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Kovo mėnuo yra Amerikos Raudonojo Kryžiaus mėnuo. 
Jo metu yra vedamas Karo Fondo vajus.

Aukoti yra prašomi visi gyventojai. Visi yra kviečiami 
prisidėti pagal savo pajėgumą.

Lietuviai raginami aukoti per savo vajaus komitetus. 
Kur jų nėra, aukokite per lietuvių draugijas.

Jei kam patogu aukokite per „Ameriką”. Mūsų įstaiga 
mielai patarnaus.

Liko tik dvi savaitės iki vajaus užbaigos. Nebūkime pas
kutiniai. Aukokime dabar!

JAPONIJOS MIESTAI LIEPSNOSE
Pereitos savaitės pabaigo

je Jungtinių Amerikos Vals
tybių karo aviacijos bombo
nešių daliniai pradėjo daž
niau ir daugiau bombarduoti 
Japonijos sunkiosios pramo
nės centrus ir karo bazes.

Tarp kitų didesnių Japoni
jos miestų sunkiai nukentė
jo japonų sostinė Tokio, ku
ri dvi dienas iš eilės buvo 
bombarduojama. Tokio gais
rai buvo matyti už keletos 
šimtų mylių. Lakūnai, daly
vavę Tokio ir Nagoj a bom
bardavimuose, sako, kad abu 
miestai nakties metu atrodė, 
kaip „ugnies jūra”.

Manoma, kad Japonijos 
miestų ir karo bazių nuolati
nis bombardavimas reiškia 
alijantų pasiruošimą dides
niems ir svarbesniems žy
giams prieš Japoniją.

Nauji pranešimai iš Guam 
salos sako, kad mūsų karo 
aviacija Pacifike bombarda
vo antrą didžiausią Japoni-

jos miestą ir pramonės cen- 
trą-Osaka.

Trečiadienį 300 mūsų di
džiųjų bombonešių — Super
fortress tipo lėktuvų — ant 
Osakos miesto išmetė per 
2,000 tonų bombų.

Osakos miestas, anot la
kūnų, pavirto pragaru. Jis 
visas buvo paskendęs liepsno
se.

Osakoje prieš karą buvo 
per 15,000 dirbtuvių, o karui 
prasidėjus dirbtuvių skaičius 
Osakoje žymiai padidėjo.

Streikas Eina
Ir Hollywoodc

Dėl ginčų, kilusių tarp 
dviejų darbo unijų, apie 15,- 
000 žmonių Hollywoodo fil
mų pramonėje liko be darbo.

Streikas palietė net pen
kias didžiausias Hollywoodo 
filmų studijas.

BETHOVENO GIMTINE LIKO SVEIKA
Gauta žinių, kad Lietuvo

je mirė prof. Mykolas Roe
mer, buvęs ilgametis Lietu
vos universiteto rektorius, 
Vyriausio Tribunolo teisėjas, 
daugelio knygų autorius. Bu
vo jis 65 metų amžiaus.

Velionis niekada nelaikė 
savęs lietuviu. Jis buvo Lie
tuvos lenkas, ištikimas Lie
tuvai. Jaunystėje buvo arti
mas Pilsudskio draugas. Vė
liau jų draugystė nutrūko.

Dėstydamas teisę, jis buvo 
aiškus jėgos šalininkas. Jo 
moksle jėga buvo svarbusis 
teisės šaltinis ir teisės kūri
mo veiksnys. Tokia jo pažiū
ra leido jam lengvai išaiškin
ti neteisėtu keliu paskelbtos 
konstitucijos galią ir net tei
sėtumą.

Bet buvo jis tikrai įdomi, 
aukštos kultūros asmenybė. 
Šiandie bolševikai mėgina jį 
pasisavinti ir padangėsna 
kelti kaip savo žmogų. Bet 
dar lūktelkime. Istorija bus 
teisingesnė sprendėja.

Naujas Išlipimas 
Mindanao Saloj

Šią savaitę išlaipinti Min
danao saloje, Filipinuose, 
mūsų kariuomenės daliniai 
ties Zamboanga, tuojau už
ėmė keliolika apgyventų sa
los vietų ir prasiveržė iki ja
ponų aerodromo, kurį tuojau 
paėmė.

Iš Manilos praneša, kad 
mūsų kariuomenės išlaipini
mas Mindanao saloje, paly
ginti, buvo nesunkus. Matyti, 
japonai ten puolimo nesitikė
jo-
P Mindanao salos aerodro
mas žymiai palengvins mūsų 
kariuomenės veiksmus Fili
pinuose.

Reino Gynimas Pralaužtas - - - - - - - - * _ _
Marinai Baigia 

Valyti Salą
Iwo Jima saloje, kur iki 

šiol visą laiką ėjo dideli mū
šiai tarp mūsų kariuomenės 
ir japonų, dabar kautynės 
jau artinasi į galą. Paskuti
niai japonai, kurie sulindo į 
kalnus ir urvus, bando laiky
tis ko ilgiausiai, bet mūsų 
marinai juos baigia naikinti.

Didesnė dalis salos jau ma
rinų rankose. Mūsų lėktuvai 
taip pat jau skraido nuo dvie
jų salos aerodromų.

NORI PARKVIESTI GEN. MACARTHUR

Naciai Ruošiasi 
Norvegijoje

Iš Stockholm© praneša, 
kad šiomis dienomis vokie
čių karo vadovybė įsakė vi
siems savo karo aviacijos 
skyriams Norvegijoje tuojau 
pertvarkyti savo organizaci
jas ta prasme, kad bet kurią 
dieną būtų pasiruošę oro ir 
sausumos kautynėms.

Aerodromų vadovybės tu
rinčios taip susitvarkyti, kad 
visas lėktuvų aptarnavimas 
galėtų būti atliktas vietoje.

Švedijoje spėliojama, kad 
jeigu alijantai užimtų visą 
šiaurinę VokieJ^a. Xai vokie
čiai vis dar kariautų Norve
gijoje.

PAGERBIA AM. KARIUS

Paryžius. — Prieš kurį lai
ką Prancūzijos karo vadovy
bė pagerbė 114 Jungtinių A- 
merikos Valstybių kariuome
nės karininkų ir kareivių, 
ypač Pirmosios armijos na
rių, kurie pasižymėjo Pran
cūzijos išlaisvinime.

Kovo 12 d. senatorius Taft 
siūlė Kongresui parkviest! į 
Washingtoną vyriausią ka
riuomenės vadą Pacifike gen. 
MacArthur, kad sudarytų 
planus galutinai sunaikinti 
japonus Pacifike.

Taft nurodė, kad gen. Mac- 
Arthur yra geriausias karo 
vadas Pacifike ir jis turėtų 
dalyvauti mūsų karinės stra
tegijos nustatyme Pacifike. 
Kaip tik šiuo metu Washing
tone eina pasitarimai dėl ka
ro Pacifike ir dėl ateities ka
ro strategijos.

Kalbama, kad būsimiems 
karo žygiams Pacifike vado
vaus tiktai vienas asmuo — 
vienas karo laivyno admiro- 
las ar^vjenąs. generolas. Kai 
kurie nori, kad admirolas 
vadovautų, kiti nurodo, kad 
sausumos veiksmuose turėtų 
vadovauti generolas, nes pa
skutiniai karo žygiai prieš 
japonus būsią grynai sausu
mos veiksmai.

Daugelis Washingtone ma
no, kad visoms sausumos ir 
jūrų jėgoms Pacifike turėtų 
vadovauti gen. MacArthur, 
kuris iki šiol geriausiai pasi
žymėjo prieš japonus.

Paryžius. — Associated 
Press praneša, kad tūkstan
čiai mūsų kalf^'nenės yaka- 
ruose dieną ir naktį keliasi 
per didžiąją ir sriaunią Rei
no upę, kuri, vokiečių karo 
vadovybės manymu, turėjo 
atlaikyti Sąjungininkų ka
riuomenę vakaruose per kelis 
mėnesius.

Gen. Hodges vadovauja
mos Pirmosios armijos dali
niai pirmieji pasiekė Reino 
upę. Puolimas buvo toks štai-

Hitleris Ragina 
Kovoti Iki Galo

Šios savaitės pradžioj, kai 
Amerikos kariuomenė persi
kėlė per Reino upę vakaruo
se, o rusų kariuomenė persi
kėlė per Oderio upę rytuose, 
Vokietijos kancleris Hitleris, 
visuotinės karo tarnybos į- 
vedimo 10 metų sukaktuvių 
proga, kalbėjo į Vokietijos 
gyventojus, pripažindamas, 
kad „laimė atsuko nugarą 
Vokietijai”, ragino visus gy
ventojus kovoti iki galo, „iki 
alijantai pavargs ir išsiblaš
kys”.

gus, kad vokiečiai nespėjo 
sunaikinti Remagen tilto per 
Reiną, per kurį mūsų kariuo
menė tuojau perėjo ir veržė
si gilyn į Vokietiją.

Dabar, anot pačių vokie
čių pranešimų, jau apie 70,- 
000 mūsų kariuomenės persi
kėlė per Reiną ir įsiveržė sep
tynias mylias gilyn į Vokie
tiją už Reino upės.

Tie patys vokiečių prane
šimai sako, kad amerikiečiai 
per Reino upę pastatė keletą 
pantotinių tiltų, bet mūsų ka
ro vadovybė skelbia, kad iki 
šiol tik vienas pantoninis til
tas pravestas per Reiną.

Remagen ir kitus tiltus 
nuolat puola vokiečių aviaci
ja, bet iki šiol tų puolimų re
zultatai buvo beviltiški. Mū
sų karo aviacija tiltus nuola
tos saugo.

Vokiečių radijas skelbia, 
kad amerikiečiai ne tik til
tus naudoja, bet paskutiniu 
laiku pradėjo perkelti per 
Reiną kariuomenę ir karo 
medžiagą mažais laivais, ne
žiūrint, kad Reinas dabar ge
rokai patvinęs ir labai sriau
nus.

Kai kurie įvykių aiškinto
jai sako, kad dabar mūsų ka
riuomenei kelias į Berlyną 
jau atidarytas.

BERLYNAS BCSLĮS TIK GRIUVĖSIAI

NACIAI VĖL PAKEITĖ VADOVYBĘ

Bonn miestas Vokietijoje, 
kur gimė garsus kompozito- 

' rius Bethovenas ir kurs da
bar Sąjungininkų rankose, iš
liko beveik sveikas.

Miestelis gerokai apdaužy
tas bombų, bet visas gyveni
mas miestelyje eina kaip pa
prastai: veikia bankai, atda
ros krautuvės, yra nemažai 
maisto ir prekių.

Vokiečių kariuomenė iš to 
miestelio taip greitai bėgo, 
kad užmiršo net išgabenti pi
nigus iš vietinių bankų, apie 
8,000,000 markių. Iš viso 
miestelio gyventojų tik apie 
1,000 pabėgo su vokiečiais.

Bonno universitetas, ku
riame mokėsi Vokietijos a- 
ristokratija, pusiau sunaikin
tas, Mieste civilinę tvarką 
kol kas prižiūri pačių vokie
čių palicija, taip pat miesto 
administraciją.

Mūsų Nuostoliai 
Vakarų Fronte

Chicago. — Įvairūs šalti
niai praneša, kad nuo mūsų 
kariuomenės išlaipinimo 
Prancūzijoje iki šiol priešai 
sunaikino 6,200 mūsų karo 
tankų, 34,250 visokios rieda
mosios medžiagos, 166,900 
šautuvų, 23,000 bombasvy- 
džių.

Sunaikinti tankai vieni 
kaštavo Jungtinėms Valsty
bėms apie $200,000,000. Kita 
sunaikinta medžiaga kaštavo 
apie $300,000,000.

ŽUVĘ KARIAI

Šis mėnuo — Raudonojo 
Kryžiaus mėnuo. Aukok savo 
auką nuoširdžiai — gausiai!

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

Pilypas Petronis iš Brook
lyn, N. Y.

B. Račas iš New York, 
N. Y.

Petras Kalitkevičius iš 
Chelsea, Mass.

Jonas Dorša iš Chicago, 
Ill.

Serž. Bruno Norkus iš Chi
cago, Ill.

William R. Kizis iš Chica
go, Ill.

Lt. Leonas Belskis iš Chi
cago, Ill.

Kazys S. Augustinas iš 
Chicago, Ill.

Kiek pavėluotos žinios iš 
Šveicarijos skelbia, kad prieš 
savaitę vokiečių maršalas 
Von Rundstedt, buvęs vy
riausias karo vadas vakarų 
fronte, Hitlerio pašalintas, o 
jo vietoje paskirtas gen. Mo
del.

Nors vokiečiai šio praneši
mo iki šiol nepatvirtina, bet 
vokiečių generalinio štabo 
pranešimuose minimas gen. 
Model vardas, vietoj maršalo 
Rundstedt. Kiti pranešimai 
sako, kad maršalas Runds
tedt esąs sužeistas.

Žiniomis iš Maskvos, Fins
terwalde, kur Hitleris turėjo 
lankytis, policija patyrė apie 
sąmokslą nužudyti Hitlerį. 
Išdavoje to, Hitlerio atsilan
kymas buvęs atidėtas.

Kruppo Fabrikai 
Esą Sunaikinti

Žiniomis iš Šveicarijos, di
džiosios vokiečių Kruppo a- 
municijos dirbtuvės ir plieno 
liejyklos Esuose, kur anais 
laikais dirbo nemažai lietu
vių emigrantų, dabar visai 
sunaikintos.

Iš Berno, Šveicarijos, pra
neša, kad Esu miestas dega 
be paliovos. Bombardavimuo
se žuvo apie 30,000 žmonių. 
Likusieji Esu gyventojai iš
bėgę į Vokietijos rytus.

Sausio 8 dienos švedų „Go- 
tebqrgs Posten” spausdina 
neseniai iš Vokietijos sugrį
žusio keleivio įspūdžius. Mi
nėtas keleivis tvirtina, kad 
Amerikos lakūnai visiškai 
išardė Stettiner Bahnhof, di
džiausią Berlyno stotį. Są
jungininkai kelis kartus puo
lė šią stotį, bet tiktai pa
skutinį kartą viską išgriovė. 
Išgriauta ne tiktai stotis, bet 
ir jos apylinkėse buvę pasta
tai.

Minėtas keleivis taip pat 
tvirtina, kad stoties vokiečiai 
nesutaisė, bet padėjo platfor
mas ir atnaujino geležinkelių 
judėjimą. Jis sako, kad iki 
šio meto sąjungininkai neiš
griovė Dresdeno ir Dancigo. 
Šio miesto sritin sutraukta 
daug atbėgėlių iš Pabalčio 
kraštų ir Olandijos. Jie dirba 
uoste ir prie kelių.

Vokietijoj civilinių gyven
tojų judėjimas labai suvar
žytas. Trumpesnių linijų

traukiniai ateina laiku, bet 
ilgesnėm linijom Įabąi sum 
ku keliauti.

Vokiečiai esą įsitikinę, kad 
Himmleris turi daugiau ga
lios, negu pats Hitleris.

Kariai iš Europos rašo, kad 
bombardavimas Vokietijos 
miestų baisus; iš Vokietijos 
ir Europos nieko neliksią. 
Griūvėsiu krūvos — daugiau 
nieko.

Derybų Gandai 
Be Pagrindo

Šiomis dienomis Italijos 
spaudoje buvo paskelbta, kad 
tarp Vatikano ir Rusijos pra
dėtos derybos sudaryti su
tartį.

Dabar iš Vatikano prane
ša, kad jokių Vatikano dery
bų su Sovietų Rusija nebuvo 
ir nėra.

RUSAI SKINA KELI Į BERLYNAN -------------------- 4
Vokiečių Nuomones

Iš Haelsingborg, Švedijos, 
pranešama, kad Vokietijos 
vyriausybės pareigūnai spė
lioja, kad karas Europoje ne
gali tęstis daugiau kaip vie
ną ar du mėnesius. Tuo tar
pu Vokietijos kaimiečiai įsi
tikinę, kad karas nesitęs il
giau vieno mėnesio.

■ Atgabenti iš Vokietijos į 
Švediją repatrijantai anglai 
ir amerikiečiai belaisviai, ku
rie, išbuvo Vokietijoje per 
dvejis metus ir daugiau, tvir
tina, kad paprastieji Vokieti
jos gyventojai įsitikinę, kad 
Vokietijos kariuomenė negali 
daugiau laikytis, kaip vieną 
mėnesį.

Kai kurie vokiečiai mūsų 
belaisviams Vokietijoje yra 
pareiškęs „mes ilgiau negali
me atsilaikyti”. Vokiečiai 
esą ypač negalį ilgiau pakęs
ti mūsų lėktuvų bombardavi
mų.

Londonas. — Šią savaitę 
rusų kariuomenė rytų fron
te persikėlė per Oderio upę 
ir pradėjo didįjį Berlyno puo
limą. Maršalo Žukovo kariuo
menės daliniai paėmė Kues- 
trino ir Frankfurto miestus. 
Skelbiama, kad iki šiol per 
Oderio upę perkelta per 100, 
000 rusų kariuomenės.

Kiti rusų kariuomenės da
liniai pasiekė Danzigo ir Gdy
nės miestus. Dabar abiejuose 
miestuose eina kautynės. Ap
skaičiuojama, kad Danzige 
ir Gdynėje yra apie 100,000 
vokiečių kariuomenės. Ten 
mūšiai, matyti, bus dėl kiek
vienos gatvės, dėl kiekvieno 
namo.

Iš Maskvos praneša, kad 
Lenkijos Liublino miestas 
dabar daugiau prancūziškas, 
negu lenkiškas. Girdi, mieste 
apsigyveno daugybė buvusių 
prancūzų belaisvių, kurių 
dauguma norį Liubline pasi
likti gyventi.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

STALINO PARAŠAS

Dabar turime paties Stalino parašą po Atlanto čarterio 
principais, kaip jie yra pakartoti Krymo konferencijos pa
reiškime.

Tai trečias kartas, kada Rusija prisideda prie Atlanto 
Čarterio. Pirmą sykį tai buvo padaryta 1941 metų rugsėjo 
mėnesį per Sovietų ambasadorių Maiskį, antrą — 1942 me
tais sausio 1 dieną Rusijai priimant Jungtinių Tautų de
klaraciją, kurion yra įtraukti Atlanto Čarterio dėsniai.

Kryme po Atlanto Čarterio principais, šalia prezidento 
Roosevelto ir ministerio pirmininko Churchillio, savo ran
ką, padėjo ir Stalinas, absoliutus daugelio milijonų žmonių 
gyvybės ir mirties viešpats, seniausias naujųjų laikų dik
tatorius.

Ką gi Stalinas pažadėjo, dėdamas savo parašą?
Tarp kitų dalykų, jis pažadėjo, drauge su Rooseveltu 

ir Churchilliu, išvaduotuose kraštuose žmonėms padėti „įsi
steigti demokratines institucijas pagal jų pačių (žmonių) 
pasirinkimą”.

Jis pažadėjo „grąžinti suverenines teises ir savo pačių 
valdžią tiems žmonėms, kurie per agresorių tautų smurtą 
buvo to nustoję”.

Jis pažadėjo kaip galima anksčiau tuose išvaduotuose 
kraštuose laisvus rinkimus sudaryti vyriausybėms, kurios 
būtų paremtos visais demokratiniais krašto sluoksniais.

Pakartodamas „tikėjimą Atlanto Čarterio principais”, 
jis drauge su Churchilliu ir Rooseveltu, bendradarbiaujant 
laisvę mylinčioms tautoms, pažadėjo sukurti pasaulio tvar
ką pagal įstatymą, kur bus „visai žmonijai taika, saugu
mas, laisvė ir bendra gerovė”.

Taip Stalinas prieš visą pasaulį pažadėjo grąžinti lais
vę kraštams, kurie yra agresorių auka.

Viena iš tokių agresijos aukų yra Lietuva. Jei Stalinas 
mano vykdyti savo iškilmingai duotus pažadus, jis turi nie
ko nelaukdamas Lietuvai ir kitiems Baltijos kraštams grą
žinti laisvę, leisti patiems valdytis demokratiniu būdu „pa
gal pačių žmonių pasirinkimą”.

Po visa tuo Stalinas pasirašė Krymo Konferencijoje, 
Atlanto Čarterio dėsnius, čia dviejų kelių 

nėra: arba jis atsisako nuo Lietuvos užgrobimo, arba jo 
parašas po Krymo pareiškimu tėra didžiausias akių mul
kinimas, spiovimas į pasaulio sąžinę ir savo paties ir visos 
Rusijos garbės teršimas.

Stalinas ir jo pasekėjai tegul nemano, kad pasaulis jau 
neteko dalykų vertės supratimo.

Kiekvienas lietuvis Lietuvoje žino, kas yra laisvė, kas 
yra laisvi rinkimai, kas yra savo vyriausybė, kas yra taika 
ir visos žmonijos gerovė, ir kas yra būti agresoriaus auka.

Ir žino, ką žada Atlanto Čarteris. Jis Amerikoje įtrauk
tas į mokyklų knygas. Jeigu jis nebus vykdomas, ne tik 
bus apvilti kiti kraštai, bet ir užnuodyta jaunųjų amerikie
čių siela, nes štai jiems mokyklos suole parodomi kilnūs 
tautų principai, bet kas iš jų, jei jie bus nevykdomi!...

Sovietai, išsisukinėdami sako, kad Atlanto Čarteris 
netaikomas Baltijos kraštams, nes jie buvo okupuoti prieš 
Čarterio paskelbimą. Bet jei šiokį aiškinimą priimti, tai 
šiandien nerastum laimingesnio žmogaus už Hitlerį, nes 
prieš Atlanto Čarterio pagarsinimą jis jau valdė beveik 
visus Europos kraštus, neišskyrus nė Rusijos dalies.

Lietuva iš savo skaudžios praeities žino, ką reiškia ru
sų parašai ir sutartys. Užpuldami Lietuvą, jie sulaužė ke
lias sutartis, po kojų pamynė paties Stalino ir Molotovo žo
džius, kad Lietuvos nepriklausomybei negresia pavojus.

Bet Stalinas turėtų suprasti, kad po kilniais pareiški
mais, šalia Roosevelto ir Churchillio, jis savo parašą padėjo 
ne pasauliui apgaudinėti ir žmonėms juokinti. Nuo jo pa
žadų tesėjimo ar netesėjimo daugiausia priklauso, koks 
bus naujasis pasaulis — paremtas teisingumu ir tvarka, 
arba melu, apgaule, agresijomis, krauju, išdavystėmis. Jei 
naujasis pasaulis bus remiamas teisingumu, tvarka ir lais
ve, kaip pats Stalinas pasirašė, tai pirmas žingsnis ta link
me yra grąžinti laisvę ir nepriklausomybę Lietuvai su kito
mis Baltijos šalimis.

Tuo tarpu regime priešingus dalykus. Lietuva perse
kiojama ir naikinama, kaip ligšiolei. Žmonės ten su nerimu 
klausiasi: kur dingo Atlanto Čarterio principų vykdymas?

To pat klausiasi ir daugelio kitų kraštų žmonės, kurių 
tikėjimas buvo sudėtas Atlanto Čarterin.

„Sign” žurnale Leon Dennen, neseniai lankęsis Balka
nuose, rašo: „Balkanų gyventojai jaučia, kad sąjungininkai 
juos išdavė. Vidutinis bulgaras ir jugoslavas tikėjo Wa
shingtone, Londone ir Maskvoj duotais pažadais, kad kai 
jų šalys bus išvaduotos nuo vokiečių, tai ir jis pats bus 
išlaisvintas ir galės naudotis laisve, kaip paskelbta Atlanto 
Čartery... Nacis prispaudėjas buvo išvarytas, bet jo vietoj 
atsirado gaujos smurtas ir riaušės. Pro šautuvų triukšmą 
ir politinių demagogų iškalbą labiau ir labiau girdėti bevil
tiškas klausimas: „Kas atsitiko su Atlanto Čarteriu? Kur 
yra didysis Rooseveltas, mažų tautų globėjas ir gynėjas?”

Jie taip klausia, vietoj Atlanto Čarterio laisvių gavę 
Maskvos diriguojamas diktatūras, komunistų viešpatavimą.

Paskutiniai įvykiai Rumunijoj irgi nieko gero nežada. 
Ten Maskva pasiuntė savo agentą Višinskį, vieną iš tų, kur 
Baltijos Valstybių laisvę laidojo. Nors Krymo konferenci
joj buvo nutarta kilusius neaiškumus Europoj spręsti ben
dromis Anglijos, Amerikos ir Rusijos pastangomis, štai, 
nežiūrint gražių pažadų, Stalinas Rumunijoj šeimininkauja 
vienas ir dar siunčia ten tuos pačius vyrus, kurie jau yra

1939 m. pavasarį ir vasarą, 
kuomet britų ir prancūzų dip
lomatai derėjosi Maskvoje dėl 
sutarties Vokietijos imperia
lizmui pažaboti, Lietuvoje 
tekdavo girdėti rimtų nuo
monių, tvirtinančių, kad Sta
lino režimas greičiau susitars 
su giminingu Vokietijos na
cizmu. 1939 m. gegužės 31 d. 
didžiausias ir puikiai pain
formuotas Lietuvos dienraš
tis „Dvidešimtas Amžius” į- 
dėjo ilgą įžanginį straipsnį, 
įrodinėjant, kodėl Rusija su 
Vokietija susitars; būtent: 
abiejų šių valstybių vadai 
pirmon vieton stato Centri
nės1) Europos pasidalinimą. 
Ogi diktatoriams nuo amžių 
jau yra įprasta svetimas že
mes dalintis. Diktatorių var
dai keičiasi, bet jų imperialis
tinės ambicijos pasilieka.

Vokietija norėjo ko grei
čiau karą pradėti, bet ji būti
nai norėjo bent pradžioje tu
rėti saugias sienas Rytuose. 
Tad ji nesigailėjo Rusijai 
gražių teritorinių dovanų. 
1939 m. vasarą Kaune buvo 
rimtų nuomonių, kad pasida
linimo linija tarp Stalino ir 
Hitlerio Baltijos valstybėse 
eis pagal Dauguvos upę, t. y., 
maždaug pagal seną Lietuvos 
ir Rusijos ribą 1721-1795 m. 
Tuo būdu Estija ir šiaurinė 
Latvija būtų tekusi Rusijai, 
ogi Lietuva ir pietinė Latvi
ja būtų tekusios Vokietijos 
interesų sferon, šitų projek
tų akivaizdoje, Lietuva 1939 
m. vasarą labiau tikėjosi ir 
bijojo Vokietijos okupacijos. 
Ši padėtis tęsėsi iki Lenkijos 
padalinimo 1939 m. rugsėjo 
mėn.

Šių dalybų pirmas projek
tas buvo paskyręs Rusijai 
daugiau kaip pusę Lenkijos 
teritorijos, iki pat Vyslos ir 
iki Varšuvos. Bet po antros 
Ribbentropo kelionės Mask
von sekė antras lenki jos pa
sidalinimo2) projektas (1939 
m. rugsėjo 29 d), kuriuomi 
Rusijos riba buvo nukelta 
kiek toliau į Rytus iki Bugo 
upės, šiuomi antru projektu 
Rusija nustojo 5 milijonų gy
ventojų pačiame Lenkijos 
centre ir už tai gavo kompen
saciją — pietinę Latviją ir 
Lietuvą, kartu su apie 3V2 
mil. gyv. Po šio paskutinio 
vokiečių-rusų susitarimo, 
1939 m. spalių pirmose die
nose Lietuva gavo Rusijos 
ultimatumą tuojau įsileisti 
Rusijos garnizonus į gerai pa
rinktas strategines vietas. 
Rusų ultimatumas baigėsi 
spalių 10 d. „sutartimi”, pa
sirašyta Maskvoje.

Rusijos ir Vokietijos visiš
kai apsupta ir izoliuota Lie
tuva, kaip ir jos kaimynės 
Šiaurėje, negalėjo priešintis, 
nes iš niekur negalėjo gauti 
pagelbos. Ji matė, kokio bai
saus likimo susilaukė Lenki
ja, kurios 100,000 nelaimin
gų pabėgėlių užplūdo Lietu
von. Lietuva buvo priversta 
be ginčų ir be derybų priimti 
Rusijos sąlygas, kad nors ku

li Geografiškai centrinę vietą Europoj 
užima kraštai tarp Vokietijos ir Ru
sijos: Čekoslovakija, Lenkija, Lietu
va, Latvija, Estija, Rumunija, Ven
grija.

2)1939 m. rugsėjo pirmoje pusėje Vo
kietija bandė prikalbinti Lietuvą sto
ti karan prieš Lenkiją ir atsiimti Vil
nių: Lietuvos Ministerių Kabinetas 
nutarė griežtai laikytis neutralumo.

riam laikui atidėti artėjan
čias baisias nelaimes. Sutar
timi, galiojančia 15 metų, Ru
sija iškilmingai pasižadėjo 
nesikišti į Lietuvos vidaus 
tvarką, neardyti jos ekono
minės ir socialinės santvar
kos, nenaikinti jos formali
nės nepriklausomybės. Var
gams pasaldinti, Rusija net 
grąžino Lietuvai Vilnių su 
maža dalimi lietuvių apgy
ventų plotų. Rusija gavo tei
sę per 15 metų laikyti Lietu
voje savo garnizonus ir pasi
žadėjo palankiomis sąlygo
mis geriau apginkluoti Lietu
vos armiją. Taipgi, paragra
fu 6-tu: „Abi susitariančios 
šalys pasižada nesudaryti 
jokių sąjungų ar dalyvauti 
bet kokioje koalicijoje, nu
kreiptoje prieš vieną iš susi
tariančių šalių” šis paragra
fas faktinai panaikino savis
tovią Lietuvos užsienio poli
tiką, nes nebeleido Lietuvai 
ieškoti sau paramos kitur.

1939 m. pabaigoje Lietuvo
je buvo optimistų ir pesimis
tų. Optimistai tikėjosi, kad 
Rusija nepanaudos savo gar
nizonų Lietuvai susovietinti. 
Pesimistai gi manė, kad Lie
tuvos likvidacija gali prasi
dėti jau 1939 m. gruodžio m. 
Bet tuo metu Rusija susilau
kė jai netikėtos staigmenos: 
balų ir ežerų apsupta Suomi
ja labai vieningai pasiprieši
no Rusijos agresijai ir ka
ras su Suomija užtruko ke
turis mėnesius. Tai buvo pa
ti pagrindinė priežastis, ko
dėl Baltijos valstybių likvida
ciją rusai atidėjo iki 1940 m. 
birželio 15 d.

Birželio 14 d. Rusija įteikė 
Lietuvai naują ir nepaprastai 
griežtą ultimatumą: tuojau į- 
sileisti neribotą skaičių rusų 
kariuomenės ir sudaryti to
kią vyriausybę, kokios Mask
va nori. Nilo'’1939 m. rudens 
jau buvo Lietuvoje keturi 
stiprūs rusų garnizonai stra
tegiškose vietose: prie Vil
niaus, arti Kauno ir du va
kariniame Nemuno krante 
(Prienuose ir Alytuje). Tai 
nedavė Lietuvai progos net 
bandyti sudaryti bet kokią 
apsigynimo liniją nors tik ke
lioms dienoms priešintis. Bir
želio 15 d. didelė Rusijos ar
mija su daugeliu tankų ir lėk
tuvų visais keliais pasipylė 
Lietuvon. Iš Maskvos atskri
dęs komisaras V. G. Dekano- 
zov greit sudarė komunisti
nę valdžią, priekin pastaty
damas Sovietų agentą J. Pa
leckį. Rusai pirmiausia pasi
rūpino konfiskuoti lietuvių 
mažus bankus, laikraščius, 
radiją. Dabar optimistai ir 
pesimistai suprato, kad ketu
rios draugiškos sutartys 
(1920, 1926, 1934 ir 1939) 
nuėjo niekais ir visi, kas ga
lėjo, pradėjo bėgti Vakarų 
Europon, nors pabėgimas bu
vo sujungtas su dideliais pa
vojais ir nemaloniu priėmi
mu Vokietijoj, kuri tuomet 
palaikė labai draugiškus san
tykius su Rusija.

Rusai už poros savaičių 
paskelbė sovietiško seimo 
rinkimus, kurie turėjo įvykti 
1940 m. liepos 14 d. Rinki
mai buvo pravesti tikrai o- 
rientališku būdu: liepos 11 d. 
buvo nakčia suareštuoti apie 
3,000 politikos ir visuomenes 
veikėjų, redaktorių ir įtakin-

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

PER KRYŽIŲ IR KANČIAS Į
Kalendoriaus pavasaris vi

sai čia pat, tačiau gamta jau 
dvelkia jauna, gaivia nuotai
ka. Pasigirdo pavasario 
paukštelio pirmasis nedrąsus 
čirškėjimas, jis pats dar sle
piasi, lyg gėdytųsi per anks
ti atvykęs. Mano širdis su
krunta, joje kilsta neaiškūs, 
džiugūs ir kutenantieji jaus
mai. Pavasaris... Jis Ameri
koj įdomus savo pradžioje ir 
pabaigoj, kai medžiai ir krū
mai apsikrauna žiedais. Snie
gas sutirpintas, vandens su
varyti į upes ir jūras, laukai, 
tiesa, pilki, bet juose glūdi 
gyvybės ir džiaugsmo galia. 
Žiemos paukščiai judriau

seniau pasirodę kitų kraštų laisvės laidojime. Višinskis 
padėjo ten sudaryti vyriausybę, kuri bus Maskvos vergas.

Viena yra aišku: šiuo keliu eidamas, Stalinas neprisi
deda prie pasaulio laisvės, demokratijos, taikos, gerovės. 
Jis prisideda tik prie naujos vergijos, o tuo keliu į geresnį 
pasaulį nueiti negalima.

Maskva apvylė Baltijos valstybes, apvylė Balkanus, 
apvylė Lenkiją ir kitus kraštus, vietoj laisvės uždedama 
diktatūrą. Bet ar Stalinas mano, kad, dėdamas savo para
šą po Atlanto Čarteriu, jis galės žaisti mulkinimo komedi
ją su Rooseveltu, Churchilliu, daugelio tautų likimu ir viso 
pasaulio laisva ateitimi?

Užtai mes ir sakome, kad laikas imti tikrąją dalykų 
vertę ir, kartą pažadėjus tautoms grąžinti laisvę ir demo
kratiją, reikia savo žodį pradėti gyvenime vykdyti.

R.

gų darbininkų bei ūkininkų 
vadų.

Rinkimams buvo patiektas 
tik vienas komunistinis sąra
šas, kuriame jokių pataisų 
nebuvo leista daryti. Balsuo
ti prieš irgi faktinai nebuvo 
galima. Prieš rinkimus nie
kam nebuvo skelbiama, kad 
naujas „seimas” turės parei
gą panaikinti Lietuvos ne
priklausomybę. Anot dešim
ties naujo seimo narių liudy- 
mo, rinkimuose dalyvavo 
16-18% visų balsuotojų; dėl 
menko dalyvavimo, rinkimai 
buvo dar pratęsti vienai die
nai, t. y. liepos 15 d. Bet Ru
sijos Ambasada Londone ne
žinojo apie šį pratęsimą, to
dėl vieną dieną prieš rinki
mų pabaigą ji paskelbė pra
nešimą, kad 95.51% dalyva
vo rinkimuose; šis iš anksto 
pagamintas balsuotojų pro
centas liko oficialiai Maskvos 
pripažintas. Liepos 21 d. Ru
sijos agentai Dekanozov ir 
N. Pozdniakov davė labai 
griežtą įsakymą naujam sei
mui prijungti Lietuvą prie 
Sovietų Sąjungos, priminda
mi labai liūdną likimą tų, ku
rie Sovieti jo j priešinasi reži
mo generalinei linijai.

Kai užgrobimas buvo jau 
įvykdytas, tuoj prasidėjo so
vietiška kolektyvizacija, kon
fiskavimas visų organizacijų 
(jų buvo apie 6,600) turto, 
likvidavimas įtakingos lietu
vių spaudos ir spaustuvių. 
Tuom pačiu laiku buvo ruo
šiami planai visiškam tautos 
išnaikinimui per masines de
portacijas ir atskyrimą vyrų 
nuo moterų. Lietuva apimta 
jos istorijoj dar nematyto 
siaubo: mirtis visiems stovė
jo prieš akis. Anot oficialaus 
komisaro J. Glušausko pa
reiškimo, Sovietai Lietuvoje 
buvo jau nutarę išvežti į 
koncentracijos stovyklas 
700,000 lietuvių. Vėliau, pa
aiškėjus, kaip baisiai lietu
viai nekenčia rusiško totali
tarizmo, Sovietų autoritetai 
būk nutarę sulikviduoti apie 
75% visų Lietuvos gyvento
jų-

1941 m. pavasarį išnaikini
mo planai jau buvo paruošti 
ir NKVD komisaras Syerov 
išleido smulkmenišką 9 pusi, 
instrukciją, kaip tuos planus 
pradėti vykdyti. Naikinimo 
deportacija prasidėjo 1941 
m. birželio 14 d. Per pirmas 
dvi savaites Lietuva nustojo 
apie 65,000 žmonių.3) žinant, 
kad „sovietinė Lietuva” (su 
Vilnium, bet be Klaipėdos ir 
be Gardino-Lydos) turėjo 
apie 2,900,000 gyv., minėta- 
sai nuostolis sudaro daugiau 
kaip 2% visų jos gyventojų. 
Toliau savo plano rusai nebe
galėjo vykdyti, nes jį sutruk
dė karas su Vokietija ir ma
sinis lietuvių sukilimas.

Lietuvos Raudonasai Kry
žius pajėgė surinkti tik 30,- 
485 ištremtųjų vardus pagal 
rusų dokumentus, rastus jų 
kanceliarijose Lietuvoje, šie 
žmonės buvo deportuoti tarp 
birželio 15 ir 22 d., sutalpi
nant juos į 871 prekių vago
ną. Kai kurie jų numirė nuo

skrajoja, mitingi N1 
labai švelnus, prų< 
saros malonią šilui j mū-

Džiugu būtų, bljįą 
širdies linksmunr' 
grasinanti ateiti 
kilsta iš žiemos m; 
vuoja, klestės iii 
džiaugsis savo g 
žmogau, žmonija^ 
laukia? žadama n 
ka, kitoks gyvej 
kur žengiama, ko j

Pavasario men 
Philadelphijoj m_ 
veikslą, kuris vaiz|;.'A^‘ 
nijos pergyvenama^!®^' 
tą. Senyvas raiteli^ pa
šaus arklio, nuo k 
ta — lekia į prarl 
mus laukia? Ari 
kristumėm į mirtį 
Štai kas pakandaį 
šaknis.

Dar graudesnė š 
Lietuvos padėtie! 
kas su Tavim? Tu

žinoti, kas daugiaus 
akis grįžtant į kapit 
Visų pirma — kr 

Kai pravažiavo Tehe; 
keliui į Maskvą ir tik 
žiai iš Amerikos, Te 
pasirodė kaipo vien? 
džiausiu pasaulio 
kuo jis iš tiesų ir y: 
dien akys šventadiei 
sėjosi ant mažų, vais 
sa, pjūklais, replėm 
apkrautų langų. Ta 
dvokianti skylė kap 
ko pasaulio buvo p 
mas tuščioms Soviet 
gos krautuvėms. Lei 
leiviui p. White paša

„Kas liečia žmc 
taip: Čia ką mes vač 
driskusiu Iranu, 
žmonių, kuriuos me< 
gatvėse, buvo dau 
apsivilkę. Maždaug 
šimtas žmogus buvc 
lais apsitūlavęs, blo; 
mes matėm Rusijoj, 
joj tie skudurai n

nustojai baisenybij ,^0 . jie ^sada
doj. Gal dar ša J gra™ *>;
bos, manydama, ki ' J°J nebuvo elgetų 
ras išbirs ir ateisi" u. sveika savigarba, k

^.kar‘ patiko.ras išgirs ir ateik 
Bet negirdėtis Ta! 
Lietuvos, nežinia, ! 
ve dedasi, nes T 
durys užrakintos,! 
kalti, kad nieks n< 
negirdėtų, kas ten 
darosi. Ta tamsiu! 
doma tenai skaud 
Lietuvos sūnus jį kiek 
baugina, mūsų šir^

ijn darbui

„Tą dieną mes tu

minis- 
įvairių

Juozas

vargo kely, o koncentracijos 
lageriuose jų mirtingumas 
siekia apie 20% per metus. 
Tad iš tų 65,000 nelaimingų
jų ligi 1944 m. galo galėjo 
išmirti jau arti 40,000. Va
karų kultūros žmonės mat 
negali priprasti prie orienta- 
liškos menkos dietos, šalčio, 
nešvarumo ir 14 vai. dienos 
darbo pačiose sunkiausiose 
sąlygose, tad jie miršta ten 
daug greičiau už rusus.

Areštuotųjų ir ištremtųjų 
tarpe 12,000 laikomi politi
niais nusikaltėliais, aiškiai 
neištikimais sovietinei dikta
tūrai. Iš jų 6404) greit buvo 
sušaudyti ar nukankinti, o 
kiti uždaryti į tolimos šiau
rės kalėjimus ir ten laikomi 
visiškame atskyrime: joks 
raštas, jokia pagelba negali 
jų pasiketi. Ir šiandien lietu
vių tauta dar nežino, ar gy
vi dar tebėra tuose kalėji
muose jos garsūs ir populia
rūs vyrai:

Aleksandras Stulginskis, 
Respublikos Prezidentas 1920 
-1926 m.

Garsus enciklopedistas 
prof. Pranas Dovydaitis, Dr. 
Leonas Bistras, Antanas 
Merkys ir prof, A. Voldema
ras, visi keturi buvę 
teriai pirmininkai ir 
partijų lyderiai.

Buvę ministerial
Urbšys, prof. A. Tamošaitis, 
Z. Starkus, K. Bizauskas, V. 
Čarneckis (šie du buvo se
niau Lietuvos atstovai Wa
shingtone), B. Giedraitis, K. 
Skučas, K. Šakenis ir keletas 
kitų žymių politikų. Taipgi 
nežinomas likimas 700 depor
tuotų mokytojų, 300 karinin
kų, daugelio agronomų, ku
nigų, rašytojų ir tūkstančių 
pažangesnių ūkininkų bei 
darbininkų.

Per vieneris metus „tai
kios” rusų okupacijos, Lietu
va nustojo apie 75% savo pi
nigų, apie 500 mil. litų ($83, 
000,000) akcijomis (securi
ties), 20% pačių geriausių 
galvijų ir arklių, o pramonės 
gamyba sumažėjo apie 50%. 
Dėl neturtingo krašto, kur 
beveik nėra didesnių kapita
listų, šie nuostoliai buvo tik
rai pasibaisėtini. Gyvenimo 
standartai buvo numušti į to
kį lygį, kokio nebeatmena 
nei šimtamečiai seneliai.

Kultūros gyvenime sovieti
nis eksperimentas Lietuvai 
gal dar daugiau kaštavo. Di
džiausias nuostolis — tai lik
vidacija pačio kultūringiau- 
sio gyventojų sluoksnio be 
skirtumo religijos ir politi
nių pažiūrų. Nepaprastai nu
kentėjo bibliotekos ir mokyk
los: buvo išleistas įsakymas 
sunaikinti bolševizmui ne
naudingas knygas, iškarpyti 
iš mokyklos vadovėlių patrio
tinius puslapius, naikinti pa
kelėse kryžius ir kitokius re
liginės kultūros ženklus. 
Trumpu laiku buvo sulikvi
duoti visi liberališki mokslo 
ir literatūros žurnalai, sus
tabdyta didžiosios enciklope
dijos leidimas. Kultūros gy
venime užviešpatavo kapų ty
la, gilus liūdesys apėmė vi
sus tautos sluoksnius.

3)E. Kulischer, The Displacement of 
Population in Europe, International 
Labor Office, Montreal, 1943.

skutinę sovietišką 
,.. pas Sovietų Am 
ISI kaipo jo svečiai. I

Johnston tikrai p 
liausią kalbą mūs 
je. Jis padėkojo i 
didelį svetingumą, 
kad jie mums ne ti 
ką geriausią, bet ii 
žadą, kad mes ga 
kur norėsim ir m; 
pageidausim. Kai 1 
tai, kuriuose mes 
jis sakė, nebuvo ai 
mečiams nuo 192t 
m gailėjosi, tai i 
jraeityj užsienieči 
bai įtariami, ir ka 
Rusijos matė. Jis 
ateityje amerikb 
Rusijoj keliauti t 
kaip kad rusai A 

„Ambasadorius 
biai pasakė, kad

■ tume ekonomines 
nes p. Johnston bi 

-savodar- tas į Rusiją kaip 
dėtų gelbėti žudomi^-3'* tu- Taigi, mes ir pr;

„Tuo ir baigia; 
portas apie rusu 
padarau savo is 
turiu pridurti, ka 
bendros pastabos 
nyje, yra grynai 
monė ir negali l 
su mano gera <

'žikentas.

Pasaulyje verda kol 
jama, planuojama,! 
diskusuojama, Lil 
paviršium tyla, vidd 
ma, tamsumoj... da| 
bolševikui tinka. L] 
venančio lietuvio v 
mišimas: džiaugsm 
tis eina imtynėmis! 
mu ir nusiminmu 
kraujas verda dėl d 
nas kitam priešingi 
„Kas čia bus, karį 
Tiksiančių tūkstan 
vių širdzuf-'šapikiai

Jūs, protu, kurni 
stipresnieji broliai 
kiek galit, klebenk! 
gųjų duris, garsiai! 
kad pasaulis išgirąf

išturėjo 
zhdgalė- 
afieat- 
tpriešsep-

hti, kad 
pvmome-' 
pis buvo 
Ltd ture- 
piečių. Ir 
p anglų 
L manie- 
|%pažin' 
123. ar; 
lĖaiiĮ prie-

Lietuviai, dėkit gaF'Hkur 
kas ant tėvynės altoi-igas. 0 
be pinigų pagalbos! s basda
ma varyti organizuj 
tus darbas. Prasidėfl 'spremje- 
vos dienai, nepamilopasikal- 
ir siųskim prašymus 
kad gelbėtų tėvynę! 
kių priešų.

Gražus, judrus pi 
Lietuva suardyta, suį 
gyva skrodžiama, d 
kraujo ašaromis.] 
brangioji, dar valarf 
kels iš kapų mūsų 
milžinai, sugrįš iš Si' 
drų, ir vokiečių stow 
sų vyrai, su jais po 
šaulį išblaškyti bn 
visi sykiu atgaivins^

4)Br. Daunoras, Lietuvis Sovietiniame 
Pragare (A Lithuanian in the Soviet 
Hell, published in Lietuvių Archyvas, 
vol. I, Kaunas, 1942 (p. 105).
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Wyravis-_____________

_ , , . .J® kur turi Anglijoj ir
Tave karsta, skaidriu atsi. ge tautose Tas 
.. Lietuva’ Per kryzilUgali būu taikoma & 
cias j garbę. J oįUpUotai

šiai su Sovietų 
respondentai u 
mūsų demokrat 
akys. Jeigu mes 
sijai atsistatyl 
žmonės turi te 
nūs raportus, i 

fettSIN. |Pasirinktll sPa 
hjj apie tai, ką m 
Ufcke- HSti atatat7* 
h lėtavol pr,val° 
k iie SPkė kad Rusųa tui

l evo kolegų ?° . . ? 
l pagelba atstat

E!*3 tą pramonę, ši 
tr“8“’ taI n.T.idani 
|. <aut sa- 
|N dienas jie 
iN į atsargi- 
1 paiše
le ■
■l; Alinius, -* 
imlius. ______
n]^įTehera-
OPietį tyri- 1944 metais 

George Koehler tu|J^ ~ m6 ^2,748 1 
savaičių tarpe buvo 
tik So- 11-trynukn : - 
įdomu’1'”1

čias į garbę.
sMtų ke- 

tN rašytų
Kaip karo kapelio]Pastik uz- 

ir karininkai sako, d ^je, kurią 
likų karių karo f rod1 Ir tuo jis 
ba labai aukštai stol^hribūtų

Šiemet New York! 
automobilių savinin, 
rado 10,000 daugiau; 
nai.

kurią 
? Ir tuo jis

Netrukus naujasai 
cillin” vaistas bus du 
daktarams civiliams! 
Brooklyne kas mėn| 
džiama 150 bilijonų d 
nicillin vartojamas u' 
kių ligų.

S. W. Allman, Lo; 
les, pardavinėja k 
šikšnosparnius, gyj 
vorus. Už šikšnospai 
na net iki 400 dol., o ] 
ka tik 1 dol. už viei

gaus skeletą. Jis uz | 
nės rendos gauna ii

bai pageidauji
i būtina. Rusija 
nenori iškeist 
skaitytų savo 

Waffle-iame Pasraly3 
'' □no (Užh
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j galia. ---------
judriau saus arklio,

skrajoja, 
labai švelnu 
saros malonią/

širdies linįį

(Tąsa)

Džiugu bį PASIKALBĖJIMAS SU 
širdies linksi INTELEKTU 
grasinanti jį yieną vakarą operoj mū- 

keliauninkas matė kažką 
rdu „Ulug-Beg”, kas yra 
saka apie Tamerlaną ir jo 
kus. Per pertraukas tarp 
ksmų juos nuvedė į puotų 
mbarį. Ten jie susipažino 
‘ smulkaus sudėjimo rusų 

Pavasario t mpozitorium, kuris paruo- 
Philadelphijoj tas primityviškas melo- 
veikslą, kuris? as puikiam baletui. Jo 
nijos pergyy^ tona, patraukli, bet išvar
tą. Senyvas jį šiai atrodanti moteris, ku- 

parašė žodžius ne rusiškai, 
t uzbekiškai, pasisiūlė pa
skinti veikalo turinį.

kilsta iš žie^ 
vuoja, klėstu 
džiaugsis sav0 
žmogau, 
laukia? žada^ 
ka, kitoks 
kur žengiantį

Philadelphia 
veikslą, kinį

tracijos 
igumas 
metus, 
mingų- 
galėjo 
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rienta- 
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lietu- 

ir gy-

ta — lekia į 
mus laukia? j 
kristumėm į Jos anglų kalba buvo nuo- 
Štai kas pakai; di. Jei ji nebūtų pasakius, 
šaknis. d angliškai išmoko Ameri-

DargraudJ’ kur ji vaikYstės metais 
Lietuvos J aleido keletą metų (be abe- 
kassuTaZ rus'J revoliucijos metu),
nustojai bai® išmoko °X‘
doj. Gal dar į 
bos, 'manydami 
ras išgirs ir at 
Bet negirdėtis1 
Lietuvos, neanį 
ve dedasi, nes

- rde( angliškai).
Abu jie labai sudomino.
* yra jauni ir besidomaują 

j itru. Bet kuriam kitam 
ašte jie būtų padarę kar
pas. Atsitiktinai jie išsita- 
, kad kitą sykį jie gyveno 
Įningrade.

pulia-

nskis, 
s 1920

distas 
s, Dr. 
tanas 
įerffa-“'
ninis- 
zairių

uozas 
saitis, 
is, V. 
o So
wa

s', K. 
lėtas 
aipgi 
epor- 
•inin- 

ku- 
mčių 

bei

kalti, kad nieki 
negirdėtų, kasr Kas .gi ^uos atSabeno i ši 
darosi. Ta tans ,saubo £a^ ?
doma tenai sk Amerikiečiai paklausė jų, 
Lietuvos šūdu 
baugina, mūsus
Pasaulyje veiį įvargusiai, čia yra daug 
jama, planuojam edžiagos jos vyro darbui 
diskusuojama, nose vietinių melodijose, o 
paviršium tyla,; Pati yra užimta, nes turėjo 
ma, tamsumoj, mokti uzbekiškai, kad galė- 
bolševikui tinka J 
venančio lietuvi
mišimas: džia^'neris metus.
:is eina imtynėm Lengva apskaičiuoti, kad 
mu ir nusimii i buvo 1937 m., valymo me- 
kraujas verda J is- Tuo laiku žmonės buvo 
nas kitam prieš tremiami už tai, kad turė- 
„Kas čia bus, 4 pažįstamų užsieniečių. Ir 
TNikstan&N^ moteris, su puikia anglų 

 

vių širdaų^įllba didmiesčio manie- 
m, tikriausiai turėjo pažint 

Jūs, proto, b|įUgeiį

jų. Paklausus, ar ji 
važiavo dėl politinių prie- 
sčių, ji atsakė:
— Ne. Mes turim savo dar- 
.. Ir Rusijoj kiekvienas tu-

1 jiems patinka Taškentas. 
Į— Taip, — atsakė ji kiek

rašyti eilėraščius. Jie at
ūžavo į Taškentą prieš sep-

„tai- 
ietu- 
o pi- 
w, 
aud
usių 
onės

kur 
)ita- 
tik-

stipresnieji bit 
kiek galit, kl 
gųjų duris, 
kad pasaulis ii 
dėtų gelbėti žu.|į eįįį (ar važiuoti) ten, kur 
Lietuviai, dėkit
kas ant tėvynėst|įa įaįp yra jaUg kas da- 
be pinigų p 
ma varyti o 
tus darbas.
vos dienai, neplgįį su p Johnston. Po kiek 
ir siųskim praš.'L įko p j pasitraukė ir pa- 
kad gelbėtų tesiūlė šiai moteriai nueiti į sa
kių priešų. pasivaikščioti tarp visų 

Gražus, judre|monių. Kirilov ir augolotas 

 

Lietuva suardyti|iceprem  j eras tuoj sugriebė 

 

gyva skrodžiami^. Johnston į savo tarpą ir 
kraujo aš Įsi ėjo pasivaikščioti, 
brangioji, dar n| Ir čia lengva pamatyti, 

 

kels iš kapų isfad asmeniškas pasitenkini- 

 

milžinai, sugrįšiifnas labai mažai vertinamas, 

 

drų, ir vokiečii]lojalumas partijai, vadovui 
sų vyrai, su jaūįr reikalui — idėjai yra vis- 

 

saulį išblaškyti kas. žmogus turi eiti ten, kur 
visi sykiu atgtejis siunčiamas. Jei kas atsi- 
Tave karšta,

s daugiausiai naudingas. O

ina.
Tuo momentu vicepremje- 
s ir Kirilov priėjo pasikal-

Vytautas Didysis™žinoti, kas daugiausiai kris 
į akis grįžtant į kapitalizmą ?

Visų pirma — krautuvės. 
Kai pravažiavo Teheraną pa
keliui į Maskvą ir tik ką švie
žiai iš Amerikos, Teheranas 
pasirodė kaipo vienas iš di
džiausių pasaulio lūšnynų, 
kuo jis iš tiesų ir yra. šian
dien akys šventadieniškai il
sėjosi ant mažų, vaisiais, mė
sa, piūklais, replėm ir rūbais 
apkrautų langų. Ta mizerna, 
dvokianti skylė kapitalistiš
ko pasaulio buvo priešingu
mas tuščioms Sovietų Sąjun
gos krautuvėms. Leiskim ke
leiviui p. White pasakoti:

„Kas liečia žmones, yra 
taip: Čia ką mes vadinom ap
driskusiu Iranu, didžiuma 
žmonių, kuriuos mes sutikom 
gatvėse, buvo daug geriau 
apsivilkę. Maždaug kas de
šimtas žmogus buvo skarma
lais apsitūlavęs, blogiau negu 
mes matėm Rusijoj. Tik Rusi
joj tie skudurai nėra tokie 
patys — jie visada švarūs ir 
gražiai sulopyti. Be to, Rusi
joj nebuvo elgetų — ten yra 
sveika savigarba, kuri mums 
patiko.

„Tą dieną mes turėjom pa
skutinę sovietišką vakarienę 
pas Sovietų Ambasadorių, 
kaipo jo svečiai. Ir Čia Eric 
Johnston tikrai pasakė ge
riausią kalbą mūsų kelionė
je. Jis padėkojo rusams už 
didelį svetingumą, ir pasakė, 
kad jie mums ne tik davė vis
ką geriausią, bet ištesėjo pa
žadą, kad mes galėsim eiti, 
kur norėsim ir matysim, ką 
pageidausim. Kai kurie mies
tai, kuriuose mes lankėmės, 
jis sakė, nebuvo atdari užsie
niečiams nuo 1926 m. Jei jis 
ko gailėjosi, tai tik to, kad 
praeityj užsieniečiai buvo la
bai įtariami, ir kad jie mažai 
Rusijos matė. Jis tikisi, kad 
ateityje amerikiečiai galės 
Rusijoj keliauti taip laisvai, 
kaip kad rusai Amerikoj.

„Ambasadorius tada sku
biai pasakė, kad mes pradė
tume ekonomines diskusijas, 
nes p. Johnston buvo pakvies
tas į Rusiją kaip biznierius. 
Taigi, mes ir pradėjom.

„Tuo ir baigiasi mano ra
portas apie rusus, ir čia aš 
padarau savo išvadas. Dar 
turiu pridurti, kad tos, kaip ir 
bendros pastabos šiam raši
nyje, yra grynai mano nuo
monė ir negali būti rišamos 
su mano gera draugo .Eric 
Johnston nuomone.

„Bet kokia draugystė su 
Sovietų Sąjunga yra surišta 
su pakankamu mums pavoju
mi, tol, kol Amerikos reporte
riai gaus tokią pat laisvę Ru
sijoj keliauti, kalbėtis su 
žmonėmis netrukdomi šnipų 
ir galės raportuoti į savo 
kraštą su tokia pat politine 
cenzūros laisve, kaip kad jie 
turi Anglijoj ir kitose laisvo
se tautose. Tas taip pat turi 
būti taikoma Europos terito
rijai, okupuotai ar susijungu
siai su Sovietų Rusija. Ko-

SParašė SIMAS SUŽIEDĖLIS Į J®

(Tęsinys)
It koks nusikaltėlis, it tremtinys, Vytau
tas turėjo sprukti iš savo tėvynės, kur bu
vo išgyvenęs jau daugiau kaip 30 metų, 
narsiai kovodamas dėl jos laisvės. Su so
pama širdimi jis jojo tankiais Lietuvos 
miškais, skubėdamas kaskart toliau ir to
liau. Jo užpakalyje, už mėlynų šilų, pasili
ko Vilniaus ir Trakų pilys.

Jo žirgas jį nešė į Mozūrų žemę.

AM. RAUDONOJO KRYŽIAUS VEIKU
Kraujo plazma, chirurgiš- 

ki bandažai, kariams klubai 
— tik čia keli daiktai, ku
riuos jūsų pagelba pristatė 
mūsų kovojantiems vyrams, 
kada rėmėte Raudonojo Kry
žiaus Karo Fondą. Raudona
sis Kryžius parūpina visokių 
pasilinksminimų sveikiems 
ir sužeistiems, teikia pagel- 
bą mūsų vyrų tarnyboje šei
mynoms ir padeda vetera
nams grįžti į civilį gyvenimą.

Taipgi jis turi gerai išvys
tytą programą karo belais
viams, pagal kurią maisto pa
kietai, medikaliniai reikme
nys, knygos, sporto įrengi
mai ir kiti daiktai pasiekia 
Jungtinių Tautų armijų vy
rus, priešo suimtus. Prie šio 
svarbaus darbo prisideda 
YMCA ir kitos įstaigos.

Remkite Raudonojo Kry
žiaus Karo Fondą. Aukokite 
dabar, duokite daugiau!

žiaus vyrai įsteigė „beach
head canteens”, duoti mūsų 
kariams ir kitų valgių.

PADEDA JŪREIVIAMS
Kada jie sugrįžo į Angli

ją po „D-Day” žygių Pran
cūzijoj, Amerikos Raud. Kry
žius davė medikalinę priežiū
rą 33 tautų jūreiviams.

GRYNAS KRAUJAS
Raudonojo Kryžiaus Krau

jo Aukotojų Tarnyba dabar 
pristato ir gryną kraują gin
kluotoms jėgoms. Kraujas 
siunčiamas į karo frontus, 
kur vartojamas vietoj plaz
mos perliejimų.

SKAITYMO MEDŽIAGA
Amerikos Raud. Kryžius 

išsiuntė 2,832,826 knygas ir 
žurnalus nuo 1943 m. ] 
1 d. ligoninių laivams ir už
sienyje.

CIVILIAMS KARO
PAŠALPA

Amerikos Raudonasis Kry
žius parūpino daugiau negu)600 ligoninių darbininkų už- v cn-4 -< r\ r\r\rx i v iuž $110,000,000 karo pašal
pos civiliams užsienyje nuo 
pradžios karo 1939 m. Val
džia davė dalį suvartotų pi
nigų, liekamus pristatė įvai
rios įstaigos ir Amerikos 
Raudonasis Kryžius.

LIGONINIŲ DARBININKAI
Raud. Kryžius turi net 1,-

Jo Darbai
į Lietuvą dažnai jiems būdavo taip pat tik 
maloni pramoga, tartum kokia medžioklė, 
kurioje dalyvaudavo įvairūs Vakarų Eu
ropos pramuštgalviai.

Patekęs į tokį širšyną, Vytautas iš pra
džių turėjo kęsti niekinamas ir užgaulioja
mas. Bet jis buvo kantrus ir ramus.

Giliai paslėpęs pyktį ir panieką, jis mo
kėjęs nusišypsoti ir net maloniai pasišne
kėti. Kryžiuočiai dėl to pamažu atlyžo, o 
kaikurie iš jų, arčiau Vytautą pažinę, įsi
tikino, jog jo gabumai toli juos pranoksta. 
Paskui jie net viešai skelbėsi niekada netu
rėję pas save išmintingesnio ir gudresnio 
vyro kaip Vytautas. Iš tikro, Marijenbur- 
ge jis nesėdėjo rankų sudėjęs ir negaišo 
laiko riterių žaidimuose. Naudodamasis 
kryžiuočių viešnage, Vytautas stebėjo jų 
karius, tyrinėjo jų pilis, domėjosi jų val
stybės santvarka. Taip jis kiaurai pažino 
kryžiuočių gyvenimą, jų apgaules ir nedo
rus įgeidžius. Be to, draugaudamasis su 
kitų kraštų riteriais — su prancūzais, ang
lais, italais ir kt. — ir iš jų nemaža pasi
mokė. Visa tai paskui jam padėjo geriau 
valdyti Lietuvą ir lengviau grumtis su savo 
priešais.

Tačiau jis buvo atvykęs į Prūsus ne mo
kytis, o rengtis į karą su Jogaila. Kryžiuo
čiai iš pradžių mėgino juodu sutaikyti ir 
ramiu būdu išsiderėti daugiau žemių Lie
tuvoje. Bet Jogaila, smarkiai supykęs, kad 
jie remia Vytautą, nutarė atsiimti ir dova
notus Žemaičius. „Visi žemaičiai”, — rašė 
jis į Marijenburgą, — „pasidavė mums ir 
mūsų mielam broliui Skirgailai”. Vokiečiai 
paskelbė jam už tai karą. Tuo būdu pirma 
buvę geri bičiuliai ir drauge kovoję su Kęs
tučiu ir Vytautu, dabar jau susivaidijo.

Vytautas to ir laukė. Kariaudamas su 
Jogaila jis tikėjosi atgauti savo tėvo že- r 
mes. Drauge su kryžiuočiais jis išvyko į | 
Lietuvą 1383 metų rudenį. Nelengva jam ' 
buvo su svetima kariuomene žygiuoti my
limos tėvynės laukais ir miškais! Tiek 
daug kartų kryžiuočiai buvo ją kamavę ir 
skriaudę, o dabar naudojasi dar pačių lie
tuvių nesantaika! Jie traukė’į mūšį, kur 
turėjo susikauti brolis su broliu...

Taip jie atvyko iki Trakų-*?? 1 •
abi pilis. Vytautas, kitados jų valdovas ir 
kunigaikštis, dabar stovėjo Galvos ežero 
krante kaip koks priešas. Pilys smarkaus 
kryžiuočių puolimo neišlaikė ir pasidavė. 
Čia gyvenęs Skirgaila paspruko į Vilnių 
pas Jogailą. Vytautas vėl galėjo nuvykti 
į ramią Trakų ežero salą ir atsiminti ma
lonias ir nerūpestingas praeities valandas, 
gyventas su savo tėvais — Kęstučiu ir Bi
rute. Tėvai jau nebegyveno, o naujas Tra
kų šeimininkas, Skirgaila, buvo daug ką 
čia pakeitęs — pilną pilį buvo gudų pri- 
veisęs. Pirmą kartą Trakų pilis turėjo įsi
leisti taip pat ir kryžiuočius, kurie dabar 
dėjosi jos šeimininkais. Lig šiol jie per
žengdavo jos slenkstį tik kaip belaisviai 
ar svečiai. Tokių netikėtų atmainų buvo 
įvykę po Kęstučio mirties!

Vytautas paliko čia 60 kryžiuočių, o 
pats su magistru ir visa kita kariuomene 
nužygiavo į Vilnių. Tačiau Vilniaus paimti 
neįstengė. Jogaila ir Skirgaila narsiai jį 
gynė, o kryžiuočių kariai buvo jau nuvar
gę ir pritrūkę maisto. Jie turėjo grįžti at
gal į Prūsus, Trakus palikę saugoti nedi
deliam kryžiuočių būreliui. Kai paskui 
jiems niekas nepadėjo, tai po šešių savai
čių Skirgaila atsiėmė ir Trakus. Visas šis 
žygis nuėjo vėjais. Kryžiuočiai, žinoma, 
buvo ir tuo patenkinti, bet Vytautas nie
ko nelaimėjo. Jis turėjo grįžti atgal į prie
šų šalį, kur viešėti buvo taip nemalonu.

Grįždamas pakeliui buvo sustojęs vie
noje kryžiuočių pilyje, netoli Karaliau
čiaus. Čia 1383 m. spalių mėn. 21 d. Vy
tautas priėmė katalikų tikėjimą apsikrikš
tydamas Vygando vardu. Tokį vardą tu
rėjo jo krikštatėvis — kryžiuočių pilies 
viršininkas. Vytautas žinojo krikštą esant 
reikalingą ne tik jam, bet ir visai Lietuvai, 
kuri viena Europoje dar garbino senuosius 
dievus. Be to, ir kryžiuočiai vis įkalbinėda
vo jį krikštytis, nes daug kas jiems prikai
šiodavo, kad jie susidedą su pagonimis. ■ |

Apsikrikštijęs Vytautas gavo valdyti 
kryžiuočių pilį, Naująjį Marijenburgą. Ji 
buvo pastatyta Žemaičiuose, Nemuno sa
loje, ties Dubysos žiotimis, čia dabar rink
davosi Vytauto giminės ir bičiuliai, čia bu
vo pakrikštytas jauniausias jo brolis Žy
gimantas, čia susieidavo ir jam ištikimi 
žemaičių bajorai, su kuriais Vytautas ta
rės apie tolimesnius žygius. Tai buvo lai
kinoji jo prieglauda, kur Vytautas galėjo 
kiek laisviau gyventi. Paskui jis nusikėlė 
dar giliau į Lietuvą, prie pat Kauno, kur 
kryžiuočiai pastatė naują pilį ir ją taip pat 
pavedė Vytautui.

(Bus daugiau)

VYTAUTAS PAS KRYŽIUOČIUS
Lenkų giminaičiai mozūrai gyveno ne

toli Lietuvos, už didelių ir pelkėtų Sūduvos 
miškų. Į jų šalį, dar esant gyvam Kęstu
čiui, buvo nutekėjusi jauniausia jo dukrelė 
Danutė, kurią vedė Mozūrų kunigaikštis 
Jonušis. Išeidama į Mozūrus, ji buvo-pa
krikštyta ir gavo naują, Onos, vardą.

Vytautas pabėgęs iš Krėvos rūsio, slap
tais keliais nusiskubino į šią savo seserį ir 
svainį. Pas juos tikėjosi rasti malonią prie
glaudą ir gauti paramos kovai su Jogaila. 
Bet atvykęs į Jonušio pilį, patyrė visai ką 
kitą. Vytauto sesuo Danutė gal ir labai no
rėjo padėti savo broliui atgauti tėvo že
mes, bet jos vyras tam nepritarė. Jis bi
jojo, kad paskum nereikėtų Vytautui grą
žinti tų žemių, kurias buvo pagrobęs iš 
Kęstučio, kai šis paskutinį kartą ėjo ginti 
Trakų. Vytautui ir jo broliui Tautvylai, 
kuris taip pat atbėgo į Mozūrus, Jonušis 
pasiūlė po nedidelį miestelį ir pareikalavo 
apsikrikštyti. Tautvyla tuo pasitenkino: 
jis apsikrikštijo ir pasiliko gyventi Mozū
ruose, jam paskirtoje vietoje.

Vytautui toks svainio pasiūlymas nepa
tiko. Jis neieškojo svetimame krašte tik 
ramios vietelės, kurią būtų radęs ir pas 
kitus kaimynus, ne pas gimines. Jo širdis 
negalėjo nurimti svetimajame krašte, kol 
jo tėviškėje sėdėjo pusbroliai, taip negra
žiai jį apvylę. Milžino dvasia skatino jį 
nenusileisti ir ginti sumindžiotas savo tei
ses, atsiimti tai, kas iš tėvo jam teisėtai 
priklausė. Pabėgęs kaliniu, jis norėjo grįž
ti į Lietuvą garbingu kunigaikščiu. Iš sa
vo svainio, Mozūrų kunigaikščio tikėjosi 
gauti ne paprastą miestuką, bet nors kiek 

liepos kariuomenės ir iš tėvo pagrobtas žemes. 
Nieko gero negavęs, Vytautas ėmė dairy
tis į kitus kraštus, iš kurių galėtų sulaukti 
paramos.

Bet kas iš tikrųjų galėjo Vytautui pa
dėti, sunkiame varge atsidūrus? Rusai tik 
neseniai buvo pergyvenę sunkias dienas, 
gindamiesi nuo laukinių totorių, kurie 
smarkavo visame jų krašte. Lenkuose ta
da buvo sąmyšiai ir netvarka; jie patys 
po metų kitų kreipėsi į Lietuvą, ieškoda- 
mies čia tinkamo karaliaus. Vieni kryžiuo
čiai, vakarų kaimynai, tada buvo stiprūs 
ir galingi. Vytautui ir ėmė rūpėti jų pa
gelba. Gal ne vieną kartą šią mintį jis vijo 
šalin ir vėl ją susigrąžindavo. Juk kryžiuo
čiai buvo pikčiausi Lietuvos priešai, su 
kuriais nekartą kovos lauke tekdavo grum
tis, kurių maisto sandėlius Užnemunėje 
degino! Jo tėvas Kęstutis visą savo amžių 
su jais kovojo!

Tačiau Vytautui kito kelio tada nebuvo. 
Norėdamas atsiimti savo tėvo palikimą, 
—Žemaičių ir Jotvingių kraštą, — jis tu
rėjo kviestis talkon tuos pačius kryžiuo
čius, su kuriais Jogaila jau seniai bičiulia
vosi. šis buvo jau pramynęs kelią į Prūsų 
šalį, kur Vytautas nukeliavo iš Mozūrų 
krašto. Bet jis nukeliavo ten ne tam, kad 
paskui kam nors keršytų ir spąstus spęstų. 
Jis norėjo tik atgauti savo tėviškę.

Atvykus Vytautui į Prūsus, kryžiuočiai 
jį sutiko šaltai ir išdidžiai. Vyriausias jų 
vadas, vadinamasis magistras, net pasi
juokė juo. „Kodėl tu nepasidavei mums 
tada, kai savo rankose turėjai Vilnių?’ 
prikišo jis Vytautui. — „Dabar neturi 
žemių, nei žmonių”. Aišku, Vytautas 
galėjo nieko kryžiuočiams duoti — jis 
vo bejėgis ir beginklis. Tuo tarpu iš 
gailos jie buvo jau gavę didesnę žemaičių 
dalį, pasižadėjimą pakrikštydinti Lietuvą 
ir sutikimą įsileisti vokiečių kunigus, pirk
lius ir amatininkus. „Ar apsimoka tat rem
ti Vytautas ir pyktis su Jogaila?” — ra
sit, galvojo taikingesnieji kryžiuočiai. Bet 
vyresnieji jų vadai buvo gudrūs kaip žal
čiai. Jie veikiai sumojo, kad naudodamies 
lietuvių nesantaika, galį laimėti daugiau, 
negu Jogaila buvo jiems pažadėjęs. — Vy
tautą jie priėmė ir apgyvendino savo sos
tinėje, Marijenburgo pilyje.

Ši pilis stūksojo Vislos upės žiotyse, ne
toli Baltijos jūros. Tai buvo tvirčiausias 
kryžiuočių lizdas, kur jau antras šimtas 
metų nuolat spietėsi Vakarų Europos ri
teriai, jų talkininkai, čia jiems netrūkda
vo nei skanių valgių, nei pramogų. Žygiai

sienyje. Jie parūpina medi- 
kalę priežiūrą mūsų sužeis
tiems ir duoda informacijas 
apie valdžios parūpinimus ir 
Raudonojo Kryžiaus aptarna
vimą, kada grįžta namon. 
Raud. Kryžiaus medikaliai 
pakietai karo belaisviams ga
li aprūpinti 100 vyrų per mė
nesį.

ELEKTRINĖS LEMPUTĖS
Raudonasis Kryžius išsiun

tė 2,500 elektros lempučių oru 
ir 7,500 laivu Italijon karių 
klubams. Taip pat 100 mažu
čių pianų Raudonojo Kry
žiaus ligoninių poilsio kam
bariams.

KELIONĖMS PAKIETAI
Raudonasis Kryžius kelio

nėms pakietus parūpina su
žeistiems vyrams, kurie ga
benami iš Europos į ligonines 

________ ____ u„.__ namie. Pakeliai turi žurnalų 
respondentai užsienyje yra' saldainių ir visokių reikalin-

A.R.K.

TĖVŲ JĖZUITŲ MISIJOS

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

Chicago, Ill. — Visų šven
tų par., kovo 19 — 25 d. — 
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.

anda Taškente, ten jis gali 
Įūti naudingas visam gyve- 
imui. Ten jis gyventų ke- 
inančiam karštyje, rašytų 
uikias operas, kurias tik uz- 
ekai girdėtų, kalboje, kurią 
ik jie supranta. Ir tuo jis 
tliktų savo dalį, kuri būtų 
reit užmiršta...
KAPITALIZMO PRIEŠIN-
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kelionę į Teheraną, jie seke 
visų iš Rusijos išvažiuojan-

Netrukus nauji čių korespondentų paprotį — 
cillin” vaistas te 
daktarams civilio visas pasaulietiškas gėrybes 
Brooklyne kas l 
džiama 150 bilijtf 
nicillin vartojate' 
kių ligų.

padalinti tarp savo kolegų

(kurių Rusijoj negalima gau
ti). Paliko tik rūbus ant sa
vo nugaros. Ištisas dienas jie 
paslapčiom žiūrėjo į atsargi
nes užrašų knygutes, paiše
lius, popieriui sagutes, atlie
kamas kojines, baltinius, no-

S. W. Allman, 
les, pardavinėja 
šikšnosparnius, ( sin^s, dantimis miltelius, 
vorus. Už šikšnį 
na net iki 400 dot

Atvažiavę atgal į Tehera
ną, jie praleido popietį tyri- 

ka tik 1 dol. uU nėdami save. Tik ką grįžo iš 
___- šešių varginančių savaičių 

socializmo, atskiesto tik So
vietų šampanu. Buvo įdomu

George Koehler 
gaus skeletą. Jis’ 
nes rendos gauna

mūsų demokratijos ausys ir 
akys. Jeigu mes padėsim Ru
sijai atsistatyti, tai mūsų 
žmonės turi teisę gauti pil
nus raportus, iš mūsų pačių 
pasirinktų spaudos atstovų, 
apie tai, ką mes rengiamės 
padėti atstatyti.

Mes privalome atsiminti, 
kad Rusija turi teisių į Eu
ropą, kuri nėra jai priešinga. 
Mes taip pat turim atsiminti, 
kad tuo laiku, kai Amerikos 
pagelba atstato jos sunaikin
tą pramonę, ši pagelba yra la
bai pageidaujama, bet nėra 
būtina. Rusija šios pagelbos 
nenori iškeisti į tai, ką ji 
skaitytų savo saugumu nau
jame pasaulyje.”

(Užbaiga)

gų reikmenų.

„BEACII-HEAD 
CANTEENS”

Trims valandoms po 
mo išlaipinimo Leyte saloje,
Amerikos Raudonojo Kry-

pir-

E. M.

1944 metais New Yorke gi
mė 122,748 kūdikiai, kurių 
tarpe buvo 1,330 dvynukų, 
11-trynukų ir vieneri ketve- 
rukai.

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 ii’ savo kareivio adre
sais, o jūsų mylimasis gaus VY
TĮ kas mėnuo per aštuonis 
nesiūs.

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

me-

’’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”.

Pijus XI
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A. R. KRYŽIAUS VAJUS Rochester,A. L. TARYBA VEIKIA

SUGRĮŽO SUŽEISTAS

POMPĖJOS GALAS

NEW YORKO ĮDOMYB

LANKO MOKYKLAS

Hasimbeinaitč

ta Lūs-

turi 154,1

Tel. DEW. 5136

TVIRTAI SVEIKSTA

TeL POPlar 4110

KARŠTAS ŽAIDIMAS

JAUNA MIRĖ

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS
$80.00 RAUD. KRYŽIUI

TeL REgent 8434.

Karo bonas

mmi

prieš 
Ohio

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ
1945 METŲ MISIJOS

kelių; 1 
važiuoti

^kviečia 
-'omlSd. 
^politi- 
$Scliuyler

Nuliūdimo valandoje praiau 
šauktis prie manes

šams padėti jų sunkiausi 
gyvenimo dienose svetin 
šaly, toli nuo savųjų... | 
ir rūpinasi Bendrasai Am 
kos Lietuvių Fondas. |

K. Pakš

STIPRIAI RENGIASI 
„KAROLIO TETAI”

JAUNIMAS REMIA 
SAVO PARAPIJĄ

— Verbų sekm 
šeštadienį prieš tur 
rapijos salėje vaidii 
jų dramų: „Žydų 
ir „Motinos Širdis.

:i?Apar. 
jstebuvo 
2 kūdikiai: 
iZimondE. 
į Francis 
e Sirtaki,

mal- An. Daniels, Jos 
%: ir Šv. Mi- Cickevičiene, N 

■ ishaoiHtaa. čius, M. Ptašini 
psDievo: želienč, J. Migli 
khMta Miller, 
L, * ciene, Am. Kas 
L Unčiuras, K. Va 
Lgory, K. Reimoi 

kienė, S. Sliwor 
I nienė, Cec. Jon 
ĮM terš, Ant. Letka 
H tonas, Am. I
I 20 dienos ig. Matulis, P
II avo ypatin- Valiukevičius,

■^adresu: Aūt- Bai
mFiTurno Baranauskienė, 
LJP ra akytės.-

Mat, vieni dar mokosi, o 
kiti dirba ir dienomis neturi 
kuomet mokytis, todėl dirba 
naktimis. Bet visi pasiryžę 
ir nenusiminę, nors reikia ir 
pavargti, bet kad jau vaidins, 
tai vaidins! Girdėti, kad ba
landžio 8 d. salė bus pilna 
žiūrovų.

Surasti istorijos vertės 
kumentai

WILLIAM M. PASCHALL 
BUS KANDIDATAS

Kovo 11 d. prieš šv. Ka
zimiero par. bažnyčios pada
rytą rinkliavą Amerikos Rau
donajam Kryžiui. Surinkta 
$80.00.

Kai kurie mūsų buvo davę 
anksčiau. Dar kai kurie kiti 
duos vėliau.

gyvenęs
ir Bos-

Detroit, Mich. - šv. Ji 
gio parapijoje, kovo 26 d. 
balandžio 1 d. — Tėvas Ji 
tinas Vaškys, O.F.M.

Kovo 10 d. Convention Hall 
įvyko Philadelphijos miesto 
čempijonato rungtynės tarp 
dviejų komandų, kurios abi 
iš South Phila., tai South
east Catholic laimėtojai ir 
South Public laimėtojai. Vie
šųjų mokyklų laimėtojai turi 
labai stiprią komandą ir iš 
7 jau 5 kartus buvo miesto 
čempijonai.

Katalikai norėjo atsigrieb
ti bent kartą, žiūrovų susi
rinko pilna 10 tūkstančių tal
pos salė. O vienų ir kitų 
smarkus šaukimas, kad lai
mėtų, sudarė tikrą margą ir 
gražų vaizdą. Pradžioj gero
kai buvo pasivarę katalikai, 
bet antroje pusėj jie nusilpo, 
žaidimas buvo išlygintas ir 
protarpiais viešosios mokyk
los komanda turėjo pers va

liau seka studentai ir 
leiviai — 57, smulkūs biz 
riai ir verslininkai —18,\

Iš A. L. T. Ve
Amerikos Lietu 

bos skyriaus susiri 
vyko kovo 2 d. P 
ir nauji mitarim; 
nuotaiką, panašią 
gaikščio Margio 
kurs bevelijo su ’ 
verčiau žūti, nei 
kryžiuočiams į ne 
siduoti. Taip R 
A. L. T. veikėjų, 1 
žas būrelis, bet už: 
kunigaikščio Marg 
tyrosios tėvynės m

na jam Kryžiui ir kiek jau su
rinko. Visus pralinksmino 
scenoj pagamintas termomet
ras, kuris, sudavus su plak
tuku, tiek pašoksta, kiek nuo
šimčių jau surinkta aukų. 
Vienas pareigūnas net iš 
švarko išsivilkęs smogė su 
plaktuku, bet vistiek tik 38% 
iššoko, nes tik tiek lig šiol 
atsiekta visos rinkliavos da
lis. Bet visi tiki, kad Phila- 
delphijoj bus pasiekta kvota, 
nors philadelphijiečiai nela
bai skubūs, bet savo vis at
lieka.

Kaip Margio de£ 
žo tiršti dūmų deb 
darni ant kryžeivių 
žygį Lietuvon, 

; liepsnų prošvaistėj 
liūs ir takus narsi 
vos gynėjams, tai 
susirinkimo labai 
tarimai švies kelią 
gynimo darbą.

Iki šiol šiemet A 
rius surinko 647 
Centran jau nusiųi 
Bet tuomi nepa 
Nutarta rinkti iki 
Turim gerus rinkė 
ti Ant. žiemys ir 
ranauskas apvaži 
se gyvenančius 
aukų. (Vietoje rii 
Šūkis ir Vincas A

didžioji pa 
rama savo kraštui. Neatsi 
sakykime, jei tik galime.

kilęs iš Jaku- 
Pušaloto vis., 

šiuo metu

Karys Stan. Mažukas buvo 
tris kartus sužeistas kovos 
lauke. Dabar jis jau parvež
tas Amerikon gydytis. Mano
ma, kai jo sveikata sustip
rės, tai jis galės ir namo atos
togų parvažiuoti. Jis dabar 
su kitais ligonimis turi vyk
ti į paskirtą gydymo vietą.

JAUNIMO ŠVENTĖS 
ĮSPŪDŽIAI

Dar neturime pilnos sta
tistikos švedijon pabėgusių 
lietuvių. Kai kurie jų dar ne
suregistruoti. Sakoma, dau
gelis jų esą Norvegijoj, kur 
juos vokiečiai atgabeno ver
gų darbams. Kai ten išlips 
alijantų kariuomenė, lietu- 

gaus daugiau 
nuo vokiečhj

Dramatiškiausia buvo tuo
met, kai buvo likę lig žaidi
mo pabaigos tik 10 sekun
džių ir viešoji mokykla tu
rėjo vieną tašką persvaros 
prieš katalikiškos mokyklos 
komandą. Beveik visi tikėjo, 
kad katalikai pralaimėjo ir 
jų priešai tik šūkavo ir džiau
gėsi miesto čiampijonato lai
mėjimu. Bet, matyti, visų ka
talikų troškimai ir maldos 
buvo išklausytos, o jie karš
tai meldėsi, kad jų draugams 
pasisektų. Beveik stebuklo 
reikėjo, kad per 10 sekundžių 
laimėtų rungtynes.

Žaidimas tęsėsi, visų įtem
pimas didžiausias. Visų akys 
ir nervai nukreipti į žaidi
mus. Meta kamuolį, kamuolys 
atšoksta, vėl mėgina, nesise
ka, tik vieną sekundė, dar su 
pirštų galais meta kamuolį 
katalikų milžinas žaidikas 
Faust. Kamuolys įkrinta į 
krepšį ir jo kritimas sutam
pa su žaidimo pabaigos šū
viu. Katalikai laimi. Koks jų 
pusės šūkavimas ir džiaugs
mas, tik matęs gali pasakyti. 
Tai buvo tikrai katalikų lai
mėjimo vakaras, nes abiejose 
rungtynės laimėtos katalikų. 
Tai didelis katalikiškų aukš
tųjų mokyklų laimėjimas.

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

garbinga proga šitiems va $ parašė: 
šams padėti jų sunkiausi $ias"jau

Pareinu 11 vai. nakties. 
Žiūriu, šv. Kazimiero para
pijos salėj šviesu. Mąstau, 
kas čia dabar galėtų būti, 
gavėnia ir jokio parengimo 
ar „veselės” negalėtų būti. 
Gal kas šviesas pamiršo už
gesinti?

Užeinu pažiūrėti. Ogi čia 
randu apie 15 jaunuolių sce
noj bepraktikuojančių ir be
simokančių vaidinti didelį ir 
labai sunkų veikalą „Karolio 
Teta”. Visi artistai jauni, bet 
visi pasiryžę suvaidinti kaip 
seniai! Dabar tik laužo savo 
smegenis ir galvas bei atmin
tį, kad išmoktų teisingai lie
tuviškai ištarti visus žodžius, 
ir kad visi vykusiai vaidin-

Lietuvos Vyčiai uoliai ren
gia didelį vaidinimą ir šokius 
balandžio 8 dieną šv. Kazi
miero parapijos salėj, o vi
sas to parengimo pelnas eis 
parapijos naudai.

Taip jaunimas iš jaunys
tės pratinasi veikti su savo 
parapija ir pagelbėti visuose 
reikaluose, Jie už tad naudo
jasi parapijos duodamu kam
bariu, klubu, sale ir kitomis 
gerybėmis.

Vytės mergaitės prisideda 
prie kito kambario įrengimo, 
kurs bus Moterų ir Mergaičių 
Ramovė, čia mergaitės galės 
susirinkti, pasilinksminti, 
pasiskaityti ar kitokius sa
vo reikalus aptarti. Kamba
rys moderniai išdažomas ir 
bus aprūpintas gerais bal
dais. Tai ramovei vadovauja 
Moterų-Motinų Klubas, kurs 
šiomis dienomis jau persior
ganizavo.

Chicago, Ill. — Šv. Juo2 
po parapijoje, kovo 12-18
— Tėvas Juvenalis Liaul 
O.F.M.

Detroit, Mich. — Šv. An! 
no parapijoje, kovo 19-25
— Tėvas Juven? * Liaul

Lapkričio 18 d. „StockhoB 
Tidningen” atspausdino įdl 
mią žinią iš „Kurzenl 
Vards” , įdomų rašinį ad 
istorinių dokumentų sural 
mą.

Minėtas laikraštis salą 
kad Kuldigos geležinkel 
stotyje rastas maišas su d 
dėlės istorinės vertes dokt 
mentais.

Jų tarpe buvo dvidešig 
Gustavo Adolfo laiškų, S 
roliaus XII biblija, kelios švį 
dų biblijos ir kelios gravį] 
ros. Manoma, kad ir Lieti 
vos istoriški dokumentai p 
našaus likimo susilaukė.

kai iki 7 metų amžiaus- 
" ' Voisie- 

pa- 
.įiria visi

ir laisvosios profesijos - 
(šių tarpe 4 gydytojai, 2( 
tistai, 4 inžinieriai ir po Į 
na kitą laisvųjų profesijų

Kaip matome, bolšei 
spaudos ilgai pūstas būi $ ' 
las apie švedijon pabėgu į 
buržujus visiškai sprogo. 
sirodo, kad pabėgėlių ir 
piamų skaičiuje daugiai 
esama biedniausių Lietų $ 
smiltingo pajūrio gyvent z 
labai sunkiu darbu pelnai > 
savo gyvenimą. Jeigu jie > 
go, tai, tur būt, labai pa 
jinga pasidarė Lietuvoje 
prastam žmogui gyventi.' 
merikos lietuviams te

Kovo 4 d., šv. Kazimiero 
šventėj, buvo šv. Kazimiero 
parapijoj tikra jaunimo šven
tė. Mat, vietos vyčiai čia mi
nėjo savo Globėjo ir Lietu
vos šventojo šventę. Jų reli
ginis šventės minėjimas su 
bendra komunija, bendrais 
pusryčiais, atitinkama pro
grama ir šventąja valanda 
paliko visiems didelį įspūdį.

Tik kai kurie teiraujasi, 
kada visas jaunimas, visoj 
Philadelphijoj susipras ir vi
si, kaip vienas, švęs tą šven
tę, kaip savo šventę. Juk to
kiose šventėse jų religinis ir 
jų tautinis lietuviškumo 
jausmas galėtų sustiprėti ir 
visi jie taptų patrijotingesni.

Iš patikimų šaltinių suži
nota, kad artimoj ateity Phi
ladelphijos visas lietuviškas 
jaunimas bus suorganizuotas 
į lietuviškas organizacijas. 
Vyčių Centras jau daro pas
tangų, kad ir kitose parapi
jose prisikeltų vyčiai ir taip 
vieningai ir galingai dirbtų 
Dievui ir Tėvynei.

Perpus lietuviškoj parapi
joj kun. J. Nevarauskas ir
gi rengiasi sukurti Lietuvos 
Vyčių kuopą tarpe ten gyve
nančių jaunuolių, nes jei ne
bus katalikiškos organizaci
jos mūsų jaunimui, tai jie eis 
ir dirbs nekatalikiškose.

Nei trupučio r 
kad Sekmines gal 
ti po žaliuojančia 
pais prie žydinči 
laukų gėlelių 
džiaugdamiesi sui 
vos kovai paremt 
ar daugiau. Kaip 
noje sakoma: „I 
žemaičiai; prie ts 
taičiai; prie tani 
tuviai,” o mes 
„prie džiaugsmo 

sty prof, kapsai, zanavyka 
įraijant maitėliai”. Tikėl 

duslus rytų vėjeli 
ilonių kvapsnių iš 
lės, atgaivins mū 
tines, jei būtum 

A.L.T. darbam

A. a. Uršulė Timinskienė, 
46 m., atsiskyrė su šiuo pa
sauliu savo gyvenimo pus- 
amžyj. Ji jau sirguliavo nuo 
vasaros, bet buvo pasveikusi. 
Neseniai vėl susirgo ir staiga 
mirė kovo 5 d.

Iškilmingai palaidota kovo 
10 d. iš šv. Andriejaus para
pijos bažnyčios. Paliko ne
maža giminių šv. Kazimiero 
parapijoj.

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

Kovo 11 d. įvyko Lithua
nian American Republican 
League susirinkimas, 718 
Callowhill St. Tartasi apie 
tolimesnę politinę veiklą ir 
rėmimą gabaus lietuvio p. W. 
M. Paschall į magistrato vie
tą. Peticijos blankus noriai 
pasiėmė kandidato abiejų di
džiųjų partijų draugai. Re- • 
kia 3000 parašų.

Buvo suėję iš visų m'.esto 
dalių. Susirinkusieji vienbal
siai pasisakė už jauno, drą
saus lietuvio kandidatūrą į 
valdišką vietą. Buvo ir išsi
šokimų, bet išsiskirstyta ge
roje nuotaikoje dirbti išvien.

Rinkimų vajaus vedėju ap
siėmė gerai žinomas veikėjas 
P. J. Satinsky.

Šv. Kazimiero seserų mo
kyklų vizitatorė Sesuo Teo
filė jau lanko visas mokyk
las. Kovo 9 d. ji buvo Šv. Ka
zimiero parapijos mokykloj. 
Ji gerai pažįsta visų mokyk
lų dvasią ir žino, kaip mūsų 
mokyklos laikosi lietuvišku
mo atžvilgiu. Tuo tikslu ji 
dažnai daro pranešimus vie
nuolyno vyresniosioms ir ku
nigijai.

Jos manymu, dabar moki
niams esą sunku lietuviškai 
išmokti, nes namuose mažai 
kas jaunesniųjų šeimų bekal
ba lietuviškai. Jei namuose 
kas vaikučius kalbintų, tai ir 
mokykloj jiems būtų lengva 
ir jie būtų gudresni, mokėda
mi pora kalbų. Tačiau mo
kyklą lanką vaikučiai vis dar 
arčiau lietuviškumo, dar jie 
moka skaityti, išmoksta dek
lamuoti ir kai kurie gali su
sikalbėti. Jei jie ir už mokyk
los būtų įtraukti į kokį nors 
lietuvišką veikimą, tai jie ne
pamirštų, ką išmoko ir gal 
dar daugiau pamiltų lietuviš
kumą.

Visiems žinomas kaip įdo
mus ir kalbus senukas Chris 
Žemaitis, 2848 Snyder Ave., 
jau sveiksta po paskutinės 
ligos, kuri buvo paguldžiusi 
jį net ligoninėj. Dabar bai
gia sveikti namuose.

Jis mėgsta labai daug skai
tyti. Skaito visus katalikiš
kus laikraščius. Šiomis die
nomis ir „Ameriką” užsisa- Tai teikia dar margesnį 

vaizdą, nors jų tarpe aiškiai 
vyrauja biednuomenė. Nėra 
jų tarpe nei vieno žymaus 
politiko, nei kurios partijos 
lyderio. Bolševikų spauda A- 
merikoje juos buvo apšauku
si kvislingais ir buržujais. 
Tačiau jų tarpe nėra nei vie
no bolševikų ar vokiečių ko
misaro.

Stambiausią grupę sudaro 
darbo atstovai — 108. Jų tar
pe yra 38 žvejai, 21 nekvali
fikuoti darbininkai, 29 smul
kūs amatininkai (batsiuviai, 
kalviai, kepėjai ir 1.1.) Ūki
ninkų tiktai 13.

Moterys-namų šeimininkės 
sudaro sekamą pagal gausu
mą grupę — jų 47.

Smulkių valdiškų ofisų ir 
įmonių kanceliarinių darbi
ninkų grupė siekia 45. To-

viai, žinoma, 
progų pabėgti 
Švedijon.

Dabar . jau 
Centrinėn

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 pan. Sešt. 8:00 p.nu 

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

8010 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 8987

Po 10 dol__ J
jūnas, Valerija 1 
J. Bakšys, Fel. š 
Žiemys ir Juozą 
Po5dol.-J. Ri 

~Any sa) j. Ambrasas 
'ffluolyne P. Pečkus, N. N., 
•!® takis, M. Kanapic 

jeris, V. A. Žagi 
įs Barzdevičiūtė, j 
^GARBEI Po3dol.-Juoz 
siHft. Kundrotas. 
U, 

kr 4 inte'Pr- SUKIS, J. I
Vait°ms, K. S 

FENA Rimkus, P. Gude 
k pamaldų mas> p stugien 

P d visus p Polinkis, K. 
F3® ir Rė- Saunorienė, 0. P 
pievai. F. Eismont, Ig. 
hlfitt; nka-Urmilaitė, Pr. A 
hs pamaldos Margelis, P. Kai 
han palaimi- P® 1 dol. — 
k te skai>> St Brazys, 1

SauMra’ °- 
L te’ P1"1 Grybaitis

Jr, K. Gerv 
Py kauskienė, J. Da

l'hisus mont, 0. Apana’’

Charles J. Roman ;
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ I 

DIREKTORIUS !
1113 Mt. Vemon St.,

Philadelphia, Pa* j 
ilodemlška laidojimo įstaiga. Di-< 
lelB, graži koplyčia, erdvi salč. Pa-! 
telelvlngiems suteikiama nakvynS.1 

Viskas nemokamaL KrelpkltSs ■ 
diena ar naktį.

wwwwwwwvwwwwwwd

Kovo 18 d. šv. Kazimiero 
parapijos Šv. Vardo Brolija 
rengia krutamuosius paveiks
lus — „Pompėjos Galas”. 
Tai naujausias paveikslas iš 
tos istorijos, čia galės maty
ti visą anų laikų gyvenimą, 
ir krikščionių kančias, Kris
taus pasirodymą šiame pa
saulio sūkuryje.

Paveikslai pilni labai jaus
mingų vietų ir tragedijų, kaip 
tinka gavėnios sekmadieniui.

Visiems gerai žinomas lie
tuvis senas gydytojas Dr. 
Liudvikas Petraška, 328 Fe
deral St., kuris laikas sun
kiai serga savo namuose. Ko
vo mėn. 11 dieną jis aprū
pintas paskutiniu dvasiniu 
patarnavimu.

Jis yra labai gilaus tikėji
mo ir dažnai šaukiasi religi
jos pagelbos, kai jokios že
miškos pagelbos nebesitiki 
ne iš kur sulaukti. Ligonis 
jau turi apie 70 metų. Jis at
važiavęs Amerikon ir čia pa
siekęs mokslo savo uolumu ir 
geradarių pagelba. Ilgą laiką 
jis sėkmingai praktikavo me
diciną pietinėj Philadelphi-

Lietuviams švedijon pa
bėgti buvo ypatingai sunku, 
nes ten Baltijos jūra plati 
(apie 300 mylių), ogi Lietu
vos pajūry buvo likę tik vie
nas mažutis ir neužbaigtas 
žvejų uostas šventoji su ke
letą žvejų laivelių. Kai kurie 
lietuviai bėgo per Latviją. 
Yra žinoma, kad daug plau
kusių lietuvių nuskendo jū
roje nuo audrų ir nuo vokiš
kų bombų. Kai kuriuos jūro
je pagavę vokiečių kariški 
laivai ir nusigabeno Vokieti
jon.

Beveik pusę visų registruo
tų pabėgėlių sudaro vien 
Kretingos apskrities gyven
tojai; jų yra 149. Vien iš 
Šventosios kaimo jų yra 106; 
mat, šis kaimas prie pat jū
ros ir turi patyrusių žvejų. 
Toliau seka šiaurinės Lietu
vos apskritys; Šiauliai —26, 
Telšiai — 22, Biržai — 10 ir 
Klaipėda — 7. Be to, du di
dieji Lietuvos miestai duoda 
kiek didesnį pagėgėlių skai
čių; Kaunas — 64, Vilnius— 
16. Kitos šiaurinės Lietuvos 
apskritys duoda tik nuo 1 iki 
4 pabėgėlių. O iš Suvalkijos 
ir pietinės Lietuvos Švedijon 
gal retai kas pateko.
PABEGĖLIAU TAUTYBĖ^ 

MIS

suregistruoti 
Švedijon (apie 

Stockholmą) atbėgę Lietuvos 
piliečiai. Jų ten suskaityta 
324, kartu su keliais jau Šve
dijoj gimusiais kūdikiais.

PABĖGĖLIAI PAGAL 
APSKRITIS

Daugiau kaip du trečdaliu 
pabėgėlių sudaro lietuviai; 
jų 232. Po jų seka latviai, ku
rie Lietuvoje nesudaro nei 
vieno pilno procento, bet jie 
gyvena šiauriniuose Lietuvos 
pasieniuose, o daugumą su
daro Šventosios ir Būtingės 
kaimuose, patogiausiame pa
bėgti pajūry. Todėl latvių 
paspruko net 78, jų daugu
mas tai neturtingos žvejų 
šeimos ir šiek tiek smulkių 
ūkininkų. Be jų, esama dar 
2 žydų, 2 lenkų ir 2 rusų kil
mės Lietuvos piliečių.
PABĖGĖLIAI TIKYBOMIS

Tikybiniu atžvilgiu pabė
gėlių sąstatas irgi gana mar
gas; katalikų apie 220, pro
testantų 109, žydų 2 ir kele
tas kitų. Pabėgėlių tarpe yra 
vienas katalikų kunigas ir 
vienas protestantų patorius. 
Lietuvoje protestantų nėra 
nei pilnos dešimtos dalies, 
bet jie gyvena šiaurinėje Lie
tuvoje ir Baltijos pajūry, tad 
ši aplinkybė leido daugeliui 
jų atsidurti Švedijoj.

PABĖGĖLIAI PROFESI
JOMIS

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Amerikos Lietuvių Tary
bos Philadelphijos skyrius 
vis ką nors veikia, šiomis 
dienomis ta veikla remiasi 
rinkimu aukų Informacijos 
Centrui išlaikyti ir rengiama
si pavasario šventei-Steigia- 
mojo Seimo 25 metų sukak
čiai paminėti. Ligi šiol jų vei
kimo iniciatyva ir gerašir
džių lietuvių pritarimu, jau 
surinkta apie $500.00 tam 
tikslui ir vis dar daugiau lie
tuvių prisideda, kurie nori 
paremti mūsų svarbius lietu
viškumo darbus.

Šiuos darbus paremia net 
nepriklausą prie organizaci
jos, bet, matydami vertingą 
darbą, paremia jį.

Kovo 8 d. Bellevue-Strat
ford Hotel įvyko pirmas vi
sų Raudonojo Kryžiaus dar
bininkų susirinkimas. Apie 
700 dalyvavo pirmuose pra
nešimo pietuose, kaip einasi 
Southeast Penn, rinkliava 
Raudonajam Kryžiui. Pro
grama pradėta Amerikos 
himnu ir malda, kurią sukal
bėjo prelatas J. Bonner, ka
talikiškų mokyklų vedėjas. 
Nuotaikingai grojant Coast 
Guard orkestrui, visi gar
džiai pavalgė ir tuoj buvo ki
ta labai įdomi ir naudinga 
programa.

Ilgą ir išsamų pranešimą 
iš Amerikos Raudonojo Kry
žiaus veikimo karių tarpe pa
darė Arthur Mayer, kurs ap
lankė Pacifiko frontus. Jis 
pabrėžė, kad Raudonasis 
Kryžius tiek daug gero da
ro kariams, kad čia gyvenan
tieji ir suprasti negali. Jie 
palaiko tūkstančius pasi
linksminimo klubų, pristato 
reikalingiausių dalykų į toli
miausias karių vietas, kur 
niekas kitas negali ir prieit 
ir negali nieko priduoti.

R. Kryžius tarnauja laivy
ne, ore ir sausumoj, visur jo 
pagelbos ranka siekia mūsų 
karius. Ypač daug pagelbsti 
kariams, kurie yra sužeisti 
ir kurie negali vaikščioti.

Kapitonas William Bolton, 
kurs buvo sužeistas į gerklę, 
kai parašiutu leidosi, su pa
gelba Raudonojo Kryžiaus 
pasveiko ir dabar jau pats 
žino ir kitiems papasakoja, 
kaip Raudonojo Kryžiaus pa
gelba yra naudinga kiekvie
nam kariui.

Kiti pranešėjai parodo, 
RiėS*fl'AF*riėikTą aukų Raudo-

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Steponavičiai 
PERKAME ČIA - 

3304 - 16 Richmond Street

Banienė, Stasė, gim. Krėšiai- 
tė, kilusi iš Navarėnų mies
telio.

Barzdienė, Barbara, prieš ka
rą gyvenusi Čikagoje.

Bichuža, Jurgis, prieš šį ka
rą gyvenęs Čikagoje. Jam 
yra žinių apie jo gimines 
ir artimuosius Europoje.

Gricius, Juozas, seniau gyve
nęs 110 Sawyer Ave., Dor
chester, Mass.

Gricius, Povilas, seniau gy
venęs 16 Fossdal Rd., Dor
chester, Mass.

Gricius, Mykolas, 
Dorchester, Mass 
ton, Mass.

Igoris, Tamm, Joseph
karą gyvenęs 511
Ave., E. St. Louis, Ill. Jam 
žinia iš sūnaus Antano Igo
rio.

Ivinskiai, Juozas ir Antanas, 
prieš kurį laiką gyvenę Či
kagoje.

Jakniunas, Henrikas, prieš 
karą gyvenęs New Yorke.

Kipas, (gal Kyras?) Mykolas, 
prieš šį karą gyvenęs Či
kagoje.

Kodis, Pranas, prieš šį karą 
gyvenęs Boston, Mass.

Kongelis, Juozas, prieš karą 
gyvenęs ir gal tebegyvenąs 
Čikagoje.

Mataitis, Teofilis, kilęs iš 
Šiaulių apskr., Radviliškio 
vlsč., Diržių km., prieš šį 
karą gyvenęs Čikagoje.

Maslauskai, Pranas ir Kos
tas, kilę iš Cimaniūnų kai
mo, Leipalingio vis., Seinų 
apskr., seniau gyvenę, o 
gal tebegyvena New Yorke.

Skilandžiunas, Konstantinas, 
gyvenęs, o gal dar ir tebe
gyvenantis Buffalo, N. Y. 

Stankus, Balys, savo laiku 
turėjęs Šiauliuose dešrų 
fabriką.

Stankienė - 
Stanislava.

Ulke, Juozas 
bonių km.,

Panevėžio apskr, 
apie 60 metų amžiaus.
lieškomieji arba apie juos 

žinantieji prašomi atsiliepti:

REMIAME SAVUS!
Philadelphia, Pa.

Lietuvis Graborius - Balsamuotoja
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.

Didysis New Yorko m 
tas užima 364.4 ketvirta 
mylių plotą; gyventojų 
7,625,000. Turi 492 žais 
vietas ir 764 mažesnius į 
kus, kurių plotas užima 
405 akrus žemės.

Didysis New Yorkas 
672 teatrus, 11,438 rest 
nūs, tris basebolo didžią 
komandas.

New Yorke yra 2,80011- 
nyčių, 855 , viešų mokyi- 
172 ligoninių, 135 viešos s! 
tykios, 145 dailės muziejai! 
dienraščiai.

New Yorke yra aukščil 
sias pasauly namas — 3 
pire State Building, turim 
250 pėdų aukščio.

New Yorkas turi ilgiai 
gatvę — Broadway — fl 
mylių ilgumo. Didžiausią! 
'6^00 sėdynių teatrą — Ra 
City; didžiausią prieplaa 
— 308 mylias pakrašl 
543 mylias požeminių, vir| 
tinių autobusų 
centus galima 
27 mylias.

New Yorkas 
miesto tarnautojus, 151 
policininkus, 9,639 ugniai 
sius.

New Yorke yra 301,8501 
nų; 2,500,000 medžių; pen 
tais metais išduota 68,t 
vedybų leidimai.

Metropolitan Life Ina 
rance Co. planuoja po ka 
nupirkti New Yorke did 
sklypą žemės su namais, ta 
20 ir 22 gatvių prie upės,] 
griauti namus ir pastat] 
1,500 šeimynų modernius t 
ir nepageidavo ten važiui;
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Inos sta-1 liau seka studentu 
iabėgusių11’^’ 
ų dar ne
ina, dau
boj, kur 
beno ver- 
ten išlips 
lė, lietu- 
( daugiau 

vokiečių

RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Amsterdam, N. Y

egistruoti 
m (apie 
j Lietuvos 
įskaityta 
s jau šve- 
likiais.

h vAtd’ rison-Kearny, nai ir versliniu 7
kai iki 7 metų^ tew Jersey 
ir laisvosios p^ 
(šių tarpe 4 gydyt: Apyskaita 
tįstai, 4 inžinierė _ __ \_____
ną kitą laisvųjų} pranešė metinę pa-

Kaip matonuT ' “ 
spaudos ilgai pįj ečiai labai patenkin- 
las apie Švedijoj) mų pernai buvo arti 
buržujus visiškai; lol. Naujosios bažny- 
sirodo, kad pafe ide šių metų pradžio- 
piamų skaičiuje $36,598.97.

— Verbų sekmadienį ir 
šeštadienį prieš turėsime pa
rapijos salėje vaidinimą dvie
jų dramų: „Žydų Karalius” 
ir „Motinos Širdis.”

nas kun. L. Voisie-

apyskaitą, kuria visi
Rochester, N. Y

’AGAL
S
dijon pa- 
'ai sunku, 
jūra plati 
ogi Lietu
vę tik vie- 
nižbaigtas 
o j i su ke- 
Kai kurie 

’ Latviją, 
laug plau- 
skendo jū- 
nuo vokiš
kuos jūro- 
ių kariški 
i o Vokieti-

esama biednia^ 
smiltingo pajūrio 
labai sunkiu daft 
savo gyvenimą.;', 
go, tai, tur būtį 
jinga pasidarė į

*uikus teatras
18 d. mūsų kolonijoje 
elis, įdomus teatras.

. . * no L. Vyčiai atvyks-
- .. į< idinti labai juokingą
prastam Kalybos” Vaidi-
F .. .. y! ošia musų vietine vy-

garbinga proga L .. o ,,
šams padėti j.; 's. ,asmu° 18 Brookly- 
gyvenimo diiį reiams taID Darase: 
šaly, toli nuo j 
ir rūpinasi Benk u - - 
kos LieM^----

pėjams taip parašė: 
iriau „Piršlybas” jau 
;u. Man taip patiko, 

’.rečią kartą pamatyti

registruo- 
laro vien 
ies gyven- 
). Vien iš 
jų yra 106; 
rie pat jū- 
įsių žvejų, 
inės Lietu- 
Luliai —26, 
:ai — 10 ir 
s to, du di- 
sstai duoda 
gėlių skai- 

Vilnius— 
is Lietuvos 
ik nuo 1 iki 
Suvalkijos 

)s Švedijon 
iko.
AITYBĖ-

Newark, N. J Visų pirmiausia, „Laisvės” 
tipai nežino, kad prezidentas 
Rooseveltas 1941 m. gruodžio 
8 dieną paskelbė, kad karo 
frontas yra ne tik už Ameri
kos kontinento ribų, bet ir 
ten pat, kur mes gyvename, 
ką įrodė japonų ir vokiečių 
laivai, atvykę Amerikos pa- 
kraščiuosna (Calif orni joj, 
Floridoj ir Maine). J. Stukas 
yra buvęs fronte, Amerikos 
Krantų Apsaugoj, bet pagal 
„L” frontas tik užjūry, kuo
met tas pats jūrų vanduo 
plauna ir Amerikos ir Japoni
jos ir Vokietijos krantus. Vo
kietijos karinių pajėgų žmo
nės šnipų formoj pagauti ke
liose skirtingose vietose Ame
rikos žemyne, tai ar tas nėra 
frontu, ar Stukas nebuvo 
fronte?”

J. Stuko vienas brolis, Au
gustinas, kariuomenės korpo- 
ralas, tarnauja Belgijoj 
fronte; antras brolis korpo- 
ralas, marinas Petras, kau- 
jasi prieš japonus IWO salo
je, gi pats Jokūbas Stukas 
įstojo Amerikos kariuome
nėn dar neturėdamas 18 me
tų. Jei jis atleistas iš karinių 
pareigų su garbingu pažymė
jimu, tas nereiškia, kad Stu
kas nebuvo tinkamas išsiųsti 
užjūrio frontan. Paleidimas 
iš kariuomenės jungiasi su 
daug dalykų. Jeigu karo va
dovybė įžiūrėjo, kad Stukas 
gali geriau prisidėti prie lai
mėjimo karo civiliame gyve
nime, tai J. Stukui ir sutei
kė tą privilegiją, iš ko gali 
juoktis tik tautos atskalū
nai, kurie nori, kad Washing
tone ant Baltojo Namo ple
vėsuotų bolševikų vėliava, ko 
jie niekuomet nesulauks. Te
gu „Laisvutė” žino — šį per
sergėjimą, užkabindama gar
bingus Amerikos karo pajė
gų veteranus.

Mes, Newarkieciai ir kiti 
laisvę mylintieji žmonės 
džiaugiamės ir didžiuojamės 
mūsų jaunuoliu, Jokubu Stu- 
ku, kurs gražiai lietuviškai 
kalba, skaito, rašo ir aktyviai 
dalyvau j a lietuvių Tr'amėn^ 
konų judėjime ir, neturėda
mas dar 18 metų, savanoriu 
įstojo Amerikos kariuome
nėn kovoti už Keturias Lais
ves, Atlanto Čarterį, laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą, už 
demokratišką pasaulį ir už 
panaikinimą okupacijų ir 
vergijos, už sumušimą Ame
rikos išlaukinių ir vidujinių 
priešų, prie kurių priskaito- 
mi ir enkavedistai, kurie no
ri pavergti ir pačius Ameri
kos žemyno gyventojus.

Inžeistas

Washington, D. CDubinskas atnašavo mišias, 
Juozas Kašinskas rūpinosi 
laidotuvių tvarka.

— Anelė Miliauskienė, ka
rių Motinų Dr- jos pirminin
kė, padarė gražų atsišauki
mą Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus reikalu lietuvių sa
lėje kovo 11 d.

— Mūsų kunigų gauta laiš 
kai nuo Juozo Strazdausko 
iš New Guinea, Mykolo Šim- 
kevičiaus iš Prancūzijos, Le
ono Kųpriūno, Antano Saka
lausko, Juozo Kvedero iš Ita
lijos. Visi sveiki: laukia karo 
pabaigos.

— Kovo 11 d. švč. Vardo 
dr-jos bendros Komunijos 
dieną matėsi du šios koloni
jos šulai, Vladas Draginas ir 
Jonas Česna, einant prie Die
vo Stalo su draugija.

— Mūsų Sesutės Zakristi- 
jonės giminaitė iš Chicagos 
ponia Murray viešėjo arti sa
vaitės laiko.

—Ona Bružinskienė vėl 
randasi Maryland General li
goninėje. Manoma daryti 
peracija.

Ko jie šėlsta?
Bolševikų „Laisvėje 

koks pilietis iš Jersey City, 
N. J., praneša štai ką:

„Jokūbas Stukas pravirko 
ant radijo, kad jeigu jo Rū
tų Kluban nesirašys daugiau 
narių ir neduos daugiau do
lerių, tai turės pusvalandį už- 
daryt, ir, kad išgąsdinti sa
vo parapijonus, Stukas sušu
ko: Rašykitės prie jo Radi
jo Rūtos Klubo, kad jisai ga
lėtų oro bangomis savo tėvų 
šalį išlaisvinti”.

Ką gi blogo Jokūbas Stu
kas pasakė? Jei tik dėlto iš
sigando lietuvių atskalūnai, 
tai pasirodo, kad jie bailesni 
ir už žvirblius! Bet jie išsi
gando dėl Lietuvos išlaisvi
nimo !

Mes žinome, kad radijo 
pusvalandį išlaikyti kaštuoja 
daug pinigų ir be pinigo nie
kas nesidaro. Lietuviškas ra
dijo pusvalandis yra lietuvių 
Amerikoje darbo pažiba, kur 
lietuviai suprantamoj kalboj, 
per dainas ir muziką, atgaivi
na savo meilę Lietuvai, pake
lia savo jausmus ir ilgesį ir 
susisiekia savo mintimis ir 
siela su savaisiais, pasiliku
siais Lietuvoje. Juk ir kita
taučiai klausosi J. Stuko lie
tuviškos programos, ir gėri
si lietuviška muzika ir daino
mis.

Aš klausausi jau seniai J. 
Stuko lietuviškų radijo pro
gramų ir girdėjau daug lie
tuviškų gerų kalbų pasaky
tų. Joje padedama Lietuvos 
laisvinimo bylai iš po okupan
tų, kurie pasikeisdami terio- 
ja Lietuvą.

J. Sukas daug gero lietu
viams padarė ir pasitarna
vo su savo lietuviška progra
ma. Mes skaitome tai visuo
menišku dalyku.

Kada bolševikai puola lie
tuvišką radiją, tuo pačiu jie 
puola ir lietuvišką kultūrinį 
bei tautinį visuomenišką da
lyką.

Toliau rašoma: „Well, bro
li Stukai, prastas iš tavęs ko
munistų naikintojas, jeigu 
nebuvai tinkamas Dėdės Ša
mo kariuomenėje vykti į Eu
ropą ir mušt fašistinius bar
barus. Jūs galite sakyti ei
les už Lietuvą, būt patrijo- 
tu, bet nežinai, kaip tas Lie
tuvos kraštas atrodo. Būtų 
labai sveika Stukui, kad žiū
rėtų savo biznio, bet pamirš
ti naikinti Lietuvoje komu
nistus, kurių nežino ir trum
pas rankas turi.”

Gražiai minėjo
Lietuvos nepriklausomy

bės šventė čia minėta vasa
rio 25 d. Buvo už Lietuvą 
mišios, po kurių sugiedoti A- 
merikos ir Lietuvos himnai. 
Matėsi susigraudinusių žmo
nių.

3 vai. popiet klubo salėje į- 
vyko minėjimo programa, ku
riai vadovavo M. Kerbelis. 
Kalbėjo kun. J. Raštutis, J. 
Smetona, inž. P. Labanaus
kas, J. Valaitis ir adv. A. 
Stokna. Dainų programą iš
pildė svečias solistas Al. Va
siliauskas, J. Olšausko veda
mas par. choras, solistė Em
ma Safran, jaunų merginų 
choras. Aukų Lietuvos reika
lams surinkta 170 dol.

Vasario 16 sostinėj
Washingtone, kurs šiuo 

metu darosi ne tik USA, bet 
ir viso pasaulio sostinė, yra 
gražus būrys lietuvių, kurie 
gyvai ir sutartinai plečia sa
vo veikimą. Ypatingo pasise
kimo šiemet turėjo paminėji
mas Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo. Vasario 16 
d. rytą Nekalto Prasidėjimo 
gražioj, gotiško stiliaus baž
nyčioj tarp Lietuvių Draugi
jos narių matėsi ministeris 
P. Žadeikis, Latvijos minis
teris Dr. A. Bilmanis, pasiun
tinybės atašė J. Kajeckas ir 
visi lietuviai studentai iš Ka
talikų Universiteto ir Domi
ninkonų kolegijos. Nuoširdus 
Washington© lietuvių draugi
jos globėjas kun. Giedra prie 
Altoriaus Lietuvos intencija 
Mišias atnašavo. Pamoksli
ninkas prel. J. K. Cartwright.

Prie vaišiij stalo
Ministeris Žadeikis turėjo 

išsiskubinti į New Yorką, 
kur įvyko pamaldos už Lie
tuvą. J. Kajeckas išvyko į 
Lietuvių masinį susirinkimą 
Philadelphijoj, kur turėjo pa
sakyti kalbą, visi gi kiti Wa
shingtone gyveną Lietuvių 
draugijos nariai susirinko 
prie jaukaus vaišių stalo 
Roosevelt viešbuty. Kai ku
rios lietuvaitės buvo rūtų ša
kelėmis pasipuošusios, o ma
žasis Gabrielius švytravo su 
lietuviška trispalve.

Vaišėms vadovavo veik
lioji draugijos pirmininkė 
Ona Gavelytė iš Scranton, 
Pa. Dalyviai jautėsi laimingi 
savo tarpe tą dieną, turėda
mi Latvijos ministerį Dr. A. 
Bilmanį su žmona. Ministeris 
įnešė daug jaukios nuotaikos 
pasakydamas nuoširdžią, 
prietelingą kalbą, priminda
mas abiejų broliškų tautų 
kančias nacių ir raudonųjų 
vergijoje. Visiems gilų įspū
dį padarė žinia, kad bolševi
kai kai kuriose Baltijos val
stybių vietose įsakė gyvento-

New Haven, Conn.

kaž-

Iš A. L. T. Veiklos
Amerikos Lietuvių Tary

bos skyriaus susirinkimas į- 
vyko kovo 2 d. Pranešimai 
ir nauji nutarimai pakėlė 
nuotaiką, panašią į kuni
gaikščio Margio kovotojų, 
kurs bevelijo su visa įgula 
verčiau žūti, nei Vokietijos 
kryžiuočiams į nelaisvę pa
siduoti. Taip Rochesterio 
A. L. T. veikėjų, kad ir ma
žas būrelis, bet užsidegė, lyg 
kunigaikščio Margio laužas, 
tyrosios tėvynės meilės jaus
mu.

Kaip Margio degančio lau
žo tiršti dūmų debesys, kris
dami ant kryžeivių, temdė jų 
žygį Lietuvon, o šviesios 

llinnann nmoTro iofon
liūs ir takus narsiems Lietu
vos gynėjams, taip ir mūsų 
susirinkimo labai tikslūs nu
tarimai švies kelią į Tėvynės 
gynimo darbą.

Iki šiol šiemet A. L. T. sky
rius surinko 647 dol. 28 c. 
Centran jau nusiųsta 600 dol. 
Bet tuomi nepasitenkinta. 
Nutarta rinkti iki 1,000 dol. 
Turim gerus rinkėjus. Išrink
ti Ant. žiemys ir Juozas Ba
ranauskas apvažiuoti ūkiuo
se gyvenančius ir parinkti 
aukų. Vietoje rinks Juozas 
Šūkis ir Vincas Apanaitis.

Nei trupučio neabejojam, 
kad Sekmines galėsime švęs
ti po žaliuojančiais klevų la
pais prie žydinčių daržų ir 
laukų gėlelių pailsėdami, 
džiaugdamiesi surinkę Lietu
vos kovai paremti 1,000 dol. 
ar daugiau. Kaip mūsų dai
noje sakoma: „Prie taurės, 
žemaičiai; prie taurės, aukš
taičiai; prie taurės, visi lie
tuviai,” o mes sakysim: 
„prie džiaugsmo visi dzūkai, 
kapsai, zanavykai ir jūs, že- 
maitėliai”. Tikėkim, papus 
duslus rytų vėjelis, atneš ma
lonių kvapsnių iš tėvų žeme
lės, atgaivins mūsų visų krū
tines, jei būtume pavargę.

A.L.T. darbams remti au
kojo:

Po 10 dol. — Juozas Moce- 
jūnas, Valerija Kulbis, kun. 
J. Bakšys, Fel. šlapelis, Ant. 
Žiemys ir Juozas Braknys. 
Po 5 dol. — J. Rickis, J. Dir- 
sa, J. Ambrasas, J. Lankas, 
P. Pečkus, N. N., Dr. B. Pla- 
takis, M. Kanapickas, P. Kra- 
jeris, V. A. Zagarevičiai; N. 
Barzdevičiūtė, J. Smetona. 
Po 3 dol. — Juozas Šūkis, Al. 
Kundrotas.

Po 2 dol. — M. Valiukony- 
tė, Pr. Šūkis, J. Kurmis, Ant. 
Vaitonis, K. Stašaitė, Pr. 
Rimkus, P. Gudelis, Ig. Vili
mas, D. Stugienė, K. Šilinis, 

K. Stučka, M.

‘ rčių 90 kuopa kviečia
vadeT" telankyti kovo 18 d.) liepsnų prošvaistės švietė ke- 

NEW YOKKOp į lietuvių politi- 
bo salę, 134 Schuyler 
eamy, N. J.Didysis New y- y , X XX y Jk X • CJ •

tas^ užima 3644 r askutinė proga pama- 
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7,625,000. Turi g y i ’
mylių plotą; ršlybas”. Visi vykime

Jon.

Neseniai išdalinta šv. Ka
zimiero par. metinė apyskai
ta. Viskas buvo gerai, tik ne
pagirtina, kad darbas atlik
tas ne lietuvių spaustuvėje 
ir todėl labai daug klaidų lie
tuviškų pavardžių sąraše. 
Kodėlgi vengti lietuvišką 
spaustuvių? Marianapolis

o-

u trečdaliu
• lietuviai; 
latviai, ku- 
jsudaro nei 
nto, bet jie 
se Lietuvos 
lugumą su- 
ir Būtingės 
tusiame pa- 
odėl latvių
jų daugu- 

igos žvejų 
ek smulkių 
esama dar

• 2 rusų kil- 
ečių.

[KYBOMIS
dlgiu pabė- 
i gana mar
ie 220, pro- 
ų 2 ir kele
tu tarpe yra 
kunigas ir 

tų patorius. 
itantų nėra 
įtos dalies, 
.urinėje Lie- 
pajūry, tad 

[o daugeliui 
ijoj.
PROFESI- 
§
r margesni 
arpe aiškiai 
menė. Nėra 
eno žymaus 
ios partijos 
ų spauda A- 
vo apšauku- 
r buržujais, 
lėra nei vie- 
vokiečių ko-

kus, kurių plotį 
405 akrus žemės.

Didysis New I 
672 teatrus, m 
nūs, tris basebok 
komandas.

New Yorke yn 
nyčių, 855 .vieš 
172 ligoninių, $ 
tykios, 145 dailės: 
dienraščiai.

.New Yorke p 
sias pasauly nr Jškutis, Richard An- 
pire State Buili Belesky, Monica Tere- 
250 pėdų aukse

New Yorkase 
gatvę Broar 
mylių ilgumo. V 
6,200'sėdyniųft 
City; didžiausi 
— 308 myliu 
543 mylias pože: 
tinių autobusų: 
centus galima • 
27 mylias.

New Yorkas: 
miesto tarnauk 
policininkus, 
sius.

New Yorke yn 
nų; 2,500,000 
tais metais 
vedybų leidimai

Metropolitan 
rance Co. 
nupirkti New 
sklypą žemės su 
20 ir 22 gatvių 
griauti namus 
1,500 šeimynų ® 
ir nepageidavo

izabeth, N. J
. Petro ir Povilo par. 
oje šiais metais buvo 
tyta šie kūdikiai:
Shoban, Raymond E. 

;is, William Francis 
a, Arlene Burkouski, 

Thomas Bagočius, 
lester Balandis, Anne 
;a Budrecki, Mary

lousky.
asario mėn. palaidoti 
[gų bažnyčioje Vikto- 
igienė ir Pranas Lus-

sekmadienį, kovo 18 
ai. vakare, parapijos 
oje bus bažnytinis 
as, vadovybėje prof, 
vičiaus, dalyvaujant 
horui ir solistams.

Kovo

bunt

Surasti istorijos

Lapkričio 18i 
Tidningen” a 
mią žinią iš 
Vards” , įdomų 
istorinių do 
mą.

Minėtas 
kad Kuldigos 
stotyje rastas 
dėlės istorinės 
mentals.

Jų tarpe W 
Gustavo Adolfo 
poliaus XHb® 
dų biblijos ir 
ros. Manomai 
vos istoriški 
našaus likimo >

rupę sudaro 
■ 108. Jų tar- 

21 nekvail
ai, 29 smul- 

(batsiuviai, 
ir t.t.) Ūki-

TĖVŲ 
1945 MEK

šeimininkės 
)agal gausu- 
47.

škų ofisų ir 
rinių darbi- 
skia 45. To-

Chicago, 1U' 
po parapijoje.
— Tėvas M' 
O.F.M.

Detroit, JIif- 
no parapijoje, ‘
— Tėvas

Detroit, 
gio parapijoje- - 
balandžio 1 i 
tinas Vaškys,

Kovo 4 d. moterų pagelbi- 
nė dr-ja surengė keptų val
gių išpardavimą. Gerai pasi
sekė. Dr-ją sudaro jaunos 
moterys, kurios energiškai 
darbuojasi ir rūpinasi sese
lėms pranciškietėms paremti.

K-s

Waterbury, Conn

Spaudos naudai
Kovo 11 d. Federacijos 

skyrius šv. Juozapo par. sa
lėje surengė spaudos reikalu 
prakalbas. Jas pradėjo par. 
choro grupė Amerikos ir Lie
tuvos himnais ir keliom dai
nom.

Programos vedėju buvo 
pats klebonas, kun. J. Valan- 
tiejus. Apie laikraščių reikš
mę lietuvių tautos gyvenime 
kalbas pasakė „Darbininko” 
red. Ant. F. Kneižys, „Ameri
kos” red. vardu Juozas B. 
Laučka ir Marianapolio kole
gijos rektorius kun. Dr. Juo
zas Vaškas. Karštą žodį pa
sakė Federacijos skyriaus 
pirm. komp. Al. Aleksis. Kal
bėjo ir kun. B. Gauronskas.

„Amerikos” ir „Darbinin
ko” skaitytojai turėjo puikią 
progą atnaujinti savo prenu
meratas. Be to, gauta ir nau
jų skaitytojų. Susirinkusieji 
buvo 
džiai 
mis.

Lankėsi A. Kaskas
Kovo 11 d. pas Vargdienių 

Seseris ir Marianapolio kole
gijoje lankėsi Metropolitan 
Operos dainininkė Anna Kas
kas. Drauge buvo atvažiavę 
jos vyras ir motina, kuri pa
siliks kelias savaites pas Se
seris, kol jos duktė sugrįš iš 
koncertų po visą Ameriką.

Iš Worcester, Mass., buvo 
atvykęs advokatas A. Mileris 
su ponia, artimi dainininkės 
prieteliai.

Pasižmonėję čionai, bran
gūs svečiai tą pat dieną grį
žo namo.

Kovo 12 d. Anna Kaskas iš
vyko iš New Yorko eilei kon
certų įvairiuose Amerikos 
miestuose ligi pat Kaliforni
jos. Tie koncertai užtruks 
apie šešias savaites.

patenkinti labai sklan- 
praėjusiomis prakalbo-

T.

Baltimore, Md.

20, 1945 
vos Pranciškonų 
ntano Vienuolyne 

St. Francis
Greene, Maine 
Prasideda 

NTANO GARBEI) 
ilmingos 13-kos 

ienių Pamaldos, 
baigsis birželio 4-12 
NTANO NOVENA 

Šv. Antano pamaldų 
dalyvius, už visus F. Polinkis, 
Fundatorius ir Rė- Saunorienė, O. Pranskūnaitė, 

antradienį 7:30 vai. F. Eismont, Ig. Gudelis, M.
šv. Mišios; vaka- Urmilaitė, Pr. Arlauskas, Ig. [Jėzuito, kun. Kidyko. Jis vie- 

~ ' šės pas mus Didžiojoj Savai
tėje. Sakys pamokslus per 
Šv. valandą Didžiam Ketvir
tadienį ir per Atsikėlimo Mi
šias Velykų rytą.

— Antanas Miceika, Lie
tuviškų Draugijų Tarybos 
pirmininkas, praneša, kad 
sekmadienį Lietuvių salėje 
Raudono Kryžiaus vajui bu
vo susirinkę virš 300 asme
nų ir suaukojo virš $500.

— Paskutinėj Didžiosios 
Malonės Novenos dienoj ko
vo 12 d., aukos buvo renka
mos išlaisvintų Filipinų salų 
misijonieriams. Mūsų kuni
gai aiškino, kad tai bus kaip 
maldininkų, taip šv. Alfonso 
bažnyčios dovana ne tik tęsti 
Šv. Pranciškaus Ksaveriečio 
misijų darbą, bet tinkama 
Dievui padėka už mūsų ka
rių laimėjimus Pacifiko sa
lose. Surinkta virš $1,000.

— Mirė a. a. Juozas Mate
lis, gyv. 1913 Letitia Ave., 
Morrel Park. Kun. Antanas

fliOS

kas
omos

alyvių

Ingo

iškilmingos pamaldos 
Sakramento palaimi- 

metu bus skai- 
prisiųstos inten-

karių vardai. Pranciš- 
už juos visus.

viečiame Visus 
ntano Mylėtojus

su Pranciškonais mal- 
. Komunijoje ir Šv. Mi- 

per Šv. Antano užtaa- 
išprašius iš Dievo:

Sugrįžimo Mūsų
Kariams!

Kenčiančiam 
Pasauliui!
Ir Nepriklausomy-
Mūsų Tėvynei
Lietuvai!

- March 20 dienos 
prisiųsti savo ypatin- 

as sekančiu adresu:
SCAN FATHERS 
nt St. Francis

reene, Maine.

— Nuo karo nukentėju- 
siems šelpti Vyskupų Fondui 
pereitą sekmadienį surinkta 
$250.37. Kunigai džiaugiasi 
žmonių dosnumu ir vardan 
tų visų, kuriems teks ši pa- 
gelba, dėkoja jų geradariams.

— Visi laukia atvykstant 
Baltimoriečiams jau žinomo 

i ir mylimo misijonieriaus T.

Margelis, P. Kaminas.
Po 1 dol. — D. Surbiskie- 

nė, St. Brazys, T. Daudienė, 
OI. Saunora, O. Kazlauskai
tė, Pr. Grybaitis, J. Mocejū- 
nas Jr., K. Gervickas, B. Žu
kauskienė, J. Dauda, Ad. Eis- 
mont, O. Apanavičienė, J. Pi- 
kūnienė, V. J. Apanavičius, 
An. Daniels, Joan Daniels, J. 
Cickevičienė, M. Beliukevi- 
čius, M. Ptašinskas, M. Vė- 
želienė, J. Miglinas, M. Ven- 
tis, Ch. Miller, EI. Senkevi- 
čienė, Am. Kazlauskaitė, J. 
Unčiuras, K. Valeska, Fr. Lo- 
gory, K. Reimorienė, V. Zlot- 
kienė, S. Sliwoski, O. Gudo
nienė, Cec. Jonynas, St. Pe
ters, Ant. Letkauskas, K. Ba
ronas, Am. Patašinskienė, 
Ig. Matulis, Pr. Palmer, J. 
Vaiciukevičius, V. Zagare- 
vičius, Ant. Baranauskas, Pr. 
Baranauskienė, Br. ir Teodo
ra žiemytės.

Ant. žiemys, 
A.L.T. skyr. koresp.

jams atiduoti visą turimą 
maisto ir sėklų atsargą, pa
silikdami ūkyje maisto tik 
trims dienoms...

Vaišėsi dalyvavo ir profe
sionalai: Dr. Brazirfskas, ku
ris, atjausdamas sunkias Lie
tuvos dienas, žadėjo gyviau 
prie lietuviško veikimo pri
sidėti, dalyvavo fotografas 
Barisas, o taipgi J. Gabrie- 
lavičius, apdovanotas Lietu
vos atsižymėjimo ženklu (me 
daliu).

Iškviesti kalbėjo kun. 
Giedra, domininkonas tėvas 
Jurgelaitis ir studentai ku
nigai: Dr. širvaitis, Galčius, 
Šimkus ir Prunskis, pareikš- 
dami didelį pasigėrėjimą Wa
shington© lietuvių veikimu. 
Ponia Kajeckienė ragino bu
simąsias motutes nepamiršt 
vaikus mokyt lietuvių kalbos.
Lietuviški šokiai linksmina 

karius
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo sukakties dieną 
buvo pasirinkta karių vai
šėms. Apie 150 Amerikos ka
rių skaniai valgė lietuvaičių 
paruoštą dešrą, kopūstus ir 
kitus valgius. Valgių gami
nimui vadovavo ponia Jur
kienė. Patarnavo lietuvaitės 
tautiniuose kostiumuose.

Buvo ir programa, Gen. 
Petkevičaitei akompanuo
jant, buvo sudainuota kele
tas pasisekusių lietuviškų ir 
angliškų dainelių, P. Gavely- 
tė sėkmingai pasirodė solo.

Koncertinėj ir šokių pro
gramoj dalyvavo O. Gavelytė, 
M. Semulytė, S. Kaminskaitė, 
Agn. ir EI. Pavilionytės, An- 
drauskaitė, E. Stankūnaitė, 
B. Stankūnienė, Vaciekaus- 
kienė. Šauniomis šeimininkė
mis buvo A. Kullman (Povi- 
lonytė), H. Yčaitė, p. Mar- 
cinkevičaitė ir kitos.

Daug gyvumo įnešė savo 
atsilankymu, prisidėjimu 
prie dainų kunigai Giedra, 
Galčius ir Šimkus. Gražiai vi
sus prajuokino amerikietis 
kun. Donnelly,

Kovo 1 d. įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos vietinio 
skyriaus susirinkimas. Nu
tarta tuoj aus išsiųsti $300.00 
į A.L.T. Centrą, su pastaba, 
kad mes savo kolonijai pas
kirtą kvotą esam jau surin
kę.

Pirm. M. Vokietaitis padė
kojo visiems, kurie prisidė
jo kokiu nors būdu aukomis 
arba darbu bei savo atsilan
kymu į parengimus. Prašė ir 
ateityje nenuleisti rankų, nes 
labai reikalinga yra remti 
Informacijos Biurą, kuris 
perduoda svarbias žinias apie 
mūsų tautos reikalus įtakin
goms įstaigoms bei asme
nims.

Suteikta auka $100.00 A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
Karo Fondui per lietuvių sky
rių.

A.L.T. vietinio skyriaus 
valdyba 1945 metams užgir- 
ta ta pati: pirm. M. Vokietai
tis, vicepirm. V. Kripaitis, ir 
J. Pikelis, rašt. J. Tamulis, 
ižd. V. Norkūnas, iždo glo
bėjos (naujos) O. Pikelienė 
ir S. Tamulienė. Veikiančioji 
komisija — P. Mačiulaitienė, 
A. Vokietaitienė, M. Rama
nauskienė. Garbės pirminin
ku yra mūsų parapijos kle
bonas kun. Ed. Gradeckas.

Iš Bendro Šalpos skyriaus 
pranešė J. Dičkienė. Rūbų 
nusiųsta į centro sandėlį 3,- 
300 svarų. Ir dar randasi apie 
700 svarų vietoj, kuriuos ko
misija tvarko ir ruošia išsiųs
ti.

Skyrius nutarė pagelbėti 
Raudonojo Kryžiaus lietuvai
čių vienetui surengti vakarą, 
kuriame bus renkamos aukos 
Raudonajam Kryžiui.

gerąDr. Glen Ross daro 
biznį su arklių baltintais kau
lais. Jie vartojami judamuo
se paveiksluose.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

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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STEIGIAMA BALF APSKRITIS

New Yorko miesto įvairio
se dalyse jau veikia 14 BALF 
skyrių. Tų skyrių valdybos, 
BALF 100-to j o skyriaus su
kviestame susirinkime, kovo 
12 d., sandėlio raštinėj, 101 
Grand St., Brooklyn, nutarė 
įsteigti BALF New Yorko 
apskritį, kooperuoti darbe ir 
veiklumą pagyvinti. Išrink
tas laikinasis komitetas, ku
rio pirmininku yra Jonas 
Brundza, sekr. Leonas Šerkš
nys, ižd. Salomėja čerienė.

Sekantis susirinkimas nu-

ART. RAPOLAS JUŠKA 
MIESTO OPEROJE

Kovo 19 ir 20 d.d. New 
York City Center of Music 
salėje, 8 vai. vak., Leopold 
Stokowski statys Bacho „Šv. 
Mato Pasiją”.

Vienas solistų bus žymusis 
lietuvių bosas Rapolas Juš
ka.

Art. R. Juška kaskart dau
giau ir daugiau laimi pripa
žinimo, kaip didelė meno pa
jėga. New Yorko lietuviai 
turės gražios progos išgirs
ti jį šiame dideliame pasta
tyme. New York City Center 
of Music yra New Yorko 
miesto operos, dramos, bale
to ir simfoninių koncertų cen
tras.

ART. BARBARA DARLYS 
IŠVYKO VAIDINTI

Kovo 15 d. artistė Barba
ra Darlys išvyko į Buffalo, 
N. Y., kur ji vaidins operos 
„Halka” pastatyme svar
biausią rolę.

Artistė vaidins ir kituose 
miestuose.

tarta šaukti tose pačiose pa
talpose, pirmadienį, kovo 19 
d.

Susirinkime įžanginę kal
bą pasakė prof. Kazys Pakš
tas, nurodydamas apskrities 
naudingumą.

BALF New Yorko apskri
tis įsipareigojo padirbėti 
United National Clothing 
Collection (rūbų rinkliavos) 
paradui, įvykstančiam New 
Yorke šeštadienį, kovo 31 d. 
Paradas prasidės 10:30 vai. 
ryto Columbus Circle prie 
59 St. ir tęsis iki 42 St. Pub
lic Library, iš kur laisvai 
skirstysis. Parado reikalu 
smulkmenas pranešė Jonas 
Valaitis.

Parade dalyvauti pasižadė
jo Lietuvių Legijonieriai, 
kun. A. Masaičio vedamas 
Angelų Karalienės parapijos 
benas, Bronės Brundzienės 
30 šokėjų grupė, tautiškais 
rūbais pasipuošusi, eilė drau
gijų ir grupių. Parade daly
vauti kviečiami visi, tautiš
kais rūbais ir vėliavomis pa
sipuošę civiliai, kaip lygiai 
kariai. Ypatingai kviečiami 
kariai veteranai. Bus nešami 
šūkiai.

Darbu ir pilna talka yra 
nutarusi dalyvauti ir New 
Yorko Lietuvių Taryba.

Paradas bus filmuojamas, 
o filmos rodomos visoje Ame
rikoje.

Norintieji dalyvauti prašo
mi kreiptis į BALF Centrą, 
19 W. 44 St., New York 18, 
N. Y. Tel. MU 2-8062, arba į 
sandėlį, 101 Grand St. Brook
lyn, 11, N. Y., telefonas 
EV. 8-6203.

BALTRUŠAIČIŲ SUKAKTIS

BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ 
EINA OPERON

Koyo 11 d. Metropolitan O- 
peroš~v3Ūovybė pradėjo per 
radiją naują artistų kontes- 
tą. Pirmąja kandidate iš sep
tynių dainininkų pasirinkta 
Birutė Ramoškaitė.

B. Ramoškaitė, kaip ir An
na Kaskas, yra hartfordietė. 
Gal sulauksim Metropolitan 
operoje ir antros lietuvaitės 
artistės. Apie tai žinosim, 
tur būt, gegužės mėnesy.

KARIAI ATOSTOGOSE

Pfc. A. Twaskas lankosi 
pas tėvelius keletai dienų. Jis 
yra grįžęs iš užjūrio, kur pra
leido virš metų laiko. Kovojo 
Italijos fronte, buvo sužeis
tas.

Korp A. Jasaitis, svečiuo
jasi pas tėvus. Praleis keletą 
dienų su saviškiais ir pažįsta
mais.

Korp. J. Blažinskas, mari
nas, praleidžia atostogas pas 
tėvus. Iš čia vyksta Kalifor- 
nijon.

Kovo 16 d. Kazys ir Vero
nika Baltrušaičiai mini vedy
binio gyvenimo 40 metų su
kaktį. Mini labai kukliai. Ap
reiškimo par. bažnyčioje 8:30 
vai. bus mišios jų intencija.

Kazys ir Veronika (Laz- 
dauskaitė) Baltrušaičiai su
situokė prieš 40 metų Jurbar
ko bažnyčioje. Amerikon K. 
Baltrušaitis atvyko 1913 m., 
o jo žmona 1914 m. Pradžio
je juodu gyveno Waterbu
ry je, o po 8 metų persikėlė 
Brooklynan ir dabar gyvena, 
priklausydami Apreiškimo 
parapijai.

K. Baltrušaitis yra ilgame
tis šv. Vardo dr-jos pirmi
ninkas, bažnyčios kolekto
rius, parapijos parengimų 
komisijų narys. Jis jau per 
daugel metų yra vienas ar
timiausių „Amerikos” rėmė
jų. Per visą eilę metų buvo 
Lietuvių Dienos komiteto 
darbų priešaky. Kada tik bū
na kokia nors didesnė „Ame
rikos” pramoga, ten visada 
rengėjų pirmose eilėse rasi 
K. Baltrušaitį.

Sveikindami Baltrušaičius, 
nuoširdžiai linkime jiems su
laukti auksinio jubiliejaus.

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarines

7:30 PROGRAMOS 7:30
J. P. GINK U S, 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.)

J. P. GINKUS _ VIOLETA PRANOKUS
495 Grand St. AI). JeZAVITASuraną su Muzikos Vedėja

Brooklyn, jn. y. pranešimu Direktorius « qoqc
EV. 4-7142 EVergreen 8-3626

ŽUVĘS KARYS

Philip Petronis,
Brooklyno Petronių sūnus, 
žuvęs Belgijos fronte šių me
tų sausio 1 d. Priklausė Ap
reiškimo parapijai. Buvo gi
męs 1916 m. rugpiūčio 21 d.

Velionis pasižymėjo Afri
kos kautynėse, kur jam su
teikta Sidabro žveigždė. 
Prancūzijoje jis vėl pasižy
mėjo, buvo paskirtas Bronzi
nės žvaigždės medalis.

Maspetlio Žinios

— Pfc. Pranas A. Kepe- 
žinskas Prancūzijoje gavo 
atsižymėjimą — Combat In
fantryman Badge.

— Kovo 18 d. choras baž
nyčioje giedos „Septynių žo
džių nuo Kryžiaus” kantatą 
4 vai. p.p.

— Vyčiai turės savo šei
myninį pobūvį par. salėje ko
vo 18 d. 7 vai. vakare.

— Tretininkų Konferenci
ja bus kovo 18 d. 3:30 vai. 
p.p. prieš pat mišparus.

— Šv. Juozapo Novena lai
koma šioj savaitėj kas rytas 
8 vai. Baigsis pirmadieny, 
Šv. Juozapo dienoje. Įrašy
mas į tretininkus bus per va
karines pamaldas, kurios bus 
kiek anksčiau — 7 vai.

— Altoriaus Draugijos su
sirinkimas įvyks kovo 19 d. 
vakare po pamaldų.

— Kun. P. A. Lekešis bu
vo išvykęs į Kunigų Vieny
bės Centro posėdį, kuris įvy
ko kovo 13 d. Shenandoah, 
Pa. Jis yra Centro sekreto
rius.

— Karių Motinų draugija 
rinko aukas prie bažnyčios 
durų praeitą sekmadienį. Jos 
ruošiasi Velykoms apdovano
ti karius. Surinkta 121 dol.

— Raudonojo Kryžiaus 
lietuvių kuopa prisideda prie 
dabartinio vajaus. Visos na
rės renka aukas.

Moterų posėdis
Kovo 11 d. čia įvyko Mo

terų S-gos apskrities suva
žiavimas. Vadovavo pirm. 
St. Subatienė. Art. M. čižaus- 
kienė skaitė paskaitą apie 
lietuvių dainas. Visoms pa
tiko. Visos atstovės pavai
šintos užkandžiais, kuriuose 
dalyvavo ir kleb. kun. J. Bal- 
kūnas.

palydėjimą, Mitchell Field 
bazės adjutantui ir palydovų 
daliniui, šv. Rožančiaus, Al
toriaus, Tretininkų, Altoriaus 
Tarnautojų draugijoms, 
varg. Visminui ir Dulkei, se
selėms, Raud. Kryžiaus vie
netui, karių motinų dr-jai, 
giminėms, draugams, kaimy
nams — už užuojautą, gėles, 
užuojautą ir mišių intencijas 
ir grab. Valantiejienei už 
gražų patarnavimą.

MINĖJO GIMTADIENĮ
Veronikai Valantiejienei, 

gimtadienio proga, jos drau
gės suruošė netikėtą puotą. 
Tai įvyko kovo 11 d.

V. Valantiejienė nuošir
džiai dėkoja visoms ir kiek
vienai puotos dalyviai atski
rai.

Angelų Karalienes 
Parapija

Kovo 11 d. Šv. Vardo dr- 
jos vyrai, po bendros Komu
nijos turėjo susirinkimą. Ja
me nutarta:

1) prisirašyti prie BALF 
vietos parapijos 75 skyriaus, 
įmokant 5 dol iš iždo; 2) iš 
iždo paaukoti Amerikos Rau
donajam Kryžiui 10 dol.

Buvo kalbama apie pava
sario balių, bet tas atidėtas 
kitam susirinkimui, kuris 
bus balandžio 8 d.

Rekolekcijų užbaiga buvo 
kovo 11 d. 4 vai. popiet. Žmo
nių buvo pilna bažnyčia. Bu
vo atnaujinti krikšto įžadai, 
suteiktas šv. Tėvo palaimi
nimas.

Šį sekmadienį, kovo 18 d., 
mūsų parapijos sodalietės ir 
kitos mergaitės eis bendrai 
prie Šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu. Visos mergaitės 
prašomos dalyvauti.

mūsų 
atlai-

grin-

Kovo 25, 26 ir 27 dienomis, 
Didžiojoje savaitėje, 
bažnyčioje bus 40 vai. 
dai.

Šiuo metu taisomos
dys bažnyčioje — dedama 
naujos guminės plytos. Pa
rapijiečiai gausiai aukoja 
grindų taisymo išlaidoms pa
dengti.

Kovo 11 d. vakare buvo 
sąjungiečių kauliukų žaidi
mo vakaras. Gerai pasisekė. 
Kuopos pirm. Kivytienė ir 
rengimo komisija dėkoja au
kojusiems ir atsilankiusiems.

30 kp. ruošiasi savo gyva
vimo 25 metų sukakties mi
nėjimui. Motinų dienoje, ge
gužės 13 d., 9 vai. bus iškil
mingos mišios, o vakare — 
jubiliejinė vakarienė.

O. P.

ČERNIAUSKŲ PADĖKA

KRIAUČIŲ FRONTE 
VISAI RAMU

A. R. K. SEKMADIENIS

Kovo 18 d., sekmadienį, vi
sose katalikiškose bažnyčio
se bus minima, kaipo Raudo
nojo Kryžiaus diena.

Bus daromos kolektos, pri
rašinėjami prie R. K. nariai 
ir aiškinama R. K. reikalin
gumas.

PAMINKLO NAUDAI

Kovo 11 d. A. Mikalausko 
salėje įvyko Dariaus Girėno 
paminklo komiteto kortų va
karas. Užkandžius pagamino
O. Daubarienė ir K. Dumblie- 
nė. Dovanas tvarkė Mačienė, 
patarnavo V. Pūkas. Bilietus 
iš anksto platino Spudienė,
P. Kyrius, adv. S. Briedis ir 
P. Montvila.

Tvarkos vedėjais buvo J. 
Šertvietis ir pirm. J. šaltis. 
Manoma, liks ir pelno.

P. M.

NAMŲ SAVININKAMS

Lietuvių namų savininkų 
dr-jos susirinkimas bus penk
tadienį, kovo 23 d., 8 vai. 
vak., Anderson (buv. Dau
kanto) salėje, 950 Jamaica 
Ave., Cypress Hill.

Visi namų savininkai kvie
čiami atsilankyti.

Kovo 17 d. yra šv. Patriko 
šventė. Brooklyno vyskupas 
atleidžia visus tikinčiuosius 
tą dieną nuo pasninko.

Vasario 28 d. įvyko lietu
vių siuvėjų 54 lokalo nepa
prastas susirinkimas.

Atsisakius buvusiam pro
tokolų raštininkui, buvo ren
kamas naujas. Siuvėjai savo 
kandidatu tai vietai išstatė 
Antaną Žilinską, gerai žino
mą unijistą, ištikimą lietuvį 
amerikietį, seną veikėją už 
Lietuvą. Komunistų grupė 
kandidatu siūlė Grabauską, 
bet šis apsidairė porą kartų 
į susirinkusius ir — nesuti
ko kandidatuoti. Ant. Žilin
skas išrinktas be opozicijos.

Atrodo, kad bolševikai pas 
siuvėjus baigia savo diktavi
mo dienas. Turės kraustytis 
ten, kam jie tarnauja.

Susirinkime pasakė kalbą 
Jonas Valaitis, BALE drabu
žių rinkimo vajaus vedėjas. 
Jis pranešė apie drabužių 
Lietuvai rinkliavą ir priminė 
apie kovo 31 d. įvyksiantį pa
radą New Yorke, šis paradas 
ruošiamas bendros drabužių 
rinkliavos išvakarėse, šiame 
parade dalyvauti kviečiami 
ir lietuviai.

Žuvusio leitenanto Jurgio 
R. Černiausko tėvai, Juozas 
ir Ona Černiauskai broliai ir 
sesers nuoširdžiai dėkoja vi
siems, pagelbėjusiems suteik
ti paskutinį patarnavimą ve
lioniui leitenantui.

Jie ypač dėkoja: kleb. kun. 
J. Balkūnui, kunigams P. Le- 
kešiui, J. Kartavičiui, K. Pau- 
lioniui, A. Pažereckui, Ed. 
Nedzinskui ir kapelionui 
Shallon, kapitonui D. F. Mac 

I Ghee ir maj. Metzer už karinį

New York, N. Y
ŠVENTINS VARGONUS
Kovo 18 d., šį sekmadienį, 

6 vai. vakare, bus šventinami 
nauji New Yorko Aušros 
Vartų parapijos vargonai. Ta 
proga bus bažnytinės muzi
kos koncertas.

Šventinimo apeigas atliks 
kun. J. Balkūnas; pamokslą 
pasakys kun. M. Kemėžis; pa
laiminimą suteiks kun. J. 
Aleksiūnas. Dalyvaus ir dau
giau svečių kunigų.

Vargonų kūmai yra: James 
Gurinskai; Teresė Kalendie- 
nė; Šv. Rožančiaus Dr-ja; 
Jurevičienė; Mr. & Mrs. A. 
Marsin; J. Naujaliai; A. Ru
gienė, R. Rugys; P. Šulins
kai; A. Dzikai; J. Levickai; 
A. Talačkai; V. Yomantienė.

Šiems stambiausiams au
kotojams priklauso nuoširdus 
ačiū.

Kleb. kun. J. Gurinskas 
kviečia New Yorko ir apy
linkės lietuvius atsilankyti į 
šias iškilmes.

Pašalpos reikalai
Iš Joint Board delegatai 

pranešė, kad nuo gegužės 1 
d. unijos nariai gaus apmo
kėti ligoninės išlaidas taip: 
30 dienų po 5 dol. per dieną 
bet kurioje ligoninėje, o po 
to dar 25 dol. vienkartinio 
priedo sveikatai sustiprinti. 
Motinoms po gimdymo bus 
duodama 50 dol. dovana.

Pašalpos ir pomirtinių fon
de šiuo metu esą 6 mil. dol.

13 lietuvių kontraktinių 
siuvyklų dirba uniformas.

Siuvėjas.

Brooklyno Lietuviai Gydytoji

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-91
VALANDOS:

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

šventadieniais suslta

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

Tel. EVergreen 7-681
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare j 

Penktadieniais uždaryt

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,

Tel.

lionis buvo dosnus, uolus ir Klem; draugiškas 
darbštus parapijos narys, už 
tad ir buvo visų mėgiamas.

Novena prie Šv. Juozapo 
yra vedama kun. Agnelijaus 
Krasausko, pranciškiečio, ne
seniai atvykusio iš Jeruzalės. 
Pradžia kiekvieną vakarą 
7:30 vai. Novena baigsis Šv. 
Juozapo šventėje, kovo 19 d., 
7:30 vai. vak.

Prakalbas apie šventąją 
Žemę įvyks šį sekmadienį, 
tuojau po vakarinių pamaldų.

Harrison-Kearny,

Misijos
Sopulingosios Dievo Moti

nos parapijos bažnyčioje ko
vo 19 d., pirmadienyje, pra
sideda Gavėnios Misijos. Ves 
garsus pamokslininkas kun. 
Dr. Juozas Vaškas, marijo
nas. Per Misijas rytais Mi
šios bus 8:00, 8:30 ir 9:00, po 
kurių bus misijų pamokslas. 
Komunija kasdien bus dali-

tjosevelt ko- 
^jįAmeri-
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LIKŲ VISI 
KULTŪRINI 
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pasakė: Sgt. Jobai 
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Centro Valdybos via 
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Krotūlis (Linden), j 
Kaulis (New York), 
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kus (Elizabeth), ( 
Vaskas (Newark), ( 
Bason (Jersey City) ii 
Ketvirtis, apskrities 
Dalyvavo apie 100 v 
keliolikos miestų.

Po pietų įvyko suiM^totiiĮ laik
inas. Vadovavo pirm, i’

Rišėjo Wil-

p. Jos san- 
skaityto- 

k Tai labai 
kiečio žuma-

$ematė, gir-

j. ■; nuosaikaus 
rjadie smar-
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RUOŠIA1
Amerik( 
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pos klausiu 
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nius į San
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konferencijt 
galo, nes pa 
nų. Jei jų s 
tai ir mūsų 
tų informac 
iki šiol gau' 

San Fi 
spręs, taigi 
į jos dieno! 
gali tenai t 
a) sričių s 
nizacijos ri 
(region) d: 
tų — ir k: 
mynų „įtal

Svarbi 
nors nutar
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virtis. Buvo 8 kuopos,|3” ir „New P '

H.l«eper- į* “tai 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Į?;1 Rusijoje - - - - - - - -  
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legatai ir 20 svečių.

PARDUOD
Geri, pigūs, patoį 

mai. Gerose vietose, 
navimas teisingas.

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

šių metu? vakaram JvfmrpJT 
pamaldos, pamokslas ir Pa
laiminimas 7:30. Misijos iš
kilmingai užsibaigs kovo 25 
d., sekmadienyje.

Kviečiama visus atsilanky
ti į tas Misijas ir pasinaudo- j 
ti Dievo Malonėmis.

K. S. S.

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Kovo 4 d. Bayonne, N. J., 
įvyko L. Vyčių N. Y.-N. J. 
Apskrities Komunija, pusry
čiai ir suvažiavimas.

Šv. Mykolo bažnyčioje 
10:30 vai. mišių metu labai 
gražus gausus jaunimo būrys 
in corpore priėmė šv. Komu
niją. Pamokslą pasakė kleb. 
kun. M. Kemėžis. Po pamaldų 
giedotas L. Vyčių himnas.

Tokios pamaldos ir tokio 
gausaus jaunimo būrio daly
vavimas darė labai gražaus 
įspūdžio. Katalikiškas lietu
viškas jaunimas gyvai vei
kia, vykdydamas savo šūkį: 
Dievui ir Tėvynei.

Po to įvyko bendri pusry
čiai salėje. Kun. M. Kemėžis, 
sukalbėjęs maldą, Vyčius 
nuoširdžiai pasveikino. Vado
vavo iždo globėja Anne

vus todėl i

pamerikie- 
p esąs Vaisty
to nariu. Va- 
Lhibėti oficia
li dažnai ant 
L ii reikalingų

teisę,) 
.j'šlą skelbti 
|.a tik šis dės-Joseph Vast

Real Estate Inst
496 Grand St., Brooklyn!*1™^ di-

Tel. EVergreen 7-lflf* tiesa 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - - - - _T;lik viena.

Clement Voketal
Advokatas

47-40 — 74 f h S f re]

Jackson Heights, N.

Karys B. Račas, kuris į 
kariuomenę įstojo pernai lie
pos 27 d., išvežtas į užjūrį 
gruodžio mėn., žuvo vasario 
8 d. Luxemburgo fronte. Bu
vo 25 metų. Paliko žmoną ir 
dukrelę, seserį Leit. B. Račas, 
armijos slaugę, ir tėvą, ku
ris dabar Waterbury, Conn.

Velionis buvo giminaitis 
„Amerikos” skaitytojų Pa- 
račkauskų, gyv. New Yorke.

Bayonne, N. J

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

Mirė
Staiga, širdies liga mirė 

Jonas Beiliūnas. Palaidotas 
iškilmingai kovo 15 d. 10 vai. 
ryte su trejomis mišiomis į 
Šv. Kryžiaus kapines, No. 
Arlington, N. J.

Paliko žmoną Juliją ir ve
dusią dukterį Marijoną. Ve-

G
§

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTKAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavima ir irt. darbus.

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

Yra d 
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„Žmogaus 
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ra, lenkus, 
j-kta.Užkiek-

NEwtown 9 - 5972 f "brinkai mo- 
Į< markes.

— —Į-išnešimui pil-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B nacių, kurie

J ade milijonus 
Saugok Savo Algalima tikėtis. 

° Išpažįsta žmo-
Teikiamas geriausias i 
patikrinimas, prižiūrėjinį 
AKINIAI prieinamiausią 
kainomis pagal jų rūšis.

Si {staiga įsteigta prieš 40 M

OPTOMETRISTAS — OPU

394-398 Broadway, Brooklyn,

1945 m.

liams. Ji 
ti stipri 
gomis.

■'M tad jo pa
inaus gyvybė 
fe Bet kaip ir šta'fį“" 
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R vaikus nuo gįs

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai

KASDIEN
Patogi Vieta Užėjlmui 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDA1 
4 J1 Grand Street 

Brooklyn. N. Y.
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HAvemeyer 8-0259 1

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVEN$
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