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BERLYNE NEBĖRA NACIŲ ĮSTAIGŲ
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3 d. einąs Valstybės 
riaus pareigas Grew 
asikalbėjimą su spau- 

buvo pa- 
pažiūros 
Departa- 
valstybių 
pripažini-

3, kokios
! Valstybės 

BaltijosŠis mėnuo 
Kryžiaus rak. Msomybės 
auką nuošiit ilgiu.

Šiomis dienomis grįžęs į 
Švediją vienas švedų laikraš
tininkas, kuris iki šiol gyve
no Berlyne, pareiškė, kad 
Berlyne jau seniai nėra na
cių vyriausybės ir valdžios 
įstaigų. Visos valdinės įstai
gos prieš vieną ir du mėne
sius išsikraustė, veikiausia į 
Berchdesgadeną. Iš nacių mi- 
histerių Berlyne liko tik vie
nas Goebbels, kuris yra Ber
lyno gauleiteris ir karo ko
mendantas. Jam pavesta Ber
lyno apgynimas.

Iš Berlyno žmonės vis dar 
kraustosi į vakarus ir pietus. 
Kai kada Berlyne pasirodo 
vienas kitas nacių vadas ir 
vyriausybės narys, bet tik 
truhipai. Visi valdžios archy
vai ir kodeksai taip pat iš
kraustyti. Daug svarbių do
kumentų sunaikinta Drezde
ne pereitą mėnesį, kai Sąjun
gininkų bombonešiai tą mies
tą bombardavo.

Švedų žurnalisto nuomone, 
Berlynas gali gintis tik 4 sa
vaites, nes prie Berlyno nėra 
jokių natūralių apsigynimo 
priemonių.

Kalbėdamas apie padėtį 
Vokietijoje, švedas sako, kad

didžiuma vokiečių pramonės 
sunaikinta; kas dar pagami
nama, sunku pristatyti, nes 
susisiekimas vietomis visai 
nepataisomas. Daugelis Vo
kietijos miestų sunaikinta.

Vokietija galinti atsilaiky- 
dar keturis mėnesius.

Potvynių Pavojus
Labai Didelis Amerikos Armija Prie Reino

ti

Naujas Tankas 
Gerai Laikosi

Kalbėdamas Detroite, Ka
ro vicesekretorius Patterson 
pareiškė, kad Europoje, va
karų fronte Amerikos ka
riuomenė pirmą kartą kauty
nėse panaudojo naują tanką 
— T-26, kuris yra didesnis 
už vokiečių Tiger tipo di
džiausią tanką. Naujasis tan
kas turi 90 milimetrų arno
tą, sunkiau šarvuotas, bet 
greitesnis ir lengviau sukinė
jamas kautynėse.

Sakoma, kad naujasis tan
kas žymiai palengvino mūsų 
kariuomenei puolimą Parei- 
nyje.

DVYLIKA METŲ
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iretorius Grew į tai 
kad Jungtinės Ameri- 
stybės pripažįsta Es- 
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pripažįstami pilnatei-

a jus pradeda- 
e dideliu para- 
ilmuojamas, o 
adomos visoje 
ui paskelbti.
/auti pakvies- 
BALF sutiko 
ilime paradą 
ii gražiais lie- 
! rūbais, vėlia- 
benais, orga- 

enių žygiuote. 
le, galime ir 
,ip pat galime 
kius, ne vien 
etuvių kalbo-

rinu) ir ždu 
Kreipkite:

Joseph 
Real Esht! 

496 Grand SU 
TeL EVerp

Gemeotl

asi, ir po Jaltos kon- 
bs Amerikos vyriau- 
ra pakeitusi savo ofi- 
pažiūros Lietuvos ne- 
jomybės atžvilgiu, 
d kovo 2 d. buvo pa- 
s ir prezidentas Roo- 
bet jis paklausėjui 
kreiptis j Valstybės 
įmentą, kurio vardu 
d. atsakė p. Grew.

„Nuostabu, kad ir bolševi
kai sakosi vaduoją ir išva
duoją tautas. Nuo ko jie jas 
vaduoja? Tur būt, nuo lais
vės, nuo žmoniškumo, na, o 
be to išvaduoja ir iš šios aša
rų pakalnės kaip galima grei
čiau.”

Taip rašo asmuo, išgyve
nęs dvi okupacijas-savo tė
vynėje. Taip liudija apie abu 
Lietuvos okupantus žmogus, 
kurio artimiausius draugus 
ir bendradarbius abu okupan
tai išplėšė beveik iš jo akių.

Kovo 4 d. sukako lygiai 
dvylika metų, kai preziden
tas Roosevelt pirmą kartą 
pradėjo eiti prezidento parei
gas.

Iš Memphis, Tenn., prane
ša, kad šiomis dienomis va
karų Tennessee Amerikos 
Raudonasis Kryžius pastatė 
daug palapinių, kuriose lai
kinai apgyvendina žmones, 
nukentėjusius nuo Mississip
pi upės potvynių. Vietomis 
Mississippi upė jau išsiliejo 
iš krantų ir užliejo daug ūkių. 
Tirpstantis kalnuose sniegas 
ir pavasario lietus didina 
potvynio pavojų visu Missi
ssippi upės pakraščiu.

Ohio upė ir grasina dide
liu potvyniu. Vien tik Cinn- 
cinnati mieste 10,000 žmonių 
turėjo išsikelti iš savo gyve
namų vietų. Upės pakraštyje 
esančių dirbtuvių daugumas 
užsidarė. Ohio upės potvynis 
jau palietė Ohio, West Virgi
nia, Kentucky ir Indiana val
stybes.

Nauji Santykiai
Šveicarijos radijas paskel

bė, kad šiomis dienomis Če
koslovakijos vyriausybė susi
tarė su Šveicarijos vyriausy
be atnaujinti diplomatinius 
santykius. į t

Pastebėtina, kad tarp Švei
carijos ir Slovakijos dar iki 
šiol nenutraukti konsulari- 
niai santykiai.

Amerikos Žemynas 
Visai Vieningas

Iš Meksico City, kur dabar 
vyksta Amerikos žemyno val
stybių konferencija, praneša
ma, kad tarptautinė konfe
rencija nutarė garantuoti vi
sų Amerikos žemyno valsty
bių sienų neliečiamybę. Tas 
nutarimas paliečia 20 valsty
bių.

Bet koki nesusipratimai 
tarp Amerikos žemyno vals
tybių turės būti išspręsti de
rybų, o ne karo.

Drezdenas Visai 
Sunaikintas

REINO UPĖ - PASKUTINE APSAUGA
*----------- -L ------
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Į d. pasakė tokių daly- 
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ūsų krašto politika ga- 
toje būti nukreipta ki
ne, nei ta, kuri niekad 
enkdavo prievartai ir 
š šalies, kuri nepasi- 
'o nuolaidoms.
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Idos antrame puslapy-
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Balandžio 25 d. gražiajame 
San Francisco mieste prasi
dės Jungtinių Tautų steigia
masis susirinkimas. Jį kvie
čia Amerika, Anglija, Rusi
ja ir Kinija. Pakviestos 43 
valstybės.

Pakviestųjų tarpe nėra nei 
Lietuvos, nei Latvijos, nei 
Estijos. Nėra nei Lenkijos.

Šios keturios valstybės į- 
traukiamos į raupsuotųjų są
rašą vien tik todėl, kad da
bartiniai Rusijos valdovai 
taip nori. Didžioji spauda 
apie tai beveik tyli, bet ne 
visa. Štai New Yorko ,,World 
Telegram” netylėjo — ten 
kovo 6 d. aiškiai pasigesta ir 
Pabalčio kraštų, ir Lenkijos.

Konferencijos tikslas už
tikrinti taiką ir teisingumą 
visai žmonijai, o pakviestųjų 
tarpe nėra tų, kurie labiau
siai trokšta teisybės.

Maskvos spauda, kuri pa
skutiniu laiku gana daug ra
šo apie aliantų pasisekimus 
vakarų fronte, nurodo, kad 
nors vokiečiai turi mažai ka
riuomenės atsargos vakaruo
se, bet jų didžiausia apsauga 
yra plati ir srauni Reino upė, 
kurią teks aliantų kariuome
nei pereiti.

Vienas rusų karo ekspertas 
sako, kad vokiečiai didžiumą 
savo kariuomenės laiko rytų 
fronte ir tikisi, kad Reino 
upės vandenys apsaugos 
vakarų liniją.

Dr. Jonas Šliupas

Vokietijos radijas skelbia, 
kad alijantų karo lėktuvai 
bombomis visai sunaikinę 
Drezdeno miestą, kadaise bu
vusį visos Vokietijos puikiau
sią miestą. Sakoma, kad 
bombardavimų metu Drezde
ne žuvo „dešimtys tūkstančių 
žmonių”.

Tas pats vokiečių radijas 
skelbė, kad nė vienas Vokie
tijos ar alijantų miestas tiek 
nenukentėjo kiek Drezdenas. 
Girdi, neliko nė vieno sveiko 
namo, net nėra galimybės at
statyti nė vieno Drezdeno 
miesto pastato. Vokiečių pra
nešėjas pareiškė, kad Drez-

Paryžius. — Amerikos ir 
anglų kariuomenės vakarų 
fronte jau pasiekė Reino upę, 
didžiausią vokiečių barierą 
vakarų fronte, už kurio vo
kiečiai tikisi ilgesnį laiką at
silaikyti prieš Sąjungininkus.

Mūsų kariuomenė jau įžen
gė į Koelno miestą, per kurį 
teka didžioji Reino upė. Mies
tas jau mūsų kariuomenės 
rankose, nors kai kur užsili
kę vokiečių įgulos kariai dar 
priešinasi. Koelno miestas 
yra didžiausias vakarų Vo
kietijos susisiekimo ir pra
monės centras. Jo patekimas 
į Sąjungininkų rankas yra 
didelis smūgis Vokietijai.

Pranešama, kad 70 mylių 
plotyje, nuo šiaurės baro į 
pietus, visi Reino upės tiltai 
vokiečių susprogdinti.

Dabar kautynės eina visu 
Pareiniu nuo Bonn iki Wesel. 
Mūsų kariuomenė įsistiprina 
vakariniam Reino upės kran
te, o vokiečiai rytiniam kran
te.

Koelno miestas tuščias, tik 
garsioji katedra stovi sveika. 
Gyventojų beveik nematyti, 
o kurie ir užsiliko, slapstosi 
rūsyse. Mūsų lakūnai Koelno

miestą vadina „mirusiu mies
tu”.

Vienoje vietoje mūsų žval
gai buvo perėję per Reino 
upę, bet vėliau grįžo.

Koelno miestą užėmė Pir
mosios armijos daliniai, ku
riems vadovauja generolas 
Hodges.

Iš kitos pusės fronte labai 
greit eina generolo Patton 
vadovaujama Trečioji armi
ja, kuri artinasi Coblenz 
kryptimi.

Mūsų kariai dabar laiko 
vakarinę Reino krantą nuo 
Koelno iki Neuss. Per vieną 
dieną (kovo 6) nelaisvėn pa
imta nemažiau 10,000 vokie
čių.

Paskutinėmis žiniomis, vo
kiečiai įsakė visiems Essu 
miesto gyventojams neatidė
liojant kraustytis iš miesto 
giliau į Vokietiją. Šveicari
jos* spauda praneša, kad ci
viliniai gyventojai taip pat 
kraustomi iš Bochum ir ki
to Ruhro krašto pramonės 
centrų.

Iš Pareinio miesto vokie
čiai gabena ne tik gyvento
jus, bet taip pat visą kilno- - 
j amą turtą, ypač mašinas ir 
susisiekimo riedamąją me
džiagą.

PASAULIO SAUGUMO KONFERENCIJA 
---------------------------- * 
Daugiau Belaisvių

Mirė Vokietijoj---^™, <8.™^ kai«4t-vežaAmerikon^

Washington. — šią savaitę 
Valstybės departamentas iš-

tastrofoje.

jų

ŽUVĘ KARIAI

Šiomis dienomis pranešta, 
kad įvairiose karo frontuose 
žuvo šie lietuviai amerikie
čiai kariai:

Pranas Krasnauskas iš 
Brooklyn, N. Y.

Albinas Mačys iš Girard
ville, Pa., LRKSA narys.

Lt. Ant. Janulavičius iš 
Kingston, Pa.

Petras Šalty s iš New York, 
N. Y.

Vladas Paulauskas iš Phi
ladelphia, Pa.

Pranešama, kad Vokietijo
je, Šveicarijos pasienyje, mi
rė Dr. Jonas Šliupas, sulau
kęs 85 metų amžiaus.

Papildomai pranešama, 
kad Dr. J. šliupas buvo pasi
traukęs Vokietijon iš Palan
gos drauge su savo žmona, 
sūnum ir generolo Nagiaus 
šeima. Kokiose aplinkybėse 
jis mirė, žinių nėra.

Amerikoje gyvena dvi ve- 
lionies dukterys — Dr. Al
dona šliupaitė Brooklyne ir 
Hy pati j a Yčienė-žiūrienė
Clevelande.

Japonų Nuostoliai
Luzone Dideli

Washington. — Netrukus 
iš Europos į Jungtines Ame
rikos Valstybes bus atgaben
ta dar 100,000 vokiečių karo 
belaisvių.

OPTOME®$

894-398 Brotirt

Generolas MacArthur pa
skelbė, kad karo veiksmuose 
Luzono saloje, Filipinuose, 
iki šiol sunaikinta šešios ja
ponų kariuomenės divizijos, 
apie 100,000 vyrų.

Likusios keturios japonų 
divizijos dabar taip apsuptos, 
kad joms gresia visiškas su
naikinimas.

Iki šiol Amerikoje yra at
gabenta per 300,000 vokie
čių belaisvių, kurie laikomi 
belaisvių stovyklose.

Londoną Bombos 
Dar Pasiekia

RUOŠIAMASI PUOLIMUI KINIJOJE

Rusai Pasiekia 
Sietino miestą

ipdrauda 
drkti ar par- 
ba kai reika- 
(insurance), 

iptis žemiau 
su, kur-Jums 
patarnaus—

HULIS
INSURANCE 

iaven 21, N. Y. 
way Stoties) 

t 7 -1896

kodėl Lietuvos drau- 
sų lietuvių tautos kil- 
lonių nepakeičiama pa
šino metu stipriau ju- 

LIBTUi valiau dairytis ir ap- 
imiau tikrovei atitin- 
s išvadas daryti.Ali

KASI ^e(^Ūon atbėgėlių lietu- 
rpo vienas yra atsiun-

r SŪNUS 
ORIAI
jni] slėni] iš
ima, šaligat- 
' kt. darbus.
8 ST„
J, N. Y.

Patogiai žodžių rašytojui laiš- 
Sū i jaunosios kartos žmo- 

dideu irs iš Vilniaus nuo vo- 
' paspruko įduodamas 
iiniui kumpį kaip kyšį, 
įvairiais keliais pasie- 
riaitiją ir Baltijos pa- 
i, iš kur per didžiau- 
avojus pateko švedi- 
ejiniu laiveliu.

pora ištraukų iš jo

Karo pergalei paskubinti, 
pirkime daugiau karo bonų!

Londonas. — Vokiečių 
dijas skelbė, kad šiomis die
nomis rusų kariuomenė ry
tuose pradėjo iš armotų ap
šaudyti vokiečių Baltijos jū
rų uosto miestą Stetiną.

Stetinas Sąjungininkų 
bombonešių buvo keletą kar
tų užpultas ir bomborduotas.

ra-

Japonų radijas paskutiniu 
laiku pradėjo skelbti, kad 
Kinijoje amerikiečiai koncen
truoja daugybę karo ’.ėktuvų 
ir karo medžiagos ir iš to da
ro išvadą, kad netrukus ga
lima laukti didelių karo ope
racijų Kinijoje.

Japonų manymu, alijantai 
puls japonus pietų vakarų 
Kinijoje, kur nors ties Kun
ming.

Šios savaitės pradžioje vo
kiečių karo lėktuvai, kurie 
seniai tepasirodė viršum Lon
dono, vėl skraidė pietinės 
Anglijos padangėse ir pora 
dienų iš eilės bombardavo 
Londono miestą.

Paskutiniai vokiečių bom
bonešiai pernai pasirodė vir
šum Londono birželio 13 d.

Manilai Atstatyti 
Reiks 15 Metų

. ......................... t _ „}t ..... , w'"‘ 
je saugumo konferencijoje, 
kuri prasidės San Francisco 
mieste balandžio mėnesio 5 
dieną.

Valstybės departamentas 
kviesdamas į konferenciją, 
pasielgė pagal Jaltos konfe
rencijos nutarimą. Kvietimas' 
išsiųstas Amerikos, Anglijos, 
Rusijos ir Kinijos vardu.

Pakviestųjų tarpe nėra 
Lenkijos, kuri, kaip anksčiau 
buvo paskelbta, žadėta pa
kviesti tuoj po to, kai bus 
sudaryta „nauja ir visiems 
priimtina” Lenkijos vyriau
sybė.

Kitos nepakviestos į konfe
renciją valstybės yra šios: 
Sirija, Lebanon, Islandija, 
Šveicarija, Ispanija, Švedija, 
Portugalija, Airija, Argenti
na, Italija, Rumunija, Ven
grija, Bulgarija, Lietuva, 
Latvija, Estija.

Kvietime sakoma, kad sau
gumo konferencijos tikslas 
yra paruošti tarptautinį Čar- 
terį bendrai tarptautinei or
ganizacijai taikai ir saugu
mui užtikrinti.

Bet jos

VBOfiU

JVOlfi
4116n»'

HAvem^
RALPH okinga, 

)kiečiai
kai sakoma, 

kultūringi. Tuo 
Lietuvoje jie buvo 

žvėrys.

Roosevelto, Churchillio ir 
Stalino pasitarime Jaltoje 
susitarta, kaip reikės suda
ryti pasaulio Saugumo Tary
bą, kurios priešakyje, žino
ma, turės būti didžiosios val
stybės. Nuo Saugumo Tary
bos turės priklausyti taikos 
likimas.

Saugumo Taryba turėsian
ti būti ir teisėjas ir sprendi
mo vykdytojas,
sprendimai turės galios tik 
tada, kai visos didžiosios 
valstybės pasisakys vienu 
balsu. Balsuoti, savo veto pa
reikšti, galės ir ta valstybė, 
(jei tik ji bus didžioji), kuri 
bus kaltinama savo kaimynų 
užpuolimu ar kėsinimusi už
pulti.

Prieš tokį dėsnį, kuris lei
džia kaltinamajam būti savo 
bylos sprendėju, kyla didelis 
judėjimas. Bet ar šis judėji
mas ką nors reikš balandžio 
25 d., greit sužinosime.

ŽŪSTA KAPELIONAI
Daugiau Siuntinių 
Gauna Belaisviai

Dabartiniam kare iki 
sario 10 d žuvo 56 kunigai, 
Amerikos karo kapelionai.

va-

Amerikos inžinieriai ir ar
chitektai, matę Filipinuose 
Manilos miestą, kurį japonai 
labai išgriovė, sako, kad at
statyti Manilos miestą, koks 
jis buvo prieš dabartinį karą, 
reikės mažiausia 15 metų 
nuolatini© ir sunkaus darbo.

Bombos Bazelyje 
Per Klaidą

Tarpt. Raud. kryžiaus 
Biuras Šveicarijoje nuo 1939 
metų birželio 30 d. iki 1944 
m. birželio 30 d. persiuntė 
mūsų belaisviams Vokietijo
je 34, 683,000 pašto siunti
nių.

1939 metais mūsų belais
viai kas mėnesį vidutiniškai 
gaudavo 25,000 laiškų ir siun-

POPIEŽIAUS SUKAKTIS

Kovo 12 d. šv. Tėvas Pi
jus XII švęs vainikavimo 
metų sukaktį.

6

Čekai Raginami 
Sukilti Tuojau

Amerikos bombonešiai šią 
savaitę numetė keletą bom
bų ant Šveicarijos miesto 
Bazelio. Vėliau papildomai 
pranešta, kad net aštuoni 
mūsų bombonešiai per klai
dą numetė bombas ant Baze
lio.

Kiek nuostolių padaryta 
nepasakyta.SUOMIAI VĖL KARE

Kovo 3 d. Suomija paskel-
NAUJAS VAJUStinių, bet pereitais metaiskarą Vokietijai.

Vdc mSnnci o trr, onin ----------------------------------

Auka Raudonajam Kryžiui 
gydo žaizdas kariaujančių 
mūsų sūnų ir dukterų. Aukok 
ir padėk gydyti tas žaizdas 
ir Tu.

Raudonasis Kryžius gelbs
ti kariaujantiems ir sužeis
tiems kariams. Prisidėk ir 
Tu prie šio kilnaus darbo sa-

Gegužės 14 d. prasidės 
Septintosios Karo Paskolos 
vajus.

Vajus tęsis iki birželio 30 
d. Norima sukelti $14,000,-

kas mėnesį gaudavo apie! 
899,000 pašto siuntinių, dau
giau laiškų, pranešimų ir te
legramų.

Pašto siuntinius tvarko 
Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius.

Londono ir Maskvos radi
jai šią savaitę ragino visus 
Čekoslovakijos gyventojus 
sukilti prieš vokiškąjį oku
pantą.

Penkių čekų politinių par
tijų vadai per radiją paskel
bė atsišaukimą, kuriame sa
koma, kad dabar atėjo laikas 
už kiekvieną miestelį, už kai
mą išeiti į atvirą kovą su
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Raitus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

LIETUVA ROOSEVELTO KALBOJ

. Savo pranešime Kongresui prezidentas Roosevelt Lie
tuvos vardo nepaminėjo, bet viena jo kalbos vieta teisiogiai 
liečia mūsų tėvų žemę ir jos ateitį.

Kalbėdamas apie Lenkiją ir Curzono linijos pripažini
mą, jis pasakė, kad „Lenkijai teks beveik visi Rytprūsiai, 
ir kampas jų (Rytprūsių) eis Rusijai”.

Pagal Curzono liniją Rusija neprieina prie Rytprūsių 
atimtomis iš Lenkijos žemėmis.

Tad kaip Rusija gali gauti Rytprūsių kampą, nesusi
siekdama su jais savo žemėmis?

Atsakymas yra šis: tik per Lietuvą.
Taip Amerikos prezidentas jau pamiršo, kad tarp Ru

sijos ir Rytprūsių dar yra Lietuva. Mes stebimės ir klau
siam: kaip tai galėjo atsitikti?

Argi Amerikos prezidentas jau iš tikrųjų atiduotų Bal
tijos valstybes Maskvai, ką buvo padaręs Hitleris 1939 
metais ?

Kai kas gal išvedžios, jog Curzono linija pro Gardiną ir 
Suvalkus per dabartines derybas gal buvo taip pasukta, 
kad Rusija siauru koridorium pasiektų Rytprūsius. Yra 
tai paskutinis aiškinimas, kokio bebūtų galima griebtis vi
liantis, kad gal dar kelių “kultūringų Europos kraštų lais
vė ir Jungtinių Valstybių garbė neparduota.

Ir tada kyla klausimas: kaip Rusijai gali tekti žemės 
Rytprūsiuose, kur gyveno ir tebegyvena lietuviai?

Kodėl jos nepriskiriamos tikrajam istoriniam jų pa
veldėtojui Lietuvai, o Rusijai?

Kaip išsiaiškinti šiuos prezidento Roosevelto žodžius 
ir kaip suprasti, kur sukama Amerikos politika tautų at
žvilgiu?

Prezidentas, baigdamas savo kalbą, minėjo Dievo var
dą, ir geresnį pasaulį, ir taiką, ir šviesų gyvenimą vaikams 
ir vaikų vaikams.

Mes taip pat žinome jo paskelbtas Keturias Laisves.
Žinome jo duotus Atlanto Čartery pažadus apie laisvę 

didelėms ir mažoms valstybėms.
Kam visa tai taikoma — ar akmenims, ar medžiams, 

ar gyviems žmonėms?
gyviems žmonėms, tai Lietu voj( tegul didieji vy

rai neuzmn&YafkadTIžTty^tprūsių'yTaDietiiVa/o ne Rusijai! 
trys milijonai vyrų, moterų ir vaikų kasdien laukia laisvės, 
dėl jos kovoja ir miršta.

Kur Atlanto Čarteris, kur Keturios Laisvės, kur nuolat 
kartojami principai apie teisę žmonėms netrukdomai rink
tis savo valdžią, kur tas šviesus gyvenimas vaikams ir vai
kų vaikams?

Kur teisingumas, kur moralė, kur sąžinė, kur iškil
mingi pažadai ir jų ištesėjimas?

Ir iš tikrųjų — koks tas goresnysis pasaulis, kuris sta
tomas ant tautų išdraskymo ir atidavimo vergijai?

Per penkerius metus Amerika kiekvienam laisvės 
trokštančiam lietuviui buvo šviesus vilties švyturys.

Per penkerius metus kiekvienas lietuvis tvirtai kartojo 
prezidento Roosevelto žodžius: „Lietuvos nepriklausomy
bė nėra žuvusi, bet tik laikinai atidėta į šalį. Ateis laikas, 
kada Lietuva vėl bus laisva”.

Senojoj tėvynėj lietuvis nesiliaus kovojęs dėl laisvės.
Bet ar savo skaudžioj kovoj jis turės išgirsti karčiau

sią žinią, smūgį į pat širdį — kad Amerika išdavė jo laisvę?
R.

LIETUVOS IR VOKIETIJOS SANTYKIAI
(1919-1939 m.)

Rašo DR. KAZYS PAKŠTAS

Lietuvos santykiai su de
mokratine Vokietija buvo vi
sai normalūs, dažnai net 
draugiški. O tai labiausia dėl
to, kad tos Vokietijos oficia- 
liniai sluoksniai ir demokra
tinės partijos tuo metu (1919 
-1931 m.) dar nesikėsino 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybę. Net ir Klaipėdos pris
kyrimas Lietuvai (1923 m.) 
nekliudė gerų prekybinių ir 
kultūrinių santykių. Tačiau 
tie geri santykiai nesuteikė 
Vokietijai galimybių paimti 
Lietuvą savo išimtinon eko- 
nominėn, politinėn ar kultū- 
rinėn priklausomybėm Lietu
va lėtai, bet tikrai sugebėjo 
išsiveržti iš Vokietijos eko
nominės persvaros.

Savo prekybą ir savo kul
tūrinį gyvenimą Lietuva sta
tė ant daugialypių pamatų. 
Tačiau nacizmui įsigalėjus, 
Vokietijoj prasidėjo labai in
tensyvus vokiškos mažumos 
(4%) organizavimas ir pa
pirkinėjimas, nukreiptas 
prieš Lietuvos teritorinį in
tegralumą. Labai plati Klai
pėdos autonomija paliko ten

galioje visus vokiškus įstaty
mus, kalbą, mokyklas ir vi
sas institucijas. Tai davė ga
limybės vokiečiams susikur
ti Klaipėdos krašte tikrą sa
vo tvirtovę, nuolat stiprina
mą ir jaudinamą nacių pla
ningos propagandos ir stam
bių pinigų.

Lietuvos prekyba ir santy
kiai su Vokietija pasidarė 
priklausomingi nuo politinių 
privilegijų vokiškai mažumai 
Klaipėdoje. O tos mažumos 
išpūstus reikalavimus skati
no ir gynė greit stiprėjanti 
naciška Vokietija. Gindama 
vokiškos mažumos interesus 
Lietuvoje, Vokietija pasku
bintu tempu naikino lietuviš
kos mažumos teises ir įstai
gas Vokietijoj — Tilžės apy
linkėje, kur kaimo gyventojų 
daugumas buvo lietuviškos 
kilmės.

1931 m. Vokietija apskun
dė Lietuvą Hagos Tarptauti
niam Teisingumo Tribunolui, 
kad Lietuvos paskirtas Klai
pėdai gubernatorius pašali
nęs nuo pareigų Klaipėdos 
Direktoriją. Vokietijai buvo

smūgis, kai 1932 m. minėta- 
sai Teismas pripažino guber
natoriui teisę atleisti Direk
toriją kai kuriais atsitiki
mais.

Tačiau didžiausio įtempi
mo Lietuvos-Vokieti jos san
tykiai pasiekė 1934-36 m., 
kuomet Lietuva suareštavo 
daugelį nacizmo agentų ir 
konspiratorių Klaipėdos 
krašte už ruošiamą sukilimą 
ir teismas juos pasmerkė už 
valstybės išdavimą ir įvyk
dytą žmogžudystę (Sass ir 
Neumann byla). Vokietija 
paskelbė Lietuvai muitų ka
rą ir sustabdė Lietuvos im
portą ir tranzitą į Centrinę 
Europą: į Čekoslovakiją, 
Austriją, Italiją ir Šveicari
ją. Lietuvos prekyba su šiais 
kraštais ir su Vokietija buvo 
labai stambi, ogi D. Britani
joj, ’ Belgijoj ir Prancūzijoj 
lietuviškos prekės dar nebu
vo tuo metu laimėję sau pla
čios rinkos.

Lietuva tuo metu dar be
veik neturėjo savo prekybos 
laivyno ir jos pirklių ryšiai 
su tolimesniais Vakarais bu
vo labai menki. Lietuvos ūki
ninkai buvo pratę auginti rie
bias kiaules, pritaikintas 
Centrinės Europos rinkai, 
bet jie neturėjo praktikos ga
minti bekonų pagal britų 
skonį; ogi kiauliena ir svies
tas buvo patys stambiausi 
Lietuvos eksporto produktai. 
Visa tai turėdama dėmesy, 
Vokietija apskaičiavo, kad 
pradėdama muitų ir tranzito 
karą ji greit iššauks Lietu
voje finansinę katastrofą ir 
tikrą pasidavimą Vokietijai. 
Didelis buvo jos nustebimas, 
kai netikėtai trumpu laiku 
Lietuvos ūkininkai, vadovau
jami jos veiklių kooperaty
vų ir moksliškų instruktorių, 
įvykdė skubią žemės ūkio re
voliuciją, pagamindami bri
tų rinkai pirmos rūšies svies
tą, bekoną ir kitų produktų.

Jau 1934 m. Lietuvoje kilo 
galingas. -jūreivinis sąjūdis-: 
trumpu laiku ji įsigijo mažą 
prekybos laivyną, išvystė sa
vo prekybinius ryšius su D. 
Britanija, Belgija, Olandija, 
Prancūzija ir Palestina, sku
biai modernizavo Klaipėdos 
uostą ir ištiesė laivų linijas 
į tolimesnius Vakarų uostus. 
1936 m. Vokietija jau įsiti
kino Lietuvos ekonominiu 
gajumu, ūkininkų ir koope
ratyvų pažangumu. Jos pa
čios pradėtas muitų karas 
atnešė Vokietijai ne tik eko
nominių, bet ir politinių bei 
kultūrinių nuostolių. Ji be
veik visiškai prarado rinką 
savo pramonei Lietuvoje; jos 
vietą čia užėmė Britanija, 
Belgija, Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Čekoslovakija. 
Grubi ir pikta vokiškos spau
dos propaganda prieš Lietu
vą sukėlė lietuviuose didelį 
nepasitenkinimą viskuo, kas 
vokiška. Blogas elgesys su 
Lietuvos studentais Vokieti
jos universitetuose ir nacifi- 
kacija jos mokslo atbaidė lie
tuvius nuo vokiškos kultū
ros: vokiečių kalba, kaipo di
džiausių kaimynų, buvo tapu
si labiausia žinoma svetima 
kalba Lietuvoje, bet nuo 1935 
m. Lietuvos mokyklų refor
ma labai sumažino vokiečių 
programą, pirmą vietą už
leisdama prancūzų kalbai. 
Jau ir pirmiau stipri pran
cūzų kultūros įtaka mokslo 
jaunuomenėje ir armijoj da
bar dar labiau sustiprėjo.

1936 m. Vokietija nuspren
dė nutraukti prieš Lietuvą 
muito karą ir pasirašė su ja 
naują prekybos sutartį. Bet 
ši priemonė jau nebesugrąži- 
no Lietuvoje pasitikėjimo 
Vokietija, nei pirmos vietos 
vokiškai prekybai Lietuvos 
rinkoje. Pusė visos Lietuvos 
užsieninės prekybos vyko su 
D. Britanija, o jos kultūri
nės simpatijos vis labiau kry
po Prancūzijon, švedijon, A- 
merikon, D. Britanijon, vis 
dažniau aplenkiant Vokieti
ją. Ši vėsi, bet pakenčiama 
atmosfera tęsėsi dar apie tre- 
jis metus (1936-1939).

as a 
hap- 
Urb- 
cede 
and

1938 m. Miunchene Hitle
ris pažadėjo Chamberlainui 
neliesti Klaipėdos. Bet 1939 
m. kovo mėn. Vokietijos 
spauda vėl sustiprino propa
gandą prieš Lietuvą. Kovo 19 
d. Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Juozas Urbšys 
grįžo iš Romos ir sustojo 
Berlyne. Sekamą dieną jis su 
Lietuvos pasiuntiniu K. Škir
pa nuvyko pas Ribbentropą. 
Priimtas buvo tiktai vienas 
p. Urbšys, kurs užrakintame 
salione gavo ultimatumą ati
duoti Klaipėdą.

Kovo 22 d. apie šį įvykį 
Sir Samuel Hoare taip kalbė
jo britų parlamente:

„As regards Memel, I un
derstand that the Lithuanian 
Minister for Foreign Affairs, 
who was recently in Berlin, 
received while there the de
mand from the German Go
vernment for the immediate 
cession of Memelland to the 
Reich, coupled with the 
threat that in the event of 
any resistance or any appli
cation for support elsewhere, 
the matter would no longer 
be dealt with diplomatically, 
but in a military sense. This 
demand amounted to an ul
timatum and the Lithuanian 
Government were required to 
take a decision on it within 
approximately four days, 
but they were assured that 
if it were accepted, no 
further demands would be 
made of them. I also under
stand that this demand has 
now been accepted”.*)

Tolimesnę dalykų eigą 
„The Political Quarterly” 
taip nusako:

„The next day the Voel- 
kischer Beobachter, with 
German veracity and charm, 
described this account 
„downright lie”. What 
pened was even worse: 
šys was bidden to 
Memel forthwith;
when he ^pleaded incompet- 
Cnce to" do ’so' Ribbentrop 
told him (as he told Hacha) 
to obtain the consent of his 
Government over the tele
phone. Urbšys refused; and 
as a concession, was given 
the ultimatum reported by 
Hoare. Warned not to apply 
„for support elsewhere”, the 
same afternoon he com
municated the facts to Great 
Britain, France, and Poland 
(but not to Russia**) through 
their military attaches in 
Berlin, avoiding the normal 
diplomatic channels: he ad
ded that the attitude of the 
Lithuanian Government 
would depend on what aid 
they could expect. He left 
Berlin on March 20th; re
turned in a German plane on 
the 22nd; was ceremoniously 
received at the airport (like 
Hacha at the railway sta
tion), and was invited to pro
ceed, as „Reichsgast”, to the 
Arion: he declined and went 
to the Lithuanian Legation. 
At 6 p. m., a meeting with 
the Germans, headed by 
Wizsaeker, opened at the 
Foreign Office, in a room ad- 
joing Ribbentrop’s. The Ger
mans were elaborately 
courteous, but refused to ad
mit any changes in their text 
of the „Agreement”: when 
Urbšys tried to argue he was 
asked to speak to Ribbentrop 
in the next room. The 
„Agreement”, signed at 1 a. 
m. (with ceremony, spot
lights, and clicking of cine
ma cameras), was designed 
to secure „friendly relations 
between the two countries”; 
it starts with the declaration 
that „the Memel territory, 
severed from the Reich by 
the Treaty of Versailles, is 
this day reunited with the 
German Reich”, promises

*) Citata iš “The Political Quarterly”, 
London, Dec. 1943, page 320.

ARGENTINOS LIETUVIAI PAGERBĖ 
DARBŠTŲJĮ LIETUVOS GYNĖJĄ

Argentinos lietuvių patrio
tinė kolonija, įvertindama 
drąsaus už Lietuvos laisvę 
kovotojo, rašytojo, publicis
to Kazimiero Verax-Čibiro 
knygą „Lituania entre fuego 
cruzado” ir keliasdešimtis jo 
straipsnių, kuriais plačiai ir 
garbingai gina Lietuvos lais
vės idealą Pietų Amerikos 
spaudoje, šių raštų autoriui 
surengė iškilmingas pagerb- 
tuves, kurios 1944 m. gruo
džio 17 d., į St. Povilonio va
sarvietę, sutraukė gausų bū
rį spaudos ir organizacijų 
darbuotojų.

Pagerbtuvėse, prie gražiai 
paruoštų stalų, be autoriaus, 
dalyvavo: Lietuvos Pasiunti
nybės sekretorius A. Grišo- 
nas (Lietuvos ministeris Dr.

in their 
nor en- 
against 
party”,

the Germans 
with „generosi- 
Lithuania, hop
in her, because

♦♦) 1939 m. pavasarį Lietuvoje jau 
pradėjo įsigalėti pažiūra, kad Rusija 
ir Vokietija greit pradės vykdyti Eu
ropos dalybas sutartinai. K. P.

Lithuania a free zone in 
Memel, and ends with an un
dertaking by both parties 
„not to use force 
mutual relations, 
courage its use 
either by a third 
Henceforth 
overflowed 
ty” towards 
ing to find
of Vilna, an ally against Po
land: another Slovakia on 
her northern flank.”

„Even before the „Agree
ment” was signed, Hitler, at 
the head of the German navy, 
sailed for Memel; it is said 
that on the trip he was 
violently sea-sick, and that 
this hardened his determina
tion to obtain from the Poles 
an overland connection with 
East Prussia. „The news of 
the entry of German troops 
into Memel, and of the 
Chancellor’s demonstrative 
voyage... along our coast”, 
writes Lipski in his final re
port of October, 1939, „was 
a great a surprise to Polish 
public opinion as the German 
entry into Slovakia had 
been”. They felt outflanked 
and outwitted”.***)

Po Austrijos ir Čekoslova
kijos, Lietuva tapo trečioji 
auka nacių agresijos. Ši ag
resija buvo įvykdyta kaip tik 
tuo momentu, kai visas pa
saulis tebebuvo giliai sujau
dintas Hitlerio „nekruvinu” 
užkariavimu visos Čekoslo
vakijos. Tiesa, Klaipėdos 
kraštas mažas: vos 1,100 kv. 
mylių ir 150,000 gyv., kurių 
tarpe buvo 41% pro-naciškų 
vokiečių. Bet per Klaipėdos 
uostą eidavo 75% Lietuvos 
prekybos ir ten koncentravo
si bent 25% jos pramonės, 
skiriamos daugiausia eks
portui. Tuojau ten prasidėjo 
žiaurios vokiečių represijos 
prieš labiau susipratusius 
lietuvius ir prieš žydus. 21,- 
000 lietuvių per keletą dienų, 
nustoję turto, turėjo išbėgti 
į kitas Lietuvos dalis. Mažai 
Lietuvai buvo nelengva juos 
šelpti ir skubiai surasti jiems 
darbo.

Kalbant apie Lietuvos san
tykius su kitomis valstybė
mis, tektų paminėti, kad jos 
prekyba labiausia vystėsi su 
D. Britanija, Vokietija, Bel
gija, Olandija ir Čekoslova
kija. Jos kultūrinis bendra
darbiavimas sparčiai plėtėsi 
su Prancūzija, Latvija, Es
tija, Švedija, Italija ir Čekos
lovakija. Bet Lietuva su nie- 
kuomi neturėjo jokios kariš
kos sutarties. Baltijos Sąjun
ga, pasirašyta Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos 1934 m., la
bai gyvai stiprino politinį ir 
kultūrinį draugiškumą, vie
nodino kai. kuriuos įstatymus 
ir palengva galėjo ruošti ke
lią prie trijų valstybių kon
federacijos, bet šių valsty
bių mažumas ir skirtinga pa
dėtis kaimynų atžvilgiu kol 
kas neprivedė prie bendro 
apsigynimo sutarties.

K. Graužinis negalėjo daly
vauti, nes tuo laiku buvo iš
vykęs į Kordobą), Aušros 
Vartų parapijos klebono var
du kun. Vitkus, Lietuvai Iš
laisvinti Centro Argentinoje 
— I. Padvalskis, laikraščio 
„Žinios” — J. Kliauga su šei
ma, žurnalo „Aušra” — J. 
Nakutis su žmona, šv. Cecili
jos choro — muz. V. Rymavi- 
čius ir Grigoravičius, Labda
ringos Draugijos — A. Buzie- 
nė, A. I. Klubo „Vilnius” — 
J. Gilvydis su žmona, Jauni
mo Draugijos — Žekys ir K. 
Misiūnas, Draugijos „Min
daugas” — M. Tamuliūnas ir 
Martinkus, Mergaičių ir Mo
terų Draugijos „Birutė” — 
M. šantarienė, Aušros Var
tų Vyrų Draugijos — J. Ali
šauskas su žmona ir Berisso 
tautininkų vardu S. Dulks- 
nys.

Be minėtų atstovų, dar da
lyvavo Argentinos lietuvių 
kolonijoj žinomi šie asme
nys: Rašyt. K. Verax veikalų 
vertėjas į ispanų kalbą Z. 
Juknevičius, žurnalistas V. 
Veselauskas su žmona, Lie
tuvos patrijarko Dr. J. Ba
sanavičiaus buvęs artimas 
draugas J. Burdulis, V. Nqr- 
kaitis su žmona, žinomas 
krautuvininkas P. Kuraitis 
su šeima, fabrikantas Rama
nauskas, M. Žigaitė, J. Purė- 
nienė, V. Grigaitis, O. Griga- 
liūnaitė, V. Vilutytė, Kaliba- 
tienė su drauge, D. šabanai- 
tė, Kaziuliūnienė, viešbučio 
„Klaipėda” savininkė O. Ke- 
kutienė su dviem sūnum, J. 
Petrauskas su žmona, P. Bu
zas, A. Galavičius, Šukys, 
Deveikis, J. Karužas, A. Bra
zaitis su dukrele, K. Šidlaus
kas, A. Kriaučiūnas su žmo

na, M. Stasiulionis, j 
šas, A. Blandaitis, Kas 
Žukauskas, A. šum 
S. Povilionis su šeiny 
bickas ir kiti Lietuvi 
riotai.

Pagerbtuvės prasid 
Nakučio kalba ir į] 
himnu. Vėliau tęsėsi k 
stovų kalbos, kurios 
širdžiai įvertino rašt.1 
rax „Lituania entre] 
cruzado” knygos reikšt^e ir tada 
giai kaip ir keliasdešLgengis Chano 
straipsnių, ginančių Lf' " ,JT" 
bylą 
spaudoje svarbumą. 1

Buvo pažymėta, ka 
faktu džiaugiasi žymi] 
tuvos draugai argent! 
ir kiekvienas lietuvis j 
tas.

„Lituania entre fuej 
žado” autorius parodė 
rinkinį laiškų ambasi 
ministerių, profesoriui 
tojų ir kitų žymių as 
bių, parašytų su palą_ 
siais knygos įvertilįįaiįuvaržė 
Dalį tų laiškų Lietuvi 
siuntinybės sekretore 
A. Grišonas, perskaitė 
viams.

Baigiantis tam gard 
pobūviui, p. K. Verai 
malonų žodį savo priefl 
ir visiems Lietuvos į 
tams, kviesdamas juojį 
bingą žygį, į kovą užl 
vos laisvę ir nepriklal 
bę. Tarp kitko, dėk® 
gerbtuvių dalyviams,! 
vos ministeriui Dr. K.! 
žiniui už moralę ir nu 
lę paramą, kurį leidžij 
ti, šiais laikais taip re 
gą, spaudos darbą. Dėj 
savo raštų vertėjams! 
nų kalbą, p. A. Grisi 
p. Z. Juknevičiui.

Pagerbtuvės užsiba 
širdingiausiais linkį 
p. K. Verax-čibirui. i

J. Sali

$a)

VIDUJE PAS

LjfiGAlR 
kfGlJOS
Lievikų partija 
Nė marksistų 
Klaiku kai, Ro- 
Ljai griūvant, 
fe į savo ran- 
|į prabėgančiai

to ir bin 
dyti. Jie 
mumų ir 
įsitikinę, 
kankama 
ti pirm, 
mai išsip

Iš vien 
bar yra 
iš kito t; 
namiška 
pirmyn.

*♦♦) The Political Quarterly, London, 
Dec. 1945, p. 320-321.

L Paveldėji- 
rimtoje Argi iš lygių 

: r^ngisCha-

įėjimu valdan- 
hbirios bolševi- 
Į; aidžią, nedaug 
Lašintų jų pri- 
Lliucijos metu 
Išbuvo pribren- 
Linė demokra
tę kaltė, kuria 
[įkaitinamas, 
[$ jo geležinės

į$, šiandie Rū
bu pribrendusi 
Ukratijai, ne- 

;<perinių konsti-

L respublikonu 
įtbs. Bet pasi- 
Hsti) partijos 
km ypatingai 
h laiko kandida-

k jį liečia, yra 
krinėjama — nuo 
Inočių ir politi
kių jo seksuali-

AI'KOS UI IIEĮDU^IAK

h jau priimtas į 
hm mažiau ste
riliausias entu- 
piėjimas, bet 
pas nuo parti- 
p’aijos, arba bet 
Likos ambicijos 
h baudžiami iš
mos.
b ii išmetimas iš 
partijos sekre-

K0MUN1
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Mūsų 
skristi si 
tų Kazal 
Žemai m 
operatyv: 
rias 1939 
vo išvežt 
vidutinės 
Baltijos 
jos rytini 
ku, kai E 
vynes. N 
dėl tose 
dauguma 
už „prisij 
tų valdži 
Rusijos . 
kia pint 
mę term! 
ing”, km 
nukaltas 
munistų

Komur 
naujai 
daug asr 
rinti pri 
Sunkiaus 
tiems as 
mingai v 
režimo, 
rasas ap 
rėjo vai 
šioj vals 
suomenė 
džios tar 
liciją ir, 
mės plot 
pat pas 
pramonii

Nuo 1945 m. sausio 15 dienos iki vasario 20 d.l 
iždą įplaukė šios sumos:
A. Kazaitis, Chicago
Bronė Starkienė, Los Angeles ALT skyriaus duoklės 
Joseph Kurnėta, Los Angeles, Cal.
J. Alikonis, Chicago
K. J. Kodis, Danville, Ill.
Eva Gircus, Chicago, Ill.
Peter M. Kaitis, Chicago, Ill.
S. L. A. 226 kuopa, per Čepuką, Chicago, Ill.
Pranas šeštokas, Brooklyn, N. Y.
P. Kručas, Norwood, Mass.
John žilis, Superior, Wisconsin
A. L. T. Lake County, Ind. skyrius, per C. Dubicką 
Dr. Joseph B. Končius, Mt. Carmel, Pa.
Lithuanian Franciscan Fathers, Greene, Maine 
Racine, Wis., vasario 11 d. sudėtos aukos, atsiuntė j

J. Simanavich
Chicagos Lietuvių Taryba, per iždininką P. Miller 1,! 
A. Milauckas, Cicero
John A. Kass, Chicago, Ill.

A. L. T. skyrius Bridgeport, Conn., aukojo pert 
kartu po $40.00, bet aukų sąraše per klaidą buvo pas! 
tiktai viena $40.00 auka.

Padėkime Lietuvai Atgauti Lais
REMKIM AUKOM AMERIKOS LIETUVIŲ TARI 

IR JOS INFORMACIJOS CENTRĄ,
kuris skleidžia pasaulyje teisingas žinias apie Lietuv 
skelbia tikrus lietuvių tautos troškimus.
Iškirpkite, išpildę šį lapelį, ir pasiųskite kartu savo 
ka Amerikos Lietu viii Tarybos Centrui:

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL 
1739 South Halsted St. 

Chicago 8, Illinois
Čekį arba Money Orderį rašykite Tarybos iždininko M 
Vaidylos vardu.

Žemiau pasirašęs (usi) siunčia Amerikos Lietuvių 
rybai $........... auką paremti lietuvių tautos kovą už lai
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L^tų faktų, ' 
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fwoliuojamoj 

tik tai, 
P.^ri, kad jie 
H Jiems trūks- 
M’l žinių suda
lą, jie turi 

ir tai- 
kaip jiems 

U Kremliaus.
I faluose žmo- 
J idėjas apie 

ir ko ne-
Partija ne-, 
i viešosios
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pacinės 
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nose r 
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suotojui 
savimo 
kad jis 
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nius” — 
a, Jauni- 
cys ir K. 
s „Min- 
iliūnas ir 
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’ Berisso 
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na, M. Stasiu^ " 
šas, A. Blandaitį 
Žukauskas, A 
S. Povilionis si 
bickas ir kiti į 
riotai.

Pagerbtuvės j 
Nakučio kalba

RUSIJOS VIDUJE PASIŽVALGIUS
(Tąsa)

PARTIJOS JĖGA IR 
PRIVILEGIJOS

himnu. Veliantį; 1917 m. bolševikų partija 
stovų kalbos, | vo tik saujelė marksistų 
širdžiai įvertino; eretikų, tuo laiku kai, Ro- 
rax „Lituania į movų dinastijai griūvant, 
cruzado” knyg^ paveržė valdžią į savo ran-cruzado”
giai kaip ir feįs. Rusai tik prabėgančiai 
straipsnių, gin^ sidžiaugė laisve ir tada 
bylą riintoįe rti j a perėmė čengis Chano 
spaudoje svarbu įdėtą rėžimą. Paveldėji- 

Buvo pa™. j? susidaro beveik iš lygių 
faktu džiaugillų: Markso ir cengis Cha- 
tuvos draugait; ..... ,,
ir kiekvienas lNaza paveldeyimu Valdan- 
tas >ji grupė, iš kurios bolševi-

„Lituania eufe

to ir buvo per kvaila suval
dyti. Jie tikisi panašių nera
mumų ir po šio karo, bet yra 
įsitikinę, kad jie galės pa
kankamai greitai tai suvaldy
ti pirm, negu jie nesuvaldo
mai išsiplės.

Iš vienos pusės Rusija da
bar yra vergų imperija, bet 
iš kito taško — tai yra di
namiška imperija, žengianti 
pirmyn.

Maža paveldėjimu valdan
ti grupė, iš kurios bolševi- 
i paveržė valdžią, nedaug 
iko, kas pateisintų jų pri-

į, dar da- 
lietuvių 

ie asme- 
x veikalų 
kalbą Z. 
istas V. 
Dna, Lie- 
r. J. Ba- 

artimas 
, V. Nųr- 
žinomas 
Kuraitis 

is Rama- 
, J. Purė- 
O. Griga- 
i, Kaliba- 
Šabanai- 

viešbučio 
cė O. Ke- 
lūnum, J. 
ta, P. Bu- 
, Šukys, 
3, A. Bra- 
. šidlaus- 
5 su žmo

zado” autorius; • t/ • •••• i • • i -l' egi] as. Revoliucijos metu rmkmį laiskių^į dar nebuv0J pribren. 
s būti liberalinė demokra- 
a. Didžiausia kaltė, kuria 
alinas gali būti kaltinamas, 
a tai, kad dėl jo geležinės 
lios, kuri visiškai suvaržė

tojų ir kitų $ 
bių, parašyti|S 
siais knygos j 
Dalį tų laišką!
siuntinybės sd omonės laisvę, šiandie Ru- 
A. Grisonas, pe a dar mažiau pribrendusi 
viams. eralinei demokratijai, ne- 

Baigiantis tas irint jo popierinių konsti- 
pobūviui, p. R
malonų žodį sars Amerikoje respublikonu 
ir visiems Lieti H būti bet kas. Bet pasi
tarus, kviesdami ryti komunistų partijos 
bingą žygį, į fe riu Rusijoj yra ypatingai 
vos laisvę ir ią aku. Metus laiko kandida- 
bę. Tarp kitko, 
gerbtuvių dalyv. skas, kas jį liečia, yra 
vos ministeriuil .nikiai ištyrinę j ama — nuo 

darbo papročių ir politi- 
s nuomonės iki jo seksuali-

eralinei demokratijai, ne-

ijų.
respublikonu

b yra atidžiai sekamas.

žiniui už moralę

lę paramą, kurį
ti, šiais laikais t) gyvenimo.
gą, spaudos dait Kai žmogus jau priimtas į 
savo raštų verti rtiją, jis yra mažiau stė
nų kalbą, p. 1 
p. Z. JuknevioE

Pagerbtuvės i ks nukrypimas nuo parti- 
širdingiausiais
p. K. Vera^kie asmeniškos ambicijos

I žymiai yra baudžiami iš-

nas, bet mažiausias entu-
,zmo sumažėjimas, bet

s politinės linijos, arba bet

lūšio 15 dienos iki vasari:, 

įmos:

□
oš Angeles ALT skyriaus: 
s Angeles, Cal.
°
e, III.
o, III.
ieago, UI.
., per čepuką, Chicago, E 
irooklyn, N. Y.
)d, Mass.
', Wisconsin

stirnų iš partijos.
?riėmimas ir išmetimas iš 
rtijos yra partijos sekre- 
iaus kontrolėje ir anksty- 
snėse komunizmo dienose 
buvo pavesta palyginamai 

svarbiam komunistui Juo- 
i Stalinui. Tik po Lenino 
rties žymesnieji komunis- 
L, kaip Zinoviev, Kamenev, 
ikharin ir Trockis suprato, 
d žmogus, kuris kontro- 
oja partijos narius, kon- 
jliuoja ne tik partiją, bet 
visą Rusiją.
Aukštesnieji partijos na- 
li, kurie dabar turi tokią 
ją, kaip seniau turėjo Re
moval, perėmė ne tik aris- 
eratų rūmus, bet taip pat 
ivilegijas, ir geria tiek pat

:y, !nd. skyrius, per C. Du^npano. Bet nieks negali 
ginčyti, kad jie pateisina 
vo egzistenciją sunkiu ir 
udingu valstybei darbu, 
rimdami jos vadovybę ir 

Paryba, per iždininką Rllhakomybę. Klasių skirtu- 
li ir dabar smarkiai bujo- 
Rusijoj, tik skirtumas yra 

s, kad dabar jie pasiekiami 
v nkiu darbu.

Komunistų partija turėjo 
ie 5 milijonus narių, iki 
alino pradėtas valymas 
36 m. šią skaitlinę sumaži- 
i pusiau. Karui prasidėjus, 
irių skaičius pakilo atgal 
i beveik 4^2 milijonų. 
Viena iš partijos pareigų 
a tiekimas Kremliui tikslių 
portų apie Rusijos viešąją 
lomonę. Užsienių reikaluo- 
i žmonės neturi kitų faktų, 
skyrus tuos, kurie paduoda- 
i valdžios kontroliuojamoj 
>audoj, kas reiškia tik tai, 
į jų valdžia nori, kad jie

ius, Mt. Carmel, Pa. 
can Fathers, Greene, Mai« 
•io 11 d. sudėtos aukos, $

o
?ago, UI.
us Bridgeport, Conn., auk: 
t aukų sąraše per klaidą k 
auka.

Lietuvai Atgauti 
)M AMERIKOS UETUD1 
S INFORMACIJOS CENTE) 

asaulyje teisingas žinias a{š 
tuvių tautos troškimus, 

g šį lapelį, ir pasiųskite 
jtuvių Tarybos Centrui:

YNIAN AMERICAN 0010 notų. Kadangi jiems trūks- 
1739 South Halsted St

Chicago 8, Illinois
■ nepriklausomų žinių suda
ri savo nuomonę, jie turi

, Orderį rašykite Tarytai* Pimti. jungininkus ir tai- 
J } )s sutartis taip, kaip jiems 

įtiekiama iš Kremliaus, 
et vidaus reikaluose žmo-

rašęs(usi) siunčia Amerikos^ ;s turi ryškias idėjas apie 

įką paremti lietuvių tautos^ ką jie mėgsta, ir ko ne- 
ėgsta. Kartais partija ne- 
ijėgia sulaikyti viešosios 
lomonės palinkimų. 
Bolševikai atsimena 1917

....kai jie patys įkopė į val- 
(adreč šią dėl didžiulės nepasiten- 

finimų bangos, kuriuos seno- jungą;
autokratija laiku nesupra- dideli dvarai ir, be to, priima

(parašė

KOMUNISTŲ „SOCIAL EN
GINEERING”.

Mūsų keliauninkui teko 
skristi skersai didelės Sovie
tų Kazakastano respublikos. 
Žemai matyti neaiškios ko- 
operatyvinės farmos, į ku
rias 1939 ir 1940 metais bu
vo išvežta šimtai tūkstančių 
vidutinės klasės šeimij iš 
Baltijos valstybių ir Lenki
jos rytinių provincijų tuo lai
ku, kai Rusija užgrobė jų tė
vynes. Norint suprasti, ko
dėl tose dalyse „balsavo” 
dauguma balsų net 9 prieš 1 
už „prisijungimą” prie Sovie
tų valdžios, kai jie jau buvo 
Rusijos Armijos užimti, rei
kia pirmiau suprasti reikš
mę termino „social engineer
ing”, kuris pirmiausia buvo 
nukaltas ir vėliau rusų ko
munistų praktikuojamas.

Komunistai pripažįsta, kad 
naujai okupuotose dalyse, 
daug asmenų negali priside
rinti prie Sovietų sistemos. 
Sunkiausia prisiderinti yra 
tiems asmenims, kurie sėk
mingai veikė prie buvusiojo 
režimo. Sovietų juodasis są
rašas apima visus, kurie tu
rėjo valdiškas vietas buvu
sioj valstybėj, kaip tai: vi
suomenės pareigūnus, val
džios tarnautojus, vietinę po
liciją ir, žinoma, didelių že
mės plotų savininkus ir taip 
pat pastebimai sėkmingus 
pramonininkus, prekybinin
kus ir ūkininkus. Pirmose 
vietose sąraše yra ir įvairių 
unijų pareigūnai. Visi tie va
dovaujantieji asmenys yra 
areštuojami ir tučtuoj aus de
portuojami. Ne taip svarbios 
„žuvelės” yra apsupamos lai
svesniu laiku sekančių mė
nesių metu.

Retai jie būna sušaudomi. 
„Social engineering” yra 
mokslas, kuris neturi vietos 
neapykantai, ir be to šaudy
mas gali būti nuostolingas. 
Todėl įšvežtinų klasių nariai 
yra paprastai nuteisiami de
šimčiai metų į Sovietų pri
verstino darbo stovyklas.

Tuo pačiu laiku visi pla
nai rinkimams tęsiami. Atsi
kračius visų tokių „liaudies 
priešų”, įsikrausto Sovietų 
propagandos aparatas, Raud. 
Armijai užimant svarbią vie
tą. Tik vienas komunistų pa
tvirtintas kandidatas stato
mas į renkamą vietą. Daro
mos didžiausios pastangos 
sukelti kuo daugiausia balsų.

Vėliavos, paradai ir pra
kalbos duoda suprasti, kad 
tas, kas neis prie rinkimo, 
pasiskelbs naujosios valsty
bės priešu. Iš amerikoniško 
taško žiūrint, keisčiausias iš 
visų faktų yra tas, kad oku
pacinės Raudonosios Armijos 
kareiviams yra leidžiama 
tuose rinkimuose balsuoti. 
Priėjusiam prie urnos bal
suotojui yra paduodama bal
savimo kortelė ir pasakoma, 
kad jis ją gali įmesti taip, 
kaip ji yra arba gali nueiti 
toliau į šalį ir padaryti joje 
pakeitimus. Bet balsuotojui 
duodama suprasti, kad jei jis 
darys pakeitimus, tai nebus 
užmiršta. Todėl pakeitimų 
labai mažai atsitinka...

Taip išrinktų delegatų su
sirinkimas įvyksta už kelių 
dienų. Okupuotoje Lenkijoj 
tokie susirinkimai priimdavo 
vienodas rezoliucijas; kad 
perima buvusios valdžios au
toritetą (į savo rankas) ; pra
šoma priėmimo į Sovietų Są- 

kad konfiskuojami

rezoliucijas, kuriomis garbi
na „didįjį vadą Staliną”.

Apskaičiuojama, kad be 
180,000 lenkų karo belaisvių, 
1940 m. pradžioje iš Lenki
jos buvo išvežta milijonas ir 
pusė civilių gyventojų, kaipo 
dalis „social engineering” 
programos. Tie žmonės buvo 
vežami transportais. Rusų 
transportas yra paprastas 
prekinis vagonas, su dviem 
aukštai įdėtais ir apkaltais 
langais, pečium ir skyle, iš
kirsta grindyse kaip išeina
ma vieta. Kiekvienam vagone 
yra tarp 30 ir 40 užrakintų 
išvežamųjų žmonių.

Gaudymai išvežimui dau
giausia atliekami NKVD, 
(slaptos policijos) vėlai nak
timis, kai gyventojai mažiau
siai priešinasi.

Vienu iš „social engineer
ing” dėsnių yra perskirti šei
mas, ne dėl bereikalingo žiau
rumo, bet dėl to, kad vyrai 
daugiau tinka sunkesniam 
darbui, negu jų žmonos ir 
dukterys. Buvo praktikuoja
ma vyrus išsiųsti prie miš
ko darbo ir į kasyklas Šiau
riniam Sibire, o moteris ir 
ir vaikus — į plytų dirbtuves 
ir į kooperatyvinius ūkius 
pietiniam Kazakstane. Ir tai 
sukeldavo daug neišvengia
mo sąmyšio. Nors vagonai 
turėjo būti atidaromi kas
dien, kartais dėl ap'sileidi- 
mo jie išstovėdavo ištisas 
dienas ant šalutinių bėgių, 
ir kai juos galų gale atidary
davo, beveik kiekvienu atve
ju reikėjo išnešti eilę lavonų, 
mirusių nuo troškulio ir šal
čio. Bet tas nebuvo daroma 
sąmoningai (tyčiomis), nes 
tokiuose dideliuose gyvento
jų masės perkėlimuose klai
dos yra neišvengiamos.

Pačios rusų valdžios apgy
nimui reikia pastebėti, kad 
panašiose aplinkybėse toji 
valdžia su savo gyventojais 
elgėsi lygiai taip pat, kaip ji 
elgėsi su lenkais.

DARBININKAI GYVENA, 
TEN KUR JIEMS LIEPIA

Po to mūsų keleivis pateko 
į socialistinę Sovietų Uzbe
kistano Respubliką, kurios 
sostinė yra senas mahometo
nų miestas Taškentas. Uzbe
kai yra rasių mišinys: vieni 
yra mongolai, kiti panašūs į 
afganus ir dar kiti galėtų tu
rėti persų ar arabų kraujo.

Teko kalbėtis su jaunu ru
su, Uzbekistano vicepremje
ru Rodion Glukhov. Jis pa
sakė, kad pradžioje karo Uz
bekistanas turėjo du milijo
nus atbėgėlių iš kitų Rusijos 
dalių. Daugelis jų jau grįžę į 
savo gyvenamąsias vietas, 
bet kiti atvažiavo čia su vi
som savo dirbtuvėm ir, žino
ma, liks čia visam laikui.

Iš kur gi tos dirbtuvės at
sikraustė? Iš Maskvos, Uk
rainos ir iš šiaurinio Kauka
zo. Iš Leningrado jie turi 
daug prityrusių darbininkų 
ir inžinierių. Su šypsena jis 
mums pasakoja, kad, žino
ma, Leningradas norėtų, kad 
tie inžinieriai grįžtų atgal, 
bet Uzbekistanas lygiai taip 
pat nori juos pasilaikyti. Ir 
tą turės nuspręsti Maskva.

— Bet kaip apie pačius 
žmones, kur jie patys nori 
gyventi ?

Atrodo, kad tai labai ma
žos svarbos dalykas. Darbi
ninkai „nori” gyventi ten, 
kur Maskva nutaria, kur jie 
daugiausia naudingi...

Toliau lankytas audinių 
fabrikas su begale eilių audi
mo (verpimo) mašinų, ku
rios audžia sunkią medžia
gą. Iš karto atrodė, kad tai 
yra visas fabrikas, bet tai 
yra tik mažas skyrius. Kiti 
skyriai dirba skirtingą au
dinį ir kitokių svorių — uni
formų pamušalams, arba mo
terų suknelėms.

Paaiškinta, kad fabrikas 
tik visai neseniai pradėjo ga
minti margas medžiagas civi
liam vartojimui. Trejus me
tus Rusijos moterys dėvėjo 
savo senus rūbus. Ir kas gaus 
tuos apribotus naujus gami-

Kasyklos Duoda 
Daugiau Anglių

Kuro Administracija pra
nešė, kad pereitą savaitę A- 
merikos anglies kasyklose iš
kasta daugiau anglies, negu 
bet kurią kitą savaitę nuo 
pereitų metų lapkričio mėne
sio.

Pietinėse kasyklose perei
tą savaitę iškasta 12,185,000 
tonų mikštosios anglies, o 
kietosios anglies iškasta 1,- 
117,000 tonų per savaitę.

Produkcija padidėjo dėlto, 
kad kai kuriose kasyklose 
angliakasiai pradėjo dirbti ir 
šventadieniais.

Karo Belaisvius 
Varo Gilumon

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pareigūnai praneša, kad 
paskutiniu laiku mūsų kariai 
belaisviai Vokietijoje dabar 
pergyvena didelius sunku
mus. Esą, vokiečiai visus a- 
merikiečius belaisvius, kurie 
iki šiol buvo internuoti be
laisvių stovyklose netoli 
Danzigo, verčia pėsčius mar- 
šuoti iš rytinių Vokietijos 
provincijų į Vokietiją.

Visi mūsų belaisviai Vo
kietijoje blogai aprengti ir 
suvargę. Maršuoti per gilų 
sniegą ir didelius šalčius nu- 
vargusiems belaisviams yra 
labai sunku. Atrodo, kad dau
gumas amerikiečių belaisvių 
dabar varomi į pietinę Vokie
tiją.

nius? Gi siuvyklos, priklau
sančios patiems fabrikams, 
arba ūkiai, kurie atliko savo 
normą su kaupu (padarė dau
giau, negu jiems buvo nus
tatyta). Čia ir vėl matom, 
kaip mažai reiškia pinigai 
Sovietų Rusijoj. Jeigu nedir
bi tokioj laimingoj dirbtu
vėj, tai beveik visai neįma
noma nusipirkti tokią sukne
lę už jokius pinigus.

Tą vakarą teko nueiti į vie
tinę operą (naują ir papuoš
tą orientališkom dekoraci
jom, nukopijuotom nuo senų 
Uzbeko piešinių), pasiklau
syti koncerto. Specialiai jie 
davė vieną veiksmą iš ope
ros, pagrįstos nuotykiu Uz
bekų istorijoje.

Stebėdamas operą, galė
jai suprasti, kad daugiausia 
patraukiantis dalykas visoj 
Sovietų Rusijoj yra tai, ką 
mes galėtume vadinti koloni- 
aline politika — jos santy
kiai su mažesnėmis ir kar
tais atsilikusiom tautom. Tas 
dalinai yra nuopelnas fakto, 
kad Rusija istoriniai yra tu
rėjusi labai mažai rasinės 
neapykantos.

Vietoj visai paneigti silp
nesnes žmonių grupes, rusai 
net persisveria atgal, bandy
dami suteikti jiems titulus ir 
pareigas. Iš karto gali priei
ti išvados, kad vietiniai pa
reigūnai yra manekenai, ge
rai apvilkti ir aprūpinti iš
taigingom įstaigom, bet su 
mažu autoritetu. Bet sužino
ta, kad šitos respublikos pre
mjeras yra sumanus uzbe
kas — ne manekenas, bet se
nas bolševikas ir aukštai ver
tinamas partijos tarybos.

E. M.

Siųskite Kariams
“VYTĮ”

“VYTIS” yra mėgiamas skai
tyt, nes jis paduoda daug žinių, 
lietuviškai ir angliškai, iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo, apie 
Lietuvos reikalus, jaunimo veik
lą. Jis turi daug paveikslų. Jis 
primins jus kas mėnuo.

Nusiųskite du doleriu su pil
nais savo ir savo kareivio adre
sais, o jūsų mylimasis gaus VY
TĮ kas mėnuo pei’ aštuonis 
nesiūs.

“VYTIS”
366 Wes Broadway, 
South Boston, Mass.

me-

Vytautas Didysis-™-
Parašė SIMAS SUŽIEDĖLIS Ir

(Tęsinys)
Pagaliau viskas paaiškėjo, 

kryžiuotis, rasit, tyčia atidengė Kęstučiui 
aną paslaptį. „Tu nieko nežinai, — sakė 
jis Kęstučiui, — kad Jogaila nuolat siun
tinėja pas mus Vaidilą ir su mumis jau 
seniai susitarė atimti iš tavęs valdžią.” 
Kęstutis tada užsipuolė Vytautą, kuris da
lyvavo anoje medžioklėje. „Tu draugauji 
su Jogaila, — prikaišiojęs jam tėvas, — o 
nieko nesakai, kad jis, susidėjęs su kry
žiuočiais, nori mums nulupti kailį.” Vytau
tas, tam netikėdamas, gynė Jogailą ir dėl 
to net susipyko su tėvu. Jis paliko Trakus 
ir išvyko į Gardiną, kur jau seniau gyveno 
su savo žmona Ona ir dukrele Sofija. Kęs
tutis tada surinko narsiuosius savo vyrus 
ir pasiskelbė einąs į Prūsus. Tačiau paėjęs 
kiek nuo Trakų, staiga pasuko į Vilnių, 
puolė jį ir paėmė. Pats Jogaila su visa šei
ma pateko Kęstučiui į nelaisvę. Vilniaus 
pilyje Kęstutis rado ir slaptosios sutarties 
raštą.

Kas begalėjo Kęstutį įžeisti labiau, negu 
šis raštas, kuris aiškiai rodė Jogailos ir 
jo patarėjų neištikimybę! Kęstutis įsodi
no jį į sostą, globojo jį ir rėmė, kad galėtų 
sėkmingai malšinti neklusnius savo bro
lius — ir už tai jo brolio sūnus taip skau
džiai jam atsimokėjo. Jis leido kryžiuo
čiams laisvai grobti dėdės žemes, kurias 
tasai per 50 metų savo krauju gynė. Už 
tai Jogailos laukė sunki bausmė. Bet Kęs
tutis, visada žmoniškai elgęsis, Jogailą 
tiek tenubaudė, kad atėmė iš jo didžiojo 
kunigaikščio valdžią, palikdamas jam tik 
Vitebsko ir Krėvos žemes, kurias kitados 
valdė jo tėvas. Jis turėjo dar pažadėti, 
kad „niekada nesukils prieš Kęstutį ir vi
suomet jo klausys”. Vytautas palydėjo Jo
gailą ir jo motiną iki pat Krėvos, kur jie 
nusivežė visus savo turtus.

Po šio perversmo Kęstutis pasiskelbė 
didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu ir apsigy
veno Vilniuje. Daugumas Lietuvos gyven
tojų tokia permaina buvo labai patenkin
ti. Mat, Kęstutis stengėsi grąžinti Lietu
voje vienybę, suskato taisyti ir stiprinti 
pilis, aprūpino jas naujais karo pabūklais 
— patrankomis. Sudaręs didoką laivyną, 
Nemunu nusiyrė iki pat Jurbarko ir ten 
smarkiai apgriovė kryžiuočių pilį. Kitą 
kartą jis įsiveržė giliai į Prūsus, padary
damas jiems didelių nuostolių. Kryžiuo
čiai keršydami taip pat buvo įsmukę į Lie
tuvą, bet rado ją, kaip patys sako, „su
jungtą ir stiprią”. Ypač buvo sustiprėję 
Žemaičiai. Pro čia jie jau nebedrįso verž
tis giliau į Aukštaičius ir turėjo traukti 
naujais keliais. Lietuva vėl buvo jiems 
sunkiai beįkandamas riešutas.

Tuo pat metu Kęstutis rūpinosi sustip
rinti savo valdžią ir Lietuvos rytuose. Bet 
čia jam sekėsi prasčiau, nes kažkurie Jo
gailos šalininkai nenorėjo jam paklusti. 
Vienas Jogailos brolis, Kaributas, valdęs 
tolimas rusų žemes, net sukilo prieš Kęs
tutį ir atsisakė mokėti duoklę. Kęstutis, 
palikęs Vilniuje Vytautą, pats išvyko su
drausti nepaklusnaus kunigaikščio. Išvyk
damas, beje, liepė pakarti Jogailos svainį, 
Vaidilą, kuris kasęs Kęstučiui duobę.

Tuo tarpu ir Vytautas, nepatyręs dar 
gyvenimo klastų ir nieko pikto nemanyda
mas, kartą taip pat nujojo į Trakus savo 
motinos aplankyti. To tiktai ir laukė al- 
girdaičių suokalbininkai, kurie tykojo nu
versti Kęstutį. Pasinaudodami gera pro
ga, jie puolė ir užėmė Vilniaus pilį. Jiems 
padėti tuojau atvyko ir pats Jogaila, ku
riam miesto raktus įdavė vienas Rygos 
pirklys. Jogaila, pažadėjęs klausyti savo 
dėdės, dabar sulaužė duotąjį žodį ir vėl 
atsisėdo į Lietuvos sostą. Kęstutis didžiuo
ju Lietuvos kunigaikščiu išbuvo tik pusę 
metų.

Supratęs, kad negerai padarė išvykda
mas į Trakus, Vytautas skubiai surinko 
savo vyrus ir po poros dienų nuvyko va
duoti Vilniaus. Panerių kalnuose tarp jo 
ir Jogailos įvyko pirmas mūšis. Vytautas 
jį pralaimėjo. Iš abiejų šalių krito apie 
tūkstantis vyrų. Tai buvo pirmosios na
minio lietuvių karo aukos. Čia nutrūko Vy
tauto ir Jogailos nuoširdi bičiulystė. Vy
tautas turėjo atsitraukti ne tik nuo Vil
niaus, bet su savo motina Birute palikti ir 
gimtuosius Trakus. Juos užėmė Jogaila 
su savo broliu Skirgaila. Visa Kęstučio šei
ma turėjo dabar nusikelti į pietus, į Bras
tos pilį. Bet ir čia galėjo ją pasiekti gimi
naičių pyktis. Reikėjo imtis ginklo, norint 
apginti save ir Lietuvą, į kurią prigužėjo 
daug svetimų riterių, Jogailos talkininkų.

Nutraukę savo darbą rytuose, Kęstutis 
dabar susirūpino tik Lietuvos įvykiais ir 
pats savimi. Slaptais keliais jis nuvyko į 
Žemaičius, surinko ten narsių vyrų ir su

kai vienas

Jo Darbai ■

jais nužygiavo į Trakus. Pakeliui prie jo 
būrių prisijungė dar Vytautas ir brolis 
Liubartas. Prie Trakų jie jau rado didelę 
Jogailos ir kalavinininkų kariuomenę. Čia, 
gražiose Kęstučio tėviškės apylinkėse, tu
rėjo įvykti lietuvių tarpusavio kautynės. 
Jos turėjo nuspręsti, kas toliau valdys 
Lietuvą: Kęstutis ar Jogaila? Tačiau abu 
kažko lūkuriavo ir mūšio pradėti nesiry
žo. Jogailos kariuomenė buvo žymiai di
desnė, bet jis gal būt nepasitikėjo lietu
viškais savo pulkais, kurie kovos metu ga
lėjo pereiti į Kęstučio šalį. Be to, Jogailai 
ir Skirgailai rūpėjo tiktai suimti abu va
dus — Kęstutį ir Vytautą. Taigi, prieš pat 
mūšį į Kęstučio stovyklą atvyko pats Skir
gaila, žadėdamas grąžinti Trakus, bet pra
šė atvykti pas juos pasitarti. -J

„Mes su savo tėvu, — rašė paskui apie 
tai Vytautas, — stovėjome tada viename 
kalnely, o kunigaikštis Jogaila prieš mus 
— antrame. Jis siuntė į mano tėvą ir į ma
ne savo brolį, kunigaikštį Skirgailą, kuris 
iš tolo ėmė šaukti mano tėvą, kad mes su
sikalbėtume geruoju.

Kunigaikštis Skirgaila mano tėvui ir 
man pačiam davė kunigaikščio Jogailos 
žodį ir spaudė ranką, kaip ištikimybės 
ženklą. Pasitikėdami jų žodžiais, drauge 
su tėvu mes ir nuėjome į kunigaikščio Jo
gailos stovyklą”.

Čia jie, rodos, visai nesitarė. Jiems bu
vo pasiūlyta paleisti kariuomenę, vykti į 
Vilnių ir ten galutinai susitarti. Bet vos 
tik jie atvyko į Vilnių, tuojau buvo suimti. 
Kęstutis, grandinėmis apkaustytas, buvo 
nuvežtas į Krėvą, o Vytautas paliktas Vil
niaus pilyje. Kariuomenė ginti jų negalėjo, 
nes buvo jau išsiskirsčiusi. Vadinasi, užuot 
garbingai kariavus, buvo pasirinktas suk-W| 
tas kelias. Abu žymūs lietuvių vadai — te-® 
vas ir sūnus — pateko į artimų savo gi-l| 
minaičių pinkles. \

Kęstutis, be abejo, iš Algirdo vaikų šito 
nesitikėjo. Mažus juos gal ant rankų nešio
jo ir narsiais didvyriais išauginti linkėjo, 
o jie savo dėdę grandinėmis surakino. Ma
ža to — penktąją kalinimo naktį Kęstutis 
buvo nužudytas. Ne karo Vgyinn- -
mūšio sūkury, ne nuo priešo kardo jis žu
vo. šis narsiausias lietuvių karžygis savo 
dienas baigė niauriame Krėvos bokšte... 
Jo vėlė paliko šį pasaulį 1382 metų rugpiū- 
čio mėn.

Tokia nelaukta žinia Lietuvoje’ sukėlė 
didelį sujudimą. Visi, tur būt, šnairiai 
žvilgčiojo į Jogailą ir jo brolius, nes jų čia 
buvo didžiausia kaltė. Jie buvo pradėję 
su savo dėde pyktis, išvedė jį iš kantrybės, 
atviliojo į stovyklą ir leido įmesti į kalė
jimą. Kęstutis, aišku, buvo algirdaičių ne
apykantos auka.

Kad žmonės perdaug nemurmėtų ir kiek 
nusiramintų, Jogaila įsakė Kęstučio kūną 
su tinkama pagarba atvežti į Vilnių, čia, 
Šventaragio slėnyje, buvo sukrautas di
džiulis laužas ir ant jo iškilmingai sude
gintas Kęstučio lavonas, geriausi jo žir
gai, sakalai, ginklai ir rūbai. Paskutinį 
kartą buvo taip laidojamas didysis Lietu
vos kunigaikštis, kuris dar tvirtai laikėsi 
senojo lietuvių tikėjimo. Tiršti laužo dū
mai, liūdnai sklaidydamies po visą šalį, ro
dos, sakyte sakė, kad su Kęstučio mirtimi 
nyksta ir šie senieji lietuvių papročiai.

Po Kęstučio mirties Vytautas iš Vil
niaus taip pat buvo nugabentas į Krėvą. 
Jau ta viena mintis, kad ir jį uždarė į tą 
patį bokštą, kur jo tėvas išgyveno sun
kiausias ir liūdniausias savo gyvenimo die
nas, Vytautą labai slėgė ir baugino. Jis 
prašė Jogailos, kad išleistų jį į laisvę, ža
dėjo jam nekeršyti. Veltui! Jogaila, o ypač 
artimi jo patarėjai gerai Vytautą pažino 
ir matė, kad šis gabiausias Kęstučio sūnus 
gali būti jiems labai pavojingas. Taigi, Vy
tautas gal būtų sulaukęs tokio paties ga
lo, kokio susilaukė jo tėvas, bet nuo to jį 
apsaugojo sumani jo žmona Ona. Susita
rus su . savo giminaičiais ir tarnais, ji pa
dėjo Vytautui ištrūkti iš nelaisvės, kurioje 
jis išbuvo apie tris mėnesius. Mūsų tautos 
padavimas sako, kad dėl jo turėjusi pa
siaukoti ir viena kilni mergaitė, vardu Mir
ga. Ji pasilikusi Vytauto vietoje ir kelias į 
dienas apgaudinėjusi pilies tarnus, kol jis | 
pasišalinęs toli nuo Krėvos. Kai pilies tar- 1 
nai ją pažinę, tuojau nužudę. Savo mirtimi 
ji išpirkusi Vytauto gyvybę, neleisdama *4 
žūti šiam didžiam Lietuvos vyrui.

Ištrūkęs iš Krėvos kalėjimo, Vytautas 
nebegalėjo pasilikti Lietuvoje. Jis nebetu- I 
rėjo nei žemių, nei galingojo tėvo, nei ka- I 
riuomenės. Buvo likęs be prieglaudos ir I 
be apsaugos. Jogailos tarnai galėjo jį kiek
vienoje vietoje sučiupti ir vėl įmesti į rūsį. J

(Bus daugiau)
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mąstyk, kiek pinigų prale 
dau obuoliams... Visuomi 
laikiausi patarimo: Obuc 
kasdien suvalgęs, gydyto! 
nuvarysi šalin nuo savęs.

Justinas Antanavičius, 
334 Manton St., buvo pa
skelbtas kaip pradingęs ka
rys, bet dabar gauta žinia, 
kad jis vokiečių nelaisvėj.

BENDRA KOMUNIJA

BENDRI PUSRYČIAI

RENGIASI VAIDINTI

MIŠIOS 12:10 P. M.

PAVOJINGAI SERGA

DU VYČIU TARNYBON

REMIA A. RAUD. KRYŽIŲ

SUŽEISTAS KARYS

ATLEISTAS KARYS
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ŠIMTAS TŪKSTANČIŲ 
GATVIŲ NUVALYMUI

su- 
lie-

VIENINTELIS SŪNUS 
ŽUVO FRONTE

DIDINGOS PAMALDOS 
UŽ TAIKĄ, KARIUS

Šventoji valanda šv. Kazi
miero bažnyčioj praėjo su di
deliu pasisekimu. Artipilnė 
bažnyčia jaunimo meldėsi už 
taiką ir savus karius. Valan
dai gražiai vadovavo svečias 
kunigas K. Malakauskas, iš 
New Yorko. šventoji Valan
da užbaigta didinga giesme į 
Šv. Kazimierą.

Visi giedojo labai jausmin
gai ir prašė, kad šventasis 
būtų jaunųjų sielų prietelius 
ir padėtų jiems išlikti vi
siems šventai jauniems ir lai
mingiems šiame gyvenime ir 
pasekti aną gyvenimą.

Šv. Kazimiero šventės pro
ga vyčiai Šv. Kazimiero par. 
turėjo bendrą Komuniją ir 
vėliau bendrus pusryčius. 
Pusryčių metu pasakyta kal
bų ir išpildyta meninė proga.

Padainuota keletą dainų ir 
duetų. Pusryčiuose dalyvavo 
kun. K. Malakauskas iš New 
Yorko, kun. kleb. J. Valan- 
čiūnas.

Visi vyčiai ir svečiai pa
tenkinti gražia programa. 
Programą vedė kuopos pir
mininkė Elena Jankauskaitė, 
1354 Uewkirk St. Pusryčius 

arengė pp. M. Paškevičienė, 
Ambrazas ir E. Ariškevi- 

Įhenė. Vyčiai labai dėkingi 
onioms už paramą.

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj jau pradėta laiky
ti šv. Mišios 12:10 vai. po
piet. Pirmą kartą susirinko 

Sakoma, kad
1 patenkinti vėlybomis mišio- _____________________  .
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mis, ypač darbininkai ir to
liau gyveną, kurie gali pail
sėti, išklausyti mišių ir dar 
išvažiuoti pusdienio poilsiui.

Mišios yra skaitytos ir per
skaitoma yra Evangelija, be 
jokių kitų skelbimų.

Vyčių Bendra Komunija 
buvo įspūdinga. Visi vyčiai 
priėmė bendrai bendrą Ko
muniją ir meldėsi už taiką.

Kun. K. Malakauskas pa
sakė atitinkamą pamokslėlį 
ir visi giedojo giesmes.

Jaunimas ir dažniau mano 
rengti tokias pamaldas.

Philadelphijos miesto gat
vės taip nešvarios po žiemos, 
kad jų nuvalymui paskirta 
net šimtas tūkstančių dol. 
Tai dabar turės darbo daug 
žmonių ir ilgą laiką. Kai ku
rios gatvės pavirtusios tikra 
purvyne, ypač po lietaus.

Lietuvos Vyčiai smarkiai 
mokosi ir rengiasi vaidini
mui „Karolio Teta”. Bus ba
landžio 8 dieną. Jau pirmuti
nės repeticijos padarytos. 
Jei rasis reikalo, tai bus pa
kviesta specialistai režisie
riai ir kiti žinovai.

Jaunieji nori šį didelį ir 
sunkoką veikalą gražiai 
vaidinti. Bus vaidinama 
tuvių kalboj.

Pranciškus Bagočius, 212 
Greenwich St., jau 7 mėne
siai, kai sunkiai ir ilgai ser
ga. Jis ligi šios ligos niekuo
met nebuvo sirgęs ir todėl 
nenori pasiduoti ligai. Ligo
nis buvo patalpintas ligoni
nėj, buvo kiek pasitaisęs, bet 
dabar vėl susirgo ir sunkiau 
ir gydosi namie. Jis yra virš 
60 metų amžiaus.

Ligonimi ypatingai rūpi
nasi ir jį slaugo jo dukrelė 
ir jo žmona p. Bagočienė. 
Vienas sūnus yra namie, o 
du kariuomenėj tarnauja, ku
rių vienas jau 4 metai, kai 
nebuvo namuose ir yra Paci- 
fiko ribose. Dabar laukia, gal 
jis sugrįš aplankyti sergan
čio tėvo.

Visa Bagočių šeima yra la
bai geri ir pamaldūs katali
kai. Nors ir sirgdamas, jis į 
bažnyčią atėjo, net vos paei
damas. Kai liga paguldė, tai 
dažnai priima sakramentus 
ir visa jo paguoda ir viltis 
Viešpatyje.

Philadelphijos lietuviai uo
liai remia Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vajų. Jau daug 
aukų davė ir vis dar duoda. 
Raudonojo Kryžiaus Komite
tas vis organizuoja aukų 
rinkliavą po visą Philadelphi- 
ją. Nemaža aukų suaukojo 
vasario 18 per Lietuvos šven
tės minėjimą.
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M PRANEŠI

Šiomis dienomis M. Pau
lauskienė, gyv. 1312 S. 2nd 
St., gavo liūdną pranešimą, 
kad jos vienturtis sūnus Vla
das (Walter) Paulauskas žu
vo Italijos fronte. Jaunuolis 
lankė Šv. Kazimiero pradinę 
mokyklą ir vėliau dirbo įvai
riose kompanijose, kol 1944 
m. buvo pašauktas kariuome
nėn. Neužilgo buvo išvežtas 
frontan ir š. m. sausio 27 die
ną, Italijos fronte žuvo nuo 
bombų. Jaunuolis prieš išei
damas kariuomenėn stiprino 
savo sveikatą, bet kariuome
nėn buvo paimtas.

A. a. Vladas savo laiškuose 
labai jautriai rašydavo ir 
niekuomet savęs neminėda
vo, bet vis rūpindavosi savo 
mamyte ir jos likimu. Jis ra
šydavo, kad jam labai gerai 
ir nėra ko rūpintis. Jis buvo 
geros širdies ir labai užjautė 
savo motinėlę ir jos vargus. 
Motina jau našlė 11 metų. 
Jis vienas sūnus ir turėjo se
serį, kuri ištekėjusi, gyvena 
Šv. Kazimiero parapijos ri
bose.

Tas skaudus smūgis buvo 
didelis pergyvenimas ypač 
motinėlei. Ji tik Viešpatyje 
atrado paguodos ir stiprybės 
pernešti tą skausmą. Visi gi
minės ir pažįstami labai jaut
riai užjautė p. Paulauskienės 
skaudų likimą. Jie atjausda- 
mi ir pagelbėdami, vasario 
28 dieną susirinko į iškilmin
gas už velionies sielą pamal
das, kurios buvo atlaikytos 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje.

Užuojautos ir paguodos 
žodį siunčiame ir mes per 
mūsų „Philadelphijos Žinių” 
puslapį. Maldaujame, kad jo 
siela gyventų dangaus links
mybėse, kur ir mes norime 
nueiti.

Šiomis dienomis priimti 
karo tarnybon du jauni, 18 
metų jaunikaičiai: Edvardas 
Timinskis ir Juozas Jakštis. 
Abu jauni ir pilni vilčių. Pa
starasis įstojo į Amerikos 
laivyną, o E. Timinskis, žy
mus sportininkas, futbolis- 
tas, krepšinio komandierius, 
bus kariuomenėj.

Vėliau vyčiai ir vytės drau
gai savo draugus atsisveikins 
atitinkamoj puotoj. Jų palai
komi draugiškumo ryšiai su 
vyčiais ir mūsų jaunimu at
neš didžios jiems paguodos 
ir linksmumo tarnaujant Ka
ro Tarnyboj.

Stf. Serž. Adomas Petra- 
šiūnas, 231 Mountain St., ka
riuomenėj buvo sunkiai su
žeistas ir dabar jau paleistas 
iš kariuomenės ir gydosi na
muose.

Karys Jonas Belevičius, 
2837 Cantrell St., atleistas iš 
kariuomenės garbingai. Buvo 
sužeistas. Dabar jau gyvena 
pas savo tėvelį.

Su giliu nuoširdumu dėko
jame kleb. kun. Ig. Valan- 
čiūnui už maloniai suteiktą 
leidimą rėmėjoms surengti 
pramogą š. m. vasario 25 die
ną mūsų įstaigų Šv. Kaz. 
Sės. Vien. Chicagoj ir Juo
zapo Marijos Villa, New- 
tonwn, naudai.

Nuoširdžiai dėkojame Sky
riaus Valdybai, visoms rė
mėjoms ir visiems vienu ar 
kitu būdu prisidėjusiems prie 
parengimo, iš kurio pelno mū
sų įstaigoms liko gausi au
ka — $540.

Taip pat tariame nuošir
dų ačiū Skyriaus uoliai pir
mininkei Agotai Kundrotie- 
nei ir pasišventusioms veikė
joms Onai Jurgaitienei ir 
Agotai Mažeikienei. Jų suma
numu ir pasidarbavimu, pa
rengimas buvo toks nepap
rastai sėkmingas.

Mūsų malda prašys Dievą 
gausiai laiminti ir atlyginti 
visiems prisidėjusiems prie 
pramogos pasisekimo. Visų 
pasidarbavimą brangiai įver
tiname.

Švento Kazimiero Seserys

Šv. Kazimiero parapijos 
žymi veikėja Agota Kundro- 
tienė, 1708 S. 2nd St., kovo 
1 dieną paguldyta Metodistų 
ligoninėj, Broad and Wolf 
St. Ten bus ištirta jos svei
kata, ir greičiausiai bus pa
daryta operacija.

Ji yra labai veikli parapi
jietė, dirbanti keliose organi
zacijose, neseniai sėkmingai 
pravedusi kortų vakarą šv. 
Kazimiero seserų naudai.

Ji yra uoli ir katalikiškos 
spaudos rėmėja ir „Ameri
kos” skaitytoja. Jos draugės 
uoliai lanko ligonę ir velija 
greit pasveikti.

Per sportą lietuviai jau
nuoliai Philadelphijoj pradė
jo gražiai bendrauti tarp sa
vęs. Štai, Lietuvos Vyčių 3 
kuopa kelis kartus žaidė 
krepšinį su šv. Andriejaus 
parapijos krepšininkais ir su 
Šv. Jurgio parapijos krepši
nio komanda. Vyčiai visus 
nugalėjo, bet ir anų parapijų 
jaunimas žada susiorgani
zuoti į vyčius ir nugalėti mū
siškius.

Jei būtų pastovus jaunimo 
bendravimas per tokias vyčių 
kuopas, tai neužilgo galėtu
mėm turėti daugiau lietuviš
kų jaunimo pramogų, švenčių 
ir lietuviškų draugijų bei šei
mų.

Kovo 1 dieną, Camden, 
J., buvo palaidotas P. Matu
sevičius.

Velionis buvo labai linksmo 
būdo ir „štukorius”. Jis ir 
prie mirties būdamas vis dar 
juokavo ir atjautė kitus. Kai 
klebonas aplankė, tai jis juo
kaudamas prašė, kad baž
nyčia būtų šilta per jo laido
tuves, kad visi jo namiškiai 
nesušaltų.

Gyvendamas mokėjo ir ži
nojo labai daug juokų ir vi
siems jų papasakodavo. Ame- 
koj jis išgyveno kelias de
šimtis metų. Paliko nuliūdu
sią moterį, sūnus ir dukte
ris. Palaidoti buvo susirinkę 
labai daug žmonių iš visos 
apylinkės.

Karo Taupymo Bonai ir 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovoje už Amerikos sau
gumą, už laisvą pasaulį, už 
laisvą Lietuvą.

SESELĖS PRAŠO PAGELBĖTI
____ *-----------------------

Seselėms vienuolėms Dievo 
skirta šviesti ir globoti. 
Jums brangūs Vientaučiai, 
Dievo skirta seseles-darbi- 
ninkes remti. Jums dalis yra 
statyti, steigti, aprūpinti ir 
išlaikyti. Ir tas turi įvykti 
taip pat sunkiu darbu, žo
džiu, savo prakaito piniginė
mis aukomis. Tą Jūs ir daro
te.

Amerikos visuomenėje, kur 
tik kokia įstaiga, ar tai bū
tų parapiniai namai, mokyk
la, ar akademija, ligoninė, ar 
kitos bendruomenės įstaigos, 
tai vis Jūsų triūso pelnas. 
Šiandien galima džiaugtis 
tuomi, jog visi gražiausi ir 
vertingiausi pastatymai tai 
vis Jūsų, — lietuvio darbi
ninko aukų paminklai!

Prieš dvylika metų, per pa
čią depresiją, Jūs išgelbėjote 
mus iš didelio vargo. Neturė
jome kur savo seseles pri
glausti Rytuose vasaros me
tu. Į Chicagą visoms vykti 
nebuvo lėšų. Jūs, brangūs 
Tautiečiai, atėjote į pagalbą. 
Aukomis savo nupirkote 
žemės sklypą netoli Philadel
phijos. Nuo to laiko čia kas
met mūs sesutės suvažiuoja 
vasaros kursams, darbui, 
maldai, atsinaujinimui toli
mesniam veikimui.

Šią vietą, vardu Villa Jo
seph Marie, Jūsų dėka pir
kome taip kaip radome, tai 
yra, visą ūkį su trobesiais. 
Esant blogiems metams, ten
kinomės susikalusios tuom 
tarpui mažą medinę koplytė
lę. Viduje lubas ir sienas iš- 
mušėm popieriumi.

Seselėms į misijas išvažia
vus, nuo pirmų metų tuos 
trobesius žiemai užleidome 
mergaičių aukštesnei mokyk
lai ir bendrabučiui.

Toji mūs, iš bėdos statyta 
popierinė koplytaitė, tačiau, 
jau atgyveno savo, žiemos 
metu ji neįkūrenama, o va
sarą baisiai įkaista. Lietui 
užėjus, greit persisunkia po
pierinės lubos, ir vandens ne
išlaiko.

Be to, gyvenamuose kam
bariuose, kame mokslo metu 
vos įtalpinama dvidešimts 
penkios studentės, čia vasa
rą tose pačiose patalpose tu
rime suglausti apie aštuonias 
dešimts seselių. Mokytis se
selėms yra būtinas reikalas, 
bet poilsiui nėra namuose pa
togumo. Patys gal jau ir pa
stebėjote, kaip suvargusios 
ir net įsilpusios grįžta sese
lės po vasaros į Jūsų para
pijas.

Todėl, vėl kreipiamės į Jus 
prašydamos pagalbos. Vien 
Jūs, brangūs mūsų gerada
riai, galite mūsų toms misijų 
sesutėms palengvinti. Davėte 
mums Viloje pradžią, pasiti
kime, pribusite mums atkelti 
ir tą vargą.

Tad malonėkite paduoti 
ranką mums naujos koplytai- 
tės pasistatymui. Savo auka 
prigelbėsite, kad ir toliau ga
lėsime vykdyti Dievo mums 
paskirtą užduotį parapijose.

Pasitikime, jog pagailėsite 
mūsų ir kiek kuris išsigalė
site, pašvęsite tą dalį Dievo 
garbei. Jis atlygins, nes tą 
Jis pažadėjo.

Mes gi, prie Viešpaties Al
toriaus kasdien dėkingume 
atminsime Jus, savo gerada
rius.

Jūsų Kristuje,
Švento Kazimiero Seserys

Dievo Apvaizdos kalnas
Dievo Apvaizdos kalnas 

yra tas, nuo kurio kasdien ky
la aukštyn karštos maldos iš 
Šv. Pranciškaus Seserų lietu
viškų širdžių prie Dievo Ap
vaizdos, tai prašančios malo
nių žmonijai, tai išklydusių 
sugrįžimo į tikrąjį kelią, tai 
nesiliaujamo globojimo išti
kimiesiems, ir amžino 
ir amžinos laimės iš 
tarpo išsiskyrusiems,

kojančios už malones ir iš
klausytas maldas.

Atvykus šiam raporteriui 
į kalnelį po didelių pūgų ir 
gilių sniegų ir užklausus Se
selių, kas naujo įvyko, viena 
iš jų maloniai atsakė, kad, 
atšventusios visas iškilmin
gąsias šventes ir iškentusios 
šalčiausią žiemos dalį, Sese
rys ir jų auklėtinės rengiasi 
prie metinės Trylikos Antra
dienių Novenos prie šv. An
tano, belaukiant jo šventės.

— Sesele, o ar šv. Antanas 
turi daug lietuvių klientų?— 
aš klausiu.

— Taip, Tamsta, — atsako 
man Seselė, — lietuviams tik 
reik priminti apie Novenos 
pradėjimą, o jie atsiliepia su 
auka, prašydami priskaityti 
ir jų intencijas prie kalbamų 
maldų.

— Kokį būdą panaudojate 
pasiekti lietuvius, visur išsi
blaškiusius, jiems priminti?

— Labai lengvą, laiškų bū
dą. Mes laiškus pagaminame 
ir išsiunčiame. Čia tai mūsų 
didžiausias darbas, nes daug 
laiko užima.

— Ar seniai turite tas no
venas ?

— Nemažiau dešimt metų, 
su geromis pasėkomis.

— Gerai, kad ir pats laiko 
nepražiopsočiau. Malonėk, 
Sesele, pasakyti, kada jūs 
šiais metais pradėsite tą no- 
veną?

— Kovo 20 d., ir ji tęsis 
iki šv. Antano šventės, bir
želio 13 d.

— Labai ačiū, Sesele, už 
suteiktas informacijas. Pasi
dalinsiu jomis ir su kitais.

Pasibaigus pasikalbėjimui 
pagalvojau: „Neprasikalsiu, 
jei apie tai parašysiu į laik
raščius. žinau gerai, kad 
daug kitataučių dvasinių įs
taigų siuntinėja laiškus ir 
pas mūsų lietuvius. Jie ten 
prisideda, tat, kodėl neprisi-

dos? Taigi, brangūs lietmati, 
siųskime savo aukas ir inten
cijas pas Seseris Pranciškie- 
tes. Temeldžiasi jos už mūsų 
intencijas, o jų turime daug, 
ypatingai šiais laikais. At
minkime savo jaunuolius ka
ro lauke. Teapsaugoja juos 
Šv. Antanas iš Paduvos.

Jei kam nebūtų žinomas 
Seserų Pranciškiečių antra
šas, rašykite šiaip, o jūsų 
laiškas jas tikrai pasieks:

Sisters of St. Francis, 
Mt. Providence, 

Pittsburgh, 10, Pa.
Raporteris

Brooklyn, N. Y. — Apreiš
kimo par., kovo 4 — 25 d. T. 
Antanas Mešlis, S. J. ir T. 
Pranas Aukštikalnis, S. J.

Brockton, Mass. — šv. Ro
ko par., kovo 5 — 18 
Jonas Kidykas, S. J.

Chicago, Ill. — Visų 
tų par., kovo 19 —•* 25
T. Jonas Kidykas, S. J.

Baltimore, Md. — šv. Al
fonso par., Kovo 26 — Bal. 1 
d. — T. Jonas Kidykas, S. J.

Pittsburgh, Pa. — Dangun 
Įžengimo par., bal 8 — 15 d.
— T. Pranas Aukštikalnis, 
S. J.

Pittsburgh, Pa. — Dangun 
Įžengimo par., bal. 8 — 15 d.
— T. Pranas Aukštikalnis,
S. J.

Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin
cento par., bal. 8 — 10 d. T. 
Jonas Kidykas, S. J.

West Lynn, Mass. — Šven. 
Širdies par., bal. 15 — 22 d.
T. Antanas Mešlis, S. J.

Nashua, N. H. — Šv. Kazi
miero par., bal. 22 — 29 d. — 
T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

’’Šiuose laikuose tie, kurie 
skaito ir platina katalikiškus 
laikraščius, daug daugiau da
ro naudos ir sielai, ir Bažny
čiai, ir tėvynei, negu, kad sta
tytų bažnyčias, ar puoštų al
torius”.

Nusišypsok ir - 
Pamiršk Karą!

Po vieną
— Kuomet Andriejus 1 

apsivesime, turėsiu net! 
tarnaites.

— Greičiausiai turėsi 
tarnaites, bet... ne visas 
kiu.

Nelaiminga teta
Petrukas: — Mama, k( 

vištos neturi dantų?
Motina: — Joms nereik 

jos turi snapus.
Petrukas: — A, dabar 

prantu, kad teta Ona i 
snapą, o ne dantis.

Motina: — Kodėl?
Petrukas: — Dėlto, kai 

vadinate sena višta.

Blogai jaučiasi
— Mama, — skundži 

mažoji Elenutė. — Nesiji 
čiu gerai.

— Tai gaila išgirsti, — 1

uovol8
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Latva- 

: kuopos

sižymėjęs pamol 
Pirmą sykį bus si 
mis Newarke.

Kviečiu savo pa 
ir kaimynus naud 
malonėmis iš šių h 
likti Velykinę išpa 
rai pasiruošti prie

Kun.

Paterson,
.piliečių 
Uyler 
L gval.
Lilanky- ivo vasario 25 d.

i rai. Dalyvavo ap:
D nių. Koncertinę
h,J. dalį išpildė J. S
Į vaujamas „Rūti
Lrtls choras, solistė L

tė iš Brooklyno ii 
rijona Zelonis.

Įžanginę kai 
BALF 86 skyr. 1 
ranka. Vakarą 
Jokubavičius. V 
natorius Charles 
pasižadėjo ūžta 
•eikalu ir pare 

, kad Lietuva ve.
Jis buvo tarp 1: 
programos metu 

Patersono mie 
vo Peter Zang,* 
Jones. Visi jie 
savo tautą.

Iš lietuvių 1 
kun. J. Kinta, k 
tis, J. J. Stukas, 
dis ir K. P 
Brooklyno.

Buvo išleisi 
programa, kur 
Jokubavičius.
sais atžvilgiais

Mūsų nauji
Lietuvos nepi 

bes šventės minėj i

JĮ,J, dalį išpildė J.
vaujamas „R

kko- 
kbaž- 

■iicytinis 
Lchoras

Tseertiiiių 
pj-j^arsio- 

dūrė motina užjaučiančiai!^;8eP* 
_Taip ' 1

— Kur blogiausiai jauti^”^"
— Mokykloje... MieraPran- 

| jkaitė ir 
Išgiedos 
J'ūtiVisa 

Vadovaujant

Pasakė sudiev
Ketverių metų Darata 

giasi guoliui. Greitai atsįį 
ka į motiną ir klausia:®" 
Mamyte, ar ryto meto sula'į1 *7^' 
kę kraustysimos į kitą vietfį718^

— Taip, šį vakarą mieg| 
šioje vietoje paskutinį k| 
tą.

— Tad, — atsakė Darai 
klaupdama prie savo loveli 
— gerai, sakysiu Dievui s 
diev, jei rytoj kraustysiu!

Philadelphią.

ilgėjus at
kas metui

L M.

tolią baž- 
Ji prasideda

Gydytojas rado ligonį apojirtę- 
siverkusį. — NusiramiuĮlNovenų 
mano geras žmogau, — 
jis. — Išgysi iš ligos.

— Ne dėlto verkiu, -

115iri vai. 
idii anglų 
pikai. Pa- 
[.taentu 
UaNo-

Mažuk- 
d Chicago, 
tageraipa-

Kovo 4 d. sa 
rapijiečių susi: 
bonas pranešė 
kaitą.. Pajami 
$11,474.30, o i 
158.12. Skolos 
keta 1,200 dol. 
dol., kuriuos 
keti per 2 me1 
lės fonde yra

Tenka pas! 
• no sumanumu 
. parapijiečių g

Neužtektinai gyduolių r5
Gydytojas: — Manau, ka|v 

ponia davei gyduoles savm 
vyrui kaip įsakiau? ||

Moteriškė: — Ponas gydyti 
tojau, dariau geriausiai. Lie® 
pei duoti vyrui šias gyduolėj] 
tris kartus į dieną kol pasi 
baigs... Jau padaviau jam vi' 
sas gyduoles, ir dar jis nepa 
sibaigė.

Kovo 4 d. p 
jo misijos, 
ko kun. J. V 
konas. 40 vai 
dės kovo 11 d

Pat

Roches
.Ii

pskonų 
Įholyne

Miesto susirinkimas
— Ką darysime su keliu 

kuris už miesto prie kalni 
labai užsisukęs? Reikia dal 
jo užpilti ir padaryti tieses 
niu. 1

— Gerai sakai. Daug leng^įj^ 442 
viau ir pigiau kelią pataisyti 
nei statyti ligoninę.

Pranas Bekampi

Mirė
Vasario 1( 

Samuolis. Bi 
jotas, ir mii 
niausio lie 
Lietuvos n 
paskelbimo 
mo.

Jaunesniu 
Kanadoj. L 

numiru* leisdavo dir 
NOVENA Bažnyčios 
^pamaldų pyįg Natali 
p, už visus darbuodamj 
fesius ir Rė- priklausė p 
Laį1:30 vai. choro, prie 
f vaka- Atvykęs 
L,pamaldos SU ir pažįst 
pto palaimi-/kuri laik^ 
Inta skai-mos,. reik= 
I-. • 1 gražiai pao InMna intan- ° *■

pasilinksm 
pamėgom Į 
viepas mi 
mas be jo 
davo. Mėg 

Wuais mal- čius, ypač 
feeirŠv.Mi-nieriką”. 

p Antano užtaa- Ro chest 
buvo pam 
kūmo ir 
mirus bu 
šių už jo

Paliko
, Marijoną, 
Wlausomy* dukteris, 
tėvynei džio, šaki 
M. Palaidc 
p 20 dienos Šv. Jurg 
r savo ypatin- raingai. 1 
kėiu adresu: Prie didž 
hlFATHFRQ ŠaV° Pn 
g’rMntKb Strimaiti 

mūsų kl< 
šys ’

pGARBEl! 
plS-kos 
Pamaldos,

New Britain, Conn. — Šv.l 
Andriejaus parapijoje, vasa-| 
rio 25 — kovo 3d. — Tėvas! 
Agnelius Krasauskas, O.F.M.1

Paterson, N. J. — Šv. Ka-| 
zimiero parapijoje, misijos,! 
40 vai. atlaidai, Tretininkų! 
rekolekcijos, kovo 4-18 d. —1 
Tėvas Justinas VaškysJ 
O.F.M.

Chicago, Ill. — šv. Jurgio! 
parapijoje, kovo 4-11 d. —| 
Tėvas Juvenalis Liauba,] 
O.F.M.

Bayonne, N. J. — Šv. My-] 
kolo parapijoje, Šv. Juozapo] 
novena kovo 10-19 d. — Tė-į 
vas Agnelius Krasauskas, i 
O.F.M.

Chicago, Ill. — šv. Juozą-, 
po parapijoje, kovo 12-18 d J
— Tėvas Juvenalis Liauba, 
O.F.M.

Detroit, Mich. — šv. Anta
no parapijoje, kovo 19-25 d.
— Tėvas Juvenalis Liauba,

ni Pranciš- 
p visus. 
pVisus

^išDievo:
Wimo Mūsų

iančiam

francis 
Wine.



AMERIKA

ir iš-

teriui 
igų ir 
is Se- 
viena 
kad, 

ilmin- 
tusios 
Sese- 

ngiasi 
Vntra- 
z. An- 
entės. 
itanas 
itų?—

itsako 
ns tik 
rvenos 
pia su 
raityti 
Ibamų

Nusi^d j RESpoNDENTŲ PRANEŠIMAI
Pamiršk

ison-Kearny,
Po vieną

— Kuomet Andty 
apsivesime, turėsiu' 
tarnaites.

— Greičiausiai j
tarnaites, bet... Brooklyno atva-

čių vaidinimas
jių 90 kuopa kovo 18 
a didelį vakarą-vai-

j. Vyčių 41 kuopos 
jai. Jie suvaidins la- 
ingą komediją „Pir-

sižymėjęs pamokslininkas. 
Pirmą sykį bus su Noveno- 
mis Newarke.

Kviečiu savo parapijiečius 
ir kaimynus naudotis Dievo 
malonėmis iš šių Novenų, at
likti Velykinę išpažintį ir ge
rai pasiruošti prie Velykų.

Kun. I. Kelmelis

do j ate 
r išsi
imti ?
kų bū
tiname
mūsų

3 daug

as no-

metų,

Nelaimingų

Petrukas:
vištos neturi danty rimas įvyks piliečių

Motina:— Joms-alėje, 134 Schuyler 
jos turi snapus, r------ n....,-. n ,

Petrukas: — 4į i
prantu, kad teta*
snapą, o ne danty

Motina: - Kodš zabeth, N. J.
Petrukas: — Dėl- _ _ _ _ _ _

vadinate sena visu lytinis koncertas

Paterson, N. J

jarny. Pradžia 8 vai. 
kviečiami atsilanky-

os sekmadieny, ko- 
eną, 7 vai. vak., baž-Blogai jaute

— Mama, - g rengiamas bažnytinis 
mažoji Elenutė.
čiu gerai.

— Tai gaila išgbt 
dūrė motina užjauk

— Taip!
— Kur blogiausi,
— Mokykloje..

is. Dalyvauja choras 
ai.
įvairių koncertinių 

bus išpildyta garsio- 
ubois Kantata „Sep- 
įskutinieji Kristaus 
Nuo Kryžiaus”. Kan- 
)lo giedos Vera Pran-
J. Paulauskaitė ir 

3 Žvirblis. Solo giedos

3 laiko 
ilonėk, 
ia jūs 
tą no-

Pasakė snfr
Ketvertų mebj fe kith Visli

giasi guoliui. Orai: la ejs vadovaujant 
ka j motiną ir į ■, Žilevičiui.
Mamyte, anytom . Jv Para.

i tęsis 
ts, bir-

ele, už 
. Pasi- 
tais. 
įėjimui 
kalsiu, 
į laik- 

i, kad 
nių įs
kųs ir 
lie ten 
leprisi- 
ds mal- 
jtuviai, 
’ inten- 
iciškie- 
ž mūsų 
? daug, 
is. At- 
ius ka- 
a juos 
os. 
inomas 
antra- 

o jūsų 
eks: 
įeis,

a.
jorteris

SIJOS

Apreiš- 
>5 d. T. 
. ir T. 
S. J.
Šv. Ro- 
8 d. T.

sven- 
d. —5

J.
Šv. Al-
- Bal. 1 
is, S. J. 
Dangun
- 15 d. 
įkalnis,

dangun
- 15 d.
įkalnis,

;v. Vin-
L0 d. T.

- Šven.
- 22 d.

J.
Kazi- 

29 d. — 
is, S. J.

i, kurie 
ikiškus 
pau da- 
Bažny- 
rad ata
uštų al-

— Taip, šį vate 
šioje vietoje pate 
tą.

klaupdama prie k 
— gerai, sakysiuD. 
diev, jei rytoj te 
į Philadelphią.

etro ir Povilo Para- 
loras užkviečįa visus 
muzikos mėgėjus at- 
i į šį gavėnios metui 
vasinį koncertą. Įėji
mai.
oro sekretorius, L. M.

wark, N. J

Mūsii naujienos
Lietuvos nepriklausomy

bės šventės minėjimas čia bu
vo vasario 25 d. Pavyko ge
rai. Dalyvavo apie 300 žmo
nių. Koncertinę programos 
dalį išpildė J. Stuko vado
vaujamas „Rūtos” radijo 
choras, solistė Lionė Juody
tė iš Brooklyno ir vietinė Ma
rijona Zelonis.

Įžanginę kalbą pasakė 
BALF 86 skyr. pirm. F. Sa- 
ranka. Vakarą vedė Juozas 
Jokubavičius. Valstybės se
natorius Charles K. Barton 
pasižadėjo užtarti Lietuvos 
reikalu ir pareiškė vilties, 
kad Lietuva vėl bus laisva. 
Jis buvo tarp lietuvių visos 
programos metu.

Patersono miestui atstova
vo Peter Zangara ir Floyd 
Jones. Visi jie ragino ginti 
savo tautą.

Iš lietuvių kalbėjo kleb. 
kun. J. Kinta, kun. J. Stašai
tis, J. J. Stukas, adv. St. Brie
dis ir K. Paulauskas iš 
Brooklyno.

Buvo išleista minėjimo 
programa, kurią paruošė J. 
Jokubavičius. Programa vi
sais atžvilgiais pasisekė.

Juozas Jokubavičius,
Patersono, N. J., lietuvių 
draugijų uolus veikėjas, A. 
L. Tarybos skyriaus sekreto
rius, daugelio valdybų narys, 
artimas „Amerikos” bendra
darbis. Jis yra lankęs Maria- 
napolio kolegiją. Tai nuošir
dus jaunosios kartos darbuo
tojas.

Waterbury, Conn

Praleisti pte ’rejybės lietuvių baž- 
kovo 11 d' prasideda 

Gydytojas rado, zapo Novenos ir tę-
siverkusį. — Ni kovo 19 d. Novenų 
mano geras žmogai >us taip: 5:15 ir 7 vai. 
jis. — Išgysi K lif įs pamokslai anglų

— Ne dėlto 
dej^o susirgę^ 
mąstyk, kiek pinif. 
dau obuoliams,., 
laikiausi patarimo 
kasdien suvalgęs,; 
nuvarysi šalin nuo

8 vai. lietuviškai. Pa
as Švč. Sakramentu 
iant kiekvienas No-

as ves kun. Mažuk- 
jonas, iš Chicago, 

ažukna yra gerai pa-

Kovo 4 d. salėje įvyko pa
rapijiečių susirinkimas. Kle
bonas pranešė metinę apys
kaitą.. Pajamų pernai buvo 
$11,474.30, o išlaidų — $10,- 
158.12. Skolos pernai atmo
kėta 1,200 dol., dar liko 5,000 
dol., kuriuos tikimasi išmo
kėti per 2 metus. Naujos sa
lės fonde yra arti 13,000 dol.

Tenka pasidžiaugti klebo
no sumanumu, darbštumu ir 
parapijiečių gera veikla.

Neužtektinai oi
Gydytojas: - 

ponia davei 
vyrui kaip įsakiau?

Moteriškė: - 
tojau, dariau geri 
pei duoti vyrui šias 
tris kartus į dieną t 
baigs... Jau padaru. Kovo 20, 1945 
sas gyduoles, irto uvos Pranciškonų 
sibaigė.

Kovo 4 d. pas mus prasidė
jo misijos. Pamokslus sa
ko kun. J. Vaškys, pranciš
konas. 40 vai. atlaidai prasi
dės kovo 11 d. 10:15 vai. ryte.

Patersono Lietuvis

Rochester, N

Los Angeles, Cal. — Sekmadienį antra kolek- 
ta bažnyčioje buvo Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. Su
rinkta virš $100.00. Kovo 11 
d. lietuvių salėje, Hollins St., 
bus prakalbos. Karių motinos 
rūpinasi, kad kuo daugiau
sia lietuvių dalyvautų.

— Mokyklos vaikučiai gau
na daug pagyrimo nuo kita
taučių, kurie atsilanko mūsų 
bažnyčion už gražų giedoji
mą sekmadieniais per mišias 
8:30 vai. Tų vaikučių tik 100 
ir ne visi gali giedoti, bet tie, 
kurie gieda, tikrai turi stip
rius balselius.

nava — D. Varanauskaitė, 
Vokietys-karys — G. Karkle- 
lytė, Balsas — M. Kelpšai
tė, Protėvių Dvasia — K. Va- 
stolaitė, Rusas-karys — O. 
Razbadauskaitė, Lietuvos-ka- 
rys — J. Stulgaitė, D. Akra- 
mavičiūtė, švč. Panelė — S. 
Vartelkaitė. Pianu akompa
navo G. Aleksiūnaitė Smui
kais pritarė: J. Jagminaitė, 
D. Radtke, M. Balandaitė, L. 
Zailytė, J. Sapalaitė, ir Dolo
res Urbai.

Ši fantazija verta aukštos 
pagarbos ir būtų 
perstatyti kitur, 
šiais laikais.

apima tik Waterburį, ji išei
na toli iš jo ribų. Jis pirmi
ninkauja Vargonininkų Są
jungai, yra Federacijos Val
dybos narys ir kitur.

Kompozitorius yra visuo
met pilnas naujų sumanymų, 
kurie yra naudingi tautai ir 
Bažnyčiai.

P. Marcelė Andrikytė
Gabi, talentinga, Ameriko

je gimusi jaunuolė, kuri vi
sus savo gabumus yra paau
kojusi lietuvių gerovei. Ją ga
lima matyti visur: ir scenoje 
vaidinant ir dainuojant, or
ganizacijų valdybose aktin
gai dalyvaujant ir spaudoje 
rašant. Visuomet besišypsan
ti, pasiryžusi visiems patar
nauti.

Nedaug yra tokių susipra
tusių lietuvaičių, kaip p-lė 
Marcelė.

Petras Jokubauskas
Sąžiningas, kuklus lietu

vis, kuris savo darbu nesidi- 
džiuoja, bet savo darbštumu 
gali būti daugeliui pavyzdžiu. 
Juk jo, ne keno kito rūpes
čiu bei pasišventimu, su di
deliu pasisekimu praėjo rū
bų rinkimo vajus. Reikėjo ir 
kantrybės ir pasišventimo 
surinkti ir supakuoti tiek 
daug rūbų.

Be čia suminėtų, nuošir
džiai darbuojasi Nellie Jenu- 
šaitienė, Ona Barkauskienė 
ir visa eilė kitų.

Dieve, laimink visus mūsų 
kolonijos veikėjų-veikėjas.

Spaudos prakalbos
Šį sekmadienį, kovo 11 d., 

3 vai. popiet, par. salėje įvyks 
spaudos reikalu prakalbos. 
Ruošia Federacijos skyrius. 
Kalbės kun. Dr. J. Vaškas, 
Juozas B. Laučka ir kiti.

Rengėjai kviečia lietuvius 
gausiai atsilankyti.

Vidgirių Duktė

įdomu ją 
ypatingai

veteranasEuropos karo 
Luksemburge korp. šatkus ir 
oro kadete Adelė Norkus da
lyvavo Šv. Kazimiero A. R. 
metinėj puotoj, kaipo garbės 
svečiai.

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties mi
nėjime vietinis A. L. T. sky
rius Vasario 16 d. surinko 
$161.00.

Po $10.00 aukojo: prelat.
J. Maciejauskas, Marė ir A. 
Šareikai, A. ir N. Ratkai, J. 
ir P. Tuinylai, P. Mordus, P. 
Purmila, Konsulas J. Biels
kis ir Bronė Starkienė.

Po $5.00 — Dr. Owen No- 
rem, prelatas M. L. Krušas,
K. Lukšis, M. Adrian, O. ir 
P. Račkai, J. ir K. Masonai,
J. Taksonas ir J. ir B. Žem
guliai.

Po $2.00: — N. Mockus, 
H. Mockienė Ona Lužienė, A. 
Šleiterienė, P. Žilinskas, K. 
Samrdukas.

Po $1.00: — V. Mitkus, M. 
Alianskienė, F. Masonas, Z. 
Waitekunas, A. Brūzga, M. 
Marshall, Kun. Jusevičius, 
St. Jocius, J. Dranginis, P. 
Zabroskis, J. Greičius, G. Šal
tis, J. Davidonis, A. Nausė
dienė, J. Prokopas, J. iRbo- 
kas, A. Šilimas, A. Mockū- 
nas, P. Ambrosas, A. Norbu- 
tienė, A. Šilas, E. Dumbra, B. 
Korelis, N. Marliakas, P. Šla
pelis.

Smulkiais pinigais surink
ta $4.00. Nuoširdus ačiū vi
siems atsilankiusiems ir au
kojusiems.

Bronė Starkienė,
ALT. Skyriaus Sekretorė

— Kun. Dr. Mendelis šiais 
metais pasiuntė Kunigų Vie
nybės Centro iždininkui, kun. 
Jonui Boll, $500.00 mišių sti
pendijų Vyskupui Bučiui, 
Lietuvos pabėgėliams kuni
gams. Nėra abejonės, kad tai 
yra garbingas tikslas.

— Kario Petro Makaraus- 
ko žmonai padaryta operaci
ja šv. Juozapo ligoninėje. Li
gonė grįžo namo ir sveiksta. 
Petras randasi kur nors Vo
kietijoj.

— Gailestingos Sesutės 
„Little Sisters of the Poor” 
pradžioje gavėnios surinko 
virš $2,200.00 stovėdamos 
prie mūsų bažnyčios durų. 
Jos nuoširdžiai dėkoja savo 
geradariams už jų gausias 
aukas.

■į

Šv. Vardo draugijos nariai 
pradėjo mokytis vadovavimo 
ir organizacijos De Paul ir 
Loyola universitetuose. Lie
tuvių šv. Vardo atstovai da
lyvauja De Paul universite
te pamokose. Organizacijos 
tikslas yra lavinti mūsų jau
nimą 
vybę 
se.

d

Šis tas iš mūsų padangės
Vasario 11 d. įvyko šaunus 

koncertas — teatras. Progra
mą paruošė ir sėkmingai pra
vedė komp. Aleksis.

Suvaidinta dvi juokingos 
komedijos: „Kukulio Ner
vai” ir „Martynas špokas”. 
Vaidintojai savo roles atliko 
puikiai, ir gausią publiką so
čiai prijuokino. Ypatingai 
pasižymėjo dvi „panelės”. 
Kai tik „jos” pasirodydavo 
scenoje, tai nė vaidintojų žo
džių negalima buvo girdėti 
per juokus. . •

Dainų bei solo programa 
buvo įvairi. Dainuota: Vana
gaičio, Aleksio, žižiūno, 
Smith, Žilevičiaus, Herbert, 
Petrausko ir kitų kompozito
rių veikalai.

Koncertas pradėtas Ame
rikos, _ užbaigtas Lietuvos 
himnais.

Rengimo komisiją sudarė 
Marcelė Andrikytė, Konstan
cija Jegėlaitė, Anelė Jenušai- 
tienė, Petras Jokubauskas, 
Angelė Kanapkienė, Magda
lena Karinauskienė, Mariutė 
Kašėtaitė, Povilas Kaunec- 
kis, Juozas Laudinskas, An
tanas šambaris, Raimondas 
Vaičius, Julius Vilčiauskas 
ir Juozas Žemaitis.

Vedybų sukaktis
Nellie ir Adolfas Staskevi

čiai, žinomi Waterburio ir 
apylinkės gabūs verslininkai, 
vasario 20 d. minėjo vedybų 
23 metų sukaktį.

Laimingai sulaukti 
rinės sukakties!

Gimimo diena
Juozo ir Pranės Balčiūnų 

dukrelė Nijolė minėjo 2 me
tų gimimo sukaktį.

Linkiu užaugti susipratu
sia lietuvaite.
Apie mūsų kolonijos veikėjus

Iš spaudoje pasirodančių 
korespondencijų apie mūsų 
bendrą veikimą, visuomet ga
lima pastebėti figūruojant 
kelias pavardes. Iš to galima 
spręsti, kas mūsų kolonijos 
visą visuomenišką veiklą 
stumia pirmyn. (Čia, žinoma, 
kalbu apie katalikišką veiki
mą).

Tegu man bus leista kai 
kuriuos jų čia paminėti bei 
jų veikimą trumpai peržvelg
ti.

Komp. AI. Aleksis
Jis nenuilstamai vadovau

ja trims mūsų parapijos cho
rams: Vyčių, Moterų ir Stu
dentų. Šie chorai turi didelę 
reikšmę mūsų parapijos gy
venime. Jie ne tik gražiai gie
da bažnyčioje, bet suruošia 
turiningus teatrus bei kon
certus.

Jis yra pirmininku trims 
organizacijoms: Federacijos, 
Tėvų bei Savųjų Dr-jos ir 
Pašalpos Fondo. Be to, akty
viai dalyvauja ir kitų organi
zacijų veikime.

Kompozitoriaus veikla ne-

Chicago, UI
kon- 

šventė

užimti pokarinę vado- 
katalikų organizacijo-

Jonas A. Stoškus.

Utica, N. Y, • j

die- 
red.

ne-

Baltimore, Md

šešios Šv. Kazimiero 
gregacijos vienuolės 
savo sidrabrinį jubiliejų ko
vo 4 d., motiniškam name. 
Dvi yra akademjos fakulteto 
narės: Sr. M. Lucine, chemi
jos mokytoja ir Sr. M. Ber
narda, muzikos mokytoja. Ki
tos jubiliatės yra: Sr. M. Alo- 
iza, Sr. M. Eleanor, buvusi 
akademijos viršininkė, Sr. 
M. Augustine ir Sr. M. Feli- 
cita.

Kovo 11 d. antra rinkliava 
per visas mišias visose baž
nyčiose bus Amerikos Vys
kupų nuo karo nukentėju- 
siems gelbėti Fondui. Perei
tais metais pusantro milijo
no dolerių buvo išdalinta ka
ro nelaimingiesiems per Va
tikaną, per šv. Tėvo atsto
vus 
se.

i

A. a. Jonas Letkauskas
Vasario 25 d. nelaboji mir

tis netikėtai išplėšė iš mūsų 
tarpo vieną iš maloniausio 
būdo asmenų, a. a. Joną Let- 
kauską. Jonas buvo žinomas 
visiems. Kur tik būdavo bū
relis žmonių, velionis savo 
linksma šypsena, savo gražia 
dainele visus patraukdavo. 
Buvo ištikimas švč. Vardo 
dr-jos narys.

Buvo dar nesulaukęs nė 60 
metų amžiaus.

Kadangi velionis buvo išti
kimas bažnyčios tarnas, kleb. 
kun. Dr. Mendelis pasirūpi
no, kad paskutinis Jonui pa
tarnavimas būtų iškilmin
giausias.

Nuotrupos
— Veronika Stravinskienė, 

Ivoškų duktė, pasidavė ope
racijai Johns Hopkins ligo
ninėje, antradienį kovo 6 d.

— Kovo 3 d. palaidota 
Magdalena Burneikienė; tu
rėjo virš 60 metų.

Vasario 24 d. vietos lietu
viai minėjo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
ną. Kalbėjo „Amerikos” 
J. B. Laučka.

Dėl labai blogo oro
skaitlingas būrys atsilankė. 
Kalbėtojas labai nuosekliai 
papasakojo paskutinius įvy
kius ryšium su Lietuvos rei
kalais. Utikos lietuviai labai 
dėkingi p. Laučkai.

Po prakalbų, vakaro vedė
jas S. Klimaitis paprašė au
kų Lietuvių Informacijos 
Centrui. Suaukota 25 dol., 
taipgi prisirašė 12 narių prie 
BALE 104 skyriaus.

Vasario 25 d. angliški lai
kraščiai plačiai aprašė to va
karo įvykį.

Klebonas kun. J. Grabaus
kas vasario 25 d. atnašavo 
Šv. Mišias ir pasakė turinin
gą pamokslą anglų ir lietu
vių kalbose. Po mišių bažny
čioje sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Šie lietuviai aukojo Infor
macijos centrui po 1 dol.: A. 
Zakris, P. Uždovinis, J. Pet
raitis, A. Šumskis, O. Dilie
nė, P. Balandis, K. čeplejus, 
M. Sabonis, M. Liebednikas, 
A. Mickevičius, J. Kazokas, 
J. Palaima, J. Garnys, J. Žeb- 
rys, J. Liebednikas, T. Bla- 
zis, P. Dilis, A. Rakevičius, 
P. Marčiulionis, S. Klimaitis, 
A. Kaušas, A. Plančiūnas, K. 
Šlyžis, I. Tamašauskas, B. 
Kalinauskas.

įvairiuose karo kraštuo-

NAUJI LĖKTUVAI

American World Airways 
kompanija užsakė 12 naujų 
su šešiais motorais. 204 ke- 
liauninkams lėktuvų. Sako, 
kad po karo ir kelionės kai
na bus prieinamesnė.

Ringling Bros, cirko 7 sa
vininkai už pereitų metų cir
ko Hartforde gaisrą, gavo iki 
7 metų kalėti.

Rusijos komunistai prama
no visokių nebūtybių. Jie ra
šo, kad Vatikanas nepaten
kintas nepakvietimu į Jaltos 
konferenciją. Iš Vatikano at
sakyta, kad niekas Vatikane 
tus su garažais ir sodais.

Jaunimas gausiai kovo 4 
d. susirinko šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioj atšvęsti sa
vo metinės globėjo šventės. 
Žymūs vyčių veikėjai ir jų 
bendradarbiai pasiryžo tęsti 
didesnį veikimą mūsų jauni
mo labui.

Mirė Samuolis
Vasario 16 d. mirė Pranas 

Samuolis. Buvo geras patri- 
jotas, ir mirė sulaukęs liūd- 
niausio lietuvių istorijoj 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventės minėji
mo.

Jaunesniu būdamas gyveno 
Kanadoj. Laisvą laiką pra
leisdavo dirbdamas tautos ir 
Bažnyčios labui. Priklausė 
prie katalikiškų draugijų, 
darbuodamasis jų valdybose, 
priklausė prie šv. Cecilijos 
choro, prie dramos ratelio.

Atvykęs į Rocesterį, drau
gų ir pažįstamų neturėdamas, 
kurį laiką rūpinosi vien šei
mos reikalais, retkarčiais 
gražiai padainuodamas mūsų 
pasilinksminimuose. Mes taip 
pamėgom jo daineles, kad nė 
vienas mūsų pasilinksmini
mas be jo dainelių nepraei
davo. Mėgo skaityti laikraš- 

tsu Pranciškonais mal- čius, ypač „Margutį” ir „A- 
Komunijoje ir Šv. Mi- meriką”. ~ _

1d per Šv. Antano užtaa- 
ą išprašius iš Dievo:

mtano Vienuolyne
lount St. Francis
Greene, Maine
Prasideda

Miesto susiriši
— Ką darysime 

kuris už miesto f iNTANO GARBEI 
labai užsisukęs?I ulmingos 13-kos 
jo užpilti ir padai; adienių Pamaldos, 
niu.

— GeraisakaiJ NTANO NOVENA 
viau ir pigiau kelia 
nei statyti ligoninę 

Prante

baigsis birželio 4-12

sidab- Brooklyno Lietuviai Graboriai

TĖVŲ PRANCI'
1945 SIETŲ t

jus Šv. Antano pamaldų 
,os dalyvius, už visus 
tonų Fundatorius ir Re
tas antradienį 7:30 vai. 
omos Šv. Mišios; vaka- 
1. iškilmingos.pamaldos 
č. Sakramento palaimi-

Cicero, III. yra garsus Rau
donos Rožės klubas, ši vyrų 
organizacija yra daug pasi
darbavusi lietuvių reikaluo
se. Populiari valdyba stipriai 
vairuoja draugijai ir padeda 
jai augti. Valdybos nariai y- 
ra: C. Arasim, K. P. Devei
kis, B. Tumavic ir grab. An
tanas Petkus.

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

Vietinis

Montreal, Canada
Vakarienė

Elzbietos pašelpinė

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamnotojas Laidotuvių Direktorius p

Moderniška Koplyčia Notary Public

New Britain, (X pamaldų metu bus skai- 
Andriejaus parapį 
rio 25 — kovo 3 i 
Agnelius Krasaute

Paterson, N. I' ,, < .YICLiaill^ v IOUO 
zimiero paraWUntano Mylėtojus 
40 vai. atlaidai, cn PT.Q„n;4nnni-s n 
rekolekcijos, kovo!
Tėvas Justinas
O.F.M.

Chicago, IH-; r ~ .v.
parapijoje, ®“Sr_l_z_',m0 Musų 
Tėvas Juvenalis
O.F.M.

Bayonne, N. I' 
kolo parapijoje, 
novena kovo 10-15 • 
vas Agnelius $ 
O.F.M.

Chicago, UI. 
po parapijoje, ko^
— Tėvas Juvena>!
O.F.M. į

Detroit, Mich." 
no parapijoje,^
— Tėvas Juven^

alyvių prisiųstos inten- 
karių vardai. Pranciš- 
elsis už juos visus.
viečiame Visus

Kariams!
kos Kenčiančiam 

Pasauliui!
s Ir Nepriklausomy-t 
is Mūsų Tėvynei 

Lietuvai!
ovo - March 20 dienos 
5 prisiųsti savo ypatin- 
mcijas sekančiu adresu: 
ICISCAN FATHERS 
ount St. Francis 
Sreene, Maine.

Rochesteriečiai taip Praną 
buvo pamilę dėl jo draugiš
kumo ir dainelių, kad jam 
mirus buvo šimtas Šv. Mi
šių už jo sielą užprašyta.

Paliko nuliūdime žmoną 
Marijoną, du sūnus ir dvi 
dukteris. Paėjo iš Griškabū
džio, Šakių apskr.

Palaidotas vasario 20 d. iš 
Šv. Jurgio bažnyčios iškil
mingai. Buvo trejos mišios. 
Prie didžiojo altoriaus atna
šavo Prano giminaitis kun. 
Strimaitis, prie šoninių — 
mūsų klebonas kun. J. Bak
šys ir kun. Pr. Valiukas.

T-Sgt. Edvardas C. Baltu
tis, ,G. I. Gram” pranešė sa
viškiams, kad jis prisimena 
savuosius ir laukia dienos, 
kada galės vėl sugrįžti. Ant
ras karys, taip pat pranešęs 
saviesiems tokią žinią, 
T-Sgt. Sabaliauskas.

Šv.
draugija ruošia skanią va- 
kaarienę parapijos 
sekmadienį, kovo 11 
vai. popiet.

Kviečiame visus
atsilankyti. Bilietai po 1 dol.

Komitetas

salėje 
d., 4:30

gausiai

buvo

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

sa -- - --

EVergreen 8 - 9770

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

■Id 
f

Stanislovas Venckus 
nešė apie savo dukters 
stance sužiedotuves su Sgt. 
Danielių Kaminsku Cicero, 
III. Karys Danielius stojo ka
riuomenėn prieš 4 metus, 
tarnavo virš metų Pacifiko 
karo zonoj.

pra- 
Con-

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Joseph Garszva

Gabios artistės šv. Kazi
miero akademijoje perstatė 
patriotinį paveikslą „Ne Vie
nas Ginsiu”. Vaidino: Lietu
va — M. Druktenytė; Vilni
ja — R. Daukaitė, Aukštai
tija — S. Kriščiūnaitė, Žemai
tija — M. Dvylaitytė, Balt- 
marė — D. Putrimaitė, Dai-

Moterų S-gos N. Y.-N. J. 
apskrities metinis suvažiavi
mas įvyks kovo 11 d. V. J. 
Atsimainymo par. salėje, 
64-25 Perry Ave., Maspeth, 
New York.

Kuopos prašomos atsiųsti 
savo atstovus. Reikalingi vi
sų kuopų pranešimai. Be to, 
malonu pranešti, kad žinoma 
artistė Marijona čižauskienė, 
nuoširdi Sąjungos veikėja, 
buvusi centro pirmininkė, 
skaitys paskaitą.

St. Subatienė,
Pirmininkė

’ i

Graborius—Baisamuotojas

11231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

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

Pamaldos už Lietuvą
Kovo 11 d. sukanka 4 me

tai, kai Šv. Vardo draugija 
prieš savo susirinkimus kal
ba dalį Šv. Rožančiaus Lie
tuvos laisvės intencija.

Šiai sukakčiai paminėti, 
Šv. Vardo dr-ja ruošia pa
maldas Lietuvos laisvės in
tencija. Bus giedamos mišios. 
Draugijos nariai kovo 11 d. 
per 8 vai. Mišias eis bendrai 
prie Komunijos.

Visi parapijiečiai prašomi 
dalyvauti šiose pamaldose. 
Paaukokime šv. Mišias ir pa- 
simelskime Lietuvos laisvės 
intencija.

Valdyba

Rekolekcijos
Kovo 4 d. vakare prasidė

jo rekolekcijos jaunimui. Pa
mokslai kiekvieną vakarą 
7:30 vai. Užsibaigs sekmadie
nį, kovo 11 d., 3 vai. popiet. 
Pamokslus sako tėvai jėzui
tai — kun. Pr. Aukštikalnis 
ir kun. A. Mėšlis.

Moterų rekolekcijos prasi
dės šį sekmadienį, kovo 11 d., 
7:30 vai. vak. ir tęsis visą 
savaitę.

Vyrų rekolekcijos prasidės 
sekmadienį, kovo 18 d. 7:30 
vai. vak ir tęsis iki kovo 25 
d. 3 vai. popiet, kada įvyks 
rekolekcijų užbaiga.

Pamokslus sakys kun. Pr. 
Aukštikalnis ir kun. A. Mėš
lis.

Visi parapijiečiai prašomi 
pasinaudoti šiomis rekolekci
jomis.

Bakery ir

prašė visas 
kovo 11 d.

Ginkus, Scholes 
kiti.

Dvasios vadas 
nares dalyvauti
10 vai. ryte šv. Mišiose ir ei
ti prie šv. Komunijos. Po pa
maldų salėje bus duodami 
pusryčiai, o įdomus kalbėto
jas pasakys gražią kalbą.

Narė

Angelų Karalienes 
Parapija

Kovo 5 d. mūsų bažnyčio
je prasidėjo rekolekcijos. Tę
sis visą savaitę. Baigsis ko
vo 11 d. 4 vai. p.p. Rekolekci
jas veda kun. Dr. A. Bružas, 
lasalietis misijonierius. Pa
maldos būna rytais 9 vai., o 
vakare — 7:30 vai.

Išpažintys klausomos ry
tais prieš mišias ir vakarais 
po pamaldų.

Parapijiečiai turėtų pasi
naudoti ir prisirengti sutiki
mui didžių švenčių — 40 vai. 
atlaidų (kovo 25) ir šv. Ve
lykų. _____

40 valandų atlaidų metu 
pamokslus sakys kun. Ant. 
Bružas.

Kovo 11 d. šv. Vardo drau
gija ir visi parapijos vyrai 
eis bendrai prie Šv. Komuni
jos 9 vai. mišių metu. Tuoj 
po šių mišių bus svarbus su
sirinkimas. Visi draugijos 
nariai ir parapijos vyrai kvie
čiami ateiti. Kurie dar nepri
klausote, galėsite prisirašy
ti. Mokestis metams 1 dol. 
Lauksime.

is Sodaliečių darbuotės
Kovo 5 d. Jaunų Moterų 

Sodąliečių susirinkime pirm. 
L. čižauskienė pranešė, kad 
vasario 25 d. pramogoje at
silankė virš 200 asmenų ir 
dėkojo visoms narėms, ku
rios prisidėjo darbu. Draugi- 

^"josrižd’.-A. Kendrick pranešė 
parengimo atskaitą ir pareiš
kė, kad bus gražaus pelno, 
kuris skiriamas parapijai, 
kaipo atsilyginimas klebonui 
kun. N. Pakalniui už daug 
kartų suteiktą parapijos sa
lę sodalietėms, rengiant pa
rengimus mūsų parapijos ka
reivių šalpos naudai ir pa
čios draugijos reikalams.

Sodalietės yra laimingos 
turėdamos energingą pirmi
ninkę L. čižauskienę, kuri 
niekada nesigaili laiko, dar
bo ir išlaidų. Prie daugelio 
draugijos darbų, ji beveik 
kiekvienam parengimų vaka
rui numezga ką nors ir dova
noja laimėjimams. Jos visas 
pastangas narės labai įverti
na ir linki energingai veikti 
ir toliau. Lovatiesę (bed 
spread), kurią narės numez
gė, laimėjo P. Dumblienė, 436 
So 5th St., Brooklyn.

Narės išreiškė padėką vi
siems aukojusiems laimėjimo 
dovanas. Lietuviai biznieriai, 
aukoję dovanas, buvo Juozas

DVEJI METAI, KAI 
MIRĖ J. BANIULIS

d.Šį šeštadienį, kovo 10 
sukaks lygiai dveji metai, 
kai mirė Julius Baniulis, ra
šytojas, poetas, kuklus lietu
vių kultūrinės darbuotės da
lyvis.

Velionis mirė savo bute, 
kur ir dabar tebegyvena jo 
našlė, Ona Baniulienė.

Paskutinė velionies darbo 
vieta buvo „Amerika” — čia 
jis dirbo spaustuvėje ir uoliai 
bendradarbiavo savo raštais. 
Yra palikęs nemažai savo ra
štų, kurie po karo gal pasiro
dys knygoje. Buvo labai nuo
širdus lietuvis, sąmoningas 
katalikas, giliai sielojęsis tau 
tos reikalais. Jo draugai ir 
artimai pažinojusieji, visada 
atsimins velionį.

UŽUOJAUTA

kp.Moterų Sąjungos 24 
narės savo susirinkime kovo 
5 d., sužinoję apie narės Pet. 
Stravinskienės nelaimę, susi
žeidus sunkiai jos vyrui Juo
zui, pareiškė užuojautos žo
dį. Linkėtina ligoniui greit 
išsveikti. B. A.

Serž. Albertas Stravinskas 
beveik kas savaitė aplanko 
tėvelius. Jis dabar randasi 
netoli namų, tad ir turi pro
gos juos aplankyti.

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m. °
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts

DIRECTOR — JACK J. STUKAS 
429 Walnut St., Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5360

LietuviŲ Radijo Draugijos Vakarines 

7:30 PROGRAMOS 7:30 

J. P. GINKUS, Direktorius 

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t t.
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

J495PGmnTsUtS AD. JĖZAVITAS 

Brooklyn, N. Y. Pranešimų Direktorius 
EV. 4-7142

VIOLETA PRANOKUS
Muzikos Vedėja

EVergreen 8-3626

GAUSIAI AUKOJO Leisk Jam Žinoti Fronte, Kad Esi Su Juo!

Muz. Pranas Dulkė,
Angelų Karalienės par. var
gonininkas, kovo 6 d. atsilan
kė „Amerikos” įstaigoje ir 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui paaukojo 25 dol. Be to, 
jis įteikė aukas ir kitų asme
nų.

Pranas ir Marijona Dulkės 
mūsų krašto kariškoms pa
jėgoms yra davę du sūnus: 
vienas jų armijoje, antras — 
laivyne. Suprasdamas Rau
donojo Kryžiaus reikšmę ir 
darbus, muz. Dulkė davė to
kią stambią auką. Tai pavyz
dys visiems.

Šv. Jurgio Parapija

visą eilę 
Lietuvos

par. vai-

Kazimierines
Kovo 4 d. par. salėje pa

gerbtas klebonas, kun. Kazi
mieras Paulonis, minit jo 
vardines.

Programą suruošė seselės 
pranciškietės. Buvo didelė ir 
įvairi. iš Angelų Karalienės 
par. buvo atvykęs benas, 
kurs bene pirmą kartą pasi
rodė savo naujoje uniformo
je. Benas pagrojo 
dalykų, jų tarpe ir 
himną .

Seselių išmokyti
kučiai ir vaidino, ir šoko, ir 
dainavo. Stipriai pasirodė 
Br. Brundzienės vadovauja
ma šokėjų grupė (akompana
vo muz. J. Brundza).

Draugijos įteikė savo svei
kinimo dovanas. Nuo jų kal
bėjo M. S-gos kuopos pirm. 
M. Brangaitienė. Programai 
vadovavo kun. Antanas Pa- 
žereckas.

Jautrų padėkos žodį pasa
kė kun. K. Paulionis.

Atsilankiusių tarpe buvo 
kun. J. Balkūnas, kun. P. Le- 
kešis, kun. J. Kartavičius, 
kun. J. Masaitis, muz. Pr. 
Dulkė, „Amerikos” štabas, 
parapijos dr-jų veikėjai ir kt.

Po 
buvo 
pino 
kas.

programos vaikučiai 
pavaišinti. Tuo pasirū- 
pats kun. Varduvinin-

ALBERTAS ČIŽAUSKAS
VALSTYBES DARBE

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 8 - 92j|
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarti

TeL EVergreen 7-(
VALANDOS:

9 — 12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždą

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOC1US I
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinH 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS g! 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKIų

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,^

PAMINKLO KOMITETAS 
TĘSIA DARBUS

AMERIKOS
LIKŲ V 

kultūr: 
SA

EINA K

Entered as Sec 
Office at Broo

^ojeiai- 
F įsidėję pa- 

belankančio 
r fcur nors 
L atsiųstas 
M* ■>* 
pelas vieną 

L tddečių pro-

LkadHitie- 
Lervą?Kad

AUK

Kovo mėnuo yra Raudonojo Kryžiaus menuo.
Kovo mėnesy Raudonasis Kryžius sukels fondą 

$200,000,000.
Šįmet vajus bus vienas iš svarbiausių. Kada kardai 

bus užmiršti, Raudonasis Kryžius vis tarnaus visiems žmo
nėms.

Nors šautuvai nutils, bet pagelba žmonėms visados 
bus reikalinga.

Raudonasis Kryžius gali teikti tą pagelbą tik visų 
žmonių parama. Lietuvių kilmės amerikiečiai visuomet pil
nai rėme Raudonąjį Kryžių. Šįmet Raudonasis Kryžius vėl 
jiems pasitiki ir žino, kad jie atliks savo dalį.

Aukokime, kiek tik pajėgiame, bent vienos dienos už
darbį I

Lietuviai prašomi aukoti Amerikos Raudonajam Kry
žiui per savo komitetus bei įstaigas. New Yorko Lietuvių 
Komiteto iždininkas yra kun. K. Paulionis, 207 York St., 
Brooklyn 1, N. Y.

iš

Dariaus-Girėno paminklui 
statyti komiteto posėdis ko
vo 4 d. įvyko naujoj vietoj, 
Logan Inn. kur ruošiama ko
miteto pramoga.

Buvo plačiai kalbama apie 
kortų pramogą, kuri įvyks 
kovo 11 d. 4 vai. popiet, Lo
gan Inn salėj, 3296 Atlantic 
Avenue ir kampas Logan St., 
Brooklyne. Įžanga 60 c.

Šis parengimas bus labai 
įdomus. Bus skanių užkan
džių ir gėrimų. Maloniai 
kviečiame Brooklyno ir apy
linkės publiką gausiai atsi
lankyti ir paremti paminklo 
statymo fondą.

Komitetas

U 
L labai aiš- 
Ulas bylo- 
Lįtas šiomis 
I Rasiai pa- 

Tretininkų čia yra S; Hitleris tik- 
.„i™; ^-^įjrtėjaga- 

&ečių žuvo, 
L-oHitle- 
hįęs visą pa
tais pragarą, 
U kraujuo
tuose ir griu- 
h rodosi galįs

dovauja sumani ir va 
Miliūnaitienė. Kas pina 
nėšio sekmadienį treti! 
eina prie Komunijos, ji 
komos konferencijos j| 
kinamos regulos. Ordid 
sižymi savo veikliu! 
darbštumu.

— Kovo 19-25 d. Sd 
gosios Dievo Motinos ! 
čioje bus Gavėnios M 
Jas ves kun. Dr. Juozą 
kas, marijonas. Visi] 
laukia.

— Kovo 4 d. pakriM 
Antano'Matonio ir Mar 
Miškūnaitės sūnus, 1 
Dennis Antanas. Krik! 
vais buvo Antanas Kai 
Margarette Miškūnas.

kjiodis, kuris 
k lūs yra Sit

Lro atkaklaus 
L; De Gaulle 

□ savo keliu, 
m kuriamasi 
k Prancūzų ar
ta Sąjunginiu-

New York, N. Y MINĖJO GIMTADIENĮ
Harrison-Kearny, PARDUOD

Naujų vargonų pašventi
nimas įvyks kovo 18 d. 6 vai. 
vak. Po pašventinimo bus re
liginis koncertas. Įžanga bus 
dykai. Klebonas kviečia pa
rapijiečius ir jų draugus at
silankyti, dalyvauti pašven
tinime ir koncerte.

Kovo 4 d. įvyko parapijie
čių metinis susirinkimas. Vi
sų pritarimu nutarta atnau
jinti bažnyčią iš vidaus.

Šį sekmadienį, kovo 11 d., 
įvyks Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus naudai rinkliava. 
Aukų rinkėjos: — Anna Ko- 
veliauskaitė, Barba Ginelevi- 
čiūtė, Andrijauskaitė, Eliza
beth Baniūnaitė.

Juozas Zeidat, užeigos sa
vininkas 411 Grand St., 
Brooklyne, minėjo savo 54-tą 
gimtadienį.

Linkėtina linksmai sulauk-
55 gimtadienioti

N.

UŽUOJAUTA

(T.Mirus Pijui Zaveckui 
Šaulienės broliui), Pittsbur
ghe, Pa., reiškiame nuošir
džią užuojautą p.p. Jonui ir 
Teofilei šauliams.

Juozas ir Marcelė Klimai

MIRĖ

amz.,
Avė.,

Šiomis dienomis Valstybės 
Departamente pradėjo dirb
ti Albertas čižauskas, nese
niai baigęs Notre Dame uni
versitetą, o dabar buvęs 
Brooklyno vyskupijos kata
likų High School anglų kal
bos mokytojas.

Al. čižauskas yra Apreiš
kimo par. mokyklos alum- 
nas; kurį laiką redagavo C. 
Y. A. laikraštį „The Annun
ciator”. Tai labai veiklus ir 
gabus jaunuolis, kuriam visi 
pažįstami linki labai gražaus 
pasisekimo valdžios darbe.

Jetkauskų šeima netikėtai 
susilaukė svečių — 3 sūnus 
karius — S-Sgt. Albertas 
grįžo iš Vokietijos sužeistas. 
Antrasis sūnus paleistas iš 
kariuomenės ir trečias — 
parvažiavo atostogų.

Kovo 17 d. vyčiai ruošia 
savo nariui S-Sgt. Albertui 
Jetkauskui priimtuves.

Monkevičius, karys, vytis 
parvažiavo atostogų.

Lt. Walter Morkūnas par
vyko atostogoms.

Kareiviai ir vyčiai daly
vavo sekmad. chore.

J. Kščenaitis jau grįžęs ke
lis mėnesius. Jis yra paliuo- 
suotas iš kariuomenės.

MIRE V. CIKANA

Šį sekmadienį, kovo 11 d., 
antroji rinkliava bažnyčioje 
bus Amerikos Vyskupų 
pimo Fondui.

Šel-

die-

Anna Peliski, 70 m.
gyv. 176 Kingsland 
Brooklyne. Mirė sekmadienį, 
kovo 4 d. savo namuose. Pa
laidota kovo 8 d. iš Angelų 
Karalienės bažnyčios į Šv. 
Trejybės kapines. Buvo pa
šarvota Garšvos koplyčioje.

— Kovo 4 d. Šv. Vardo sa
lėje buvo rodomi krutomieji 
paveikslai: „Šv. Pranciškus” 
(jo gyvenimas ir mirtis), vie
no veiksmo linksma komedi
ja ir iš bažnytinio meno .vie- 
na trumpa filmą, „šv. Pran
ciškus Asyžietis” ir bažny
tinio meno filmą ypatingai 
gražiai pastatyta, kas vi
siems labai patiko. Publikos 
atsilankė labai daug, salė bu
vo kimšte prikimšta. Visi pa
tenkinti paveikslais.

Paveikslų rodymą surengė 
vietos seserys Pranciškietės. 
Visi dėkingi seserims už tą 
gražų surengimą.

— Kovo 4 d. Tretininkai 
turėjo savo mėnesinę konfe
renciją, kurią sakė kun. S. 
Stonis.

Barney Bulovas, 55 m. am
žiaus, gyv. 73 Gold St., Brook- 
lyne. Mirė šeštadienį, kovo 
3 d. Cumberland ligoninėje. 
Palaidotas kovo 6 d. iš šv. 
Jurgio bažnyčios į Šv. Kazi
miero kapines. Buvo pašar
vota Garšvos koplyčioje. Pa
liko seserį Louisa Butch.

Kotrina Mitkus-Beganskis, 
55 m. amžiaus, gyv. 177 — 23 
St., Brooklyne. Mirė kovo 6 
d. Kings County ligoninėje. 
Laidojama šešt. kovo 10 d., 
10 vai. mišiomis iš šv. Jurgio 
bažnyčios į Šv. Jono kapines. 
Pašarvota namuose. Paliko 
dukterį Oną Mitkus ir sūnų 
Antaną.

(Taksų Specialistas!
j (Tax Specialist)
I Lietuvis akountentas atlie-l 
|ka įvairius reikalus taksų j 

srityje: "
| Taxes for property assessments!
5 affecting individuals, partner-ships j 
land Corporation are given special! 
| attention. |

Home office address
| Stanley P. Zubawicz |
j Vakarais ir sekmadieni visą dieną, j 

111 Ainslie Street,
Brooklyn, N. Y. | 

i Tax Attorney and Accountant. Į

Geri, pigūs, patogi 
mai. Gerose vietose.| 
navimas teisingas.

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

Kreipkite^

Joseph Vastui
Real Estate Insura

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

Clement Vokei
Advokatas

47-40 — 74thStn
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jo japon
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r ■ savaitės „A-

BET]

Kovo 2 d., baigdamas 
nos darbą, dirbtuvėje staiga 
susirgo ir už valandos laiko 
dirbtuvės raštinėje mirė Vin
cas Cikana, gyv. neseniai įsi
gytam nuosavam name, 70 
Grant Ave., Cypress Hills, 
Brooklyne.

Paliko dideliam nuliūdime 
savo mylimą žmoną Viktori
ją, vedusį sūnų su žmona, 
vieną anūką ir daug draugų. 
Iškilmingos gedulo pamaldos 
atlaikytos Apr. par. bažny
čioje, iš kur velionies kūnas 
buvo nulydėtas į Šv. Jono ka
pus kovo 6 d. Patarnavo 
grab. Shalins.

VIEŠI JŪREIVIS

savoŠiomis dienomis pas 
tėvelius vieši jūreivis Simo
nas Jakupčionis. Pakelyje į 
Brooklyną iš San Francisco 
buvo sustojęs Pittsburghe, 
kur aplankė savo jaunesnę 
sesutę, lankančią seselių 
pranciškiečių akademiją.

Simono brolis Alfonsas Ja
kupčionis, seržantas, yra kur 
nors užjūryje. Apie Brookly
no ir apylinkės lietuvių gyve
nimą jis kas savaitę gauna 
žinių iš „Amerikos”, kuri jį 
reguliariai lanko.

Wasyl Chernik, 35 m. am
žiaus, gyv. 79 Jackson Ave. 
Mirė penktadienį, kovo 2 d. 
Palaidotas kovo 5 d. Buvo pa
šarvotas Garšvos koplyčioje.

Antanas Vaitenis (Whita- 
nis), 37 metų, gyv. 23 E. 17 
St., Brooklyne, mirė savo na
muose kovo 2 d. Palaidotas 
kovo 6 d. iš Angelų Karalie
nės par. bažnyčios.

Nuliūdime liko jo žmona 
Marijona, sūnus Ronaldas, 
tėvai, trys broliai ir sesuo.

Visomis laidotuvėmis rū
pinosi graborius J. Garšva.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

duoti namus, arba kai reika
linga apdrauda (insurance), 
malonėkite kreiptis žemiau 
pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway Stoties)
Tel. Virginia 7 - 1896

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš
lyginimų, plasteriavlmą, šaligat
viu cementavimą ir kt. darbus.

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

RS

LIETUVIŠKA

ALUDEI
Karšti Užkandžiai

KASDIEN
Patogi Vieta UžėM

Su MOTERIMS I
DIDELIS PASIRINKIMU

VISOKIŲ GĖRIMU 1

JUOZAS ZElM(
47 7 Grand Streel

Brooklyn, N. l\

HAvemeyer 8-0259

FOTOGRAFE
65 - 23 GRAND AVB®

Maspeth, N. Y. j
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