valstybes, darosi įkyresnė mūsų 
krašte. Netiksli informacija, kad ir lietuvių amerikiečių 
vardu skleidžiama, negelbsti Lietuvos žmonių bylai.

Todėl, ši konferencija reiškia dėkingumą kolektyvės 
knygos bendradarbiams už jų kruopštų darbą ir ragina vi
sus lietuvius amerikiečius prisidėti prie mūsų rašytojų jau 
parašyto veikalo išleidimo L. A. I. C. priežiūroje.

KATALIKU EILĖS AMERIKOJ PAAUGO
Naujai išleista „Official 

Catholic Directory” paduoda 
tikslias žinias apie katalikus 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. šių metų pradžioje 
Amerikoje katalikų buvo 23,- 
419,701, kas yra 474,454 dau
giau nei 1942 m. Atsivertėlių 
į katalikybę buvo 90,822.

Didžiausia arkivyskupija 
yra Chicagos — 1,627,164 ti
kintieji, po to Bostono — 1,- 
133,075, New Yorko — 1,113, 
132. Didžiausia vyskupija yra

Brooklyno — 1,037,976 kata
likai.

Iš viso arkivyskupijų yra 
20, o vyskupijų —98. Pernai 
įsteigta Youngstown vysku
pija, atskyrus šešias apskri
tis iš Cleveland© arkivysku
pijos.

Karo fronte žuvo 4 kapelio
nai, 2 mirė nuo žaizdų, 11 mi
rė karo tarnyboje, o 25 kape
lionai yra karo belaisviai. 
Pernai mirė 569 kunigai. 
Naujų kunigų įšventinta 779-

rapijos bažnyčioje birželio 11 
d. Į jo primicijas, numatoma, 
suvažiuos visi lietuviai domi
ninkonai, kurie tik yra dabar 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse.

Kun. A- Jurgelaitis, prieš 
įstodamas į domininkonų vie
nuolyną, buvo veiklus lietu
viškų organizacijų narys. 
Darbavosi su studentų, blai
vybės, šv. Vincento a Paulo, 
Kat. Federacijos kuopomis, 
dalyvaudavo seimuose, posė
džiuose, suvažiavimuose, taip 
gi buvo bažnytinio choro ir 
vaidinimo sekcijos norys. Ne
mažai yra dirbęs ir su lietu
viška spauda. Iš seminarijos 
rašinėdavo į „Darbininką”, 
„Studentų žodį” ir kt. laik
raščius. Jis myli Lietuvą, stu
dijuoja Lietuvos istoriją, ren
ka visas žinias, daro iškar
pas reikšmingiausių straips
nių apie Lietuvą.

Naujam lietuviui kunigui 
linkime labai gražaus pasise
kimo.

Iš viso į Rusiją išvežtų i 
vijos žrnonių-34,250.

Tarp jų: Vyrų-23,016;| 
terų-7,218; Vaikų-4,016.1 

160 užtroškusių vaikų
Vienas šveicarų laikra 

ninkas prartėša savo aki 
matęs Rygos stotyje pri 
niuose vagonuose užraki! 
ir bolševikų „užmirštus’^'' 
kus, tarp kurių 160 buvo] 
mirusių...

1941 m. birželio 13-17 j 
nomis į Sovietų Rusiją M 
išsiųsti 824 vagonai su B 
vijos, tremtiniais. Didi 
dauguma-apie 17,000 bi 
išvežta į Centralinį Sibirą! 
pie 7.000 į Krasnojarsko a 
linkę, apie 2,000 į Novosib: 
ko apyl., keletas šimtų (d 
gi ausi a moterų) į Karai 
dos apyl. daugelis Latm 
žmonių išvežti į tas pačia; 
py linkės, ką ir lietui 
kaip, pavz., Barnaulą, BijĮ 
Blogiausia padėtis tų, 
buvo išvežti į Komi respm-suęs. Kažin ko 
ką, kur gyvena puslaukil 
Samojėdai. Kaikurie tren 
n i ai turėjo eiti beveik p| 
šimtų mylių pėsti* kol pal 
kė ištrėmimo vietą.

Pakliuvusieji Kazakstal 
(į šiaurę nuo Kaspijos! 
rų) kai kurie buvo pristai 
prie žuvų valymo ir sūdyn 
Jų maistas buvo dvoki! 
žuvų sriuba. Kai kurie! 
siųsti į anglių kasyklas. Ti 
tremtinių, kaip pasakojo! 
bėgusieji, siautė badas iri 
gos. Vasarą daugelis va 
žoles, šaknis.

1,355 lavonai
Bolševikams pasitraiu 

iš Latvijos, rasta 1,355 11 
nai jų nužudytų žmonių,!

Latvijos kančios nepasil 
gė tuo. Ir dabar naciai! 
vius prievarta ima į orgs 
zuojamus darbo batalijoj 
ir karinius vienetus. Ir dal 
daug latvių žūna nacių kd 
stovyklose ar nuo jų *kui 
Latviai kelia balsą prieš! 
teisingą nacių okupaciją,! 
jie taipgi nelaukia nė boi 
vikų okupacijos. Prisimin 
mi gi tiek daug savo ištri 
tųjų žmonių į Sibirą, lai 
minėtame veikale rašo: !

— Tai tarptautinis nusij 
timas, kad sovietams leid 
ma laikyti ištrėmime deš 
tys tūkstančių nekaltų z 
nių, ištremtų į svetimą ki 
tą, uždarytų priverstino ( 
bo stovyklose, laikomų ' 
giausiose sąlygose ir draii 
pareiškiant, kad jie jau I 
sovietų piliečiai ir kad d 
kas neturi teisės rūpintis! 
gerove, jų saugumu, jų gyi 
bėmis. Nei vienai tarptau 
nei labdarybės organizacil 
nepavyko susisiekti su šil 
ištremtaisiais iš Balti] 
kraštų.”

Iš vieno vagono, važiuos 
mi dar per savo tėvynę, Li 
vijos tremtiniai išmetė kr 
gą, kurios pakraščiuose bii 
įrašyti jų paskutiniai at 
sveikinimai žmonoms, mę 
noms, vaikams. Jų paskuti! 
troškimas, kad nebūtų 1 
mirštos tremtinių kančioj 
kad niekad nebūtų nutraiu 
kova dėl laisvės.

(Tęsinys)

je surinktomis žiniomis, pa
rašė knygelę: „The Truth 
about Bolshevik and Nazi At
rocities in Latvia”. Be kitų 
dalykų, čia paduodamos in
formacijos, kaip Latvijos 
žmonės buvo gabenami į Si
birą.

Vos tik raudonieji įsistipri
no Latvijoje, prasidėjo patri- 
jotų ir šiaip įtakingesnių 
žmonių areštai. Pačiomis pir
momis dienomis buvo areš
tuotas Latvijos nepriklauso
mybės kovų didvyris gen. J. 
Balodis. 1940 m. liepos 21 d. 
areštuotas prezidentas Dr. K. 
Ulmanis ir išvežtas į Rusiją. 
Nuo to laiko tikrų žinių apie 
jį neturima. Buvo areštuota 
visa eilė buvusių ministerių, 
kaip M. Skujenieks, Hugo 
Celmins, V. Munters, H. Ap- 
sits, J. Birznieks, V. Gulbis, 
Veidenieks, gen. Berkis, prof. 
Auskaps ir kiti, jie buvo iš
vežti į Rusiją. Prasidėjo areš
tai kairiųjų ir dešiniųjų po
litikos veikėjų, kaip Arved 
Bergs, F. Vesmanis (areštuo
tas ir prievarta brukamas į 
vagoną mirė nuo širdies ata
kos ir jo lavonas išmestas per 
langą iš važiuojančio trauki
nio), seimo atstovai-Morcis, 
Kalnins, Cielens. Visi jie buvo 
deportuoti į Rusiją.
Šiurpus GPU nusikaltimas 

prieš tėvo meilę
Buvusiam karo ministeriui 

gen. K. Berkiui buvo pasisekę 
pabėgti į Suomiją 1940 m. lie
pos pirmomis dienomis. GPU 
sugavo generolo sūnų, kurs 
dar buvo Latvijoje ir grasi
nimais privertė jį telefonu iš
šaukti Latvijos pasiuntinybę 
Helsinkyje, kur generolas bu
vo radęs laikiną prieglaudą. 
GPU liepė vaikui prašyti, kad 
tėvas grįžtų J Latviją, nes 

j garantuojama, kad jam nieko 
blogo nebūsią. Jeigu gi jisai 
negrįš —nukentės žmona ir 
sūnus. Generolas —būdamas 
senesnio amžiaus ir nebežiū
rėdamas savęs, sugrįžo. Kai 
tik jis iš laivo Talino uoste 
iškėlė koją, buvo tuojau a- 
reštuotas. Jis nebepamatė nei 
savo sūnaus, nei žmonos ir 
niekas nežino kur jisai dingo. 
Pažymėtina, kad vos keletą 
dienų prieš Latvijos okupaci
ją gen. Berkis lankėsi Mask
voje ir tenai buvo priimtas, 
kaip „brangus svečias.”

Per vieną naktį 17,006 į 
kalėjimą

Kas ne kas, o jau bolševikų 
GPU yra išsispecializavusi 
žmones kimšti į kalėjimus. 

Į1941 m. nakčia iš birželio 13 
į 14 d. bolševikai suareštavo 
17,000 Latvijos žmones kimš
ti į kalėjimus. 1941 m. nakčia 
iš birželio 13 į 14 d. bolševikai 
17,000 Latvijos žmonių.

Tėvai tuoj buvo atskirti 
j nuo vaikų, šeimos suardytos, 
o kaikurie besipriešinantieji 
areštui be nusikaltimo — bu
vo nušauti vietoje. Visų pir
ma areštavo Latvijos armijos 
karininkus. Jų suimta 1.084, 
tai labai didelis procentas iš 
12,000 karininkų, buvusių 
Latvijoje. Toliau - areštuoti 
vyriausybės nariai, rašytojai 
ir žurnalistai, net gi prieš 
tarptautinės teisės nuostatus 

, - areštuoti Latvijos pasiunti
nybės nariai Maskvoje. Pro
fesijomis areštuotieji ir iš
tremti į Sibirą ir kitas Rusi
jos dalis taip atrodo: Žemės 
ūkio darbininkai, ūkininkai- 
5381; Pramonės darbininkai, 
inžinieriai-5,820; Transporto 
darbininkai-2,942; Kariškiai 
ir policijos tarnautojai (tarp 
jų ir 1,084 ištremti ar nužu
dyti karininkai)-5,194; Val- 
dininkai-2,556; Laisvųjų pro
fesijų žmonės (inteligentija) 
1,128; Pensininkai, namų sa
vininkai ir panašūs-251; Stu
dentai, mokiniai-4,773; Tar
naitės, šeimininkės - 2,296; 
Nenustatyto užsiėmimo-3,- 
909.

■

Kun. Pr. Turauskas

Viena iš šviesiųjų atgims
tančios Lietuvos asmenybių 
buvo kun. Pr. Turauskas. Jo 
iš lietuviško kaimo atsinešto
ji dvasia dar labiau subrendo 
auklėjama tokio garsaus se
minarijos profesoriaus, kaip 
Maironio. Kun. Pr. Turaus
kas buvo bendradarbiu „Vil
tyje”.

Lietuvos kūrimosi metu 
kun. Turauskas buvo klebonu 
Utenoje, čia labai rūpinosi 

liaudies švietimu, energingai 
prisidėdamas prie lietuviškų 
mokyklų steigimo, buvo nuo
širdus varguomenės prietelis 
ir globėjas besiorganizuojan
čių Lietuvos savanorių. Be 
kitų, jis padėjo išeiti aukš
tuosius mokslus gabiam Lie
tuvos diplomatui, dabar besi
darbuojančiam Šveicarijoje, 
Dr. Edv. Turauskui, šis buvo 
surinkęs nemažai medžiagos, 
besiruošdamas išleisti bio
grafiją apie savo šviesų dėdę
kunigą, bet karas visus pla-I 
nūs suardė.

Kun. Pr. Turauskas mirė 
1919 m. gegužės 24 d. Uteno-. 
je, užsikrėtęs dėmėtąja šilti
ne.

Pairi joto Bajoro 
Mirties Sukaktis

j išsišiepęs ir 
G nasrų. Jis su 
Uusia šypsena 
įmanęs ir di- 
L) toks didelis, 
^viršūnėmis... 
Ldistų grandi- 
Lr dešinėj pu- 
įįšimt žingsnių 
l rikiai pamatau 
P plentą, kuriuo 
L ir žygiuoja il- 
L'imomų eilėmis 
h nieko nekalba, 
[įngai žygiuoja 
^sutartinai, siū- 
įę ir į kairę... 
hd jie visi yra 
į kėliai. Vieni 
I ririmba kelyje, 
h kūnus ir vis 
Iginęir į kairę... 
Išskyrė iš voros

kęs? Jis labai 
b liesas ir išba
igęs, o jo akių 
k baisūs ir di
ke jo akimis, 
p, basas ir la
te Jo kelnių prie- 
kišplyšęs ir ma- 
pdalis. Jis nie
ko. tik matau, 
I pakelti rankas, 
h. Jo didžiulėse 
h pamačiau visą

Balts 
ir m 
ni ki 
trupi

pino... 0 pien
ui ritmingai siu- 
b ir į kairę, vis 
L vieni sugriūva, 
p lipa... Norėjau

Įrengiau nei su
pyti nuo jo... 
kitaip stovėjau 
h pajutau, kad 
p krečia, galvą 
liekas būbni- 
p ausyse bai- 
btebetrata, žmo- 
Įdavedistų spa
li ikamba į žmo- 
b lyg jaučiu 
rps tebegulintį 
|'~mižiu tą pačią 
l'tper provierte,

Š. m. balandžio 8 d. suėjo 
lygiai 2 metai, kai susikūrė 
Lietuvių Tautinė Taryba. 
Dvejiems metams rinkta, ba
landžio 8 d. pasibaigė ir jos 
kadencija.

Tarybos kadencijai pratęs
ti, LTT š. m. vasario 20 d. nu
tarė kreiptis į 1942 metų Lie
tuvos Piliečių Sąjungos elek
toratą, kviečiant pasisakyti 
dėl LTT kadencijos pratęsi
mo. Elektoratui, krivūlės ke
liu, buvo pasiūlyti 2 varian
tai:

— LTT kadenciją pratęsti 
iki 1945 m. balandžio 8;

— LTT kadenciją pratęsti 
iki 1946 m. balandžio 8:

Iš gautųjų atsakymų paiš- 
kėjo:

Į USA ginkluotąsias jėgas 
pašauktųjų neskaitant, taip 
pat atmetus per tuos 2 metus 
USA piliečiais tapusius, ar 
pirmus pilietybės dokumen
tus išsiėmusius ir todėl ne
balsavusius, į LTT krivulę at
siliepė daugiau nei pusė elek
torato.

Iš tų 22% pasisakė LTT 
kadenciją linkę pratęsti vie- 
neriems metams, likusieji 
78% — dvejiems metams.

Lietuvos Piliečių Sąjungos 
elektorato pasisakymą vyk
dant, per š. m. gegužės 14 d. 
Hotel Pennsylvania, New 

I Yorke, turėtą posėdį, LTT pa
siskelbė pradedanti antrą ka
denciją.

Slaptosios lietuvių spau
dos, netgi „Aušros”, bendra
darbis Mečislovas Dovoina— 
Silvestravičius buvo gimęp 
1849 m. Raseinių apylinkėje. 
Mokėsi jis Kaune ir Kėdai
niuose, bet dėl 1863 m. sukili
mo uždarius mokyklas ir vė
liau į jas uždraudus priimti I 
mokinius, jo lavinimasis buvo 
sutrukdytas.

Jis daug darbo įdėjo rink
damas lietuvių liaudies kū
rybą. Besusirašinėdamas su 
kitais lietuviško folkoro 
(liaudies kūrybos) rinkėjais, 
jis suėjo į ryšį su Basanavi
čiumi. Tie susirašinėjimai pa
dėjo ir „Aušrai” atsirasti. 
Meč. Dovoina-Silvestravičius 
į „Aušrą” rašinėdavo eilėraš
čius. Jis taipgi buvo nuolati
nis bendradarbis Amerikoje 
leistosios „Vienybės Lietuv
ninkų”, pasirašydamas sla
pyvardžiu „Žaltys”.

Po 1905 m. persikėlęs į Vii-, 
nių jisai ėmė leisti sulenkė
jusiems žmonėms lenkų kal
boj, bet lietuviškoj dvasioj, 
laikraščius: „Litwa” ir
„Lud”. Jis pirmasai iš visų 
Lietuvos bajorų turėjo drą
sos paprašyti, kad kunigas jį 
sutuoktų lietuviškai, ne len
kiškai. Net gi ir į savo jung
tuvių žiedus įdėjo lietuvišką 
užrašą: „1885 m. 17 liepinio. 
Mylėk mane. J. M.” Mirė 1919 
m. geg. 31 d., taigi prieš 25 
metus.

apeikėjau. Ma- ; 
p pašų viršūnes, j 
pH pradėjo. Dar , 
R praslinkus, 
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k iš kur saulė 
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Žuvo Misijonierii
Karo Belaisviai j

Iš Australijos praneši 
kad viename japonų lab 
nuo Sąjungininkų bombard 
vimo, žuvo 60 misijoniet 
kurių tarpe vienas katali 
vyskupas.

Laivas, kuriuo misijon 
rius gabeno japonai, buvo i 
pultas prie Naujosios Gvii 
jos.

LTT.

Lietuvoje mirė buvęs už
sienio reikalų ministerijos 
tarnautojas Br. Blaviesčiū- 
nas.
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ATVIŲ IŠVEŽTA
žės-May 26, 1944

os ministeris 
inaudodamas 
Siaus Latvijo- 
žiniomis, pa- 
„The Truth 
and Nazi At- 
ia”. Be kitų 
duodamos in- 
,ip Latvijos 
benami j Si-

viCTJUOS TEN, MIŠKE, SUŠAUDĖ
Tarp jyJ
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J. PETRUITTS

(Tęsinys)
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įtakingesnių 
Pačiomis pir- 

buvo areš- 
nepriklauso- 
zyris gen. J. 
liepos 21 d. 
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—„pa- 
[ibždomis klausia mane iš 
rūmų išlindęs pulkininkas 
iozas T.
Įžodžio negalėjome ištarti, 
bsikabinome, iš akių ašaros 
Frėjo... Aukštos pušys ir ža- 
bs jaunos eglaitės, tur būt, 
prėdamos į mus, tik galvas 
įgavo.
Su pulkininku Juozu buvo 

Ir trys nepažįstami vyrai— 
U gudai ir vienas senukas 
hkas iš Baltstogės, su ku- 
ais taip pat pasibučiavome, 
rumpai pasikalbėję, nutarė
me išsiskirti į dvi dalis, nes 
įūsų penkių žmonių grupė 
Įrodė perdaug didelė, leng- 
lau galime būti pastebėti, 
blkininkas Juozas, lenkas iš

truputį į pietryčius, o kiti du 
— į vakarus.e 1

Kiek paėję pasirinktąja 
kryptimi, priėjome begalines ] 
ir labai klampias balas, apau- , 
gusias beržais, alksniais, tan- ] 
kiais karklų krūmais ir kur- , 
nekur kreivomis apskurusio- ’ 
mis balų eglėmis. Labai apsi- ; 
džiaugėme radę tokias vietas, j 
kuriose tikrai galima gerai l 
pasislėpti, kad ir su šunimis 
nesurastų. Prie tų balų susi
radome vietą tarp mažomis 
eglaitėmis apaugusių pušų l 
truputį pasilsėti ir aptarti, ką ; 
toliau darysime.

Čia mums besilsint ir sau
lė patekėjo: didelė raudona , 
saulė išlindo iš anapus balų 
pro krūmus. Mūsų lenkas iš 
Baltstogės nemokėjo nei len
kiškai, nei rusiškai gerai kal
bėti — mums buvo labai sun
ku sprąsti, ką jis kalba, bet 
jis prisirišo prie mūsų ir visą 
laiką meldėsi ne tik už save, 
bet ir už mus. Mes su Juozu 
nutarėme, kad pirmiausia 
reikia surasti tokią vietą ba
lose, kur niekas mūsų negalė
tų pasiekti. Negaišdamas aš 
ir pasileidau į balas tokios 
vietos ieškoti. Ėjau kuo 
klampiausiomis vietomis, kur 
niekas negalėtų vaikščioti. 
Paklampojęs apie valandą 
laiko, pagaliau, tarp trijų 
krūmais apaugusių eglių ra
dau pakankamai, mano ma
nymu, ne tik iš tolo neįbren
damą, bet ir iš arti nemato
mą, pakankamai sausą mažu
tę vietelę, kurioje vos trys 
žmonės galėtume susirangy- 
ti, atsiremdami į tas egles. 
Nors toji vieta ir nelabai toli 
buvo nuo mūsų sustojimo vie
tos, bet ją pasiekti labai sun
ku, nes einant reikėjo visaip 
vingiuoti, šokinėti per dum
blynus nuo krūmo ant kups
to, nuo kupsto vėl ant krūmo, 
kai kur ir klampoti per dum
blynus. Sugrįžęs paėmiau sa
vo draugus ir atsivedžiau 
juos į tą vietą, kur galėjome 
nors ir nepatogiai, bet be di
delės baimės pasilsėti.

Pakeliui iš miško prie mū
sų dar prisišliejo vienas jau
nas vyrukas, gudas, kuris su 
mumis tik dvi dienas tepagy
veno: išėjo maisto ieškoti ir 
dingo.

Bastymasis po miškus ir 
pelkynus

Atklampoję į naują vietą, 
pirmiausia nutarėme pasilsė
ti, kad kaip nors išblaškytu
me neseniai pergyventą baisų 
įspūdį. Vienas iš mūsų budė
jo, atidžiai klausydamas, kas 
darosi aplinkui, o kiti, pu
siau sėdėdami ir į egles nuga
romis atsirėmę, užmigome. 
Bet laisvai ilsėtis neduoda 
pasiutusiai įkyrūs uodai, ku
rių čia ištisi milijonai dūzgia. | 
Ypatingi čia uodai — labai 
■dideli su ilgais snapais. Jie 
visur prieina ir suranda vie
tas, kur gali pačiulpti žmo-1 
gaus kraujo. Net per drabu
žius, įleidę savo snapus, pa
siekia žmogaus kūną. Nosine 
ar skepetaite užsidengęs vei
dą, nuo jų neapsiginsi — jie 
ją kiaurai praduria ir pasie
kia, kas jiems reikia. Pašėlęs 
jų ir stačiokiškumas: čia juos 
nubraukus saujomis traiškai 
—jie į tai jokio dėmesio ne
kreipia, jų vietas tuojau kiti 
užima. Sukandžiotose vietose 
tuojau kyla raudoni spuogai 
su niežėjimais, vėliau tos 
vietos nušąšta.

Kiek numigę pabudome, 
i Nekoks buvo mūsų miegas, 
nes per miegą girdėjom lėk
tuvų užimą, nuolatinį bom
bardavimą vakaruose, šar
vuočių trenksmą plentu, ne
siliaujantį šaudymą ir šunų 
lojimą tam pačiam miške, iš 
kurio atėjome. Niekaip nega
lėjome suprasti, ką jie ten

taip šaudo. Sužinojome tik ki
tą dieną. Pasirodo, po šaudy
mo kitos dienos rytą tie pa
tys enkavedistai grįžo su šu
nų gauja ir pradėjo medžio
ti miške pabėgusius naktinio 
šaudymo metu. Jie uždraudė 
vietos gyventojams vaikščio
ti ir tuo plentu važinėti; vieni 
jų medžiojo pabėgusius kali
nius, o kiti krovė į sunkveži
mius ant plento ir prie plen
to gulinčius lavonus ir kažin 
kur juos vežė. Tur būt kur 
nors į balą juos suvertė. Dau
gelis mūsų pabėgėlių, kurie 
nepasitraukė į balas, o slap
stėsi tam pačiam miške, žuvo 
nuo enkavedistų kulkų, nes 
nuo šunų neįmanoma pasi
slėpti, o jie čia dar dvi dienas 
medžiojo.

Pabėgimo keliai
Dabar pasipasakojom, kaip 

kuriam pavyko pabėgti. Pa
sirodo ir pulkininkas Juozas 
T. pabėgęs lygiai taip pat, 
kaip ir aš. šaudymui prasidė
jus, jis taip pat, nesikelda
mas iš vietos, tuojau nusiri
tęs į griovį gulėjęs negyvėlio 
pozoj, kol pasibaigė šaudy
mas. Bet šaudymui pasibai
gus jis nebėgęs, o gulėjęs 
drauge su nušautaisiais kaip 
tikras lavonas. Nors enkave
distų vadas ir buvo įsakęs 
patikrinti, bet enkavedistai, 
užuot tikrinę, labai skubiai 
susėdę į sunkvežimius ir nu
važiavę Bobruisko kryptimi.

Mums labai rūpėjo, kas nu
tiko su kitais artimaisiais 
mūsų nelaimės draugais. Tik 
gerokai vėliau sužinojome, 
kad iš penkiasdešimt septy
nių lietuvių, kurie pateko į 
tų keturių šimtų nelaimingų
jų grupę, pabėgti pavykę tik 
keletui žmonių. Visi kiti liko 
tenai miške, apie tris kilo
metrus nuo Červenės Bob
ruisko plentu, dešinėj pusėj. 
Dėl Červenės bombardavimo 
enkavedistai nepaprastai 
skubėjo, ir nakties tamsa pa
dėjo išsigelbėti kunigams 
broliams Pranui ir Antanui, 
pulkininkui Antanui š., pul
kininkui Juozui T., gimnazis
tui Jonui Z., Pranui Z., Vin
cui M. ir man, o visus kitus 
sušaudė.

Pabėgimo būdas — beveik 
visų tas pats. Tik broliai Pra
nas ir Antanas pabėgimo me
tu buvo išsiskyrę. Trečia die
ną jiedu netikėtai susitiko, 
beklaidžiodami miške tarp 
balų. Iš karto jiedu vienas ki
to nepažino, teisingiau sa
kant netikėjo, kad kits kitą 
sutikę, manydami, kad juos 
apėmusi haliucinacija, kad 
jie ne brolis brolį, bet šmėk
las bei vaiduoklius matą. Jie 
ilgai žiūrėję į vienas kitą no
rėdami įsitikinti, ar jiems tik 
nesivaidena. Pagaliau, jų ner
vai nebeišlaikė — jiedu stai
ga puolė vienas kitam į glėbį. 
Ir pasipylė visas tvenkinys a- 
šarų, pergyventos baimės, 
siaubo, pamišimo ir džiaugs
mo... iki isterikes. Dabar jie-

Connecticut Sodaliečių Sąskrydis

va- 
su-

so-

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 
dovybėje, stojo į darbą 
burti ir kitas Sodalietes.

Iki šiam laikui pritarė
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 Re- 
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

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. v
d. Meniški šokiai, ku
riuos atliks „Marianet
tes”, p-lės Marian Walsh 
vadovybėje.
e. „Amateur Hour”, 
rioj dalyvaus visos 
dalietės.

ku-
So-

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
CONNECTICUT LIETUVIŲ 

DĖMESIUI

b. švč. Panelės Marijos 
vainikaviųias.

Birželio 27 diena. Saulė jau 
pačiuose pietuose. Enkave
distų šaudymas miške ir šu
nų lojimas nesiliauja. Matyti, 
jiems labai įdomi ši medžiok
lė. Mes su pulkininku Juozu 
sėdime tarp trijų eglių, nuo 
veido ir nuo kojų nuolat 
braukydami uodus, kurie pa
siutusiai skaudžiai kanda, 
nuolat dairydamiesi su di
džiausia baime, kad nepama- 
tytume enkavedistų rudo ar 
pilko šuns, ir kalbamės, ką 
toliau darysime. Mūsų lenkas 
vis meldžiasi. Labai gerai, 
kad jis meldžiasi, nes mes jau 
ir melstis nebesugebame. Ge
gutės, skraidydamos nuo vie
no berželio ant kito, kukuoja 
ir kvatoja, volungės savo 
švelniais skambiais altais im
provizuoja įvairiausias melo
dijas, tūkstančiai kitokių 
sparnuočių visokiais tonais 
tik čiulba, kaip kas išmano.Xycvkyu-A. J A L 1 IV LIUlUd, IV <11 jJ H. d b 1 b II1 d 1 J. U .

du buvo laimingi, beveik iš- visi čia jie turi labai daug 
tuštinę sklidiną savo kančių darbo ir savotiškų rūpesčių 

Į taurę, nors vis dar įvairių, ....................
šmėklų ir neapsakomos bai
mės persekiojami, kad vėl ne
patektų į to paties pragaro 
galybių, enkavedistų, nagus, 

į nebepalikdami vienas kito, 
klaidžiojo klaikiais miškais 
ir pelkėmis, valgydami žoles, 
šakneles ir pušaičių metū- 
gius. Jiedu kelias dienas taip 
klaidžiojo, vis laikydamiesi 
vakarų krypties. Didžiausia 
jų buvo puota, kada jie rado 
šarkiukų lizdą. Šarkiukus nu- 
sipešę jie žalius taip ir suval
gė, nieko nepalikdami, tik 
plunksnas.

Vincas M-, pirmajam šau- 
dimui prasidėjus, kada enka
vedistai iš abiejų plento pu
sių šaudė, šoko tiesiog pro 
jų gradinę ir pabėgo į miško 
gilumą. Jį palydėjo keletas 
šūvių, bet nepataikė.

Pulkininkas Antanas Š., 
rodos, pirmojo šaudymo metu 
apsimetė negyvas. Jį enkave
distai gerokai apspardė, ap
daužė, bet spatuku galvos ne
skėlė. Kai mus nuvedė toliau, 
jis pabėgo.

—juk reikia ir maisto surasti 
vaikus papenėti, saugoti juos 
nuo plėšikų, na — ir links
mintis šiuo gražiausiu vasa
ros metu.

— Jokiu būdu negaliu su
prasti, mano galvoje netelpa. 
Juozai, kaip gali tie medžiai 
ir žolė žaliuoti, kaip dar drįs
ta tie paukščiai čiulbėti, jei
gu čia netoli yra enkavedis
tai? Juk kur enkavedistas 
praėjo, ten tuojau turi žolė 
nuvysti, medžių lapai nudžiū
ti, pabirti eglių ir pušų spyg
liai... viskas turėtų išnykti ir 
sugriūti. Pagaliau, kokią tei
sę turi ir saulė šviesti: juk 
jei enkavedistai tik pasiektų, 
tai tikrai pasistengtų kuo 
greičiausiai ją nužudyti. Kaip 
manai, ko labiausiai enkave
distai nekenčia?

— Aš manau, kad kiekvie
no žmogaus, kurs bent kiek 
panašus į žmogų. Juk tiems 
sadistams žmones kankinti ir 
žudyti mėgstamiausias dar
bas.

Visą laiką girdime bombar-

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.

Connecticut valstybės lie
tuvių Konferencija įvyks 
1944 m. gegužės-May 28 d., 
Šv. Juozapo mokyklos audi
torijoje, Waterbury, Conn. 
Konferencijos pradžia 2:30 
vai. po piet.

Nors anksčiau skelbta kad 
„delegatus reikia rinkti po 
du (2) nuo organizacijos”... 
tačiau, atsižvelgiant į vieno 
mėnesio laikotarpį, nebuvo 
galimybės visų kolonijų drau
gijose atstovus išrinkti. Tad 
šiuomi Waterburio Lietuvių 
Tarybos bendrojo Komiteto 
vardu pranešu, kad į Konfe
renciją vykstantiems draugi
jų įgaliojimai nėra būtinai 
reikalingi, nes kiekvienas de
mokratinių pažiūrų atvykęs 
lietuvis ir be mandato turės 
pilną teisę šioje Konferenci
joje dalyvauti bei patiektų 
rezoliucijų klausime laisvai 
diskusuoti ir balsuoti. Prašo
me atvykti anksčiau, nes re
gistracija prasidės 1:30 vai. 
po piet.

Kalbėtojais bus miesto ma
joras John Monagan, pulk. 
Kazys V. Grinius ir redakto
rius Juozas Laučka. Sesijų 
laikotarpiais bus pardavinė
jami karo bonai ir Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimui 
bus priimamos aukos.

Brangūs viengenčiai! A- 
merikos skubiai pergalei ir 
Lietuvos laisvei atgauti da
bar patogus laikas padirbėti! 
Tad šiuomi nuoširdžiai kvie
čiu visus skaitlingai dalyvau
ti Connecticut valstybės lie
tuvių Konferencijoje.

Aleksandras J. Aleksis
Rengimo Komiteto pirm.

Waterbury, Conn.

gai karo metu, kada motinų 
širdys sunkiai sužeistos.

Taip pat keletą malonių žo
džių pratarė ir mūsų klebo
nas, kun. J. Valantiejus.

Programą sumaniai paruo
šė ir gabiai pravedė kompozi
torius A. Aleksis. Tik jo pa
sidarbavimu Waterburio ir 
apylinkės lietuviai (o taip pat 
ir muzikos mylėtojai kitatau
čiai) turėjo progos pasigėrė
ti ir pianisto Vytauto Bacevi
čiaus ir vietinių chorų gražiu 
meno vakaru.

Rengimo komisiją sudarė 
Marcellė Andrikis, P. Joku- 
bauskas, Mariutė Kašėtaitė, 
Paul Kauneckis, Dolores 
Markus, Magd. Karinaus- 
kienė, Stephania Sapranienė, 
A. Šambaris ir Kay Vaichus.

Rengėjai nuoširdžiai dėkin
gi visiems už atsilankymą.

Vidgirių Duktė

Omaha, Nebr.

davimą. Gana toli, — dar už 
Červenės, vakaruose. Pačioje 
Červenėje vis dar ramu ir ra
mu. Bobruisko plente girdėti 
nuolatinis bolševikų šarvuo
čių bildesys, iš kurio mes 
sprendžiame, kad ne Bobruis
ko, bet Červenės kryptimi jie 
važiuoja. O kaip labai norė
tųsi, kad jie važiuotų priešin
ga kryptimi. Kodėl jie dar ne
bėga? Taip neapsakomai lau
kiame, kad greičiau ateitų vo
kiečių kariuomenė, ir mes ga
lėtume išeiti iš tų balų. Juk 
jei mums dar keletą dienų čia 
teks tupėti — tikrai badu pa
stipsime. Tik birželio 22 d. 
palyginti, sočiai paskutinę 
vakarienę valgėme Kauno ka
lėjime, o dabar jau birželio 27 
-ji diena. Juozas labai susi
rūpino, kad badu nenumirtu- 
me. Aš labai greit pajutau 
balų uodų įtaką, nes dar prieš 
D. karą, gyvendamas Užkau
kazėje, Muganės stepėje, dve
jus metus buvau drugio kan
kinamas. Dabar tas nelemtas 
drugys vėl tuojau atsiliepė: 
kilo karštis ir pradėjo krėsti. 
Valgyti nieko nesinori: tik 
gerti ir gerti. Mūsų lenkas 
čia pat, tarp krūmų, durpyne 
iškasė šuliniuką. Dumblui nu
sistojus, vanduo, buvo gana 
švarus ir šaltas. Dabar galė
jome gerti, kiek tik norėjo
me: niekas mums nedraudė.

Mūsų pasirinktoji vieta 
man neatrodė pakankamai 
saugi ir nakties metu poil
siui tinkama Po pusiaudienio, 
kada salė nebe taip labai ke
pino, išėjau ieškoti patoges
nės vietos. Ėjau per balas ir 
krūmais apaugusias gražias 
pievAs — toliau į pietus. Už 
poros kilometrų, palei ilgą 
krūmais apaugusį griovį pie
voms nusausinti, radau labai 
gražų jauną beržyną. Vieta 
man labai patiko: buvo pa
kankamai sausa ir žydėjo 
baltos konvalijos, rusvi vale
rijonai, geltonos purienos 
kitokios gėlės.

(Bus daugiau)

ir

Šventės minėjimas
Šiemet Motinos Dienos mi- 

mėjimas pas mus buvo skir
tingas. Turėjome svečią — 
komp. Vytautą Bacevičių. Jis 
skambino Scarlatti, Liszt, 
Shopin, Gruodžio, Debussy, 
savo ir kitus kūrinius.

Erdvioje salėje pasklido 
piano garsai, užburdami 
klausytojų širdis ir jausmus. 
Kartais jie sklido kaip pava
sario vėjelio dvelkimas, nu
teikdami žmogų gėrėtis am
žinuoju grožiu, nuvarsuoda- 
mi kasdieninę buitį skaisčio
mis ateities gijomis, gi kar
tais kaip Baltijos rūsčių ban
gų ūžimas, lyg primindamas 
šias neramias dienas...

Klausytojams labai patiko 
„Blezdingėlė”, paties kompo
zitoriaus kūrinys. Lietuviš
kais motyvais skambą garsai 
priminė Lietuvą ir jos kan
čias.

Parodė savo jėgas ir sa
viškiai. Parapijos „Vyčių” 
choras suvaidino „Vestuves”, 
vieno veiksmo operetę. Vaidi
no: Paul Kauneckis, Adelė 
Lusas, Constance Jegėla, 
John Kalenauskas, Angelė 
Kanapka, Algerd Ulinskas, 
Marcellė Andrikis, Aldona 
Bukauskas, Joan Lusas, Kay 
Vaichus, John Lusas, Edvard 
Kuslis.

Toks vestuvių vaizdelis pri
minė mūsų brangioms mamy
tėms seniai prabėgusias die
nas.

Moterų Sąjungos choras 
skambiais balsais padainavo: 
Aleksio — Moterų Są-gos 
himną, Šimkaus „Oi Močiu
te” ir „Plaukia sau laivelis,” 
žižiūno „Gyvenk, juokis ir 
mylėk” ir kelias angliškas.

Publikos aplodismentais 
palydėtos, šypsodamos paliko 
sceną. .

Darniai pasirodė ir jaunų
jų studenčių choras. Jos dai
navo lengvesnio turinio dai
nas.

Širdingą žodį motinų gar
bei tarė kun. Dr. A. Bružas. 
Jis jausmingais žodžiais pa
sveikino motinas, linkėdamas 
garbingai nešti dažnai sun
kią gyvenimo naštą, ypatin

Pavasario darbai
Pas mus vakarai ramūs, 

vėsūs. Patriotiški lietuviai 
stropiai veikia savo pergalės 
daržuose. 75 metų Juozas 
Verbickas uoliai dirba savo 
darže, stengdamasis pralenk
ti visus lietuvius daržovių au
ginime. Pernai Juozas turė
jo vieną gražiausių daržų šia
me rajone.

Daug vedybų
Pavasario metu ir vedybų 

tarp lietuvių netrūksta. Pane
lė H. Hult ištekėjo už S-Sgt. 
Jono Kusleikos. Jaunas karys 
parvyko vestuvėms iš San 
Juan, Puerto Rico, lėktuvu.

Vienas karys iš Camp 
Chafee, Ark., apsivedė su 
Brone Leonavičiūte.

Energingas parapijos jau
nuolis Jonas Milleris apsive
dė su Anna Radii.

Adelė Jesenavičiūtė ištekė
jo už I. Mostek.

Mirė
Ilgametė Omahos gyvento

ja Sofija Šimkienė mirė šv. 
Juozapo ligoninėj geg. 14 d.

Jonas Borisas, vos 31 metų 
amžiaus, mirė po sunkios li
gos. Palaidotas Šv. Marijos 
kapuose iš šv. Antano lietu
vių parapijos bažnyčios.

Jauna, graži Prano ir J. 
Akronų šeima neteko savo 
dviejų mėnesių sūnaus. Geg. 
15 d. šv. Marijos kapai pri
glaudė jauną lietuviuką, ši 
pavyzdinga šeima per 3 me
tus atidavė Dievuliui trečią 
savo šeimos narį.

Prel. J. W. Stenson, Oma
hos vyskupijos generalinis 
vikaras, palaidotas geg. 15 d. 
Prelatas Stenson darbavosi 
per visus savo kunigystės 46 
metus šioj vyskupijoj. Jis 
dažnai dalyvaudavo iškilmė
se lietuvių parapijoj.

Lankosi
Vietinės seselės susilaukė 

brangių viešnių iš Chicagos 
— tai seselės M. Marita ir M. 
Imeldine.

Klebonas kun. Juozapas 
Jusevičius trim dienom buvo 
išvažiavęs į Detroit, Mich., 
kur dalyvavo kun. Ig. Borei- 
šio kunigystės 25 metų su
kakties minėjime.

Pavaišino vaikučius
Vaišingas klebonas kun. 

Jusevičius visus savo mokyk
los vaikučius buvo išvežęs 
„good time” už jų darbuotę 
karo bonų platinime. Vai
kams nei trijų savaičių nerei
kėjo sukelti penkis šimtus do
lerių karo bonų pirkimui.

Geg. 16 d. klebonas nuvežė 
didelį skaičių mokyklos vai
kučių pamatyti paveikslą 
„Bernadetės giesmė”. Teatro 
vadovybė pareiškė, kad tai 
pirmutinis būrys iš tiek vai
kų atėjo. Kun. Jusevičius gal 
vienintelis kunigas taip vai
šinti mokyklos vaikus šiame 
mieste.

J. A. Stoškus



ŽUVO KARYS

Šiomis dienomis p. švedai, 
117 Fernos St., gavo žinią, 
kad jų sūnus Vincas Švedas 
žuvo nelaimėje.

Serganti motinėlė labai su
sirūpino ir skaudžiai pergy
vena savo sūnaus netekimo 
nelaimę. Mes išreiškiame sa
vo užuojautą sugraudintai 
motinai ir visai šeimai.

Mūsų korespondentas 
liau parašys daugiau.

vė-

POPIEŽIUI RINKLIAVA

„Šv. Petro pinigėlio” rink
liava šiemet bus Sekminių 
sekmadienį. Jo Eminencija 
Kardinolas išleido ilgą laiš
ką, išaiškindamas tos rinklia
vos didelę svarbą šiais karo 
laikais.

Žmonės raginami paremti 
popiežiaus ir religijos darbus 
taip dosniai, kaip lig šiol Phi
ladelphijos arkivyskupija pa
remdavo.

GENOVAITE ROMAN 
DAUG PATARNAVO

Dabartiniame neaiškumų, 
pavydumų ir abejonių sūku
ryje... netikėtai lietuvių var
dą pakėlė visuomenės veikė
ja Genovaitė Roman, grabo- 
riaus K. Roman žmona, 1113 
Mt. Vernon St.

Sekmadienį, gegužės 21 d., 
didžiulėje Convention Hall, 
buvo švenčiama „I am an A- 
merican Day”. Dalyvavo 21 
tautybės žmonės savo tauti
niuose kostiumuose. Lietu
vius atstovavo Lietuvių Mo
terų Taryba ir „Dainos” cho
ras. Lietuviai atliko puikiai 
savo užduotį gražiomis lietu
viškomis dainelėmis. Publi
kos dalyvavo per 20,000.

Toje dienoje „Philadelphia 
Inquirer” pirmame puslapyje 
įdėjo didelį paveikslą ponios 
Roman, lietuviškai pasirė
džiusios, prie Amerikos vėlia
vos, kaipo „I am an Ameri
can Day” parengimo dalyvės. 
Paraše pažymėta, kad ji lie
tuvė ir paduotas jos antra
šas.

Ir kiti vietiniai laikraščiai, 
aprašydami apie „I Am an A- 
merican Day”, gražiai pami
nėjo apie lietuvę ponią Ro
man. Taigi, mūsų visuomenės 
darbuotoja lietuvaitė daug 
patarnavo lietuvių vardui pa
kelti.

Nenusiminkime, o visi dar
buokimės, kad Lietuvos var
das būtų visada gerbiamas ir 
minimas!

Rep.EMILIJOS GROŽIO SALONAS
ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3804 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. $ j daus priešus. Pirkime jų ko

BROLI LIETUVI, KAM PATARNAUJI?
Jau kelintas kartas, kai ne

žinomas asmuo piktai ir ne
teisingai pasisako spaudoj 
apie Philadelphijos Amerikos 
Lietuvių Tarybos veikimą. 
Esu įsitikinęs, kad tai asme
ninės neapykantos vaisius. 
Bet ar tokie negarbingi šmei
žimai pagelbės mūsų Phila
delphijos miesto lietuviams 
daugiau nuveikti lietuvišku
mui ir Lietuvai vaduoti? Te
gul sau atsako tų nesąžinin
gų žinių rašytojai.

Dėl Lietuvių Tarybos vei
kimo galime pasakyti, kad 
mes darome ir darysime kas 
galima tokiose sąlygose pa
daryti. Mes žinome, kad ne
daug ką nuveikėme ir neža
dame kalnų nuversti. Bet mes 
einame su visais lietuviais, 
kurie vieningai susijungę dir
ba Amerkos ir Lietuvos nau
dai. Tegul kalba darbai, bet 
ne žodžiai.

A. L. Taryboj veikia ne vie
nas kunigas ir ne vienas pa- 
saulininkas, bet keli amenys 
ir kelių draugijų atstovai. Jei 
dar daug nepriklauso, tai čia 
yra ir kitų priežasčių. Bet 
juk kiekvienas gerai žino, 
kad Philadelphijoj niekas 
smarkiai neveikia. Man atro
do, kad mums reiktų žiūrėti, 
kas veikiama, o ne varinėti 
asmeniškumus.

Jeigu keli Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos veikėjai ką gero 
veiks, tai ir juos reikia svei
kinti, nes gerų darbų ir rim
to veikimo užtektų visiems 
norintiems veikti. Tai kam 
dar mums peštis?

Pagaliau, jei asmeniškai 
kas nepatinka, tai ar nebūtų 
galima patylėti, kaip nežinia 
kam patarnauti savo asme
nišką pagiežą liejant? Bet 
dabar atrodo kitaip. Kai pa
žįsti žmones ir žinai, ką jie 
kalba ir ką rašo, tai nebeži
nai ką bemąstyti. Jeigu, pav., 
atsirado „drąsuolis” gegužės 
13 dienos parengimą pavadin
ti „maišaliene”, tai viena tik 
aišku, kad to vargšo galvelėj 
tikra maišalienė, kad tiek te
gali suprasti. Moterų Tary
bos neteisingas užpuolimas, 
manau, susilauks irgi savo 
atsakymo. Kas nuostabiau
sia, kad žmogelis rado laiko 
aprašyti, ko nebuvo ir savo 
kombinacijas sudaryti, bet 
pamiršo parašyti apie patri- 
jotines kalbas, apie rezoliu
cijas, apie parašų rinkimą.

Mes nebijome sveikos kri
tikos, bet kam netiesa patar-

E 
i

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos 

naujama? Juk ir Lietuvos ne
prieteliai Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbus kritikuoja! 
Nejaugi tai būtų iš to paties 
raudonojo pakraščio? Broli, 
kam patarnauji?

Kun. Stan. Raila
A. L. Tarybos Laik. Pirm.

PATENKINTAS KARYS

Serž. Jonas Taraila iš už
jūrio rašo, kad jis labai gerai 
gyvena, nors mūšiai netoli 
siaučia. Jis kiekvieną dieną 
galįs dalyvauti mišių aukoje 
ir vėliau dirba su gydytojais, 
kad galėtų pagelbėti jiems 
gydyti sergančius ir sužeis
tus karius. Motinos Dienoj 
atsiuntė gėlių. Sūnus džiau
giasi, kad gali parašyti savo 
mamytei tokią linksmą nau
jieną, kad jis sveikas ir pa
tenkintas. Džiaugiasi mamy
tė ir visa šeima savojo karei
vėlio laimėjimais.

LANKĖS KARIŲ ŠEIMA

Lt. ir Mrs. Madey šiomis 
dienomis lankėsi kelioms die
noms iš savo darbo pas pp. 
Zupkauskus. Leitenantas jau 
išbuvo kovos laukuose kele
rius metus, o dabar dirba ar
čiau namų Virginia valsty
bėj. Džiaugias visi, kad galė
jo pamatyti artimuosius.

PAVOJINGAI SERGA

Apolonija Tarailai! ė jau 
keli metai sunkiai ir pavojin
gai serga. Paskutiniu laiku 
jos sveikata tiek pablogėjo, 
kad maža vilties beliko. Dak
tarai pasakė, kad ligonis la
bai sunkiai ir pavojingai ser
ga. Artimieji maldauja stip
rybės ligonei.

Valerija Uždarinis, 2840 
Cantrell St., jau metai, kai 
serga. Jos vyras Stanislovas 
Uždavinis keleri metai serga 
ir yra ligoninėje.

Jų dukrelės rūpinasi savo 
sergančiais tėveliais. Jei tė
vai tiek metų rūpinasi savo 
vaikais, tai niekada nėra per
daug rūpintis vaikams savo 
tėvais.

SVEIKSTA

Marijona Biržietienė, žino
mo veikėjo ir L. K. Federaci
jos Philadelphijos apskrities 
pirmininko žmona, jau sveik
sta po sunkios ir pavojingos 
operacijos. Ji gydosi Jeffer- 
sson ligoninėj.

Jos vyras ir dukrelės ir pa
žįstami rūpestingai lanko ją 
ir slaugo, kad tik greičiau pa
sveiktų ir vėl galėtų būti su 
artimaisiais.

Jonas Bartkevičius, 2842 
Winton St., ilgai sirgo. Senu- 

| kas dabar jau pradėjo taisy- 
■ tis ir išlipa iš lovos, o tiek il- 
| gai negalėjo ir to padaryti. 
| Bet po ilgos ligos yra nusil- 
| pęs ir turi taisyti savo svei- 
! katą. Jo dukrelė prižiūri savo 
| tėvą.

MIRĖ

at- 
ge- 
gy-

Motiejus Razulevičius 
siskyrė su šiuo pasauliu 
gūžės 20 dieną. Velionis 
veno 308 Morris St. Jau ilgą 
laiką sirgo ir buvo padėtas li
goninėn gydytis, bet nepa
sveiko.

Palaidotas gegužės 24 d. 
šv. Kryžiaus kapinėse. Laido
tuvėmis rūpinosi J. Kava
liauskas.

Karo bonai yra galingas 
ginklas prieš išorinius ir vi-

! Šv. Jurgio Parapija
Visiems patiko

Gegužės 13 d. mūsų para
pijos lietuviškame klube bu
vo surengtas labai gražus mi
nėjimas ir įdomi programa, 
kurią atliko jaunuoliai iš 
Bostono. Kiek teko pasikalbė
ti su dalyviais, visi labai pa
tenkinti. Kurie negalėjo da
lyvauti, bet išgirdę, tai apgai
lėjo i-r pasiryžę laukti, kitų 
metų, kad vėl galėtų pamaty
ti tų jaunuolių gražią progra
mą.

Dalyviai tik apie tai ir kal
bėjo ir kalba. Ten dalyvavę 
jaunuoliai pasiryžo ir patys 
išmokti panašios programos 
ir kitiems parodyti, kad ir 
Jurgiečiai moka gražiai vai
dinti. Kai kurie net kalbėjo, 
kad jų benas jau rengiasi ir 
kada nors gal į Bostoną nu
vyks duoti koncerto, kad at
silygintų Bostonui už jų pa
sišventimą ir lietuvišką pro
gramą. Kai kurie jurgiečiai 
susipažino su bostoniečiais ir 
pradėjo tuo reikalu susiraši
nėti.

SVEIKSTA SESUTĖ

Prieš kurį laiką susižeidu
si sesutė pranciškietė ligoni
nėj jau pradeda sveikti ir 
neužilgo mano pradės vaikš
čioti. Ją mokyklos darbe pa
vaduoja kita sesutė, kuri at
vyko iš Kalifornijos į savo 
motinėlės laidotuves.

RENGIASI UŽBAIGTU VĖM

Mokykla rengiasi savo 
mokslo metų užbaigimui la
bai rūpestingai ir mano turėti 
tikrai gražią programą. Nors 
mokyklą lanko ir nelietuviš
kų šeimynų vaikai, tačiau 
programoj bus ir lietuviškų 
programos nr. Mat jie patys 
pamatė, kaip bostoniečiai ir 
be lietuviškos mokyklos gra
žiai lietuviškai šneka.

Šių metų programa turės ir 
netikėtų dalykų, kurie paaiš
kės tik vėliau. Visi laukia tų 
staigmenų.

DĖKOJA KLUBUI

Amerikos Lietuvių Taryba 
nuoširdžiai dėkoja Lietuvių 
Muzikalinės salės Valdybai 
už išnuomotą salę svarbiam 
paminėjimui. Jie, duodami pi
gesne kaina .salę, parodė, kad 
jie suprantą tikrąjį veikimą. 
Dėkojame už jų prielankumą.

A. L. Tarybos Valdyba.

METINĖS

Gegužės 27 dieną minima 
a. a. Aleksandro Kalažinsko 
metinės. Jis jaunas mirė, pa
likdamas žmoną, kūdikį ir 
motiną. Pamaldos bus šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj.

SERGA

Mrs.Ona Jarvis, prieš 30 
metų pradėjusi Motinos die
nos minėjimą, yra serganti 
West Chester sanatorijoj. Ta
čiau ji Motinos Dieną pasakė 
per radiją kalbą.

DRABUŽIAI ITALIJAI

Arkivyskupijoj drabužių 
rinkliava Italijai prasidės ge
gužės 28 d. Kun. J. Tolino pa
skirtas direktorium viso to 
vajaus.

Tai gražus sumanymas. 
Gal ir lietuviai kada nors 
gaus tokią progą padaryti 
Philadelphijos ir kitų vysku
pijų ribose tokią drabužių 
ir kitų daiktų rinkliavą lietu
viams paremti.

PARAŠAI UŽ LIETUVĄ

Šiuo laiku renkami parašai 
po peticija, kuria prašoma 
prezidentą Rooseveltą, mažų
jų užtarėją, užtarti lietuvius, 
padedant atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę. Ko dau
giau peticijoj bus parašų, tuo 
didesnę reikšmę peticija tu
rės. Pasirašyti gali visi pil-

Kun. J. GoldenŽMONĖS NORI ŽINOTI
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Kaip elgtis su kito tikėjimo 
žmonėmis?

Pirmiausia reikia melstis 
už mūsų atsiskyrusius bro
lius, kad Viešpats suteiktų 
jiems šviesos ir stiprybės. Jei 
su malda prasidėsime, tai ga
lėsime meilingai juos pamo
kyti tikrojo tikėjimo. Nie
kuomet nemąstykime, kad 
mūsų atsiskyrę broliai atsi
sako priimti tikrąjį Kristaus 
mokslą dėl to, kad jie yra 
priešingi tiesai. Ne. Jie nuo 
jaunystės yra klaidingai iš
auklėti apie Katalikų Bažny
čią. Jei Jūs ir aš būtumėm 
panašiai išmokyti, tai ir mes 
panašiai galvotumčm apie 
Katalikų Bažnyčią.

Gera yra paaiškinti, kad jie 
klaidingai yra informuoti, pa
rodyti, kad taip turėjo įvykti, 
kaip šv. Rašte pasakyta: 

namečiai lietuviai ir nelietu
viai Amerikos piliečiai.

Po svarbia peticija rašosi
ne tik paprasti eiliniai pilie
čiai, bet ir mokslo žmonės: 
kunigai, daktarai, advokatai, 
aukšti miestų valdininkai, 
kongresmanai, senatoriai. 
Parašus yra lengva gauti, tik 
reikia užsiminti, pakalbinti. 
Visi pritaria lietuvių troški
mui nepriklausomos Lietu
vos.

Tie parašai renkami visose 
lietuvių kolonijose po visą A- 
meriką. šis darbas vis dau
giau gauna pritarimo. Gegu
žės 13 d., kai pas mus Lietu
vių Muzikalėje salėje dalyva
vo ir vaidino iš Bostono po
nios Ivaškienės jauni gabūs 
artistai, buvo irgi renkami 
peticijai parašai. Malonėjo 
pasirašyti kun. Dr. V. J. Mar- 
tusevičius, kun. A. A. Pulo
kas, kun. S. J. Lukšys, kun. 
J. A. Nevarauskas ir kun. S. 
Raila ir kt.

Žymiausiais parašų petici
jai rinkėjais yra: K. Vidi- 
kauskas, 2833 Livingston St. 
J. Jakimavičius, 804 Necta
rine St. K. žemaitis, 1201 
Green St. ir Wm. Paschall, 
5511 Tudor St.

Taipgi turi peticijas ir pa
rašus priima adv. C. S. Che- 
leden, 204 N. Broad St.; adv. 
M. M. Slikas, 1837 E. Alleghe
ny Ave.; F. Pūkas, 609 N. 12 
St.; P. J. Satinsky 2801 Can
trell St.; A. Tvaranavičius, 
5100 Pennway Ave.; A. J. Ka- 
niušis. 4800 N. Broad St.; 
Ona Unguraitė, 333 Wharton 
St.; J. Gustis, 332 N. 6th St.; 
J. Budrevičius, 1851 S. Ring
gold St.; Antanas Dzikas, 
3619 E. Thompson St.; P. Bir- 
žis, 618 E. Girard Ave.; K. 
Žemaitis, 1201 Green St.; F. 
Šimoliunas, 5031 Rising Sun 
Ave.; Z. Jankauskas, 536 N. 
11th St.; A. Bačauskas, 1200 
E. Cheltenham Ave.; J. Bir
žietis, 3016 S. 79th St.; kun. 
S. Raila, 324 Wharton St.; 
Mrs. G. Roman, 1113 Mt. Ver
non St.; J. Balinskis, 2715 E. 
Allegheny Ave.; J. Grigana- 
vičius, 2615 E. Allegheny 
Ave.; J. Vaivada, 4774 Rich
mond St.; K. žadeika, 2619 
E- Ontario St. ir kiti

Pas juos galite gauti peti
cijos blankų pasirašyti. Pa
tys pasirašę, malonėkite ir ki
tus pakalbinti pasirašyti. Ma
lonėkite pagelbėti padėti, nes 
norima surinkti milijoną pa
rašų.

F. Pūkas

Tel. DEVV. 5136 |

jį Jos. Kavalauskas | 
| LIETUVIS GRABORIUS | 

« Lalsniuotas Penna ir New Jersey x 
» valstijose »

» Nuliūdimo valandoje prašau 
« šauktis prie manes «

| 1601 - 03 So. 2nd St. |

$? Philadelphia, Pa. 8 

„Bet buvo tautoje ir netikrų 
pranašų, kaip ir jūsų tarpe 
bus mokytojų melagių, kurie 
įves pragaištingas atskalas 
(2 Pet. 2, D-

„Nes ateis laikas, kad jie 
nepakęs sveiko mokslo, bet, 
eidami savo troškimais, su
rinks sau mokytojų krūvą, 
kaip jiems ausyse niežti, ir 
nugręš ausis nuo tiesos, o 
gręšis prie pasakų.” (Tim. 4, 
3).

„Taigi, jūs, broliai, laiku ži
nodami, sergėkitės, kad neiš
manančių paklydimų patrauk 
ti neiškristumete, iš savo 
tvirtumo” (2 Pet. 3,17).

TODĖL, klaidingi mokyto
jai ir sektos, neapykanta ir 
persekiojimai, turėjo ateiti: 
„Jie neapkęs jūsų, ir perse
kios, nuteis mirti, bet palai
minti, kurie kenčia persekio
jimus dėl mano vardo”.

Keli klausimai
Paklausk savo draugų, ar 

jie kada nors skaitė Biblijoj, 
kad Kristus būtų pasakęs, 
kad atėjus sunkiems laikams 
je Bažnyčia pasibaigs? At- 
sakys-ne. Todėl Kristaus 
Bažnyčia dar gyvuoja, ir ji 
turi būti ligi pasaulio pabai
gos: Eikite ir mokykite vi
sas tautas, ką Jums įsakiau”. 
„Aš būsiu su jumis visas die
nas iki pasaulio pabaigos”. 
„Ir Dievo Karalystės Evan-
gelija bus skelbiama visam 
pasauliui kaip liudijimas vi
soms tautoms ir tuomet ateis 
galas” (Mat. 24, 14).

KUR yra tikroji Kristaus 
Bažnyčia? Ar gali ji būti vie
na iš daugiau kaip 200 pro
testantiškų bažnyčių? Nega
lima. Nė viena jų nebuvo į- 
kurta Jėzaus Kristaus. Visos 
jų pradėtos žmonių; nė vie
nos jų nėra senesnės kaip 400 
metų. Pirmosios protestantų 
bažnyčios buvo pradėtos blo
gų, atkritusių katalikų, kaip 
buvo laukta ir Viešpaties pa
sakyta: — „Bus klaidingų 
pranašų”. Kiekviena iš tų 
šimtų skelbiasi, kad ji esanti 
tikroji Kristaus bažnyčia. Pa
galvok valandėlę, ar sunku 
pamatyti čia prieštaravimą 
tarp jų? „Iš jų vaisių pažin
site juos”.

Tik viena Bažnyčia pasau
lyje gali įrodyti savo pėdsa- 
sakus pradžiai nuo Jėzaus 
Kristaus, ir tai yra Katalikų 
Bažnyčia. Mūsų popiežius Pi
jus XII yra 262-ras pavaduo
tojas Šv. Petro, kurį Kristus 
paskyrė būti matoma galva, 
kaip Vadą savo Bažnyčios. 
Mes galime įrodyti kiekvieną 
popiežių ir jo valdymo laiką. 
33 popiežiai mirė kankiniais. 
82 pripažinti šventaisiais.

Didžiausia mūsų brolių at- 
kritėlių nelaimė yra ta, kad 
jie į Katalikų Bažnyčią žiūri, 
kaip į kitą, krikščionišką reli
giją. Kaip tik jie supranta, 
kad Katalikų Bažnyčia yra 
dieviška įstaiga, paskirta mo
kyti Evangelijos visoms tau
toms, nešti Išganymo malo
nės visiems žmonėms, ligi pa
saulio pabaigai, jie turi prL 
pažinti, kad Kristaus Bažny
čia negali keistis ir nesikeis, o

Į W T E L ’ 
■ LIETUVIU RADIO PROGRAMA j 
-Trečiadieni 7:00 p.ni. Sešt. 8:00 p.m. = I 'Direktorius »
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I Philadelphia, Pa.
Į Telefonuokite: Regent 2937
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t.T.V.'r.'.'.V.'.V.'.SV.'.V.V.Y’,

Gegužės-May 26, 1944

NUMATOMI KREDITAI

Susiaurina programą

Par. šv. Vardo

£00

Ms

įi.Amž. Rož. Dr-ja 
įr.Par. choras 
įr. Par. Šv. Vardo

JOTO Postas
Šv. Vardo Jaunų-

$10.00 
jv. Onos Dr-ja 
Vyčių N. Y.-N.

$25.00
eamy Šv. Vardo 
Dr-ja.

u Dr-ja, Brooklyn,

7>1U8 
M

AI IB SVEČIAI 
110.00

^.Brooklyn, N. Y. 
New York,

§5.00
. Gyv. Rož. Dr-ja
Par. Gyv. Rož.

Tokiu būdu paliečiami kri 
kščionybės pagrindai. Ar 
jie turi pripažinti Tiesą, ar 
atmesti ją priešingai jų p 
tui ir sąžinei ir jų Biblijai.

Gelbėdami savo atsisk 
liūs brolius, darykime, 
mes galime, palikdami Die 
kitą. Dievas, kurs šutvė 
žmogų be jo sutikimo, nete 
jo be jo laisvės, kurią jis j 
suteikė, žmogus turi lais 
valią priimti Išganymo mal 
nę ir pasidaryti laimin 
amžinybėj, ar atmesti tai 
pasmerkti save amžinai.

„Kas įtikės, nebus p 
smerktas” (Mork. 16,16). 
Sulietuvino kun. Stan. Rai

rfy 26,1944

jorko-New Jersey 
magijų konferenci- 
$ 14 d. draugijos 
"suaukojo 532 dol. 
paskelbiamas au-

uMZACIJOS:

$50.00
gavėjų bokalas 54 

eijos Maspetho

OWI, gavus pranešimus) 
vyriausybės agentūrų dirb 
čių toje srityje, pareiškė, k 
fiskaliniems 1945 metams n 
matomi specialūs padidi 
kreditai vaikų — prieži 
Tas daroma ryšium su dide 
skaičium moterų dirbanč 
karo pramonėje ir dėlto ne 
liūčių vaikų tinkamai priži 
rėti.

Pagal tas pačias agen 
ras, daugiau vaikų priežiūra 
tarnybos skubiai reikalin 
vakarų pakraštyje, pietinė 
tekstilės srityje ir kai kuriu 
se rytiniuose ir vidur-vak 
niuose miestuose. Mobilizu 
j ant tėvus į karo pajėgas, 
kia priežiūra, pagal K 
Darbo Jėgos Komisiją, gr 
čiausia bus padidinta.

Beveik du trečdaliai 2, 
vaikų darželių ir priežiū 
centrų, kurie buvo finans 
jami Lanham Akto kredit 
vietinėmis pašalpomis bei 
vų mokesčiais, stokoja d 
bo pagalbos. Bendras sk 
čius vaikų tose įstaigose b 
landžio 5 d. buvo 78,476.

FWA finansuoja sekančii 
tarnybas, ryšium su vai 
darželiais ir priežiūros cen 
rais: informacijų centrus t 
vams, sveikatos priežiūrą, 
zituojaučius mokytojus, 
rie dirba kartu su tėvais p 
vaikų paliekamų centruo 
ir taip pat kai kurias vai 
transportacijas tarp namų 
priežiūros centrų.

Visuomenės, kur karo d 
bams reikalingos moterys, t 
rinčios vaikus mažesni 
kaip dviejų metų amžia 
gali kreiptis į FWA, praš 
damos kreditų įsteigti ben 
rą tokiems vaikams prieži 
rą. Vaikų priežiūros autoritĮ 
tai paprastai nepritaria be 
drai tokio amžiaus vai 
priežiūrai. Ponia Floren 
Kerr, Federalinės Karo Age 
tūros Viešosios Karo Tarn 
bos Direktorė, pareiškė, ka 
„nors nepritariama samd 
mui moterų, turinčių vaik 
mažesnius kaip 2-jų met 
amžiaus, tačiau mes žinom 
kad daug tokių moterų buv 
priverstos imtis karo darb 
Todėl, jeigu visuomenė reik 
linga tokios bendros vai 
jaunesnių kaip 2 metų a 
žiaus priežiūros, mes nori 
duosime tam reikalui kre 
tus”.

Altoriaus Dr-ja
1 kp., B’klyn. 

(19 kp. Broooklyn. 
jį Hub., Maspeth.

24 kp.
ą-gos 30 kp.

N. Y.-N. J. Apsk. 
Monikos Dr-ja 
Draugijų Sąryšis 
Itretininkių D-ja. 
NewYorko Apsk. 
menijimo 135 kp. 
Šv. Jurgio Par. 

es.
Šv. Rož. D-ja.

dalioms

Karo Departamentas pa 
kelbė, kad, patenkinus skub 
jaunesniųjų karininkų pare 
kalavimą ir smarkiai mažę 
jant reikalavimui kariniu 
kandidatų mokyklų progn 
m ai, Jungtinėse Valstybės 
šį rudenį veiks nedaugia 
kaip 11 mokyklų. Anksčia 
buvo 26.

Kada buvo pasiektas a 
ščiausias šios programos tas 
kas, t. y. 1942 m. gruodži 
mėnesį, daugiau kaip 23,0 
įsirašiusiųjų karininkų kan 
didatų baigė mokyklas. Nuc 
tada mėnesinis baigiančiųjų 
skaičius nuolatos mažėjo ii 
dabar siekia 2,500. Iš keti 
rių mokyklų, buvusių užjū 
riuose, tebeveikia tiktai vi 
na — Australijoje.

O
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IŠ SODALIEČIŲ SUVAŽIAVIMOten miške, ramioj, gražioj jaunikaitis, priklausė prie šv. 
vietoj, prie Panelės Švč. Kri
kščionių Pagelbos altoriaus 
bus giedamos iškilmingos šv. 
Mišios. 3 vai. popiet bus iš
kilmingi Mišparai ir procesi
ja.

Visas pasaulis yra paplū
dęs krauju. Tūkstančiai jau
nuolių žūsta karo laukuose, 
didelis skaičius nekaltų žmo
nių badauja ir miršta kon
centracijos stovyklų vietose.

Visi esate kviečiami atsi
lankyti į tuos didelius atlai
dus, kad čia ramioj šv. kun. 
Bosco globojamoj vietoj, ga
lėtumėt pakelti savo širdis 
prie Dievo ir melsti pasauliui 
taikos.

Dar norėčiau pranešti, kad 
nuo liepos mėn. 2 d. iki rug- 
piūčio mėn. 27 d. Don Bosco 
Institute, Ramsey, N. J. bus 
atidarytas vaikams nuo 8 iki 
16 metų amžiaus, vasarojimo 
(camp) vieta; čia atvykę jū
sų vaikučiai galėtų linksmai 
gryname ore praleisti vasa
ros atostogas.

Kun. J. Stašaitis, S. C.

tall, Kongreso daugumos va
das McCormack, Bostono ma
joras Tobin ir Dr. Paul Jak- 
mauh, buvęs Massachusetts 
Viešosios Sveikatos reikalų 
Komisijonierius. Komiteto 
pirmininkas buvo adv. J. Gri- 
galus, kuris pasakė trumpą 
atidarymo žodį. .

J. Kuodis 
M. Karaktinas 
E. Milinavičienė
J. Mačiulskienė 
A. Miliunaitienė
K. Nakrošis 
O. Plioplienė 
A. Pietarienė 
J. Peterson
O. Ragelienė 
A. Snarskienė
P. Stravinskienė
O. Sijevičienė 
A. Speičys 
J. Staškienė 
J. šaltis 
V. Spudienė 
J. Treinis 
J. Užčinienė
P. Vaitukaitis
M. Varneckas 
J. Zavistanavičius
N. N. N.

Pastaba
Aukotojų sąraše yra var

dų, kurie neįskaitomi. Būtų 
labai gera, jei aukas davusios 
draugijos ar asmenų, kurių 
vardai čia nepaskelbti, pra
neštų; tai bus ištaisyta kon
ferencijos protokole.

valandoje 
draugai ir* 
Onai Na-

Gegužės 21 d. šv. Jurgio 
parapija maloniai priėmė an
trąjį metinį New Yorko — 
New Jersey apskrities lietu
vių sodaliečių suvažiavimą, 
kurin buvo atvykusių viešnių 
sodaliečių net iš Hartfordo 
ir New Britain, Conn. Daly
vavo sodalietės iš Brooklyno 
ir Maspetho, Elizabetho, Har- 
risono, Jersey City, Newark 
ir Bayonnes parapijų.

Konferencija pradėta pun
ktualiai, 2 vai. popiet, šv. Jur
gio par. salėje. Jausmingai 
sukalbėta malda, pagiedotos 
giesmės. Posėdžiui vadovavo 
šv. Jurgio par. sodaliečių pre
fekte Ona Daukantaitė.

Tuojau išklausyta praneši
mų iš sodaliečių veiklos. Mer
gaitės susipažino, kas kiek
vienoje parapijoje veikiama. 
Pranešė viešnios ir iš Con
necticut.

Mary Schultz, Apreiškimo 
par. CYA laikraščio „The 
Annunciator” redaktorė, sa
vo kalboje pareiškė keletą 
minčių, kas šiuo metu veikti- 
na. Patarė mergaitėms lan
kyti naudingus kursus, turėti 
studijų ratelius, leisti para
pijos laikraštėlius, kuriuos 
siuntinėti parapijos kariams.

Kun. Le Buffe, S. J., ryti
nių valstybių sodaliečių di
rektorius, aiškino sodaliečių 
tikslus, organizacijos pobūdį, 
veiklos įvairinimą. Buvo daug 
klausimų. x

Konferencija nutarė įsteig
ti pastovią N. Y.-N. J soda
liečių apskritį. Valdybą"suda
rys prefektės ir sekretorės. 
Jų pirmas susirinkimas įvyks 
šv. Jurgio par. salėje birže
lio 25 d. 3 vai. popiet.

Konferencija baigta gies
me į švč. Mariją už karius.

Po posėdžio įvyko pati įs
pūdingiausia konferencijos 
dalis — procesija į bažnyčią 
ir švč. Panelės stovylos vai
nikavimas. Vargu ar sodalie
tės yra mačiusios tokią gra
žią procesiją. Bažnyčioje gie
dotos giesmės ir litanija lie
tuviškai. Pamokslą pasakė 
kun. Stasys Raila, Philadel- 
phijos Šv. Kazimiero par. vi
karas. Pamaldoms vadovavo 
kun. J. Balkūnas, asistuoja
mas kun. J. Kartavičiaus ir 
kun. Br. Kruzo.

Švč. Panelės stovylą apvai
nikavo šv. Jurgio par. pre
fekte Ona Daukantaitė, o jos 
palydovės, atstovės iš visų 
parapijų, taip pat puošniai 
apsirengusios, aplink Mari
jos stovylą sudėjo puokštes 
gėlių. Tai buvo nepaprastas 
vaizdas, kuriuo gėrėjosi ir 
jaudinosi gausiai bažnyčion 
susirinkę tikintieji. Per iškil
mes giedojo Lionė Juodytė.

Po pamaldų įvyko labai 
jaukios vaišės ir pasilinksmi
nimas par. salėje. Stalai bu
vo ne tik gausiai valgiais nu
dėti, bet ir skoningai sutvar
kyti. Skambėjo dainos, kle
gėjo juokas, sklido gražiosios 
jaunatvės džiaugsmo aidai.

Sodalietės išsiskirstė pil
nos gražiausių atsiminimų. 
Lauks dabar kitų metų pana
šių iškilmių, o dabar tenka 
labai nuoširdžiai ir giliai pa
dėkoti kun. Kaz. Paulioniui, 
šv. Jurgio par. klebonui, kurs 
buvo šios konferencijos'ašis.

Dalyvis

Bayonne, N. J.
— 40 vai. atlaidai įspūdin

gai praėjo gegužės 21-23 d. 
Pamokslus sakė kun. Geral- 
das Motejūnas, pasijonistas. 
Buvo daug kunigų, kurių tar
pe ir pranciškonų seminari
jos rektorius.

— Gegužės 23 d. pas kle
boną kun. M. Kemėžį įvyko. 
Kunigų Vienybės Rytų Pro
vincijos susirinkimas.

— Gegužės 21 d. apkrikš
tyti: William ir Olgos (Pam- 
brekytės) Šališki sūnus Wil
liam ir Walter ir Dorothy 
(Kuhl) Gurskių dvinukės 
dukters Dolores ir Dorothy.

— Misijos baigsis gegužės 
28 d. 7:30 vai. vak.

— Pirmasis parapijos pik
nikas ir bazaras bus birželio 
18 d., savo darže.

— Pirmoji vaikučių komu
nija bus gegužės 28 d.

Brenden parapijos, kurioje 
labai aktyviai darbavosi jau
nimo tarpe, buvo atsižymėjęs 
šokėjas ir ne kartą mūsų pa
rapijos parengimus paįvairi
no.

Velionis Navickas yra pir
mutinis lietuvis jaunuolis iš 
mūsų miesto, paguldęs savo 
gyvybę už demokratiją ir vi
sų tautų laisvę.

Šioj skaudžioj 
visi parapijiečiai, 
pažįstami reiškia
vickienei, jos sūnui Danieliui 
ir visai šeimai gilios užuojau
tos. Tegul gerasis Dievas su
stiprina visus, o velionies sie
lai tegul suteikia amžiną at
ilsį Dangaus karalijoj.

Serga karys
Gautas laiškas iš Italijos 

nuo mūsų gero parapijos vei
kėjo ir kario Cpl. Jono Matu
laičio, kuriame praneša, kad 
serga plaučių uždegimu.

Prie Moterų Sąjungos 33 
kuopos dar prisirašė 3 darbš
čios naujos narės: Alena 
Case, Ona Alf, Connie Rut
ledge. Sveikinam visas 
džiaugiamės!

$10.00
»n šv. Onos Dr-ja
>s Vyčių N. Y.-N. J.

vyriausybę
čių tojesritjį
fiskaliniemsį. ikritis.
matomi i kp., Brooklyn, N. Y.
fiskaliniems

kreditai 
Tas daromai 

j skaičium uį 
karopramoį.

6 kp., New York,

$5.00
Kar. Gyv. Rož. Dr-ja 
dmo Par. Gyv. Rož. 
■ja.
Kar. Amž. Rož. Dr-ja

rėti.

Pagal tas> į Kar. Par. choras 
ras, daugiaur; Kar. Par. šv. Vardo 
tarnybos skt -ja. ” 
vakarų pafe |mo Par. šv. Vardo 
tekstilės ta 
se rytiniuose i-Girėno Postas 
niuose miesfe >no šv. Vardo Jaunų- 
jant tėvus j 
kia priežiūn 
Darbo Jėga 
čiausia bus

Beveikto:
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vų mokės® 
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čius vaikyto 
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darželiais ių 
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transportas 
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bams reikale 
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kaip dviejų 
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tai paprastai 
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tūros Vieštefickienė 
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„nors neprte 
mui moterų.^ 
mažesnius 
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Todėl, jeigu15 
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Skyrius.
o Altoriaus Dr-ja 
ndaros 1 kp., B’klyn.
S. 19 kp. Broooklyn. 
iečių Klub., Maspeth. 
Są-gos 29 kp.
Są-gos 24 kp.

į Są-gos 30 kp.
gos N. Y.-N. J. Apsk. 
Šv. Monikos Dr-ja 
no Draugijų Sąryšis 
no Ttretininkių D-ja.
ed. New Yorko Apsk. 

Susivienijimo 135 kp. 
no šv. Jurgio Par. 
tininkės.
no šv. Rož. D-ja.
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Elizabeth, N. J
Birželio m. 11 d. bus mūsų 

mokyklos mokslo metų pa
baiga. Mokyklos vaikučiai 
tai dienai turi paruošę opere
tę ir kitus scenos margumy
nus. Šis teatrėlis bus sekma
dienį, birželio m. 11 d. para
pijos salėje.

Pradžia 3:30 vai. popiet 
Po šio vaidinimo bus pikni
kas, į kurį kviečiami visi pa
rapijiečiai ir svečiai.

Gegužės m. 30 d. turėsim 
pirmos komunijos dieną.

Šiame mėnesyje buvo 
laidotas Petras Rėkus; 
krikštyti buvo: Evelyn Gai- 
nas; moterystėje surišti An
tanas Papelis su Leokadia 
Kūgyte ir Vincentas Zailskas 
su Julija Gradeckaite.

Newark, N. J

Bridgeport, Conn
Šį sekmadienį kelių drau

gijų ir parapijos choro ats
tovai su choro pirm. V. Bo- 
leika vyksta į Waterburį, į 
Connecticut lietuvių konfe
renciją.

Shenandoah, Pa

ir

pa- 
pa-

Gegužės 28 d. 3 vai. popiet 
parapijos sodalietės turės di
delę procesiją. Tai bus vaini
kavimas Švč. Panelės stovy- 
los. Visos parapijos mergai
tės labai stropiai rengiasi.

Į katalikių moterų draugi
ją įsirašė su viršum šimtas 
moterų ir mergaičių. Tiek su
traukti naujų narių mūsų pa
rapijoje gražiai pasidarbavo 
Aldona Einorytė, pagelbėjo 
Ona Radvilaitė. Tikrai abi 
vertos gražios padėkos už to
kį darbą.

O.

New Haven, Conn.

Misijos
Gegužės 21 d. šv. Trejybės 

parapijoje prasideda misijos 
ir baigsis geg. 30 d. su 40 va
landų atlaidais. Misijas ves 
ir 40 Vai. atlaidų pamokslus 
sakys kun. A. Mešlis, jėzui
tas. Klebonas kviečia visus 
misijų ir prie geros progos 
baigti Velykinę išpažintį.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Motinų Dienoje per sumą 
in corpore prie šv. Komunijos 
ėjo šv. Onos draugija, Mote
rų Sąjungos kuopa, Marijos 
Vaikeliai ir parapijos choras.

Galima pasakyti, kad visi 
parapijiečiai prisiartino prie 
Dievo Stalo ir savo maldas 
siuntė prie Dangiškos Moti
nos Marijos.

Popiet Marijos Vaikelių 
draugijėlės narės apvainika
vo Panelės Statulą. Vadova
vo Aldona Zimkiūtė su savo 
palydovių pagelba. Priimtos 
ir įrašytos į draugijėlę 7 nau
jos narės. Pamokslą pasakė 
kun. Al. J. Zanavičius iš 
Bridgeport, Conn.

Parapijos choras ir Mari
jos Vaikelių draugijėlė su
ruošė bendrus pusryčius. 
Kleb. kun. Ad. E- Gradeckas 
pasakė sveikinimo kalbą. 
Apie motinos reikšmę ir jos 
pasišventimą kalbėjo kun. 
Pariedna, taipgi pasakė kal-

Gegužės 21 d. šv. Vardo 
dr-jos salėje, 6 Davis Ave., 
įvyko „Shuffle Board” rung
tynės tarp Kearny ir Maspe- 
tho žaidėjų, žaidimas buvo 
labai įdomus, gyvas, švelnus. 
Gausiai atsilankę žiūrovai gė
rėjosi žaidimu.

Laimėjo Kearny žaidėjai,1 bas M. Jokubaitė ir S. Tamu- 
bet jie turėjo sunkiai pasi- lienė. 
darbuoti.

Po žaidimo buvo draugiš- susispiesti į Kareivių Motinų 
kas vakarėlis — visi gražiai 
praleido laiką. Tvarkai vado
vavo V. Grinevičius ir J. Vel- 
kelis.

Klebonas kvietė motinas

Jonelis

RAMSEY, N. J.

Don Bosco Institutas
Šv. kun. J. Bosco Institute, 

Ramsey, N. J., gegužės 30 
dieną, Decoration Day, tėvai 
Saleziečiai rengia dideles me
tines iškilmes Panelės šven
čiausios, Krikščionių Pagel- 
bos garbei.

Pamaldų tvarka yra sekan
ti:

Šv. Mišios Instituto koply
čioje nuo 6 vai. iki 10 vai. kas 
valandą. Ir tuo pat laiku pra
sidės išpažinčių klausymas ir 
kas penkiolika minučių dali
jama šv. Komunija. Po pas
kutinių šv. Mišių prasidės iš
kilminga procesija į kalną ir

draugiją. Kvietimas priimtas. 
Valdybon išrinkta pirm. S. 
Tamulienė, pagelb. M. Tara- 
gauskienė, rašt. O. Norkunai- 
tė, ižd. A- Baltrušienė.

Žuvo karys
Antras skaudus smūgis pa

lietė Onos Navickienės na
mus. Prieš mėnesį mirtis at
skyrė mylimą vyrą ir šeimos 
gerą tėvą, o šiomis dienomis 
gavo pranešimą iš Karo De
partamento, kad jauniausias 
sūnus James yra dingęs mū
šyje.

Ši skaudi žinia parbloškė 
motinėlę, kuri dabar randasi 
gydytojo priežiūroj. Turėjo 
viltį, kad sūnus atsiras, bet 
jau susilaukė oficialaus pra
nešimo, kad jos sūnelis žuvo 
laivo nelaimėje. Visa viltis 
dingo ir dabar tik liūdesys 
gaubia visą šeimą.

Cpl. James Navickas buvo 
vos tik 19 metų, buvo geras

700 karių
Shenandoah lietuvių karo 

tarnyboje yra virš 700 jau
nuolių. Mūsų bažnyčios prie
angyje yra išstatytas garbės 
sąrašas. Karo frontuose žuvo 
8. Jais yra: Albertas Kaspa
ras, Juozas Baltuskevičius, 
Edwardas Derringe (Derin
čius), Juozas Vitkauskas, 
Stanis Ogrodnykas, Petras 
Šipulskis, Juozas Karpavičius 
ir Vincas Kalinauskas.

Lietuvis pašto viršininkas
Shenandoah pašto viršinin

ku paskirtas lietuvis Ben J. 
Lukas (Lukošiūnas). Jis yra 
Shenandoah gimęs ir augęs, 
apie 45 m. amžiaus. Per 6 me
tus ėjo Justice -of the Peace 
pareigas. Pirmojo pasaulinio 
karo veteranas, Amerikos le- 
gijonierių narys. Turi tris 
brolius: Dr. A. J. Lukas, dan
tistas, gyvena Shenandoah; 
antras brolis, medicinos gy
dytojas Dr. J. A. Lukas, gy
vena New Yorke, o trečias, 
Stanis Lukas, gyvena Phila- 
delphijoj ir yra Cramp Ship 
Yards formanu.

Kraujo vajus
Pereitą savaitę Raudono 

Kryžiaus skyrius turėjo 
kraujo vajų. 96 lietuviai davė 
kraujo. Būrys lietuvių mote
rų, vadovaujant Marijonai 
Metkauckienei, dvi dienas pa
tarnavo. R. K. skyriaus vir
šininkai lietuvių moterų pa
tarnavimu buvo labai paten
kinti.

Motinų Diena
Mūsų bažnyčioje Motinų 

Diena yra labai iškilmingai 
minima. Tūkstančiai žmonių 
ėjo prie šv. komunijos, žmo
nės buvo raginami melstis už 
savo motinas gimdytojas, gy
vas ir mirusias. Sodaliečių 
draugija bendrai ėjo prie ko
munijos ir po mišių suruošė 
savo motinų pagarbai pusry
čius bažnyčios salėje. Vakare 
po pamaldų mokyklos vaiku
čiai, vadovaujant seselėms 
kazimierietėms, surengė mo
tinų pagerbimui labai gražų 
ir jaudinantį vakarėlį su gra
žia programa.

Svečiai
Geg. 21 d. Pennsylvanijos 

universiteto profesorius Al
fred Senn su žmona svečiavo
si pas kun. J. A- Karalių. Gė
rėjosi mūsų gražia bažnyčia. 
Pereitą savaitę svečiavosi 
Lietuvos atstovybės Wa
shingtone patarėjas p. Juozas 
Rajeckas.

Jie, mat, renka...
Komunistai Naravas, Kuz

mickas, Motuzą, Cizauskas ir 
kiti rinko neva Lietuvai dra
bužius, rengė pramogas, nors 
yra labai abejotina, ar jie tu
rėjo valstybės departamento 
leidimą 1’

ANNA KASKAS DAINAVO BOSTONE
Boston. — Gegužės 21 die

ną, sekmadienį, Bostono Jor
dan Hall salėje dainavo Me
tropolitan Operete artistė An
na Kaskas. Koncertą rengė 
Darbininkų Radijo progra
mos vedėjas A. F, Kneižys.

Dainininkės pasiklausyti 
prisirinko pilna salė. Buvo 
tai -ne tik bostoniečiai, bet ir 
iš plačios apylinkės — Pro
vidence, Worcester, Law
rence, Thompson, Brockton 
ir kitų vietų. Tai tik rodo, 
kaip lietuviai vertina savo į- 
žymiąją dainininkę ir jos me
ną.

Programa buvo dvilypė — 
vieną dalį sudarė lietuviškos 
dainos, antrą — įvairūs kiti 
kompozitoriai. Čia nė neke
tinama vertinti paties dainų 
atlikimo, kadangi Anna Kas
kas dainavimas yra pasiekęs 
tokį aukštumą, prie kurio pa
prastais gyrimais nieko ne
pridėsi. Tenka tik pasidžiaug
ti, kad lietuvių tautos žmo
nėms pasiseka atsistoti tarp 
vadovaujančių šalies meni- 
ninkii ir prisidėti prie šio 
krašto kultūros kėlimo ir 
klestėjimo.

Būdama nuoširdi meninin
kė, Anna Kaskas ne tik dai
navo, bet tąja savo širdimi 
perėmė kiekvienos dainos 
dvasią ir pajėgė šį įspūdį per
duoti klausytojams, kurie su 
dideliu susitelkimu ir susiža
vėjimu gėrėjosi josios žo
džiais. Tie žodžiai ne vienam 
priminė kadaise regėtus vaiz
dus, ypač kai skambėjo „Kur 
bakūžė samanota”, „Lopši
nė”, „Rugiagėlės” arba „Mal
da”.

Be Anna Kaskas, progra
moje dar grojo estas Ludwig 
Juht, iš Bostono simfonijos, 
kuris savo išpildymu visiems 
paliko didelį įspūdį. Tarp ki
tų, malonu buvo išgirsti jo 
sugrotą „Tyliai Nemunėlis 
teka”.

Pats koncertas buvo skir
tas Darbininkų Radijo pro
gramoms paremti. Koncerto 
parengimu daugiausia teko 
rūpintis „Darbininko” redak
toriui Ant. Kneižiui.

Į koncerto komitetą garbės 
pirmininkais įėjo Massachu
setts gubernatorius Saltens- 
setts gubernatorius Saltans-

tf.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborins

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą! 

s 
Iškastas turtas

Ji: Pirm vedybų visuomet 
mane vadindavai „Mano tur
tas”.

Jis: Taip, o dabar esu nusi
minęs, kad tave išsikasiau.

Pasigailėjo
Teisėjas: Kaip tai įvyko, 

kad iš kapinių pavogei auto
mobilių ?

Kaltinamasis: Ponas teisė
jau... automobilius išrodė taip 
vienišas prie kapinių vartų, 
kad pamaniau, jog savinin
kas yra miręs.

Gerai pažinojo
Ponia, pastebėjusi, kad jos 

tarnaitė vaikščioja su žino
mu, bet jau pasenusiu daini
ninku :

— Onute, su kokiu vyru 
vakar mieste vaikščiojai?

— Tai mano brolis, ponia.
— Taip. Prieš dešimt metų 

jis buvo ir mano brolis...
Pranas Bekampis

Ko daugiau bonų išpirk- 
sim, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborins—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Baltas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

G rabo rius—Baisam uoto jas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborins ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

----------------------- '--------------------------------------------------------------------------------------------------— ■ - J 
f---------------------------------------------------------------- —ssy

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
U ------ • ......... .
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PAGERBĖ KUN. JUOZĄ ALEKSIUI
 *-------------------------- —

Gegužės 21 d. Angelų Ka
ralienės parapijiečiai pager
bė savo kleboną, kun. Juozą 
Aleksiūną, sulaukusį kuni
gystės 15 metų sukakties. Pa
gerbimo vakarienė įvyko Ap
reiškimo par. salėje.

Vakarienėje dalyvavo per 
350 asmenų. Programą įvairi
no varg. Pr. Dulkės vedamas 
choras ir solistė A. Kižienė. 
Kelios dainos buvo skirtos iš
imtinai kun. J. Aleksiūnui 
pasveikinti. Choro moters ir 
merginos buvo gražiai išsi
puošusios išeiginiais drabu
žiais.

Programai vadovavo kun. 
Ant. Masaitis, par. vikaras. 
Sveikinimo kalbas pasakė ku
nigai J. Simonaitis, J. Bal- 
kūnas, St. Stonis, P. Lekešis, 
J. Gurinskas, Ant. Petraus
kas, J. Laurynaitis, J. Kar- 
tavičius, V. Pinkus, V. Ma
siulis. Iš pasauliečių kalbėjo 
Kaz. Krušinskas, D. J. Aver- 
ka ir J. B. Laučka. Iš draugi
jų kleboną sveikino ir dova
nas įteikė šv. Vardo vyrai, 
Amžinojo ir Gyvojo Rožan
čiaus, Tretininkai, Raudonojo 
Kryžiaus vienetas ir choras. 
Savo sugalvotu monologu pa
sveikino M. Vizbarienė.

Kalbėtojai iškėlė malonaus 
Sukaktuvininko veiklą, jo 
grąžius darbus, puikų sugy
venimą su parapijiečiais, 
nuoširdų lietuviškumą.

Šeimininkės buvo paruošu- 
sios puikią vakarienę, o vyrai 
maloniai patarnavo prie šalto 
alučio.

Kun. Juozas Aleksiūnas 
labai nuoširdžiai ir kukliai 
padėkojo visiems jį sveikinu
siems. Palinkėjo, kad greitai 
galėtume susilaukti tikro 
džiaugsmo: gausių Dievo ma
lonių kiekvieno gyvenime, A- 
merikos karo pergalės ir lais
vos, nepriklausomos Lietu
vos.

Vakarienė baigta Lietuvos

KRIAUČIŲ ŽINIAI

Lietuvių kriaučių 41 sky
riaus susirinkimas atidėtas 
vienai savaitei, todėl jis į- 
vyks šį trečiadienį, gegužės 
31 d., 7:30 vai. vak., piliečių 
klubo salėje.

Dalyvavę Chicagoj delega
tai praneš apie metinį kriau
čių unijos suvažiavimą. Sky
riaus delegatai buvo P. Mont
vila, J. Buivydas ir K. Ne- 
čiunskas. Jie duos savo ra
portus iš suvažiavimo.
- Visi skyriaus nariai, lietu
viai kriaučiai, vyrai ir mo
ters, prašomi dalyvauti šia
me susirinkime, kurs yra la
bai svarbus. Nei blogas oras, 
nei jokios lengvai nugalimos 
aplinkybės neturėtų sutruk
dyti.

Visi į savo susirinkimą!
Kriaučius

SUKAKTUVININKAS

Kun. Antanas Petrauskas,
Brooklyno Apreiškimo par. 
vikaras, gegužės 26 d. sulau
kęs 10 metų, kai įšventintas 
kunigu.

SEKMINIŲ VIGILIJA

šeštadienį, gegužes 27 d., 
yra Sekminių vigilija. Tai pa
sninko diena.

GRĮŽO DELEGATAI

Šiomis dienomis iš Chica- 
gos grįžo P. Montvila, J. Bui
vydas ir K. Nečiunskas, 
Brooklyno lietuvių siuvėjų 54 
skyriaus atstovai, dalyvavę 
siuvėjų unijos metiniame su
važiavime.

Chicagon ta proga buvo nu
važiavęs ir Leonas Šerkšnys.

Suvažiavime kelis kartus 
skambėjo siuvėjų orkestro 
pagrota „Tyliai, tyliai Nemu
nėlis teka” daina.

Kun. Ant. Petrauskas į- 
šventintas Brooklyne 1934 m. 
gegužės 26 d. Pirmoji jo pas
kyrimo vieta buvo šv. Jur
gio parapija. Nuo 1939 m. yra 
Apreiškimo parapijoje kleb. 
kun. N. Pakalnio asistentu.

Kun. Ant. Petrauskas yra 
kelių draugijų dvasios vadas, 
artimai veikia su jaunimu, 
veikliai dalyvaudamas jų 
sporto rateliuose.

Šios brangios sukakties 
proga, maloniai sveikiname 
kun. Ant. Petrauską, linkėda
mi jam labai gražaus pasise
kimo visuose darbuose.

PULK. K. GRINIUS 
BINGHAMTONE

Gegužės 20 d. Binghamto- 
ne, N. Y.,' įvyko New Yorko 
valstybės šiaurinės dalies lie
tuvių draugijų konferencija, 
kurioje dalyvavo atstovai iš 
Binghamtono, Rochesterio, 
Uticos ir kitur. Buvo apie 50 
atstovų. Konferencija praėjo 
gražioje nuotaikoje, Ameri
kos Lietuvių Tarybai paremti 
surinkta apie 125 dol.

Iš New Yorko į konferenci
ją buvo nuvykęs pulk. Kazys 
Grinius. Jis ten padarė ke
lis pranešimus.

Gegužės 20 d. vakare Ar
lington viešbutyje įvyko kon
ferencijos bankietas, kur da
lyvavo per 200 asmenų. Bu
vo miesto pareigūnų. Progra
mą vedė Dr. J. Breivis. Vi
siems labai patiko Elenos 
Bartush dainavimas. Bing
hamtono lietuviai ir konfe
rencijos dalyviai labai dėkin
gi viešniai dainininkei, atvy- 
kusai iš New Yorko.

Konferencija priėmė kelias 
rezoliucijas, nutarė paremti 
penktosios karo paskolos va
jų, kurio metu New Yorko lie
tuviai ryžtasi išpirkti tiek 
karo bonų, kad būtų galima 
nupirkti Pergalės Laivą ir 
pavadinti jį Lietuvos vardu.

FEDERACIJOS APSKRI
TIES NARIAMS

^L. K. Federacijos New Yor
ko apskrities metinis susirin
kimas įvyks penktadienį, ge
gužės 26 d., tuoj po gegužinių 
pamaldų, Apreiškimo par. sa- 
IS-ip ' T ■*) <

LIETUVOS VYČIAI
PAGERBS KARIUS

28Šį sekmadienį, gegužės 
d., Lietuvos Vyčių New York- 
New Jersey apskritis turės 
iškilmingą pašventinimą sa
vo karių „Honor Roll”. Apei
gos, kuriose dalyvaus visi at
stovai, kurie bus susirinkę tą 
dieną į apskrities suvažiavi
mą ir šiaip pašaliniai nariai, 
įvyks Šv. Mykolo bažnyčioje, 
Bayonne, 5 vai. popiet. Apei
goms vadovaus vietos klebo
nas ir L. Vyčių apskrities 
dvasios vadas kun. M. Ke- 
mėžis.

Šiuo tarpu vyčių apskrities 
garbės sąraše yra apie 150 
vardų. Už visus narius vyčiai 
susirinks tą dieną pasimelsti 
ir paprašyti jiems Dievo pa
laimos jų sunkiuose žygiuose. 
Visą meno darbą šiam „Ho
nor Roll” atliko Marytė Sid- 
tis, talentinga vytė iš Jersey 
City.

GEGUŽES 30 PARADAS

Kasmet gegužės 30 d. pa
rade dalyvauja Dariaus-Girė
no posto legijonieriai. 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 
Guardia ir kiti.

RADIJO GEGUŽINĖ

La

Lietuvių Radijo Balso, ve
damo Jono Valaičio, pavasa
rinis piknikas—gegužinė į- 
vyks 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
sis iki vėlumos. Bilietai iš 
anksto 40 c., prie kasos 50 c.

Radio Voice of the Lithuanians
1 P< M.

• FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

MONDAY • WEDNESDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

Apreiškimo 
Parapija

Klebono sukaktis
Birželio mėnesy sukanka 

lygiai 10 metų, kai kun. N- 
Pakalnis yra šios parapijos 
klebonu, šiai sukakčiai atžy
mėti, parapijų draugijų ko
mitetas ruošia kun. N. Pa
kalnio pagerbimo vakarienę. 
Ji bus birželio 11 d., sekma
dienį, 6 vai. vak., par. salėje. 
Bilietai gaunami pas draugi
jų veikėjus.

Maldos už karius
Antradienį, gegužės 30 d., 

10 vai. ryte, Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, bus pa
maldos už parapijos jaunuo
lius karius ir karių motinas. 
Visi prašomi dalyvauti.

Žuvę kariai
Iš Apreiškimo par. yra žu

vę šie kariai: Vincentas Avi
žienis, St. Serž. Michael La 
Medica, Charles Herbert, Jo
nas Parsons (Paznokas), St. 
Serž. Viktoras Adams (Ado
maitis) ir Petras Shefulsky.

Vaidinimas
Gegužės 28 d. 3:30 vai. po

piet ir 8 vai. vak. jaunieji 
CYA nariai vaidins 3 veiks
mų komediją „The Fighting 
Littles”. Rengėjai kviečia vi
sus atsilankyti.

Pas Sąjungietes
Mot. S-gos 29 kp. gegužės 

14 d. minėjo motinų dieną. 7 
vai. ryte per mišias visos na
rės ėjo bendrai prie komuni
jos, o po to turėjo salėje ben
drus pusryčius. Visos buvo 
pasipuošusios gėlėmis. Kuo
pos pirm. St. Subatienė dėko
jo narėms ir viešnioms už 
skaitlingą atsilankymą.

Pusryčių komisiją sudarė 
Elzb. Walteriene, P. Bendžiu- 
vienė, T. Stučienė, O. Ručins
kienė ir J. Terebeizienė.

Gegužės 17 d. buvo kuopos 
susirinkimas. Priimtos nau
jos narės: O. Maskolaitienė 
ir B. Webster. Pranešta apie 
N. Y.-N. J. draugijų konfe
renciją gegužės 14 d. ir apie 
bendrus pusryčius, nuo kurių 
liko gražaus pelno. St. Suba
tienė pranešė apie įvykusį 
pas p. M. Kivitienę žaidimą, 
kuris irgi davė pelno.

Sukakties proga, kuopa pa
skyrė atitinkamas dovanas 
kleb. kun. N. Pakalniui ir 
dvasios vadui kun. Ant. Pet
rauskui.

Aguona

NOVENA Į ŠV. ANTANU 

Birželio 5-13 Dienomis 
ATSIMAINYMO V. J. BAŽNYČIOJE

MASPETH, N. Y.
RYTAIS: Novenalės Mišios 8 vai. (Sekmadienį 9 vai.). 
VAKARAIS: Novenos maldos, pamokslas ir 

Palaiminimas 7:30 vai. (pirmadienį 7:00).
Pamokslus sakys kun. Jonas Bailumas.

Šv. Antano relikvijų pagerbimas
rytais ir vakarais

KASDIEN MALDOS UŽ LIETUVA IR UŽ 
PARAPIJOS KAREIVIUS

Maspetho Žinios
— Sekminėse, šį sekmadie

nį, mokyklos vaikučiai sta
tys operetę „Saulutė”. Pra
džia 7:30 vai. vak.

— Kun. Kazys Girnius bus 
įšventintas birž. 11 d. Primi
cijas laikys birž. 18 d. Kaip 
Maryknoll vienuolis, jau pas
kirtas į Pietų Ameriką misi- 
jonieriauti. Bus Peru valsty
bėje, Puno krašte. Tai bus 
pirmas lietuvis kunigas Ma
ryknoll vienuolijoje.

— Sekminių sekmadienį 
per sumą dalyvaus in corpore 
su vėliavomis bažnyčioje A- 
merican Legion Post of Mas
peth and Auxiliary. Angliš
kai pamokslą pasakys kun. 
Jonas Kartavičius.

— Draugijų delegatų pasi
tarimas apie pramogą sesu
čių naudai bus pirmadienį, 
geg. 29 d., vakare. Pramoga 
ruošiama birž. 25 d.

— Už Lietuvą mišios mū
sų bažnyčioje laikomos šią 
savaitę šeštadienio ryte 8 vai.

— Kareivių motinos bus 
organizuojamos ir Maspethe. 
Pirmas susirinkimas įvyks 
birž. 9 d. 8 vai. vakare.

Vieša padėka
Norime viešai padėkoti vi

siems mane pagerbusiems 
mano vardadienio proga — 
Pijušinėse, gegužės 7 d., Za- 
belckių salėje.

Nuoširdžiai ačiū Vladui ir 
Marijonai Zabelckams, Juo
zui ir Antaninai Kivitams, 
mūsų marčiai Kurienei, M. O- 
lungevičienei, už rūpestingą 
surengimą vaišių. Dėkojame 
visiems svečiams už atsilan
kymą ir linkėjimus, taipgi su
teiktas dovanas.

Jūsų visų pastangas ir nuo
širdumą visada atsiminsime.

Pijus ir Frances Kūrai.
Aukojo R. Kryžiui

Piliečių klubo moterų sky
rius Amerikos Raudonajam 
Kryžiui per Lietuvių Komite
tą paaukojo 10 dol.

Angelų Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį, gegužės 28 
d., Amžinojo Rožančiaus 
draugijos narės eis bendrai 
prie šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu. 4 vai. vak. bus ge
gužinės pamaldos ir procesi
jos metu bus giedama Švč. 
Panelės litanija. Po pamaldų 
bus susirinkimas parapijos 
salėje. Kaip ryto, taip ir va
karo pamaldose ir susirinki
me svarbu visoms narėms da
lyvauti. Narės, nepamirškite!

Sekminių dienoje mūsų pa
rapijos bažnyčioje bus Šv. Tė
vui kolekta. Parapijiečiai ra
ginami paremti Šventojo Sos
to reikalus ir aukoti pagal 
savo galimumus.

Pereitą sekmadienį pasiro
dė naujas „The Purple 
Crown” numeris. Tai parapi
jos Tikėjimo Praplatinimo 
draugijos organas ir parapi
jos jaunuolių mėnraštis. Ja
me randame du puslapius ir 
lietuvių kalba. Garbė mūsų 
jaunuoliams, kurių priešaky- 
stovi mūsų jaunas kunigėlis, 

kun. Antanas Masaitis, kurio 
vardines švęsime birželio 13 
d. Mėnraščio kaina 5c., gi me
tams — 50 centų.

MIRĖ

Jonas Sabukaitis, 63 metų, 
iškilmingai palaidotas gegu
žės 22 d. iš šv. Jurgio par. 
bažnyčios. Dalyvavo trys ku
nigai, giedojo vargoninkų 
choras, muz. J. Brundzai va
dovaujant.

Nuliūdime liko žmona, trys 
dukters ir sūnus.

VIENERIŲ METELIŲ...

SIMAS DEGULIS
BUS MEDIKAS

Laivyne tarnaująs Simas 
Degulis, antros klasės ferma- 
ceutas, šiomis dienomis pa
siekė didelio laimėjimo. Jo 
vyresnieji, po sunkių egzami
nų, išrinko Simą mokytis me
dicinos. Laivynas parūpins 
jam universitetą ir visas mo
kymosi sąlygas šešeriems 
metams.

Laimingas jaunuolis yra 
Magd. Degulienės, kun. Jono 
Balkūno sesers, sūnus. Jis 
yra Marianapolio kolegijos 
alumnas. Jo paskyrimas į lai
vyno medicinos mokymąsi 
yra gražus pripažinimas ir 
Marianapolio kolegijai. Lie
tuviška kolegija puikiai pa
ruošia savo auklėtinius!

PARDUODAMI NAMAI

Turi būti tuojau parduotas 
Richmond Hill namas, 3 
šeimų, mūrinis, su vėliausios 
mados įtaisymais, šildymo 
sistema, garažu.

Savininkas žemutiniame 
aukšte paliks namą laiku. 
Kreiptis:

101-56 115 Street, Rich
mond Hill.

REpublic 9-1506.
I
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Igno ir Marijonos (Stag- 
niūnaitės) Bujokų sūnelis ge
gužės 22 d. sulaukė vienerių 
metų amžiaus. Ta proga tin
kamai atžymėta artimųjų 
tarpe.

NUSKENDO DVINUKAI

Gegužės 17 d. East upėje, 
prie 92 Str., nuskendo 5 me
tų dvinukai Richard ir Irene 
Richie, kurių tėvai gyvena 
327 E. 89 Str. Nelaimingi tė
vai turėjo keturias poras dvi- 
nukų. Du vyresnieji sūnūs 
dvinukai tarnauja laivyne.

Ištraukto berniuko rankoje 
rastas gabalėlis jo sesers 
suknelės; matyti, berniukas 
norėjo sučiupti savo sesutę, 
kai ši krito upėn. ,

Pirkit Šiuos Namus
Maspeth — 2-jų šeimynų 

moderniškas mūro namas, vi
si patogumai, graži vieta.

Woodhaven — 3-jų šeimy
nų atskiras namas, gražūs 
kambariai, puiki vieta.

Prospect Park — 4-rių šei
mynų moderniškas mūro na
mas, 3 ir 4 kambariai.

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

8656 85th St., Woodhaven 21, 
New York

Tel. Virginia 7-1896

Gegužės-May 26, 1944 (TU KAIP
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Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIŲ PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENĖ Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

New York, N. Y
Parapijos vakaras

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 
svečiai.

ir

RADIJO KONCERTAS
Geg. 26 d., penktadienį, 

vyks Vytauto Bacevičiaus 
piano rečitalis radijo stoty 
WNWC. nuo 4 iki 4:30 vai.

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

BUVO PRIMICIJOSE

i-

Gegužės 21 d. Homstead, 
Pa., įvyko kunigo Edvardo 
Bulevičiaus primicijos, į ku
rias iš New Yorko buvo nu
vykęs jaunojo kunigo brolis 
Juozas Bulevičius-Boley.

Kun. J. Bulevičius yra Ma
rianapolio kolegijos alumnas.

BAIGĖ MOKYKLĄ

Aldona Strumskytė gegu
žės 19 d. baigė Julliard mu
zikos mokyklą bakalaurės 
laipsniu. Tą dieną mokykloje 
jai įteiktas diplomas.

SVARBŪS SUSIRIKIMAI

Brooklyno piliečių klubo 
susirinkimas įvyks penkta
dienį, birželio 2 d., 7:30 vai. 
vak., savo salėje.

Šv. Jurgio draugijos pus
metinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, birželio 7 d., 7:30 
vai. vak. piliečių klubo salė
je. Bus renkama dalis val
dybos.

Šių draugijų nariai turėtų 
gausiai lankyti susirinkimus.

NUSIŽENGIMŲ MAŽIAU

Pernai New Yorko mieste 
buvo mažiau nusižengimų be
veik 5 nuošimčiais nei 1942 
m. Policijos viršininko Valen
tine pranešimu, 1943 m. mies
te žmogžudysčių buvo 203 
(1942 m. — 270), vagysčių 
10,164. Suimtų asmenų buvo 
369,047 (1942 m. — 578, 378).

Jaunamečių nusižengimų 
skaičius padidėjo. Dėl įvairių 
nusižengimų kaltinti 4,458 
vaikinai ir 821 mergaitė.

Automobilių nelaimių per
nai buvo 18,994, kuriose 742 
asmens užmušti.

Šiemet prie Coney Island, 
Rockaway ir kitose maudy
nių vietose, bus daug moterų 
budėtojų.

I Bę g
* 
□

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, plasteriavimų, šaligat- 

cementavimų ir kt. darbus.
293 MAUJER ST., 

BROOKLYN 6, N. Y.
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Arbiečių para-

Visas Teises

„Išeivių Draugas” r 
kad D. Britanijos vyria 
bė faktinai pripažįsta vi 
diplomato teises Lietuvos 
nisteriui B. K. Balučiui,
ministeriu darbuojasi jo p 
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’’Pasaulinės spaudos suj 
dime ir įvairių nuomo 
skleidime, katalikiški 1 
raščiai yra kaip tie prana 
tiesos ir dorovės skleidėj

Pijus

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs 

mai. Gerose vietose. Pat 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas 
ko prašo. Apdraudžiu (in 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
Real Estate Insurance 

496 Grand St., Brooklyn, N.
Tel. EVergreen 7-1670 j

Clement Voketai
Advokatas

41-40— 74th Street
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Teikiamas geriausias aki 
patikrinimas, prižiūrėjim 
AKINIAI prieinamiausioiri 
kainomis pagal jų rūšis.

Si jstaiga Įsteigta prieš 40 me

Stenger & Stengei
OPTOMETRISTAS — OPTU 

891-398 Broadway, Brooklyn, N.

LIETUVIŠKA

ALUDĖ 
Karšti Užkandžiai 1 

KASDIEN
Patogi Vieta Užejimui : 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH K RUCH;

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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