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RUOŠIAMAS MEMORANDUMAS APIE LIETUVĄ
Amerikos Lietuvių Taryba jau seniai pradėjo svars

tyti, ar būtų galima kokiu nors būdu sustiprinti Lietuvos 
išlaisvinimo reikalą San Francisco konferencijoje, kuri su
sirinks balandžio mėnesio 25 d. steigti pasaulio taikos or
ganizaciją. Buvo ne tiktai apsikeista nuomonėmis savo tar
pe, bet ir pasitarta su įtakingais Amerikos politikoje žmo
nėmis, su palankiais lietuviams Kongreso nariais ir Euro
pos klausimų ekspertais; buvo susižinota su kitų Balti
jos tautų veikėjais ir su kai kuriomis Amerikos visuomenės 
organizacijomis, kurios rengiasi deleguoti savo įgalioti
nius į San Francisco.

Dskusijos ir susirašinėjimai dar tebeina, ir visas tos 
konferencijos dalykas turės būti atidžiai sekamas iki pat 
galo, nes patys jos kvietėjai dar nėra padarę galutinių pla
nų. Jei jų sumanymuose įvyktų kokių stambių pakeitimų, 
tai ir mūsų akcija turėtų atitinkamu būdu pasikeisti. Bet iš 
tų informacijų, kokias Amerikos Lietuvių Tarybai pasisekė 
iki šiol gauti, paaiškėjo šie dalykai:

San Francisco konferencija atskirų tautų likimo ne- 
spręs, taigi ir Lietuvos ateities klausimas nebus įtrauktas 
į jos dienotvarkę. Bet netiesioginiu būdu Lietuvos padėtis 
gali tenai būti artimai paliesta, sprendžiant šiuos punktus: 
a) sričių susitvarkymas saugumo tikslais, pasaulio orga
nizacijos rėmuose, — kadangi Lietuva yra Baltijos srities 
(region) dalis; b) santykiai tarpe didžiųjų ir mažųjų tau
tų — ir kaip pastarąsias apsaugoti nuo jų galingųjų kai
mynų „įtakos”.

Svarbu, kad nebūtų paneigti Lietuvos interesai kokiais 
nors nutarimais, kuriuos konferencija gali šitais punktais 
priimti. Kadangi Lietuva, kaipo neutrali valstybė, savo į- 
galiotinių konferencijoje neturės, tai užtarti jos teises ga
lėtų tiktai kitos tautos, kurios tenai turės balsą. Jų atsto
vus todėl reikia painformuoti ir pasistengti gauti jų koope- 
ravimą.

Yra dar vienas svarbus dalykas, kurį tam tikros idė
jinės grupės bandys pravesti konferencijoje, siūlydamos 
papildyti Dumbarton Oaks projektą: jos reikalaus, kad bū
tų įdėtas į pasaulio organizacijos statutą posmas apie 
„Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugojimą”. Lie
tuvių žodis šituo klausimu turėtų irgi būti tartas San Fran- 
cisce, kad konferencijos dalyviai žinotų, jog tie, kurie 
stoja už nepriklausomos Lietuvos atstatymą, savo troški
muose vadovaujasi Laisvės, žmoniškumo-ii demokratybės 
idealais.

Visais šitais tikslais Amerikos Lietuvių Taryba nu
tarė:

1. Nusiųsti į San Francisco Lietuvių Delegaciją, drau
ge su kitomis tautybėmis;

2. Pagaminti rūpestingai paruoštą memorandumą, iš
dėstant dabartinę Lietuvos padėtį ir jos bylą;

3. Sudaryti santykius su asmenimis ir grupėmis, kurių 
bendradarbiavimas ir parama šiuose reikaluose gali būti 
naudingi-

Šitiems sumanymams besivystant, lietuvių visuomenė 
bus informuojama. Mūsų nusistatymas yra atlikti rimtą 
žygį, iš kurio būtų nauda Lietuvai ir jos žmonėms.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
VYKDOMASIS KOMITETAS 
Leonardas Šimutis, pirm. 
Dr. P. Grigaitis, sekr.
M. Vaidyla, ižd.1945 m. kovo 15 d.

liams. Jiems pagalba turi bū
ti stiprinama visomis pajė
gomis.
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VOKIEČIŲ LAIVYNO DIENOS BAIGIASI ---------------------- ♦ ___
Vokiečiams Pabauda

Bus 80 Bil. Dol.
Londone leidžiamas Week

ly Economist paskelbė, kad 
Jaltos konferencijoje tarp 
kitko alijantai susitarė dėl 
karo nuostolių atlyginimo — 
reparacijų. Sakoma, karui pa
sibaigus Vokietijai teks su
mokėti apie 80,000,000,000 
dol.

Tos reparacijos turi būti 
sumokėtos ne grynais pini
gais, bet medžiaga ir darbu.

Reparacijų mokėjimas bus 
paskirstytas dalimis, vei
kiausia apie 4 bilijonus dol. 
per metus, per 20 metų.

Mokėjimo būdas ir sąlygos 
būsiančios nustatytos spe- 
cialės alijantų komisijos 
Maskvoje.

Pusantro Milijono 
Nacių Belaisvių

Iš Londono praneša, kad 
nuo 1939 metų rugsėjo mė
nesio Sąjungininkai į nelais
vę paėmė 1,500,000 vokiečių 
karių.

Čia neskaitomi tie vokie
čiai, kuriuos rusai paėmė j 
nelaisvę rytųfrųnte.

Vokiečių karo laivynas,, 
nors ir nedidelis, bet iki šiol 
Europos vandenyse laikė ne
mažai mūsų karo laivų ir 
lėktuvų, kurie ieškojo ir 
karts nuo karto užpuldavo 
vokiečių laivus, bandančius 
pulti mūsų konvojus į Rusi
ją-

Anksčiau vokiečių karo 
laivai, norėdami pasislėpti, 
pabėgdavo į Baltijos jūrų 
uostus, bet dabar iki Dan- 
zigo ir Gdynės Baltijos jū
ras kontroliuoja rusai, o ang
lų ir amerikiečių karo lėktu
vai nuolat užpuldinėja kitus 
vokiečių uostus į vakarus, 
vokiečių karo laivai neturi 
kur dingti. Dalis vokiečių 
laivų gali pasislėpti Kopen
hagoje, kiti Norvegijos pa
kraščiuose, bet anksčiau ar 
vėliau jie turi išeiti ir turi 
būti sunaikinti. Jeigu jų ne
sunaikins alijantų karo lai
vai, sunaikins karo lėktuvai, 
o gal, kaip nekartą vokiečiai 
padarė, patys savo laivus pa
skandins.

Prieš mėnesį laiko Breme
ne vokiečių jūrininkai sukėlė 
riaušes, o kovo 16 d. vienas 
vokiečių karo laivas įplaukė 
į Švedijos uostą ir pasidavė' 
internavimui.

Anot alijantų jūrininkų, 
vokiečių karo laivynas netu
ri kur dingti. Jis turi pasi
duoti ar žūt-L——

---------------------------

Japonų radijas pranešė, 
kad Jungtinių Amerikos Val
stybių karo laivynas kovo 20 
dieną buvo tik 60 mylių nuo 
Japonijos pakraščių ir bom
bardavo japonų karo įsitvir
tinimus Kyušu ir šikoku sa
lose.

Tuo tarpu iš Guam salos 
pranešama, kad mūsų karo 
laivyno lėktuvai vėl pradėjo 
mėtyti bombas ant Japonijos 
karo laivyno bazių Kobe ir 
Kure karo laivyno bazėse, 
kur japonai paprastai laiko 
didelę dalį savo karo laivyno.

Tuose puolimuose, kaip ad
mirolas Nimitz praneša, mū
sų karo laivynas nenustojo 
nė vieno laivo, o nuostoliai 
ore buvo maži.

Paskutiniuose pranešimuo
se apie šį puolimą sakoma, 
kad mūsų karo lėktuvai ir 
laivai sunaikino ore 200 ja
ponų karo lėktuvų ir 275 su
naikino aerodromuose. Mūsų 
lėktuvai sužalojo: vieną ar

du didelius japonų karo lai
vus, du lėktuvnešius, du leng
vuosius lėktuvnešius, du lėk
tuvnešių palydovus, vieną 
sunkųjį šarvuotį, keturis nai
kintojus, vieną povandeninį 
laivą ir trylika prekybinių 
laivų.

Mūsų karo vadovybė Paci- 
fike sako, kad tos žinios dar 
nėra galutinos ir vėliau gali
būti papildytos. y

Tuo tarpu mūsų nuostoliai 
buvo tik vienas didesnis lai
vas sunkiai sužalotas, o ke
letas kitų laivų lengviau nu
kentėjo.

Ta pačia proga iš Guam sa
los pranešama, kad Tokio ir 
kitų Japonijos miestų ir uos
tų bombardavimas, kuris tę
sėsi tris dienas iš eilės, pa
darė daugiau nuostolių negu 
bet kuris puolimas iš oro pa
darė Vokietijai per tokį pat 
laikotarpį. Japonai patys da
bar pripažįsta, kad didelė da
lis Tokio miesto pavirto į pe
lenus.

POPIEŽIUS APIE KELI ) Į TAIK )
Kovo 18 d. popiežius Pi

jus XII, po penkių mėnesių 
atgailos misijų Italijoje, pir
mą kartą pasirodė šv. Petro 
Bazilikos balkone, iš kur kal
bėjo per radiją apie kelią į 
taiką. Jo kalba buvo perduo
dama visam pasauliui.

Savo kalboje popiežius ra

žius pareiškė, kad tiems žmo
nėms, kurie leidosi suvedžio
jami jėgos pasekėjų ir dabar, 
pagaliau, bunda iš sapno, be
lieka tik vienas išganymo ke
lias — užmiršti absoliučio 
nacionalizmo stabo garbini
mą, rasės ir kraujo garbę, 
savanaudiškumą, o visą tą

NORVEGIJOJ 200 TŪKST. VOKIEČIŲ
----------------------------* 
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kvos agentai iš Lietu- 
atvijos ir Estijos išga- 
; Rusijos gelmes tūks- 
s žmonių. Atskyrė vy- 
lo žmonų, vaikus nuo 
Pristatė juos didžiau- 
vergų darbui ir nelei- 
iekam jiems pagelbėti, 
a bus sakoma pilnutinė
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Alt Jima salos kautynėse
Mos. Amerikos daugia- 

Karšti • garbingai plevėsuo- 
KJlSJ žoje japonų saloje, kur 

tūkstančiai jaunų a-
paaukojo savo gy-

DIDELS T. . .vSoflf0 Jima saloje japonai 
, i aršiau, nei kitose vie- 

JUOMS feeveik kiekvienas jų tu- 
. į, 1 jūti užmuštas. O buvo 4h Gron t per 20 000 Ar galima 

zduoti, kokia ten pekla

Vienas asmuo iš Paryžiaus 
štai ką praneša:

Vasario mėnesy per Vil
niaus radiją Paleckis gyrė
si, kad 83,000 lietuvių išvyko 
Rusijon įvairiems darbams, 
pagelbėti sunaikintų vietų at
statyme...

Šis „pasigyrimas” labai 
aiškus. Lietuva neišvengė 
karo audros. Jos daug miestų 
sunaikintų. Tūkstančiai žmo
nių išvežta Vokietijon. Nėra 
jokios abejonės, kad Lietuvo
je trūksta daugybės žmonių 
būtiniausiems darbams, o Pa
leckis skelbia, kad lietuviai 
savo noru keliauja Rusijon... 
Net 83,000!

Tas Paleckio pranešimas 
nieko kita nereiškia, kaip tik 
tai, kad Lietuvoje vėl pradė
tas masinis lietuvių išgabe
nimas Rusijon.

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

Serž. Benediktas F. Skur- 
kis iš Wilkes Barre, Pa.

Jonas Stravinskas, jūrinin
kas, iš Luzerne, Pa.

Vincas Terminas iš Mound
sville, W. Va.

William R. Kizis iš Chica
go, Ill.

Juozas Supšinskas iš 
Britain, Conn.

Robertas Gubbins, iš 
Britain, Conn.

Kazys J. Casper, iš 
Britain, Conn.

Japonai Uždaro 
Visas Mokyklas

San Francisco, Cal. — Ja
ponų radijas paskelbė, kad 
visos mokyklos, pradedant 
nuo pradinių iki universitetų, 
uždarytos vieneriems me
tams laiko. Visi mokytojai 
pašaukti karo tarnybai, o 
mokiniai imami kariuomenėn 
ir darbams.

Visi pašauktieji karo tar
nybai mokytojai ir mokiniai 
bus priversti dirbti įvairiuo
se karo pramonės darbuose. 
Jaunesnieji mokiniai bus pa
statyti prie priešlėktuvinės 
apsaugos dalinių Japonijoje.
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: nuolat kietėja. Kuo ar-

HAvem^’
RALPH?

raP°niJ°s’ J1* gynimasis 
ar aršesnis. Baisios ko-65 ■ 23 G^jrieš akis mūsų kareivė-

Prisipažinsime, kad praei
tos savaitės „Keleivis” labai 
mus nustebino.

Tai laikraštis, kurs pasku
tiniu laiku dažnai susilaiky
davo nuo pagundos tyčiotis 
iš tikinčiųjų jausmų ir švais
tytis šlykščiomis pašaipomis 
viskam, kas katalikui yra 
brangu. Manėm, kad „K” 
bent „for the duration” eis

pakantos keliu. Bet... apsi
rikta.

Praeitų savaitę „K-vio” 
apžvalgos skyriuje juodžiau
siai išniekintas Šv. Kazimie
ro asmuo. Tokios tamsios elg
senos nerandam ir Lietuvos 
priešų spaudoje. Kas niekina 
Bažnyčios šventųjį, Lietuvos 
globėjų, kas tyčiojasi iš ti
kinčiųjų kilnių pastangų pa
gelbėti Lietuvai malda, tas 
negali būti nuoširdus Lietu
vos ir jos žmonių laisvės gy
nėjas.

O

Iwo Jimo Sala 
Jau Užimta

Pereitos savaitės pabaigoje 
mūsų kariuomenė Iwo Jima 
saloje oficialiai iškėlė Ameri
kos vėliavą ir paskelbė, kad 
sala galutinai paimta ir yra 
Amerikos karo vadovybės ži
nioje.

Šią savaitę japonų radijas 
paskelbė, kad prieš keletą 
dienų gavo radijo pranešimų, 
kad japonų daliniai ruošiasi 
pulti amerikiečius, bet nuo to 
laiko visi japonų ryšiai su 
Iwo Jima sala nutraukti.

Prasidėjus rusų stipres
niam puolimui iš rytų ir Są
jungininkų puolimui iš vaka
rų, vokiečiai bandė dalį savo 
kariuomenės, apie 200,000 
vyrų, išgabenti iš Norvegi
jos į Vokietiją rytų ir vaka
rų frontams sustiprinti. Pa
sirodo, kad tai nebuvo 
lengva.

Vietiniai Norvegijos 
ventojai, kurie vokiečių 
pantų nekenčia,
sprogdinti geležinkelius, nai
kinti tiltus ir užpuldinėti vo
kiečių įgulas. Išdavoje, vo
kiečiams pavyko tik mažą da
lį savo kariuomenės iš Nor
vegijos išgabenti, kiti visi li
ko Norvegijoje.

Visi keliai į Norvegijos 
uostus išardyti ir vokiečiams 
teks smarkiai dirbti nema
žiau dviejų trijų savaičių, iki 
jų kariuomenė galės naudo
tis norvegų uostais.

Taip pat pranešama, kad 
visi geležinkeliai iš šiaurės 
Norvegijos, taip pat sugadin
ti.

ambiciją ir godumą, kurie at
nešė karą ir kurie grasina 
sunaikinti skirtumą tarp ge
ra ir bloga, tarp teisybės ir 
neteisybės žmonėse ir jų 
tarptautinėse . santykiuose. 
Jis tarp kitko įspėja, kad ke
lias į taiką uždengtas šešė
liais, po kuriais slepiasi 
staigmenos ir pavojai. Toliau 
popiežius pridūrė, kad juo 
daugiau žmogus stengiasi nu
matyti ir apsisaugoti nuo tų 
pavojų, juo aiškiau jis mato 
neapykantos dvasią, užsto
jančių kelių ir bent laikinai 
ardančių pastangas sukurti 
geresnį pasaulį.

Toliau, tarytum taikyda
mas kalbų vokiečiams, popie-

mu.
Baigdamas, popiežius ne

tiesioginiai prisiminė ir Rusi
jos elgesį. Jis tarp kitko pa
reiškė, kad yra tokių, kurie 
pasiduoda pagundai pasipel
nyti iš dabartinės būklės, pa
sukdami taiką savo naudai, 
nepaisydami kitų reikalų ir 
teisės.

„Tokie gali laikinai pasau
liui atrodyti, kaip žmonijos 
geradariai, bet vėliau, kai 
viskas bus sprendžiama isto
rijos ir aukštesnių principų 
šviesoje, tokie bus klasifikuo
jami, kaip žmonės, kurie 
žmonijos viltis pavertė į nu
sivylimą,” — sakė popiežius.

VOKIEČIAI BĖGA IŠ SAARO KRAŠTO

Norvegų Kvizlingai
Bėga Danijon

Spaudos žiniomis, iš Nor
vegijos į Daniją ir kitur bė
ga norvegų kvizlingų sūnūs 
ir giminaičiai, kurie nenori 
tarnauti vokiečių kariuome
nėje.

Paskutiniu laiku vienas 
toks kvizlingas laivu atplau
kė į Daniją, iš kur rengia
si bėgti kitur.

Karaliaučiuj Badas
Iš Švedijos praneša, kad 

rusų apsupto Karaliaučiaus 
miesto gyventojai baigia sa
vo maisto atsargas ir kai ku
riose vietose jau net badau
ja.

Prieš keletą dienų Kara
liaučiaus mieste gyventojai 
pradėjo kelti riaušes, reika
laudami maisto produktų.

Paneigia Gandus
Prieš kurį laiką buvo pra

nešta, kad nacių užsienių rei
kalų ministeris Ribbentrop 
ir gen. Keitei išvyko į Šveica
riją dalyvauti slaptose tai
kos darybose.

Vokiečiai dabar praneša, 
kad tas gandas neturi jokio 

I pamato ir yra tik išmįslas.

Paryžius. — Mūsų trečioji 
armija, generolo Patton va
dovaujama, staiga puolė vo
kiečius Saaro krašte iš kelių 
pusių ir suskaldė visą sep
tintąją vokiečių armiją į ma
žas daleles. Su septintosios 
mūsų armijos pagalba, gen. 
Patton prasiveržė trimis 
kryptimis: į rytus iki Mainz, 
į pietų rytus iki Worms ir į 
pietus iki Kaiserlautern. Tuo 
tarpu iš pietų septintoji ar
mija prasiveržė tarp Alsbach 
ir Zweibrucken miestų šiau
rės linkui ir, paskutiniais pra
nešimais, susitiko su gen. 
Patton trečiosios armijos da
liniais.

Iš paskutinių pranešimų 
atrodo, kad vokiečių gynima
sis vakarinėje Reino upės pu
sėje visai sutriuškintas ir da
bar belieka mūsų kariuome
nei prasiveržti kitose vieto
se per Reino upę ir eiti į ry
tus Berlyno linkui.

Saaro krašte Jungtinių A- 
merikos Valstybių armijos 
apsupo tūkstančius vokiečių, 
Hitlerio paliktų ginti tą 
kraštą.

Kai kurie karo korespon
dentai, rašydami apie kauty
nes Saaro krašte, sako, kad

šis mūsų laimėjimas yra vie
nas iš didžiausių šiame kare.

Kiek toliau į šiaurę, ties 
Remagen, kur mūsų kariuo
menė paėmė pirmąjį vokiečių 
tiltą per Reino upę, mūsų ka
riuomenės daliniai, nors iš 
lėto, bet laipsniškai žygiuo
ja pirmyn anapus Reino upės. 
Nežiūrint, kad Remagen til
tas sugriuvo ir vargu greitai 
bus pilnai atstatytas, mūsų 
kariuomenės dieną ir naktį 
keliama per Reino upę.

Marinų Vadas 
Apie Mūšius

Marinų generolas Holland 
M. Smith, kurio kariuomenė 
kovoja prieš japonus Iwo Ji- 
ma saloje, sako, kad juo ar
tyn Japonijos, juo „kietes
ni” darosi japonų kareiviai.

Jis įspėja, kad, Amerikos 
karo jėgoms artinantis Japo
nijos, japonų kariuomenės 
pasipriešinimas ir pačios Ja
ponijos gynimas bus daug di
desnis ir atkaklesnis. Kova 
su japonais laipsniškai sun
kėsianti.
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Raitus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

SULAUŽYTI ŽODŽIAI

Kalbėdamas Britų parlamente apie Krymo konferen
ciją, Anglijos ministeris pirmininkas Churchillis pasakė: 

„Aš nežinau kitos vyriausybės, kuri tvirčiau laikytųsi 
savo pažadėjimų, kaip Sovietų vyriausybė.”

Taip čia dar kartą buvo pasakytas madnas išvedžioji
mas, kad Rusija šventai laikosi savo žodžio ir savo sutarčių.

Keista, kaip didieji vyrai gali taip palaimintai už
miršti nesenus atsitikimus, žinomus visam pasauliui.

Tie atsitikimai rodo, kad Maskva savo žodį paskuti- 
niais metais keitė, kaip čigonai arklius, ir kad niekas nėra 
sulaužęs tiek savo pasižadėjimų ir sutarčių, kaip Kremliaus 
ponai.

Imkim tik paskutinių metų istoriją.
Užpuldama Lietuvą, Sovietų vyriausybė sulaužė bent 

tris savo pasižadėjimus — taikos sutartį, nepuolimo pak
tą ir 1939 metų rudens susitarimą, kuriuo Stalinas buvo 
pasižadėjęs gerbti Lietuvos nepriklausomybę ir nesikišti į 
jos vidaus reikalus.

Tokias pat sutartis Sovietų Sąjunga sulaužė, pasikėsin
dama prieš Latviją ir Estiją.-

Su savo ano laiko „broliuku” Hitleriu užpuldamas Len
kiją, Stalinas paspyrė bent į keturias sutartis, kurias Rusi
ja nieko neverčiama buvo pasirašiusi. Tai buvo sienų su
tartis, 1929 metų prisidėjimas prie Kelloggo pakto, nepuo
limo sutartis ir agresijos apibūdinimo sutartis.

Sovietų sąjunga tris sykius prisidėjo prie Atlanto Čarte
rio, kuriuo pasižadėjo suteikti laisvę pavergtoms tautoms.

Bet kas ligšiol girdėjo Rusiją grąžinus laisvę tiems 
kraštams, kuriuos ji pavergė?

Dar gražiau išėjo: Kryme ji išreikalavo Lenkijos pa
dalinimo, ir tai gavo ne tik prieš Atlanto čarterio dėsnius, 
bet ir prieš Sovietų vyriausybės su generolu Sikorskiu 1941 
metais pasirašytą susitarimą, kuriuo „Sovietų Sąjungos 
vyriausybė pripažįsta netekusiomis galios 1939 metų So- 
vietų-Vokiečių sutartis dėl teritorinių pakeitimų Lenkijoj”.

Išeina, kad 1939 metais Sovietų Sąjunga Lenkijos pa
sidalinimą tarp savęs ir Vokietijos laikė, geru darbu, 1941 
metais — blogu, panaikintinu dalyku, o šiemet Kryme iš 
Amerikos ir Anglijos išgavo tai, ką 1939 m. buvo gavusi 
I^TSrtlėrrair'fe^T1 ^aip hedorą" savo zygįT'1941 metais buvo 
pasmerkusi.

Ir tikėk dabar Churchillio žodžiais, kad Rusija tvir
čiau už visus pasaulyje laikosi savo pasižadėjimų.

Be kitų, tais žodžiais netikėjo patys rusai, nes Stalinas 
jau planavo du naujus žygius, priešingus ką tik pasirašy
tai Krymo deklaracijai. Vienas jų yra trukdymas sudaryti 
Lenkijoje demokratinę vyriausybę, o antras — komunistų 
įtakoj esančios vyriausybės savivališkas sudarymas Rumu
nijoj, visiškai nieko nesitariant nei su Anglija nei su Jung
tinėmis Valstybėmis, kaip to reikalauja Krymo pareiški
mas panašiose padėtyse-

Šį Krymo susitarimo pamynimą pripažino tiek Vals
tybės Departamentas, tiek paties Churchillio užsienių rei
kalų ministeris Edenas, kuris viešai pareiškė Atstovų Rū
muose, kad Maskvos vyriausybė dėl Rumunijos įvykių nesi- 
tarė nei su Amerika nei su Anglija, nors buvo pasižadėjus 
tartis tokiais atvejais.

Norėtum tarti, kad prieš kylančią blogybę Churchillis 
pasišoko užmigdyti žmonių sąmonę.

Kiekvienam būtų pravartu apmąstyti šiuos Sokrato 
žodžius, net ir labai aukštų tribūnų kalbėtojams: „Netei
singi žodžiai yra ne tik blogis savyje, bet jie ir sielą užkre
čia blogiu.” - K.

SAN FRANCISCO KONFERENCIJOS 
BELAUKIANT

Nepaisant, kad konferenci
jos darbotvarkė dar nėra pa
skelbta, esamoji medžiaga ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
turimos informacijos leidžia 
susidaryti pakankamą vaiz
dą dėl numatomų konferen
cijos darbų.

Konferencija yra šaukiama 
svarstyti pokarinę tarptauti
nio saugumo organizaciją, 
išeinant iš Dumbarton Oaks 
metmenų. Neabejotina, kad 
bus paliesta ir „senos” Tau
tų Sąjungos įpėdinystė.

Jokie konkretūs ir specifi
niai pokarinės 
struktūros 
Francisco, 
svarstomi.
klausimai, kaip sienų nusta
tymas, ar bet kieno nors su
verenumo atstatymas ir t. t- 
iš viso liečiami nebus.

Ar tas reiškia, kad San 
Francisco konferencijos dar
bai Amerikos lietuviams iš 
viso nėra reikšmingi? Ne.

ALT visuomet laikėsi nu
sistatymo, kad pasaulio sau-

Europos 
klausimai San 
atrodo, nebus 

Vadinasi, tokie

gumo pertvarkymas turi bū
ti pradėtas nuo pagrindinių 
bendrojo tarptautinės sau
gumo organizacijos metme
nų.

Dumbarton Oaks darbus 
ALT sekė su priderama ati
da ir rimtimi. Konkrečiai, ir 
tai keliomis progomis, ALT 
pasisakė prieš „didžiųjų” sa- 
vinimasi būti savo bylos tei
sėju, prieš teisinę diskrimina
ciją Aukščiausioje Taryboje 
tarp „mažųjų” ir „didžiųjų”, 
ir t. t.

ALT reikalavo įtraukti į 
naująjį tarptautinį čarterį 
„žmogaus teisėms ir pagrin
dinėms laisvėms apsaugoti” 
specialų paragrafą.

Darniai su anksčiau tuo 
reikalu pareikštu nusistaty
mu, ALT ir šį kartą nevengs 
konstruktyviu būdu prisidė
ti prie San Francisco darbų.

Kaip tik šiuo metu baigia
ma ruošti nauji tuo reikalu 
memorandumai.

Vienas jų bus įsakmiai pri
taikintas San Francisco kon-

KARALIAUČIUS IR LIETUVOS LAISVĖ
Rašo DR. KAZYS PAKŠTAS

Kaip suderinti Roosevelto ir 
Churchillio žodžius su 

Atlanto Čarteriu?
Kad Atlanto Čarteris ne

bus taikomas priešų valsty
bėms, tai mes jau seniai ži
nome iš p. Churchillio žodžių. 
Todėl jokie pažadai nevaržo 
Alijantų smarkiai apkarpyti 
ar net visai suskaldyti Vo
kietiją. Bet kaip bus su drau
giškomis neutralėmis valsty
bėmis, kaip Lietuva, Estija, 
Latvija?

Valstybės Departamentas 
viename oficialiame rašte 
yra Lietuvą pavadinęs 
„friendly neutral”, šie žo
džiai buvo taikomi veikusiai 
Lietuvos valdžiai, kurią ru
sai okupantai likvidavo pir
miau, negu ji sulaukė apčiuo
piamų galimybių paskelbti 
Vokietijai karą. Rusai, mat, 
labai nenori, kad Lietuva ofi
cialiai būtų karo stovy prieš 
Vokietiją, ši Rusijos pažval- 
ga lengvai suprantama: ali- 
antų lagery esanti valstybė 
sunkiau yra praryti, negu 
neutralė.

Taigi, oficialinėj Amerikos 
popieroj Lietuva yra „friend
ly neutral”, bet kurgi ji stovi 
neoficialinėje ir kruvinoje 
gyvenimo tikrovėje?.

Štai vartau Bostone išleis
tus Jungtinių Tautų himnus. 
Knygoje yra gaidos ir žodžiai 
visų himnų, praleidžiant tik
tai priešų himnus. Prie kiek
vieno himno padėta dar trum
pa pastaba. Tokioje pastabo
je rinkinio autoriai ir leidė
jai Lietuvą vadina „Associat
ed nation”. Ir tai nėra prasi
lenkimas su tiesa: prisilai
kant proporcijos (karo pra
džioj Lietuva turėjo tik apie 
tris milijonus gyventojų) 
Lietuva ir pasauly išbarsty
ti lietuviai prisidėjo ir prisi- 

lės be palyginimo daugiau, 
negu daugelis Lotynų Ameri
kos šalių, o Lietuvos aukos 
ir kančios yra lygiai baisios, 
kaip lenkų ir žydų. Morali
nės lietuvių kančios netgi 
daug didesnės už lenkų ir žy
dų, nes didžioji demokratijų 
spauda, radijas ir vadai nuo
dėminga tylėjimo konspira
cija tarsi pritaria totalitarų 
žiaurumams Baltijos respub
likose.

Ši tylos konspiracija yra 
naujas būdas užmušti, nu
kankinti tautų sielas. Moder
nioji vaidmainystė, kaip ma-

tome, pasiekė naujų tobulu
mo rekordų: ji garsina lais
vę ir šiaip laisvų ar išlaisvin
tų tautų, skelbia vidutiniš
kas kančias daugelio kariau
jančių šalių, bet ji visiškai 
nenori matyti didžiųjų pa
saulio kankinių Sibire ir 
Centro Europoje, šneka apie 
vokiškos Austrijos laisvę, 
bet tyli apie antivokiškų Bal
tijos Respublikų nepriklau
somybę. Graži logika...

Jei Jaltos konferencija ne
paskelbė Baltijos respublikų 
atstatymo, tai reiškia, kad ji 
primiršo Atlanto čarterio 
dvasią. Du kartu atidžiai iš
klausiau prezidento Roose- 
velto kalbos Amerikos Kon
gresui. 1940 m. spalių 15 d. 
pažadų Lietuvai jis ten nepri
siminė, nei jos» vardo minė
jo. Aš suprantu, kad neatė
jo dar tam laikas, tad rei
kia dar kantrybės palaukti 
karo pabaigos. Tik tuomet 
Lietuvos 
džiami.

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

reikalai bus spren-

iššoksta Karaliau
čius

Labai nustebau, kai Roose- 
veltas, kalbėdamas apie Ry
tų Prūsiją, pasakė: „a corner 
of it will go to Russia”. Tuo
jau užsirašiau tuos žodžius. 
Už valandos dar kartą pa
klausiau tos pačios jo kalbos 
ir vėl patikrinau tą jo posakį, 
kuris, gal būt, slepia likimą 
net trijų-puikių, laisvę my
linčių tautų. Iš karto pasiro
dė, kad Rooseveltas nepagal
vojęs tuos žodžius paleido į 
laisvą orą, gal net per apsi
rikimą... Bet prisiminkime 
keletą labai svarbių sutapi
mų:

1. Jau prieš kokius metus 
iš rusiškų versmių buvo iš-

Bet štai

sams į Karaliaučių? Imkite 
į rankas gerą, tikslų Europos 
žemėlapį su visų geležinkelių 
tinklu ir patys rasite tuos 
kelius.

Visą šiaurinę Rusiją, visą 
Nevos ir didžiųjų ežerų basei
ną puikiai ir labai pakanka
mai aptarnauja Leningardo 
uostas. Lieka šnekėti apie 
Maskvą, apie centrinę Rusi
ją, Gudiją ir šiaurinę bei va
karinę Ukrainą. Gana tiesus 
geležinkelis iš Maskvos į Bal
tiją eina per Minską, Bara- 
noviči ir Wolkowysk. Iš čia 
geležinkelis pradeda vingiuo
ti: pasuka šiaurėn į Gardiną 
(Grodno), paskiau vėl bevelk 
tiestai į vakarus į Augusta
vą, paskiau į šiaurę — Su
valkus, paskiau per Račkus 
(Raczki), Treuburg, Lyck, 
Rastenburg, Bartenstein ir 
galop į Koenigsberg-Pillau. 
Pagal tikrąją Curzono liniją 
geležinkelis, Daugpilis-Vil- 
nius-Gardinas ir ruožas že
mės 50 km. (30 mylių) į ry
tus nuo to geležinkelio turė
tų tekti Lietuvai, bet Bialys- 
tok_ ir_£iu<alkai — Lenkijai, 
Wolkowysk —\ Rusijai.

“PAVASARIO BALSAMS” 50 ME
4

Nauja Knyga 
Už Lietuvą

for„Lithuania’s Fight
Freedom”, E. J. Harrison, bu
vusio Didžiosios Britanijos 
konsulo Kaune ir Vilniuje, 
parašyta knyga, daro tikrai 
gražaus įspūdžio.

Išleido Amerikos Lietuvių 
Informacijos Centras. Knyga 
išleista gerai ir skoningai at
spausdinta.

Knygoje yra trumpa, bet 
tiksli Lietuvos istorija ir duo
damas teisingas ir gana pil
nas Lietuvos žmonių skau
džių pergyvenimų ir ryžtin
gų kovų už laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą vaizdas.

Šią knygą reikia kuo pla
čiausiai praplatinti. Užsisa
kykite ją sau ir siųskite ją 
savo draugams bei pažįsta
miems kitataučiams. Knyga 
kaštuoja tik 50 centų. Ją ga
lima gauti tokiu adresu: —

Lithuanian American In
formation Center, 223 Broad
way, New York 7, N. Y.

Karo bonas — didžioji pa-

1895 metais pirmu! 
buvo Tilžėje išspau 
knyga, kuri yra vienai 
čių svarbiausių visoj H 
literatūroj.

Buvo tai Maironio! 
sario balsai”, eilių riri 
kurį galima laikyti m 
miausiu lietuvių tauto 
kalu. Bent trečdalis „P| 
rio balsų” eilėraščių bi 
tebėra dainuojami p< 
Lietuvą. ’ 1

Maironio poezija turi 
dėlę reikšmę visam Ii 
tautos atgimimui. Jo į 
kėlė žmonių dvasią, pa 
mą kovoti ir rodė švi| 
rytojaus viltį. Užtai | 
nis buvo vadinamas j 
poetu ir atgimstančia 
tuvos pranašu.

Pirmieji „Pavasari! 
sai”, išlaisti paties aut 
pinigais, turėjo apie 4 
raščių. Iš viso jų išėjo,! 
šeši leidimai, kurių pa 
nysis pasirodė pernai] 
voje- Su laiku „Pav 
balsų” eilių skaičius I 
trigubai padidėjo.

Tais pat 1895 metai! 
ir antras svarbus Ma 
veikalas — poema 1 
skausmų į garbę”, kiį

Kovo-March 23, lj

rama savo kraštui. Neatsi-Tiau buvo pertaisyta į! 
sakykime, jei tik galime. ‘nąją Lietuvą”.

NAUJAS LEIDINYS APIE LIET
Ką tik pasirodė „Lithua

nian Affairs, an Index to the 
New York Times on Subjects 
Pertaining to Lithuania and 
Lithuanians, Compiled and 
Edited by Casimer V. Bal- 
tramaitis”. Leidinys turi apie 
180 pusi., spausdintas gra
žiai mimiografu su spausdin
tais rinkinių viršeliais, dide
lio formato, labai gražiai at
rodo. Išleido Lietuvių Spau-

musų veikėjams, nori] 
ką nors sau tinkamo s

Lietuvių Spaudos i 
padarė garbingą dari 
leisdamas šiuo momei 
kį rinkinį. Teko girdė! 
manoma išsiųsti si 
siems amerikiečiams, j 
naras, laikraščiams, pi 
gą dykai.

Svarbiausia tenka s 
ti autorių.

zOlis sa-'žai suliūdino sielą 
iCfiis- lietuvių kolonijos 
■genantis mas į prieštarauj 
Lfritori- ves. Kaip, pamani

cįKa-

ferencijos darbotvarkei, ki
tas — Nepriklausomą Lietu
vą liečiančiu klausimu. Abu 
memorandumai, savo laiku, 
bus paskelbti mūsų visuome
nės žiniai.

Kalbant apie dabartinę 
Lietuvos žmonių būklę, ALT 
negali išleisti iš akių to fak
to, kad dabar, kai įvairiose 
vietose renkasi tarptautinės 
konferencijos, Lietuvos žmo
nės be atodairos, yra žudomi, 
tremiami ir niekinami. Lie
tuvos žmonėms gelbėti ALT 
akcija buvo pradėta pereitų 
metų vasarą, kai tik buvo 
gauti pirmi pranešimai iš so
vietų okupuojamos Lietuvos.

Visuomenė gerai atsimena, 
kad kaip tik tuo reikalu, su 
atitinkamais memorandu
mais, buvo pasiųstos net ke
lios specialės delegacijos į 
Washingtoną.

Lygiagreta, Informacijos 
Centro buvo išleista ir pla
čiai po Amerikos visuomenę 
paskleista „Appeal” ir „Sup
plement to the Appeal”.

Vadinasi, tiek Amerikos 
valdžios sluoksniai, tiek pati 
Amerikos visuomenė apie 
Lietuvos žmonių vargus buvo 
pakankamai ir dokumentuo
tai painformuota.

Apie tolesnius ALT žygius, 
ryšium su San Francisco kon
ferencija, visuomenė bus pa
informuota papildomai.

L- A. Inform. Centras

čiaus su ruožu žemės apie 40 
kilometrų (25 mylios) į pie
tus nuo geležinkelio linijos 
Eitkūnai-Karaliaučius. šiuo 
atveju corner (kampas) ap
imtų net pusę Rytų Prūsijos 
su beveik pusantro milijono 
gyventojų, daugumoje vokie
čių, mažumoje — lietuvių. 
Nieko sau kampas... didumo 
— plotu beveik kaip Belgija. 
O ten nei vieno rusų kaime
lio, nei praeity, nei dabarty.

2. Sugrįžęs iš Jaltos p. 
Churchill labai tvirtai parla
mentui pranešė, kad Lenkija 
gaus tik pietų-vakarų Ryt
prūsių dalį, be Karaliaučiaus.

3. Truputį vėliau p. Eden, 
britų Užsienių Ministeris, dar 
kartą parlamentui pasakė, 
kad Karaliaučius skiriamas 
Rusijai. Visa tai sugretinant, 
Prezidento Roosevelto žo
džiai nebepalieka jokių abe
jonių apie Karaliaučiaus nu
matomą likimą.

Šitie pareiškimai estų, lat
vių ir lietuvių politikams į- 
varė širdin nemaža nuliūdi
mo ir susirūpinimo dėl savo 
kraštų likimo. Juk pats tie
siausias. kelias iš Maskvos į 
Karaliaučių eina per Vilnių, 
Kauną, Eitkūnus ir Įsrutį 
(Insterburg). Vadinasi, Jal
toje nuspręsta Lietuvą pado
vanoti Rusijai. Jei viena se
niausių Europos valstybių 
nustoja laisvės, tai kokia 
prasmė palikti nepriklauso
mybę Latvijai ir Estijai? To
dėl ir šias tautas apėmė bai
mė ir pasipiktinimas.

Rusijos keliai Karaliaučiun
Bet štai Pasekretoris p. 

Grew, paties Prezidento pa
vestas, padarė neseniai viešą 
ir oficialų pareiškimą žurna
listams, kad Amerikos val
džia ir toliau pripažįsta Bal
tijos respublikų nepriklauso
mybę ir laiko Washingtone 
jų pasiuntinybes pilnoje ga
lioje. Tai kaipgi suderinti 
du tariamuosius Amerikos 
valstybės vyrų priešingu
mus? Ar nėra kitų kelių ru-

taip labai garbinama, tai tek
tų ko mažiausiai nuo jos ir 
nukrypti. Jei pietinis Lietu
vos pakraštis aplink Augus
tavą ir į pietus nuo Gardino 
tektų Rusijai, tai galima pro
jektuoti Rusijai koridorių 
per Rytų Prūsus į Karaliau
čių ir Piliavą. Jeigu Rusija 
pasistatytų visai tiesų gele
žinkelį per dideles lygumas 
nuo Wolkowysk į Lyck (apie 
160 km. arba 100 mylių), tai 
ji turėtų nuosavų privažiavi
mą prie Karaliaučiaus ir Pi- 
liavos uostų iš Maskvos, Uk
rainos ir Gudijos. Tas kori
dorius galėtų būti arti 40 km. 
arba 25 mylių platumo ir ap
imtų ruožą apie 20 km. abiem 
šonais geležinkelio linijos 
Lyck - Loetzen - Rastenburg 
- Bartenstein - Koenigsberg - 
Piliau. Karaliaučiaus korido
rius būtų apie 220 km. ilgu
mo. Jo plotas sudarytų apie 
9,000 kv. km. (apie 36000 kv. 
mylių). Prieš karą jame gy
veno apie 800,000 gyventojų, 
beveik išimtinai vokiečių. 
Šiaurėn nuo šio koridoriaus 
prasideda Mažoji Lietuva, 
dar ir dabar iš dalies lietu
viška, ogi į pietus — labai 
žymi gyventojų dalis ir da
bar dar lenkiškai tebekalba, 
kuomi aš įsitikinau savo ke
lionėse pietiniuose Rytprū
sių pakraščiuose 1931 m.

Koridoriaus vakariniame 
gale Rusija turėtų didelį 
miestą (350,000 gyv.) su ge
ru komerciniu uostu, ogi Pi- 
liavoje (Piliau) jai tektų ka
riškas uostas ir jūrų tvirto
vė. Abu šie gilūs šiltų van
denų uostai turėtų gerą ry
šį geležinkeliais su Maskva, 
Minsku, Kievu, Černigovu, 
su Volynija ir su Rytų Gali
cija, kurias rusai dabar jau 
pasisavino, nors ten jie labai 
nemėgiami ir neturi rusiškai 
kalbančių gyventojų.

Šis sprendimas išgelbėtų 
Atlanto čarterį. Demokrati
jos išvengtų pačios didžiau
sios suktybės ir melagystės. 
Baltijos Respublikos galėtų 
likti laisvos ir nepriklauso-

K. Baltramaitis rinko me
džiagą keliolika metų. Veika
las apima 1914 — 1944 metų 
laikotarpį. Veik visa, su ma
ža išimtimi, surinkta, kas 
liečia Lietuvos, Klaipėdos, 
Vilniaus ir kitus su Lietuva 
surištus klausimus. Retas ga
li prieiti prie panašios me
džiagos sandėlių.

Nemažai kitataučių, norė
dami ką nors sužinoti apie 
Lietuvą, negali gauti medžia
gos, kai tuo tarpu ją gali ras
ti „The New York Times ar
chyvuose. Bet ir tas ne vi
siems pasiekiama. K. Baltra- 
maičio rinkinys yra raktas 
ne tik kitataučiams, bet ir

1

tuviai tautiečiai, 
svetimam krašte, 
tų dar labiau jaus 
vienijami tos pač 
bes ir to pačio likii 
Ar ne visi tos į 
žiausios Lietuvos 
vaikai, ar ne visų 
ka tas pats lietuvi 
jas, ar ne visus ju 
ti kalba, tikyba ii 
ame visų širdyse 
ti tėvynės meilės 
ne visi siekia tų p 
nių idealų? Kas j 
skaldo, dalina tai 
ir vargingais mū 
laikais? Dažnai a 
mąstydavau, nerai 
tenkinamo atsaky

Gal tai pasaulė 
tingumo pasekmi 
paskirų partijų be 
pragaištingos rie 
tai iš praeities ds 
šių nesusipratim 
gal tai svetimien 
vusių lietuvių p 
gal tai asmeninių 
išsišokimų išdavos 
žinau, bet ir per 
sieloju surasti tų 
šaltinį. Viena tik 
šiais taip nelemta 
vynei laikais, už I 
bų gyvenanti lie! 
visi, kaip vienas s 
bendrą ir vieningą 
ti atgauti taip br: 
atpirktą ir prars 
klausomybę. Su 
entuziasmu sveiki 
rių Argentinos Ii 
kėjų tą kilnų su 
užsimojimą steų 
organą, kuris tel 
nytų atskirų lieti 
jėgas į vieną ir 
tangą. Vienybėje 
vieningomis ir 
jėgomis galima p 
sėkmingų vaisių.

Suprantamas d 
toji vienybė mū 
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žmogus, gimęs ir augi 
zabeth, N J. Buvo n] 
Lietuvon studijuoti Lit 
tikos. Okupavus Li 
grįžo Amerikon. Visą 
energiją paveda stui 
apie Lietuvą. Turi baį 
veikalą anglų kalbojL,. 
buvo kur rašoma apiel| 
vą. Turi surinkęs La 
tapytojų, skulptorių ii 
meno šakų reprodukci;

mos, bet tik su ta sąlyga, jei 
Rusijos imperializmas bent 
kiek prisilaikytų Britų impe
rializmo normų ir sutarčių. 
Šis sprendimas lygiai sugrą
žintų Skandinavijai jos pra
rastą saugumą. Ne tik Skan
dinavijai, bet ir pačiai D. Bri
tanijai. Moraliniu požiūriu — 
— būtų nubausti tik tie, ku
rie yra kalti, t. y. vokiečiai. 
Nekaltos Baltijos valstybės 
išvengtų nepelnytos rusiškos 
bausmės. O tai svarbu ir vi
sam pasauliui, ne vien Cent
ro Europai. Mažoji Lietuva 
sugrįžtų Lietuvos Respubli
kai.

Žinoma, vien rusų apsup
tos mažos Baltijos Respubli
kos jaustųsi labai nesaugiai 
ir net baimingai. Joms reik
tų leisti susifederuoti į vieną 
trilypę valstybę ir išgalvoti 
kokį tarptautiniai garantuo
tą saugumą.

Šiais keliais sakiniais pa
bandžiau sutaikinti anglo- 
amerikiečių valstybės vyrų 
žodžius su Atlanto čarteriu 
ir ištraukti iš jų pareiškimų 
bent keletą optimistinių kris
lų. Tiktai karo pabaiga ir 
nauji balansai bei susigrupa- 
vimai taikos konferencijoj 
patvirtins ar atmes mano da
romus spėjimus. Tad lieka 
kantriai laukti, ruoštis, rū
pintis ir dirbti prarastai lais
vei atgauti.

iSiaiuz
ihąVi-

•iftaisu-
.Auš-

pa lietu- 
hires lė
ta Ketu-

tampresnė, jei vi 
ne vien tik taut: 
religinis idealas.
saulėžiūra ir bei 
niai įsitikinimai 
priau jungia ir 
daug giliau padai 
nes religija sieki

buvo išstatęs parodoje!'damas buities ir jo liki 
1000 rinkinių. Turi didelę sveti- įprasmindama p 
kinį lietuviškų knygųJ^pasiil- 
giai rasime daugiau-Čj^taris- 
musių, kuris taip giliaij ^lėlyje, 
lituanistikoje pasinėręs 
proga tenka palinkėti] 
riui tęsti savo darbus 
vių tautos kultūros dai

Oro Ambulans
Nuolat veikia

mą, kultūrą ir be 
visuomeninį ar ta 
mą. Be to, mūsų t 
tūra jau nuo 50C 
yra suaugusi, su 
sutapusi su krikšč 
jau sunku viena 
atskirti.

'imančią Beį kadangi gei 
t S’0 s*8 P^aulis, yp 
j; ^liš-ologinis pasaulis,’ 
n ®R|iiis, tai belieka vi

Mams spiestis ii 
h Us teko bendrą tautinį ic 
r ĮĮras, ta- kant laisvę atskii 
Khema-'įsitikinimams. Tai

ple
pūne- 
p 
rąloma-

Vienas korespondentj 
Paryžiaus praneša, kai 
šiol iš Europos į And 
lėktuvais pargabentai 
17,000 Amerikos sužeisti 
rių. Iš Europos paprasta 
benami lėktuvais tie siu 
kariai, kuriems reikia] 
tingos priežiūros ir gyC 
priemonių, kurių Eun 
nėra.

Naujieji oro ambuli 
yra nepaprastai dideli! 
kiai įrengti ir daugiau] 
do į skrajojančias ligoj 
negu į ambulansus. L 
vuose ligonius aptari 
gydytojai ir slaugės. Į 
reikia, dažnai atliekant 
operacijos.

APDOVANOJO MED

Šiemet Notre Damei 
tarė” medalis įduotas 1 
šiam Valstybės Sekreto! 
pagelbininkui, Gardiner j 
land Shaw, kuris yra! 
pasidarbavęs katalikų 11 
rių draugijose.

kvai Atgauti I
‘^AMERIKOS LIETUVIŲ 
^"FORMACIJOS CENTRĄ, 

, W teisingas žinias apie I
Mos troškimus.

ir pasiųskite kartu 
^Tarybos Centrui:

^AMERICAN COUNCIL
^MiHalsted St

8, Illinois
^erį rašykite Tarybos iždini

p's) siunčia Amerikos Lie 

lietuvių tautos kovą

(parašas)

(adresas)
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veikalą anglų 
buvo kur rašo: 
vą. Turi suri 
tapytojų, skn| meilės kvapas. Ketu- 
meno šakų re: 
buvo išstatęs 
1000 rinkinių/ 
kinį lietuviškų 
giai rasime t
musių, kuris k lių ir aktualių proble- 
lituanistikoje f
proga tenka [• ietuviško peno.
riui tęsti savo o širdžiai be galo ma
rių tautos kn!: natant, kad ir sveti-

gerbti ir reikale padė-

tautai turtą — laisvę

svetimam krašte gy

aetuvą ispanų kalba, 
osi bendru džiaugsmu 
is tautiečiais, išsibars- 
i ypatingai po visą 
Amerikos pasaulį, ir 

’ ai dėkoju Tamstai už 
ikšmingą dovaną. Vi- 
Dievas ir Tėvynė te- 

a Tamstai visas au- 
pasišventimus.
pat visai netikėtai su- 

i iš Bs. Aires „Auš- 
I-tąjį nr., iš kurio pu- 
dvelkia grynos lietu- 
dvasios ir tikros tė-

metų begyvendamas 
bastydamas po sveti- 
,dangės, didžiai pasiil- 
ia kas sava ir lietuviš- 
čia tau laikraštėlyje,

e Lietuvą, atradau ne-

kraštuose gyvenančių 
--į tarpe yra rimtai gal- 
1 ių žmonių ir bešališ- 

VFO Aliu1 jrendžiančių lietuvių 
problemas.
i ir neilgai man teko 
mti Buenos Aires, ta- 
oj krito į akį ir nema-

Nuolal

žai suliūdino sielą tenykščios 
lietuvių kolonijos pasidalini
mas į prieštaraujančias sro
ves. Kaip, pamaniau sau, lie
tuviai tautiečiai, gyvendami 
svetimam krašte, ar neturė
tų dar labiau jaustis broliai, 
vienijami tos pačios tauty
bės ir to pačio likimo ryšiais? 
Ar ne visi tos pačios gra
žiausios Lietuvos sūnūs ir 
vaikai, ar ne visų gyslose te
ka tas pats lietuviškas krau
jas, ar ne visus jungia ta pa
ti kalba, tikyba ir papročiai, 
ar ne visų širdyse dega ta pa
ti tėvynės meilės ugnelė, ar 
ne visi siekia tų pačių tauti
nių idealų? Kas juos skiria, 
skaldo, dalina taip sunkiais 
ir vargingais mūsų tėvynei 
laikais? Dažnai apie tai pa- 
mąstydavau, nerasdamas pa
tenkinamo atsakymo.

Gal tai pasaulėžiūrų skir
tingumo pasekmės, gal tai 
paskirų partijų bergždžios ir 
pragaištingos rietenos, gal 
tai iš praeities dar neišgiju- 
sių nesusipratimų žaizdos, 
gal tai svetimiems parsida
vusių lietuvių propaganda, 
gal tai asmeninių egoistinių 
išsišokimų išdavos? Aš to ne
žinau, bet ir perdaug nesi
sieloju surasti tų nesutarimų 
šaltinį. Viena tik yra aišku: 
šiais taip nelemtais mūsų tė
vynei laikais, už Lietuvos ri
bų gyvenanti lietuviai, turi 
visi, kaip vienas stoti į didį, 
bendrą ir vieningą žygį, padė
ti atgauti taip brangia kaina 
atpirktą ir prarastą nepri
klausomybę. Su didžiausiu 
entuziasmu sveikinu kai ku
rių Argentinos lietuvių vei
kėjų tą kilnų sumanymą ir 
užsimojimą steigti bendrą 
organą, kuris telktų ir vie
nytų atskirų lietuvių grupių 
jėgas į vieną ir didžią pas
tangą. Vienybėje galybė. Tik 
vieningomis ir suburtomis 
jėgomis galima pasiekti pa
sekmingų vaisių.

Suprantamas daiktas, kad 
toji vienybė mūsų lietuvių 
emigrantų tarpe būtų daug 
tampresnė, jei visas jungtų 
ne vien tik tautinis, bet ir 
religinis idealas. Bendra pa
saulėžiūra ir bendri tikybi
niai įsitikinimai daug tam
priau jungia ir tuo pačiu 
daug giliau padalina žmones, 
nes religija siekia žmogaus 
buities ir jo likimo gelmes, 
įprasmindama patį gyveni
mą, kultūrą ir bet kokį kitą 
visuomeninį ar tautinį veiki
mą. Be to, mūsų tauta ir kul
tūra jau nuo 500 metų taip 
yra suaugusi, subrendusi ir 
sutapusi su krikščionybe, kad 
jau sunku viena nuo kitos 
atskirti.

Bet kadangi genys margas, 
o šis pasaulis, ypatingai ide
ologinis pasaulis, dar marges- 
nis, tai belieka visiems lietu
viams spiestis ir vienytis į 
bendrą tautinį idealą, palie
kant laisvę atskirų grupių į- 
sitikinimams. Tai vienintelis

PREZIDENTO VARDU ATSAKYMAS
FEDERACIJOS APSKRIČIAI

New Yorko Apylinkės Katalikų Seimelis sausio 28 d. 
priėmė rezoliuciją Lietuvos reikalu, prašant prezidento 
Roosevelto ginti Lietuvos nepriklausomybę. Rezoliucijoje 
buvo prisiminta apie Atlanto Čarterio dėsnių vykdymą.

Rezoliuciją pasirašyti ir telegramą nusiųsti preziden
tui buvo įgaliotas apskrities pirm. Danielius J. Averka.

Kovo 12 d. atėjo iš Washingtono toks atsakymas:
Mr. Daniel J. Averka, Chairman, 
Lithuanian American Catholics 
of Greater New York,
222 South Ninth Street, 
Brooklyn, New York

I acknowledge the receipt, by reference from the White 
House, of your telegram of January 30 1945 regarding 
Lithuania.

I assure you that the appropriate officials of this 
Government are continuing to give earnest consideration to 
the many complex questions which confront us today.

With reference to the statement concerning the 
Atlantic Charter, I call your attention to the President’s 
message to Congress on January 6,1945, in which he stated:

„It is true that the statement of principles in the 
Atlantic Charter does not provide rules of easy applica
tion to each and every one of this war-torn world’s tangl
ed situations. But it is a good and a useful thing—it is 
an essential thing—to have principles toward which we 
can aim.

„And we shall not hesitate to use our influence— 
and to use it now—to secure so far as is humanly possible 
the fulfillment of the principles of the Atlantic Charter. 
We have not shrunk from the military responsibilities 
brought on by this war. We cannot and will not 
from the political responsibilities which follow 
wake of battle.”

Sincerely yours,
For the Acting Secretary of

J. M. Colton Hand
Chief, Public Views and 

Inquiries Section
Division of Public Liaison

Parašė SIMAS SUŽIEDĖLIS Ir Jo Darbai

shrink 
in the
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VĖL KELIAUJU Į VAKARUS
Daug kartų esu važiavęs 
vakarus, bet visados svar

bių reikalų verčiamas. Dabar 
važiuoju vien tik poilsiui. Po 
vieno mėnesio ligos, gydyto
jas patarė važiuoti į šiltesnį 
kraštą ir pataisyti sveikatą.

Sudiev Omahai-------
Šiaip taip gavau reserva- 

ciją traukinyje vasario 9 d., 
o vakare išvažiavau į ilgą ke
lionę. Atsisveikinęs su savo 
tėveliu, broliu ir kitais ir 
pasimeldęs prie savo motinė
lės kapo, išvykau į stotį su 
geru kun. Adomu Jeskevi- 
čium, kuris mane pavaduoja 
parapijoje. Dar ilgai reikėjo 
laukti, kol traukinys išėjo, 
bet man lovikė jau buvo pa
taisyta. Tik eik, gulk ir mie
gok.

Kur tau miegosi
Kai tik svečiai pasišalino 

iš traukinio, mano mintis pra
dėjo skrajoti, kaip prieš 13 
metų aš čia atvažiavau svei
kas ir drūtas kaip ąžuolas. 
Dabar išvažiuoju kaip, supu
vęs beržas. Toks yra žmonių 
likimas! Mainosi laikai, mai
nomės ir mes.

Pajudinau kairią ranką ir 
pirštus ir žiūriu, kad trupu-

į
tį sustirę. Dešinė ranka 
sveika. Tai, manau sau, im
siu ir pasidalinsiu keliomis 
mintimis su maloniais skai
tytojais.

Traukinys greit bėgo į pie
tus. Atsikėlęs iš ryto pama-

gi

(Tęsinys)
Jis dėl to juo taip pasitikėjo, kad Vytau

tas raštu pasižadėjo visada būti jiems išti
kimas, jeigu jie padės atgauti Trakus. Jam 
mirus, Trakai turėjo tekti jo dukrelei So
fijai arba broliui, o jau paskui — kryžiuo
čiams. Tokį Vytauto raštą kryžiuočiai la
bai brangino; jiems rūpėjo vis giliau ir gi
liau smelktis į Lietuvą.

Pririnkęs į savo pilis kryžiuočių ir išti
kimų žemaičių, Vytautas žygiuodavo su 
jais į Vilnių, Trakus, Vilkmergę. Jogaila ir 
Skirgaila dažnai jo būrius atremdavo, bet 
netrukus jis ir vėl pasirodydavo Vilniaus 
apylinkėse. Jogaila dabar aiškiai matė, 
kad blogai buvo padaręs, pats pirmasis 
ėmęs bičiuliautis su vokiečiais. Dėl to pir
miausia nukentėjo Kęstučio šeima, o dabar 
jie svilina jį patį. Taigi jis . ėmė galvoti, 
kaip susitaikyti su savo pusbroliu: siuntė 
į jį savo pasiuntinius, žadėdamas duoti 
jam Lietuvoje žemės.

Vytautui taip pat buvo įkyrėjusi kry
žiuočių globa. Jis norėjo jąja nusikratyti, 
kad nereikėtų paskui priklausyti nuo kry
žiuočių, kaip neseniai buvo žadėjęs. Su
laukęs slaptų pasiuntinių, jis reikalavo 
grąžinti jam visas jo tėvo žemes. Tačiau 
Jogaila negalėjo to padaryti, nes Trakai 
buvo atiduoti Skirgailai. Vytautui jis siū
lė dalį jo tėvo palikimo: Gardiną, Brastą 
ir kitas gudiškas Lietuvos sritis. Trakus 
žadėjo grąžinti tada, kai Skirgaila išsikels 
gyventi kitur. Vytautas sutiko ir su Jogai
la susitaikė.

Kryžiuočiai apie tai nieko nežinojo, nes 
tuojau būtų Vytautą suėmę ir įkišę į rūsį. 
Jis turėjo nuo jų slaptai pabėgti. Tačiau, 
išbuvęs pas juos dvejus metus ir padėjęs 
jiems statyti pilis, nenorėjo grįžti į Lie
tuvą tuščiomis. Vieną kartą, surinkęs apie 
400 narsių žemaičių, nuvyko į Jurbarko 
girias „medžioti”. Kryžiuočiai prašė už
sukti į Jurbarko pilį ir čia pasivaišinti, 
bet Vytautas nesutiko. Su savo vyrais jis 
dingo jiems iš akių ir pasislėpė tankiame 
miške. Ėmus temti, jis staiga puolė Jur-

pa- 
lai-

nu-

O

niau, kad žmonės vaikščioja -barko-pilį- ir -paverta ją pelenais. Paskui
vien tik su marškiniais. Man 
taip pat vis geriau ir geriau 
darėsi.

El Paso, Texas
Kai atvykau į EI Paso, 

Texas, netoli Meksikos rube- 
žiaus, pasijutau kaip naujas 
žmogus. Man gydytojas jau 
seniai pasakė: „Kai važiuosi 
į pietvakarius, saulė ir šiluma 
padarys tave nauju žmogu
mi.”

EI Paso yra gražus mies
tas. Daugumas gyventojų yra 
meksikiečiai. Bet taip pat 
yra ir baltų žmonių, čia žmo
nių gyvenimas nėra taip 
įtemptas, kaip šiaurėje. Jie 
iš lengva vaikščioja. Kai ku
rie prisnūsta po pietų. Net 
geležinkelio darbininkai at
sigula kur saugiau ir po pie
tų pasnaudžia valandėlę.

Traukiniai su raudonais 
kryžiais

Važiuojant per pietus, daž
nai sutinki traukinius su rau
donais kryžiais. Juose yra 
pilna sužeistų karių' Iš kai 
kurių veidų galima pažinti, 
kad kariai labai kenčia. Bet 
tuose veiduose matyti daug 
kantrumo ir pasiryžimo pa
sveikti ir net kovoti už lais
vę. Ligoninės paprastai yra 
pietuose. Mat, čia yra šil
čiau ir nėra taip greito pavo
jaus susirgti slogomis.

Su baime važiuoja
Paskutiniu laiku šioje apy

linkėje atsitiko keletą nelai
mių su traukiniais. Meksiko
je du traukiniai susidūrė ir 
daug keliauninkų buvo už
mušta. Netoli nuo Horeston, 
Texas, traukinys išsisuko nuo 
vėžių ir buvo sužeistų žmo
nių. Tik vienas traukinys 
prieš mūsų susidūrė su pre
kybiniu traukiniu netoli Col
ton, Calif. Jau Tuscon Ori- 
zona mūsų traukinys pradėjo 
vėluotis, žmonės vienas kito 
klausinėjo, kas čia yra. Gi 
geležinkelio patarnautojai 
aiškino, kad maža nelaimė į- 
vyko.

Kun.

skubiai nuvyko į Naujojo Marijenburgo 
pilį, prie Dubysos, ir ją taip pat padegė. 
Bėgdamas nuo kryžiuočių buvo užpuolęs 
dar neseniai pastatytą pilį prie Kauno, 
bet jos jau nesuspėjo paimti. Iš čia jis nu
siskubino į Vilnių, ir tik po dviejų mėne
sių, atvykęs su didele kariuomene, sude
gino ir kauniškę vokiečių tvirtovę. Taip 
viena po kitos supleškėjo net trys Lietu
voj pastatytos kryžiuočių pilys. Jų vieto
je Nemuno krantuose dabar riogsojo tik 
klaikūs degėsiai.

Kryžiuočiai, žinoma, gailėjosi pasitikė
ję Vytautui, bet jau buvo pervėlu. Jie ne
begalėjo jo pasiekti. Jis vėl gyveno Lietu
voje, susitaikęs su Jogaila ir gavęs paža
dėtąsias Gardino ir Brastos žemes (1384 
m.) čia jis ramiai valdė, rūpindamasis 
šio krašto žmonių gerove ir taika. Jis ėmė 
pirklius ir miestiečius, negyvenamas že
mes dalijo savo kariams. Kadangi daugu
mas jo valdinių buvo stačiatikiai, tai ir 
Vytautas priėmė jų tikėjimą. Vygando 
vardą, įgytą per pirmą krikštą, dabar pa
keitė Aleksandro vardu. Paskui jis rašė, 
kad šio naujo krikšto reikalavęs iš jo Jo
gaila. Jei Vytautas ir savo valia būtų tai 
padaręs, jam dovanotina, nes vargu jis 
tada suprato katalikų ir stačiatikių tikė
jimo skirtumus. Tuo tarpu gudiškų kraš
tų žmonėms, kuriuos jis tada valdė, buvo 
malonu turėti savo tikėjimo kunigaikštį. 
Įgijęs jų pasitikėjimą, o taip pat padeda
mas savo šalininkų pačioje Lietuvoje, Vy
tautas tikėjosi greičiau atgauti ir visą sa
vo tėviškę — Trakų ir Žemaičių kunigaikš
tystę.

Iš naminių Lietuvos vaidų kryžiuočiai 
šį kartą nieko neišspaudė. Jie tik sudrums
tė Lietuvos ramybę, ir žmonės negreit dar 
sulaukė taikaus gyvenimo. O tuo daugiau
sia pasinaudojo ne kryžiuočiai, didžiausi 
lietuvių nesantaikos kaltininkai, bet arti
mieji lietuvių kaimynai — lenkai.

lenkų 
proga 
įsigy- 
Lietu-

Tiktai ėmus valdyti Lietuvą Jogailai, daug 
kas pasikeitė lenkų naudai.

Mat, tais pat metais, kai žuvo garbingas 
lietuvių kunigaikštis Kęstutis, mirė ir len
kų karalius Liudvikas. Po jo mirties Len
kų valstybė atiteko jaunutei jo dukrelei 
Jadvygai. Ji buvo tik trylikos metų mer
gaitė, kai tapo Lenkų karalaite. Tokia jau
na ir gyvenimo dar nemačiusi karalaitė, 
aiškus daiktas, negalėjo pati viena valdyti 
Lenkų valstybes. Jai reikėjo rasti sumanus 
ir garbingas vyras, kuris ant tvirtų savo 
pečių užsikrautų valstybės valdymo naštą. 
O ta našta nebuvo lengva, nes lenkai ne
pasižymėjo nei gera tvarka, nei klusnumu. 
Ypač sunkiai suvaldomi buvo jų ponai, ku
rie dažnai kėlė vaidus. Ir dabar jie ėmė bar
tis ir ginčytis, kas galėtų būti karalaitės 
Jadvygos vyru ir jų karaliumi?

Pačios karalaitės širdis traukė į Aus
triją. Tenai gyveno jos sužadėtinis, kuni
gaikštis Vilhelmas, kuriam savo tėvų ji 
buvo pažadėta dar visai mažutė. Jis buvo 
truputį vyresnis už ją, todėl po metų an
trų galėjo ją vesti ir tapti Lenkų karalium. 
Bet lenkų ponai, į kurių globą pateko jau
na karalaitė, nė iš tolo nenorėjo jo įsi
leisti į savo kraštą. Jie bijojo, kad jisai, 
tapęs jų karalium, neprijungtų Lenkijos 
prie galingesnės Austrijos ir nepažabotų 
jų laisvės. Jie pasiryžo savo karalaitei 
ieškoti kito vyro, kurį galėtų tvirtai 
kyti savo rankose.

Pasidairę po kaimynų valstybes, jie
žiūrėjo, kad tinkamiausiu Lenkų karalium 
galėtų būti didysis Lietuvos kunigaikštis 
Jogaila. Jis neatrodė jiems toks pavojin
gas, kaip Vilhelmas; be to, galėjo dar Jad
vygai duoti gerą kraitį. O Jogailos kraitis 
buvo nemenkas: jį sudarė didelė ir galinga 
Lietuvos valstybė, kuriai pietuose priklau
sė derlingi rusų kraštai. Lenkai jau seniai 
norėjo ten įsibrauti, bet didieji Lietuvos 
kunigaikščiai neleisdavo jiems nė kojos 
įkelti. Išrinkę karalium Jogailą, jie galėtų 
ten laisvai kurtis ir turtinti savo aruodus. 
Taip pat jis padėtų jiems grumtis su kry
žiuočiais, kurie buvo pasigrobę nemaža 

_ Lenkiškų iemių. Lenkų ponai_syaigt e. ai-
go mąstydami apie tokius gražius dalykus, | 
kurių susilauktų, jeigu Jogaila vestų Jad
vygą ir būtų jų karalium. Mėgindami sa
vo laimę, jie siuntė į jį savo pasiuntinius 
ir siūlė Lenkų karaliaus vainiką.

Jogaila neilgai mąstė apie tokį 
pasiūlymą. Jo širdį kuteno graži 
tapti gretimos valstybės karalium, 
ti talkininkų ir geriau įsistiprinti
voje. Su Vytautu kad ir buvo susitaikęs, 
vis dėlto nuoširdžiai sugyventi negalėjo. 
Neklausė Jogailos ir kaikurie jo broliai. 
Nerimo savo kailyje kryžiuočiai, kėlė gal
vas kalavininkai. O visi tie pavojai, rasit, 
tikrai sumažėtų, įsėdus į Lenkų sostą? 
Jogaila tad išleido į Lenkiją savo pasiun
tinius, kad jie geriau viską ištirtų.

Tie pasiuntiniai nuvyko į Lenkų sostinę 
— į Krokuvos miestą. Čia jų laukė Jad
vygos globėjai — lenkų ponai ir dvasinin
kai. Jie sutiko Jogailą rinkti savo kara
lium, bet daug iš jo norėjo. Pirmiausia jie 
rekalavo, kad Jogaila pats apsikrikštytų; 
paskui — kad pakrikštytų visą lietuvių 
tautą, ir pagaliau, — tai jiems buvo svar
biausia, — kad Lietuvą sujungtų su Len
kija. Kiti jų reikalavimai nebuvo tokie 
svarbūs. Jogailos pasiuntiniai su viskuo 
sutiko.
Tada į Lietuvą atvyko jau didelis lenkų 

pasiuntinių būrys, kurį Jogaila priėmė 
Krėvos pilyje. Jam buvo pasiūlyta visi pa
sižadėjimai, pareikšti jo pasiuntinių, pa- 
tvrtinti raštu. Kunigaikštis, pasitaręs su 
savo broliais, 1385 metų rugpiūčio mėn. 
14 d. parašė lenkams raštą, kad Lietuva 
sujungiama su Lenkija.

Taip atsirado garsioji Krėvos sutartis. 
Ji buvo pasirašyta toje pat pilyje, kur prieš 
trejus metus liūdnai baigė savo gyvenimą 
garbingasis lietuvių karžygis Kęstutis. Jis 
visą savo amžių kovojo dėl Lietuvos lais
vės, o dabar ji buvo sulieta su lenkų liki
mu. Kai jie vėliau ėmė grimste grimsti į 
bedugnę, tai paskui save visada traukda
vo ir mūsų tėvynę. Drauge su jais ji nete
ko savo nepriklausomybės, drauge vilko ir 
sunkų rusų jungą.

Jogaila, žinoma, tada negalėjo numaty
ti, kad jo bičiulystė su lenkais paskui Lie
tuvai bus tokia pragaištinga. Apie tolimą 
ateitį jis tada negalvojo. Jam rūpėjo anų 
laikų Lietuva ir jo paties reikalai. Jis vy
lėsi, tapęs Lenkų karalium, labiau sustip
rėti ir lengviau nuveikti kryžiuočius ir ki
tus Lietuvos priešus, o tada, gal būt, ir 
pačią Lenkiją prijungti prie Lietuvos, ku
ri buvo ir didesnė, ir galingesnė.

(Bus daugiau)

atramos taškas, į kurį lietu
viai atsispyrę dar galės paju
dinti Lietuvos žemę.

Suprantamas dalykas, kad 
pasiekti tam tautiniam vie
ningumui religinių įsitikini
mų skirtingume, reikalinga 
beribė tolerancija, platūs aki
račiai ir aukšta dvasios kul
tūra.

Pas mus čia, Magalane, jau 
pavasaris švinta, bet visai 
mažai tejaučiamas. čia pava
saris nepadaro tokio didelio 
perversmo, kaip mūsų bran
gioje Lietuvoje, kur jaučia
mas visos gamtos išsiverži
mas iš žiemos pančių ir jos 
kilimas ir atgijimas.

Mokslo metus čia baigsime 
apie Kalėdas, švietimo ir a- 
paštalavimo darbo čia ne
trūksta. Tik gaila, kad žmo
nės čia labai abejingi ir šal
ti. Mes tik esame grūdų bar
styto jai, kurie nemato der
liaus. Gal tik ateinančios kar
tos sulauks ir pasidžiaugs 
mūsų darbų vaisiais. O be to, 
Dievas vistiek atlygins visas 
mūsų pastangas.

APDOVANOT (parašas)
(adresas)

! Žemiau pasirašęs (usi) siunčia Amerikos Lietuvių Ta
ni $........... auką paremti lietinių tautos kovą už laisvę.

LITIIUANIAN AMERICAN COUNCIL 
1739 South Halsted St. 

Chicago 8, Illinois
į arba Money Orderį rašykite Tarybos iždininko Miko 
dylos vardu.
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KRĖVOS SUTARTIS IR AUKŠTAIČIŲ 
KRIKŠTAS

Lietuvos pietų kaimynai, lenkai, daug 
anksčiau už lietuvius buvo įsikūrę savo 
valstybę, kuriai priklausė nemaža žemių 
prie Vislos ir Būgo upių. Kitados ji buvo 
garsi ir galinga, bet paskui dėl naminių 
vaidų ėmė vis labiau ir labiau smukti. Kry
žiuočiai lenkus atstūmė nuo Baltijos jū
ros, o lietuviai užkirto kelią į rusų žemes 
ir Juodąsias marias. Algirdo ir Kęstučio 
laikais Lietuva buvo jau beveik keturis 
kartus didesnė už Lenkiją. Lenkai krei
vomis žiūrėjo į augančią ir stiprėjančią 
Lietuvą, bet nieko negalėjo jai padaryti.
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VAIDINIMAS IR ŠOKIAI
ATVELYKIO SEKMADIENYJE

Šv. Jurgio Parapija

ir

SCENOS DIREKTORIAI

SUGRĮŽO PASVEIKĘS Pijus XI

PAVYKO JUD. PAVEIKSLŲ
4-

pu

SUGRĮŽO KARYS me-

1

Pittsburgh, Pa

15

SUNEŠ GAVĖNIOS AUKĄ

SUSILAUKĖ SŪNAUS

So

LIETUVIŲ MOTERŲ 
TARYBA VEIKIA

rin- 
pri-

MINĖS LIETUVOS STEI
GIAMĄJĮ SEIMĄ

ki- 
ir

366 Wes Broadway, 
South Boston, Mass.

Mr. and Mrs. Verpečinskai, 
1321 S. Leitgow St. susilaukė 
jau antro savo šeimos sū
naus. Neužilgo bus krikšty
nos.

SODALIEČIŲ SUSIRINKI
MAS

IŠLEIDŽIA RĖMĖJŲ 
SĄRAŠĄ

RINKLIAVA SEMINARI
JAI

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 pan. Befit 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZTKA8 

3010 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2987

Lietuvių Moterų susibūrimas 
prie Internacionalio Instituto 
vėl atgijo ir pradeda, veikti.

Balandžio-April 8,1945
LIETUVOS VYČIAI VAIDINS JUOKŲ PILNĄ

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS S.4LEJE
Pradžia 6 vai. Šokiai 9 vai.
ŽEMUTINĖ! SALĖJ BUS SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Įėjimas į vaidinimą ir šokius tik $1.00, į vaidinimą 75c.
PELNAS SKIRIAMAS PARAPIJOS NAUDAI

A y V1V J . o Jį iė' NJ'

TeL POPlar 4110

DIREKTORIUS

rauką laidojimo {staiga. Di
eis, graži koplyčia, erdvi sale.
lelvingienu suteikiama nakvynė.
Viskas nemokamaL Kreipkitės

diena ar naktį.

Philadelphijos Žinios
Amerikos Lietuvių Tary

bos Philadelphi jos skyrius 
rengiasi minėti Lietuvos Stei
giamojo Seimo 25 metų su
kaktį gegužės 20 dieną. Pa
skutiniame Tarybos susirin
kime nustatyta to minėjimo 
bendras planas, dabar tik da
roma pasirengimo darbai.

Rengimo Komitetui vado
vauja trys jauni ir energingi 
veikėjai: pp. Inž. W. Norkus, 
M. Milukas ir J. Daunis. Jie 
pasikviečia savo pagelbinin- 
kų ir daro planus, kaip įspū
dingiau ir sėkmingiau tą mi
nėjimą atlikti, kad iš to dau
giau būtų naudos Lietuvos 
gelbėjimo ir jos laisvinimo 
idėjai. Norima įtraukti ir 
amerikiečių visuomenės vei
kėjų. Kaip tik bus surengta 
minėjimo programa, tuoj bus 
paskelbta visuomenei.

dovanų vienos džiovininkų 
Sanatorijos ligonims, nes ten 
yra apie 11 lietuvių ligonių. 
Kasmet tai padaro ir ligonys 
už tai joms mielai dėkingi. 
Paskutiniame savo susirinki
me, kovo 14 d., nutarė rengti 
kortų žaidimą, kurs bus Ins
titute balandžio 15 d. Jos gy
vai remia ir lietuvių veiklą. 
Kai buvo paprašyta aukų, tai 
visos paaukojo po $1.00, bet 
toliau duos ir daugiau.

Kovo 20 dieną įvyko šv. 
Kazimiero parapijos sodalių 
priešvelykinis susirinkimas. 
Kaip kekvienas metais, taip 
ir šiemet jos sutiko padaryti 
rinkliavą gėlėms, kurios var
tojamos Velykų metu ir per 
ištisus metus. Tai metinė gė
lių rinkliava, kurią visi mie
lai paremia. Garbė sodalėms, 
kad jos pasiaukoja tam tiks
lui ir padaro rinkliavą-

Metinė rinkliava Arkivys
kupijos Seminarijai jau pa
daryta, bet jei kas dar neati
davė savo aukos, tai dar ke
lios dienos liko, kad galėtų 
įteikti, šiemet rinkliavą po 
namus pravedė šios: A. Ma
žeikienė, J. Peledžienė, O. 
Urbonienė, D. Rimdeikienė, 
M. Poškevičienė, S. Kateivai- 
tė, A. Noreikienė, A. Venciu- 
tė, A. Germanavičiūtė ir O. 
Fitzgerald. Visoms aukų 
kėjoms ir aukotojams 
klauso didelė padėka.

Lietuvos Vyčių vaidina
mam veikalui Karolio Teta, 
sceną tvarkyti pakviestas 
meniškų gabumų ir sumanus 
Direktorius p- Juozas Buro
kas, 319 Sears St. Jis žada 
įvesti kai kurių scenos pato
bulinimų, kad veikalas tikrai 
įspūdingai atrodytų. Dabar 
vyčiai tik susirūpinę, kad 
gautų tinkamus drabužius ir 
grimorių.

Tel. DEW. 5136

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

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
Šauktis prie manės

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ

1113 Mt. Vernon St.,
Philadelphia, Pa.

Šv. Vardo surengtas kru
tamu jų paveikslų vakaras 
kovo 18 dieną praėjo su pa
sisekimu. Nemaža susirinko 
žiūrėtojų ir paveikslai — 
„Pompėjos Galas” visiems 
paliko gilų įspūdį. Gauta ir 
pelno. Daug tuo surengimu 
rūpinosi naujas šv. Vardo 
pirm. p. V. Januškevičius. 
Jam pagelbėjo ir kiti valdy
bos nariai.

Lietuvos vyčiai, rengdami 
savo metinį vaidinimą — Ka
rolio Tetą, šiemet renka savo 
Rėmėjų ir geradarių sąrašą. 
Kurie paaukoja, tai tų vardas 
bus atspausdintas tuo tiks
lu spausdinamame lape. Jau 
kelios dešimtys Rėmėjų suti
ko duoti savo vardą. Kas pa
aukoja bent $1.00, to vardas 
ir įdedamas. Kai kurie remia 
labiau ir paaukoja po kelius 
dolerius. Dar galima patekti 
į tą garbingą Rėmėjų eilę ir 
po Velykų pirmadienio, kuo
met bus atiduota spaudai.

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

VĖL SKRAIDO

Lakūnas Joseph Valavi
čius, 1340 S. 2nd St. prieš ke
lius mėnesius buvo pradingęs 
su savo lėktuvu kovos skri
dime, bet po 10 dienų vėl at
sirado. Dabar jau jis vėl su
grįžo į savo dalį ir pradėjo 
dalyvauti tolimesnėse misijo
se. Jis jau vėl padarė keletą 
skridimų. Jo motinėlė ir visa 
šeimynėlė laukia, kad tik jis 
pabaigtų savo skraidymų 
skaičių ir laimingai sugrįž
tų namo ir vėl su savais čia 
laimingai gyventų. Kaip 
džiaugsmo ir laimės ženklą 
jo motina nupirko jam karo 
boną už $100.00. Ponia Vala- 
vičienė nupirko boną ir 
tiems — antram sūnui 
dukteriai.

Karys T. Poška, 1715 E. 
Moyamensing Avė., šiomis 
dienomis jau sugrįžo į Ame
riką. Jis buvo nušalęs kojas 
kovos laukuose Vokietijoj, 

bar paleistas namo galutinai 
pasveikti. Karys sveikai jau
čiasi ir laimingas galėdamas 
vėl būti su savais. Jo brolis 
kariauja taip pat antroj 
sėj, Pacifiko srityje.

Karys Marcelinas Ivanaus
kas, 8014 Madison Ave. ką 
tik sugrįžo iš kariuomenės, 
kaip garbingai paliuosuotas, 
nes jis buvo sužeistas į petį 
kovos lauke ir gydėsi kelius 
mėnesius Valley Forge ligo
ninėj. Dabar jau pasveikęs, 
bet į kariuomenę nebeis. Jis 
buvo paimtas karan 1941 m. 
spalių 28 d. Buvo sužeistas 
kovo 4, 1944. Jis tarnavo in
žinierių dalyje pietų Pacifi- 
ko fronte. Dabar jau atrodo 
labai gerai ir esąs patenkin
tas, kad galėjo sugrįžti į US, 
kuri esanti brangiausia ša
lis. Kai tik užrašą pamatyda- 
vai su US, tai tuoj nudžiug
davai, pasakoja jis. Tai tik
rai laiminga čia gyventi.

Šv. Kazimiero parapijos 
parapijiečiai šiemet pirmą 
kartą per gavėnią kasdien 
aukoja, kaip gavėninę auką 
po 10 centų parapijos reika
lams. Dešimtukus sudeda į 
tam skirtus vokelius, o gavė
nios pabaigoj, t. y. did. Penk
tadienį, visi suneš savo auką 
ir sudės prie Kryžiaus, kaip 
savo aukos ir atsižadėjimo 
dovaną savo mielam Išgany
tojui. Nuo suaugusių neatsi
lieka ir jaunieji mokyklos 
vaikučiai, kurie taip pat au
koja savo centus ir jie su
neš ir sudės prie kryžiaus 
kaip savo jaunų širdžių do
vaną. Pagirtina. ,

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

KOMEDIJĄ
“Karolio Teta”

Parapijos kunigai praeitą 
savaitę buvo išvykę 40 vai. 
atlaidų į Minersville, Pa. ir 
Shenandoah, Pa. Jie ten ap
lankė savo pažįstamus ir gi
mines ir patarnavo atlaidų 
metu.

Didžiosios Svaitės iškilmės 
parapijos bažnyčioj rengia
mos labai įspūdingos. Jau su
organizuota giedorių didelis 
būrys, kuris did. Benk, giedos 
„Kalvarijas”, tai tos maldos, 
kurios Lietuvoj yra tradici
nės. Joms vadovaus pats kun. 
Klebonas V. Martusevičius. 
Mat jis yra geras giedorius 
ir savo parapijiečius rengia 
prie to giedojimo. Sako, kad 
jau giedorkos susirado „Kal
nams” giedoti knygas ir da
bar tik lavina savo balsus.

Bažnyčios viduj atnaujina
mos Sopulingosios Motinos ir 
Nukryžiuotojo stovylos. Taip 
gi įtaisomas naujas did. Sa
vaitės Karstas, žodžiu, Vely
kų metu bus nemaža naujie- 
nybių ir įvairybių. Didžio-

taip pat kaip Lietuvoj, prie 
įstatyto šv- Sakramento.

Jaunieji Šv. Grabo Garbin
tojai rengiasi su visomis iš
kilmėmis adoruoti švenčiau
sią Sakramentą per visas pa
maldas ir po pamaldų, kuo
met tik bus Šv. Sakramentas 
įstatytas.

Po dviejų savaičių misijų 
visa parapija jaučia dvasios 
pakilimą. Sekmadieniais mi
šių ir kitų pamaldų susirenka 
vis daugiau ir daugiau tikin
čiųjų. Gavėnios dvasia išlai
koma namuose ir visame ka
me. Sėkmingas misijas vedė 
kun. Gabrielis, Jėzaus Kan
čios vienuolis.

Vakaro programą išpildys 
50 menininkų grupė, jų tarpe 
dalyvauja „Maironies” cho
ras, Šv. Kazimiero par. varg. 
Kazio Bazio vedamas Tauti
nius šokius atliks Šv. Pran
ciškaus akademijos auklėti
nės, apsirengusios tautiniais 
kostiumais. Solistais bus: 
Aleksandras Sadauskas, Ju
lija Andriulionis, Cinikai ir 
Ona Skeveriūtė iš Chicagos, 
kuri dabar važinėja po Ame
riką su žinoma artistų grupe 
„Oklahoma” operetėje. Bus 

muzikantų.
P. Dargis,

L. Radio Prog, vedėjas

’’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”.

Siųskite Kariams
“VYTĮ”

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

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

“VYTIS”

Radijo sukaktis
Balandžio 15 d. sueina 

metų, kai čia pradėta pirmo
ji lietuviška radijo progra
ma.

Turėjimas liet, radijo pro
gramos daug prisidėjo prie 
lietuvių kultūrinio bei tauti
nio darbo Pittsburghe. Radi
jo pagelba buvo galima pa
siekti platesnes mases žmo
nių, juos paskatinti bei su
traukti krūvon bendriesiems 
lietuvybės darbams. Nepra
ėjo nei vienas svarbesnis į- 
vykis mūsų veikime, kur liet, 
radijo programa bei jos ve
dėjas nebūtų prisidėję jiems 
paremti ar išgarsinti, šian
dieną L. Radijo programa 
yra nepavaduojamu įrankiu 
mūsų organizaciniame gyve
nime. Per ją atsispindi mūsų 
vietinis gyvenimas. Sekma
dieniai tampa lietuviškos 
dainos ir muzikos koncertais, 
nes per radiją pasiekiama 
kiekviena lietuvių šeima, pla
čioje Pittsburgho apylinkėje.

Balandžio 15 d. pittsbur- 
ghiečiai tinkamai atžymės 
lietuvių radijo programos 15 
metų sukaktį su iškilmingu 
koncertu Lietuvių Piliečių 
salėje, 1723 Jane Street, 
South Side-

Maldos Apaštalavimas yra 
Meilės apaštalavimas. Todėl 
bent mažiausias jo laipsnis 
yra privalomas kiekvienam 
katalikui. Kodėl?

Didžiausias mums Viešpa
ties duotas įsakymas yra my
lėti Dievą visomis išgalėmis 
ir savo artimą ne vien kaip 
patys save, bet taip, kaip 
Kristus mylėjo mus. „Aš 
jums duodu naują įsakymą: 
mylėti vienas kitą, kaip aš 
mylėjau, kad ir jūs vienas ki
tą mylėtumėte”. Ta artimo 
meilė bus vienintelis neklai
dingas gero Kristaus moki
nio ženklas: „Iš to pažins vi
si, kad jūs mano mokytiniai, 
jei turėsite meilę vienas ki
to”. Todėl galima drąsiai sa
kyti: kas nemyli Dievo, kas 
nemyli artimo, tas ne krikš
čionis. Bet kas neapaštalau
ja, tas nemyli Dievo, nei ar
timo!

Tik pagalvokime: Dievas 
nori išganyti visus žmones. 
Jų žuvimas yra skaudžiau
sias smūgis dieviškajai šir
džiai. Kristus mirė už visus 
žmones, be išimties. Jo krau
jas išlietas Kalvarijos kalne 
turi nuplauti visų sielų nuo
dėmes, visiems atidaryti am
žinosios laimės vartus. Bet 
V. Jėzus taip surėdė, kad 
žmonės tuo Jo krauju pasi
naudoti prieina tik per kokį 
nors apaštalą. Jis nepasiliko 
pats skelbti savo Evangeli
jos iki pasaulio galo, o savo 
vietoje pasiuntė parinktus 
žmones: apaštalus, misijonie- 
rius, savo mokinius. Jie turi 
skelbti Dievo meilę visam pa
sauliui ir nešti išganymą.

Dievui tas darbas tik tiek 
pasiseks, kiek mes, žmonės,1 
Jam padėsime. Jei mes Jam 
nepadėsime, daugelis žmonių 
neišganys savo sielą. Taigi, 
mes galime sutrukdyti Dievo 
Meilei pasiekti vargingas sie
las. Mes galime surišti ran-

ir neleisti jai pasiekti norimą 
vaisių. Tam nereikia daryti 
nieko blogo. Mes kenkiame 
Dievo reikalams nieko ne
veikdami. Dievas laukia, pra
šo mūsų pagalbos. Kaip gali 
krikščionis vaizduotis, ar gal 
net sakytis mylįs Dievą, jei 
jis galėdamas Jam tos pa
galbos neteikia?

Mus be galo mylėdamas, 
mūsų gailėdamasis Išganyto
jas pasidarė toks vargingas 
ir silpnas, kad mes galėtu-

AUKOS AM. LIETUVIŲ TARYBAI

$25.00 
$300.00 
. $25.00

$80.00
... $2.00 
. $15.00 
. $25.00 
. $55.00 

. $13.50
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MEILES APAŠTALAVIM
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mėme su Juo bendradaiF 
ir būti Jo išganingojo Į.jjur- 
ir garbės dalyviai, o ml i Hnklia- 
liekame Jį vieną, tam " ‘ 
prasme bejėgį. Ne, n 
mylime Dievo, jei nesi 
me apaštalauti. 0 kai 
būti tikras katalikas n 
damas Dievo?

„Iš to pažins, kad jį 
no mokytiniai, jei t 
meilę vienas kito”. Bet 
zaus mokytojo meilė n 
tenkina pareikšti užu 
ir suteikti pagalbą į 
vargus Įkritusiam žmd 

Kūno vargus išnaikin 
vas būtų galėjęs, nė 
netapęs, nė prie kryžia 
miręs. Viešpačiui pirm: 
rūpėjo mums apčiuopi^ 
parodyti, kokia be galo tiillS 
gi yra žmogaus siela, 
jis tiek nusižemina, kad 
ta, vargsta mūsų v 
kenčia kančias ir ati 
paskutinį kraujo lašą, 
brangi turi būti žmoga 
la, jei Dievas tokią b 
kainą už ją moka!

Prie krauju apl 
kryžiaus nebegali a 
kaip labai Dievas myli 
gų. Bet čia taip pat g 
pilnai suprasti, kodėl 
žus taip labai reikalauj 
vo mokinius mylėti vien’ 
tą, ir tai mylėti viena 
sielas, nes Jis mirė už'. 
nemarias sielas, ne už 
„Kaip aš jus mylėjau, 
jūs vienas kitą mylėt

Todėl, jei kas g 
„kam man rūpintis 
gana man vargo save iš 
ti, tegu kiti patys savin 
pinasi” — toks žmo 
rodo neturįs nė kibirk 
artimo meilės. Jis išduodi “- , i 
vo savimeilę. Kad tik ja 
rai! Nukryžiuotas Je 
toja „Trokštu”, o tok 
apaštališkas žmogus nė 
to nejudina tam Išgai

įjfljatva-

zįtatfO.-

pa-

kautynėse Filipinų 
Žuvo garbingai eit 

vo pareigas, ginda 
šalies laisvę ir savo 
lį Lietuvą ir viso 
laisvę- Velionis buv 
vęs Guadalcanal, N 
gia, Solomons salų 
se.

Edvardas buvo v 
tų.

Velionis buvo pa1 
jaunuolis, mylėjo s 
nėlę, patėvį, broliu 
Buvo mandagus, 
jaunuolis. Jo mirtis 
būna veltui, tegul 
pasaulis, kad lietu' 
savo krauju gina s 
laisvę ir savo boči 
trokšta laisvės ir i 
somybės.

Edvardo brolis 
Tech. Sgt, kuris išt 
mėnesį Pacifiko k a 
Burmoje, Indijoj i 
buvo sužeistas. Ji 
gai atleistas iš ka 
bos. Jaunesnis bro 
tas yra Indijoj su 
Taigi, iš šios seimo 
nūs savo pareigas k 
muose atliko bei at

Už Edvardo vėl 
tos Šv. Mišios Šv. 
ro bažnyčioj. Gausi 
vo giminės, paž;

. draugai bei draugė 

Motinai Onai Va
• nei, patėviui, broli; 
. šutei, močiutei ir t 
kitiems giminėms 
šio valandoje reiš 
lios užuojautos.

Edvardo vėlei t< 
sis Dievas suteiki 

n me- ramybę danguje.

klebonui 
jjšparo- 

ir

> saloje 

lėtinis A.

igpirniu- 
; įsoje iš- 
5 mūšiai 
■įrišo šio 

rašant 
nebuvo.

sas tris 
tos ke-

tona- 
ril.Sa-

® atva- 
•2a kun. 
čyravo

risesla- Misijos, kurias 'v 
'Ą bū- Geraldas, C- P., sėk 

sibaigė kovo 17 d. 
jos buvo nepapras 
vieną rytą ir vaka 
sistengė pasinaudc 
gaiš pamokslais, 1 
ko gilaus jausm 

klausytojams.

Misijų metu bi 
mas rožančius už v 
ir mirusius šios pa: 
'rius. Tai suramin 
ir gimines. Malonu 
vienam praleisti s 
ko klausantis tėv 
įspūdingų pamoks] 
vo 18 d. jis duoi 
angliškai.

tni-

35

gavo 
įrta-

toj as kviečia, sako: „e 
mokykite, krikštykite j 
tautas; kas įtikės, bus 
nytas, kas netikės, bus 
smerktas”, o jis norėtų 
tą mokslą sau pasilaik 
są Kristaus Kraują sau ] 
glemžti, nors vienu to kr 
lašeliu galėtų milijonui 
ganyti.

Jei taip būtų galvoję 
mieji krikščionys, kaip 
išsiplatinęs Kristaus ti 
mas visose pasaulio dal 
Jėzus mirė už visą pa 
Jo rankos ištiestos prie 
žiaus glėbia visus žmoi 
Tad ir mūsų meilė prij^lyne 
apglėbti visas sielas, 
vieną. Kas to nenori d 
tas negali girtis esąs 
taus mokinys. Jis nemyl: 
ką Kristus myli visa 
siela. Ir priešingai, kie 
na V. Jėzų mylinti 
trokšte trokšta, kad kuo ( 
giausia sielų Jį pažintų,' 
mylėtų, Jam tarnautų. Ji 
ką atiduotų, kad nors v 
sielą Jėzui laimėtų. Kas 
Ii, tas apaštalauja. T 
Maldos Apaštalavimas 
Meilės Apaštalavimas.

(Iš „žvaigždė

Harrison-K
New Jer

Nuo 1945 m. vasario 20 d. iki kovo 1 d. į ALT iždą įplaukė šios 
sumos:

A. L. R. K. Federacijos Šv. Pranciškaus parapijos
Lawrence, Mass., skyrius, per kun. P. M. Jurą .......... $80.55

Lowell, Mass., lietuvių aukos, surinktos Lietuvos nepriklau
somybės metu, per kun. P. V. Strakauską ........................$79.25

Akrono Lietuvių Draugijų tarybos, per A. Gutauską ....$150.00
Toronto, Can., lietuvių aukos, surinktos vasario 18 dieną, per 

J. Yokubyną ................................................................
Cleveland, Ohio, per M. Cicėnienę ....................
Toronto, Can., lietuvių aukos, per A. Frenzelį 
Mikolas Stoškus, Kankakee, Ill.......................
John Kasper, Kankakee, Ill...............................
Peter M. Kaitis, Chicago, Ill................................
Toronto, Can., lietuviai, per p. Indrelienę ......
J. P. Varkala, Chicago, Ill....................................
Toronto, Can., lietuviai, per J. Mankų ..........
Pittsburgho Lietuvių Tarybos skyrius, per

Grėbliūną ................................................................................ $1,000.00
Detroito Lietuvių Organizacijų Centras, per P.

Medonį ....................................................................i................. $310.00
Kun. Emil. Paukštys, Chester, Pa............................... 100.00
Jacob Maskoliūnas, Chicago, Ill...................................  $10.00
Juozas Kaunas, Chicago, Ill............................................... $5.00
Nuo š. m. kovo 1 d. iki kovo 10 d. Amerikos Lietuvių Tarybai 

atsiuntė:
ALT. Los Angeles skyrius ............................................ $161.00
Westville, Ill., lietuvių aukos ir pelnas nuo baliaus $163.00 
C. Juška, Rochester, Minn................................................... $5.00
J. P. Cranouski, Poquonock, Conn..................................  $10.00
ALT. Rochester (N. Y.) skyrius..................................... $400.00
Dr. Peter Z. Zalatoris ........................................................ $5.00
Peter P. Grubis, Elk, Calif................................................... $1.00
J. Kazakevičia, Chicago, Ill............................................... $10.00
Mr. & Mrs. J. Jankus, Philadelphia, Pa..........................  $25.00
ALT. New Haven, Conn., skyrius ................................ $300.00
Boston Committee for Lithuanian Independence,

Boston, Mass....................................................................... $637.41
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

Metinis susirii
Kovo 11 d. įvy 

parapijos susirink 
bonas kun. Leor 
kauskas davė met 
jos apyskaitą. Paa 

™ parapija per 1944 
i^rejo $17,887.96 pa

* i visus laidų $17,303.76. P 
ir Rė-metus naujos baž

<Evaldas padidintas $t

Kitiems metan 
?^a!dos tie patys trustist;

toriai. Trustistais 
fe skai- Liutkus ir Antai 

inten-kas, kolektoriais 
i Praiciš- Kašėta, Juozas 1

Petras Repšis, Vi 
vičius, Kazys 1 
Mykolas Kazlausl 
zas Jankauskas.

Geriausio pasii

MEI

^dos, 
^4-12 *

TĖVŲ JĖZUITŲ MISŲ

jus 
mal«

Baltimore, Md. — Šv. 
fonso par., Kovo 26 — 
d. — T. Jonas Kidykas,

Pittsburgh, Pa. — D _ 
Įžengimo par., bal 8 — WhfcMj. 
— T. Pranas Aukštikaji^^
S. J.

Pittsburgh, Pa. — D 
Įžengimo par., bal. 8 — 1 
— T. Pranas Aukštika
S. J.

Pittsburgh, Pa. — Šv. 
cento par., bal. 8 — 10‘ 
Jonas Kidykas, S. J.

West Lynn, Mass. — Š 
Širdies par., bal. 15 — 2
T. Antanas Mešlis, S. J.

Nashua, N. H. — Šv. 
miero par., bal. 22 — 29 
T. Pranas Aukštikalnis, !

Newark,

, Metinė suk
Agotos Kamins 

u ties vi'enerių me
; bus paminėta šį
> kovo 24 d., švč. T

nyčioje, kur 9 v;
* dienos atlaikytos šv. mi

Visus gimines, 
; pažįstamus kvie 
.WRS kyti į pamaldas 
tM anksto visiems z
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. AP AŠTAlAVl
/imas ; 
tas. Todėl 
:> laipsnis 
iekvienam

RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
yra l mėme su Juo —
3dėl ir būti Jo išgaį aandoah, Pa

Baltimore, Md.

is Viešpa- 
is yra my- 
išgalėmis 
vien kaip 

;aip, kaip 
mus. „Aš 

įsakymą: 
į, kaip aš 
j vienas ki- 
Ta artimo 
ilis neklai- 
caus moki- 
) pažins vi- 
mokytiniai, 
vienas ki- 
drąsiai sa- 
Dievo, kas 
s ne krikš- 
eapaštalau- 
evo, nei ar-

ir garbės dalyvį 
liekame Jį vie^ 
prasme bejėgį, v 
mylime Dievo, jį 
me apaštalauti- 
damaiS* ’“T?0“? b“v0 atva‘

.1 d. lietuvių šv. Jur- 
yčioje buvo rinklia- 
ianapolio Kolegijai

Nusišypsok ir- 
Pamiršk Karą!

Lt. Loretta Žilis, WAC., 
kurios tėveliai gyvena 6122 
S. Rockwell, džiaugiasi kari
niu gyvenimu... Loretta stu 
dentavimo dienomis pasižy
mėjo kaip gera sportininkė 
ir darbšti studentė.

Velykų sveikinimai
Mylimieji!

Garbė Jėzui Kristui; Svei
ki sulaukę Didžiosios Savai
tės ir artėjančios garbingos 
Velykų šventės. Jau iš anks
to norime visiems palinkėti 
džiaugsmingą Aleliują. Tegu 
kėlusis Kristus ramina liū
dinčius, džiugina verkiančius 
ir visiems teikia savo ramy
bę. Tegu veikiai prašvinta ry
tas, kuomet visas pasaulis 
galės džiaugtis taika ir jos 
vaisiais; kuomet mūsų sūnūs 
vėl galės drauge su mumis 
namie švęsti šią šventę.

rė sausio 27 d. nuo žaizdų 
kautynėse Filipinų salose.

Žuvo garbingai eidamas sa
vo pareigas, gindamas šios 
šalies laisvę ir savo Tėvų ša
lį Lietuvą ir viso pasaulio 
laisvę- Velionis buvo dalyva
vęs Guadalcanal, New Geor
gia, Solomons salų kautynė
se.

Edvardas buvo vos 22 me
tų.

Velionis buvo pavyzdingas 
jaunuolis, mylėjo savo moti
nėlę, patėvį, brolius, sesutę. 
Buvo mandagus, padorus 
jaunuolis. Jo mirtis tegu ne
būna veltui, tegul pamato 
pasaulis, kad lietuvių sūnūs 
savo krauju gina šios šalies 
laisvę ir savo bočių kraštui 
trokšta laisvės ir nepriklau
somybės.

Edvardo brolis Juozas, 
Tech. Sgt., kuris ištarnavo 31 
mėnesį Pacifiko karo fronte, 
Burmoje, Indijoj ir Kinijoj, 
buvo sužeistas. Jis garbin
gai atleistas iš karo tarny
bos. Jaunesnis brolis Ernes
tas yra Indijoj su aviacija. 
Taigi, iš šios šeimos trys sū
nūs savo pareigas karo veiks
muose atliko bei atlieka.

Už Edvardo vėlę atlaiky
tos Šv. Mišios Šv. Kazimie
ro bažnyčioj. Gausiai dalyva
vo giminės, pažįstami ir 
draugai bei draugės.

Motinai Onai Valiokevičie- 
nei, patėviui, broliams ir se
sutei, močiutei ir dėdukui ir 
kitiems giminėms šioj liūde
sio valandoje reiškiame gi
lios užuojautos.

Edvardo vėlei tegul gera
sis Dievas suteikia amžiną 
ramybę danguje.

Viena mintis
— Kaip drįsai tamsoje pa

bučiuoti mano dukterį?
— Nesirūpink, tamsta. No

riu tau tiesą pasakyti. Kai 
dienos metu pamačiau tavo 
dukterį, tai ir pats stebiuo
si, kaip aš drįsau taip pa
sielgti.

P.F.C. Jonas -G. Dorsha, 
kurio tėviškė buvo Šv. Kry
žiaus parapijoj, Town of 
Lake, paguldė savo gyvybę 
už Ameriką kovos lauke 
Prancūzijoje. Iškilmingos ge
dulo pamaldos įvyko lietuvių 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj

m. Ad. Markūnas.
buvo surinkta 470.-,,Is to pazin$ 

no mokytiniai, 
meilę vienas kitę 
zaus mokytojo 
tenkina pareikš 
ir suteikti 
vargus įkritusi^č dėkoja klebonui 

araliui, kuris paro- 
idelį palankumą ir 
goms rūpinosi, kad 
juo gražiau pavyk-

apolio Kolegijos va
iskia nuoširdžią pa- 
nandoah lietuviams 
s už gausią para-

ae: Dievas 
us žmones, 
skaudžiau- 

iškajai Šir- 
rė už visus 
es. Jo krau- 
arijos kalne 
ų sielų nuo- 
tidaryti am- 
vartus. Bet 
surėdė, kad 
krauju pasi
tik per kokį 
is nepasiliko 
m Evangeli- 
galo, o savo 
ė parinktus 
is, misijonie- 
lius. Jie turi 
:ilę visam pa- 
išganymą. 
rbas tik tiek 
nes, žmonės, 
Jei mes Jam 
įgelis žmonių 
'sielą. Taigi, 

’ukdyti Dievo 
/argingas sie- 
} surišti ran-

Kūno vargusi- 
vas būtų galėju 
netapęs, nė prif 
miręs. Viešpač^ 
rūpėjo mums 
parodyti, kokiai 
fi13dekn™^LrianaPolis 

ta, vargsta n M M 
kenčia kančią |irrmiJ11 Ivo saloJe 

 

paskutinį kranįlapolio auklėtinis A. 
brangi turi būti| atrašė laišką, ku- 
la, jei Dievas)ko, kad jis su pirmu- 
kainą už jąmįĮarinais D’ dienoje iš-

Prie kraukjsaloJe- Nors mūšiai 
kryžiaus ne šiauriausi iš viso šio 
kaip labai Dim lig laišką rašant 
gų. Bet čia tai’ sužeistas nebuvo, 
pilnai suprasti aJUS0 Pr*e. Sea-bees. 
žus taip labiiE,? Pef P,rmas ‘rls 
vomokimusEpS0,}*^3’'0 vos ke’ 
tą, ir tai mylėt 
sielas, nes Jis i 
nemarias sielas,: 
„Kaip aš jus et1 
jūs vienas kito

Todėl, jei 
„kam man m 
gana man vargt 
ti, tegu kiti par 
pinasi” - toks 
rodo neturįs i 
artimo meilės.^ar yra atsiųstas į 

 

vosavimeilę.^pasitaisyti, nes ta
rai! Nukryžiiir<lko’ vis?l laiką bu

to ja „Trokšto" 
apaštališkas i 
to nejudina

landas.

m laikui Mariana- 
jgyveno kun. J. Sa- 

M. I. C., tikėdama- 
rinti savo sveikatą.

polin buvo atva
ro kapelionas kun.
ška. Jis dalyvavo 

idžiuosiuose Pacifi- 
se paskutiniu me-

tojas kviečia, 
mokykite, 
tautas; kas į

aven, Conn

uvo karys 
aliokevičienė

ojoj ugnyje.

siekti norimą 
reikia daryti 
es kenkiame 
is nieko ne
is laukia, pra-l smerktas", o į 
jos. Kaip gali tą mokslą sau 
:duotis, ar gal są Kristaus fc 
/lįs Dievą, jei glemžti, nors r.
Jam tos pa- lašeliu galėto

) mylėdamas, 
tasis Išganyto- 
oks vargingas 
d mes galėtu-

gavo
nytas, kas iš karo departa-

ad jos sūnus karys
P. Willis-Dvilis mi-

ganyti.

IRYBAI
vo 20, 1945 
os Pranciškonų

mieji kri
išsiplatinęs 
mas visose

Į Jėzus mirė si
Jo rankos Si
žiaus glėbiaftano Vienuolyne 
Tad ir _ t St. Francis

Misijos, kurias vedė Tėvas 
Geraldas, C P., sėkmingai už
sibaigė kovo 17 d. šios misi
jos buvo nepaprastos. Kiek
vieną rytą ir vakarą visi pa
sistengė pasinaudoti turinin
gais pamokslais, kurie pali
ko gilaus jausmo visiems 
klausytojams.

Misijų metu buvo kalba
mas rožančius už visus gyvus 
ir mirusius šios parapijos ka
rius. Tai suramino tėvelius 
ir gimines. Malonu buvo kiek
vienam praleisti savaitę lai
ko klausantis tėvo Geraldo 
įspūdingų pamokslų. Nuo ko
vo 18 d. jis duoda misijas 
angliškai.

Kun. Povilas Dyer, Tėvų 
Sulpicijonų šv. Marijos Se
minarijos iždininkas, prašo 
pranešti, kad Novena Mišių 
bus atnašaujama nuo bal. 15 
d. iki bal. 23 d- už intencijas 
visų aukojusių šv. Juozapo 
Klierikų Fondui, kurs yra 
renkamas pagerbti a. a. kun. 
Juozapo Lietuvniko atmini
mą. Gaila ir skaudu, , kad iki 
šiam laikui Fondan suaukota 
tik $4,000.00, ir tą sumą su
aukojo mažiau negu šimtas 
asmenų. Tad, mylimieji, ku
rie dar neprisidėjote, skubė
kit prisidėti. Kad Fondas pra
dėtų veikti, reikalinga su
rinkti $10,000.00. Apsidraus- 
kit save po mirčiai. Giminės 
gali užmiršti, bet Dievas jū
sų aukos, jūsų gero darbo ne
užmirš.

Mylimieji, tariame nuošir
dų ačiū už jūsų gerumą ir 
dosnumą praeityje. Prašome 
tos pačios paramos ir ateity
je. Iš savo pusės mes stengsi
mės jums atsilyginti malda ir 
nuolatiniu patarnavimu

Jūsų tarnai Kristuje,
Kun. Dr. L. J. Mendelis,
Kun. Antanas J. Dubinskas

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

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

bus užmiršti, Raudonasis Kryžius vis tarnaus visiems žmo
nėms.

Nors šautuvai nutils, bet pagelba žmonėms visados 
bus reikalinga.

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

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

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

iš

— Mazurevičienė nuo Her- Lt. Gerald F. Jankauskas

M.

Harrison-Kearny,
New Jersey

1 iždą įplaukė šios apglėbti vi® reene, Maine
Į vieną. Kas to prasideda

TANO GARBEI! 
mingos 13-kos 
ienių Pamaldos,

I vieną. Kas to; 
arapijos tas negali $
....... . $80.55 taus moW 
etuvos nepriklau- M KristuU
...................$79.25 siela Ir lįgsi; birželio 4.12 “
itauską ....$150.00 na fe 
ario 18 dieną, per trokšte tre^ 
............... $25.00 giausia « 
................$300.00 Įmylėtų, fe' 
sėlį .............ų/ijo.vv i * - ■ i.-
................. $80.00 sielą Jėzui b

Metinis susirinkimas
Kovo 11 d. įvyko metinis 

parapijos susirinkimas. Kle
bonas kun. Leonas Voisie- 
kauskas davė metinę parapi- 
jos apyskaitą. Paaiškėjo, kad 

TANO NOVENA parapija per 1944 metus tu- 
i Šv. Antano pamaldų rgj0 $17,887.96 pajamų, o iš- 
| dalyvius, už visus laidų $17,303.76. Per praeitus

6UU.IHJ j ’ . Fundatorius ir Rė- metus naujos bažnyčios fon- 
Jėzui t 5 antradienį 7:30 vai. das padidintas $5,000.00.

$2.00 li> tas ls ŠV’ M1S1OS; vaka‘_ Kitiems metams išrinkti
^15 00iMddbS A^ iškilmingos pamaldos tie patys trustistai ir kolek-
$25.00 Meilas
$55.00
$13.50

r
.............. $1,000.00
Der P.
.................. $310.00
...................  100.00
................... $10.00 
......................  $5.00
os Lietuvių Tarybai

tėvų

................... $161.00. 1 
) baliaus $163.00 
.........................$5.00 
.......................$10.00 
......................$400.00 
....................... $5.00 
..........................$1.00 
........................ $10.00 
........................ $25.00 
..................... $300.00 
>endence, 
..................... $637.41

Baltini' I 
fonso par-H 
d.-T. fe

Pittsbim 
Įžengimo n 
_ T. Ffe'l 
S. J.

PittsW 
Įžengimo q

TUVIŲ TARYBA.

S. J.
PittsMį 

cento parj 
Jonas

WestM*J
Širdies
T. Anto^Į

Nash^'l 
miero p81", 
T.PraB*^

Sakramento palaimi- toriai. Trustistais yra Kazys 
taldų metu bus skai- 
rvių prisiųstos inten- 
rių vardai. Pranciš- 
is už juos visus.
ečiame Visus 
rtano Mylėtojus
L Pranciškonais mal- 
tomunijoje ir Šv. Mi
ner Šv. Antano užtaa- 
pprašius iš Dievo: 
o Sugrįžimo Mūsų 
Kariams! 
te Kenčiančiam 
Pasauliui!
Ir Nepriklausomy- bus paminėta šį šeštadienį, 
Mūsų Tėvynei 
Lietuvai!
Į - March 20 dienos 
risiųsti savo ypatin- 
įjas sekančiu adresu: 
ECAN FATHERS 
pt St. Francis 
bene, Maine.

Liutkus ir Antanas Zalins- 
kas, kolektoriais gi Vincas 
Kašėta, Juozas Miniauskas, 
Petras Repšis, Vincas Grine
vičius, Kazys Kazlauskas, 
Mykolas Kazlauskas ir Juo
zas Jankauskas.

Geriausio pasisekimo.

Newark, N. J

Metinė sukaktis
Agotos Kaminskienės mir

ties vienerių metų sukaktis

kovo 24 d., švč. Trejybės baž
nyčioje, kur 9 vai. ryte bus 
atlaikytos šv. mišios.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus kviečiu atsilan
kyti į pamaldas, už ką iš 
anksto visiems dėkoju.

Ant. Kaminskas

Nuotrupos
Kovo 21 d. iš šv. Alfonso ; 

bažnyčios palaidotas- Juozas 
Bajoras. Kun. Dr. Mendelis 
atnašavo šv. Mišias. Juozas 
Kašinskas rūpinosi laidotu
vių tvarka.

— Pereitą savaitę iš Šv. 
Petro bažnyčios palaidotas a. 
a. Justinas Mandravickas, 
brolis Antano ir Jono Man- 
dravickų ir V- Lukšienės. Bal- 
timorės lietuviai stebėjosi, 
kad toks ištikimas lietuvis 
buvo palaidotas iš kitataučių 
bažnyčios. Priežastis nesuži
nota.

— Padaryta sunki opera
cija Onai Bružinskienei Ma
ryland General ligoninėje 
penktadienį, kovo 16 d. Li
gonė gera katalikė prašo pa
simelsti kad pasveiktų.

— Antanas Keidošius grį
žo Mercy ligoninėn. Jam pa
daryta operacija prieš kelis 
mėnesius.

— Antanas Ivoška, mūsų 
zakristijonas, netekęs savo 
geriausio padėjėjo a. a. Jono 
Letkausko, rūpinasi kad šį
met mūsų Repozitorija ir 
Viešpaties Kapas būtų taip 
meniški, taip akį patraukian
tieji, kad atsilankantieji šv. 
Alfonso bažnyčion turėtų tik
rai kuo pasidžiaugti.

— Sveikiname Juozą Vasi
liauską sulaukus 80 metų am
žiaus. Niekas nepamanytų, 
kad p. Vasiliauskas turėtų 
tiek metų, kuomet p. Vasi
liauskas galima matyti baž
nyčioje dalyvaujant beveik 
visose lietuviškose pamaldo
se. Linkime p. Vasiliauskui 
sulaukti 100 metų. Reikalin
ga mums asmenų, kurie pa
laiko ir gerbia mūsų senąją 
kartą.

— Senukas Antanas Sake- 
vičius minės 60 metų Ameri
koje šių metų bal mėn. Tą se
ną parapijietį ir galima ma
tyti kas rytą bažnyčioje. 
Taip greitas, kad mūsų jau
nesnioji karta nespėtų jam 
eiti. Girdėjau Sakevičių sa
kant, kad jis savo gyvenime 
dar nėra sunkiai sirgęs nei 
buvęs pas gydytoją. Sveiki
name ir linkime ilgiausių me
tų.

kimer St. gavo žinią kad jos gavo Oak Leaf Cluster, kai 
antras sūnus Vincas sužeis
tas Pacifiko salose- Sūnus 
Mykolas ankščiau sužeistas 
Vokietijoj jau pasveiko ir vėl 
grįžo į karą.

— Antano ir Zofijos Man- 
dravickų sūnus Bernardas 
randasi ligoninėje Anglijoje. 
Bernardo mamytė nepralei
džia nė vienų pamaldų. Karš
tai meldžiasi, kad sūnelis 
grįžtų gyvas.

— Vladas Kupriūnas vieši 
pas savo tėvelius, ištarnavęs 
Pacifiko salose virš dvejų 
metų. Jo brolis Leonas 
dasi Anglijoj.

jo oro grupė transportavo 
600 valandų karo reikmenis 
lėktuvu iš bazės Indijoj.

ran-

Chicago, Ill

Pfc. Louis C. Zelis, 3137 W. 
47 St., išlaisvintas kareivis 
iš japonų nelaisvės, yra pir
mutinis čikagietis grįžęs į 
savo tėviškę. Jis yra narys 
Company B, 129 tankų bata- 
lijono. Kalbėdamas įvairiuo
se susirinkimuose jis pasako
jo apie kareivių kentėjimą ir 
gyvenimą Luzone, Bataane ir 
kitose salose po japonais. Ka
reiviui Zeliui teko skaudi pa
reiga pranešti savo draugų 
tėvams apie jų sunkų gyve
nimą, kentėjimą ir net mir
tį žiaurių priešų rankose.

Naujas Raudonojo Kry
žiaus vajus lietuvių koloni
jose smarkiai varomas. Ra
dijo vedėja S. Barčus, gene
ralinė pirmininkė, skatina 
distriktų veikėjus uoliai dirb
ti, kad lietuviai pasirodytų 
savo darbštumu ir būtų pir
mųjų tautinių grupių vajuje.

Čikagos Lietuvių Vaizbos 
Buto metinis bankietas įvyks 
balandžio 8 d. Dariaus-Girė
no salėj Lietuviai profesiona
lai, biznieriai ir įmoninkai iš 
šios organizacijos tikisi, kad 
šis bus jų sėkmingiausis va
karas.

Buvęs Aušros Vartų para
pijos klebonas kun. Juozapas 
Dambrauskas, kuris buvo 
sunkiai susirgęs, dabar ran
dasi Marianapolio kolegijoj, 
Thompson, Conn.

Žinomas baseballninkas 
Juozapas Krakauskas yra ka
ro tarnyboj, žaidė su Cleve
land Indians baseball koman
da.

Tikras išbandymas
Juozas: — Ar manai, kad 

galėsi užlaikyti mano dukte
rį, kai ją vesi?

Jonas: — žinoma.
Juozas: — Ar kada nors 

matei, kaip ji valgo?
Jonas: — žinoma.
Juozas: — Ar kada matei, 

kaip ji valgo, kuomet niekas 
nemato? ,

Tėvų Marijonų kongregaci
jos generalinis namas yra Ro
moj. Tėvai Marijonai veikia 
Amerikoj: Baltimore, Wa

shington, D. C., Chicago, Mil
waukee, Buffalo ir Hartford. 
Jie turi seminariją Hinds- 
dale, III.; aukštesnę mokyklą 
ir kolegiją Thompson, Conn.; 
spaustuvę Čikagoj. Neseniai 
kongregacijos lenkų dalis nu
sipirko nuosavą vietą Stock- 
bride, Mass. Kunigų yra 44, 
klierikų—34 ir broliukų—17.

Vienas geras dalykas
— Kaip naujas pasamdy

tas darbininkas? — klausia 
vienas ūkininkas savo kaimy
no.

— Nelabai kokis darbinin
kas, — atsako antrasis, — 
bet jis be galo gerai korto
mis lošia.

Dvi naujos auksinės 
žvaigždės kybo garbės vėlia
voj Market ^Park kolonijoje. 
Žuvo Įeit- Leo Belskis, kurio 
motinėlė Marijona gyvena 
2453 W. 71 St. ir Pvt. Jurgis 
Petkus, kurio motinėlė gyve
na 6432 S. Artesian St. Vie
na auksinė žvaigždė pridėta 
garbės sąraše už žuvusį ka
reivį Pvt. William R. Kizį, 
kuris paliko žmoną Marijoną, 
716 W. 17 St. šie trys lietu
viai paguldė savo jaunystę 
Europos karo fronte.

Klierikas Pranas Pranokus 
Šv. Marijos seminarijoje, 
Baltimore, Md., gavo žinią 
kad jo brolis kareivis sužeis
tas Europos karo laukuose. 
Dabar yra karo ligoninėje 
Anglijoje. Pranckų tėvelis 
gyvena New Britain, Conn.

Prieš prelato Fulton J. 
Sheen kalbą per katalikų ra
dijo valandą iš New Yorko 
klausytojai girdėjo Metropo
litan operos artistę Anna 
Kaskas švelniai giedant „Avė 
Maria”, šią malonią staigme
ną sutiko daug lietuvių, kai 
jie atsuko radiją klausytis 
prelato kalbos.

Lt. Marijona C. Ūselis, 
slaugė ir jos brolis Marine 
Pvt. Danielius Ūselis netikė
tai susitiko karo ligoninėj. 
Jiedu buvo nesimatę per dve- 
jis metus. Marinas Ūselis bu
vo sužeistas Pacifike karo 
lauke ir nusiųstas į ligoninę, 
kur jo sesutė buvo slaugė. 
Galite įsivaizduoti jų džiaugs 
mą.

Šv. Kazimiero lietuvaičių 
vienuolės, kurios įsisteigė 
1907 m., kurių motiniškas 
namas randasi gražiajam 
Marquette park, turi seseles 
mokytojas; Baltimorės, Čika
gos, Philadelphijos ir Santa 
Fe, Mexico, arkivyskupijose, 
Fort Wayne, Indiana; Rar- 
risburg ir Scranton, Pa.; 
Manchester, Omaha, Provi
dence, Rockford, Sioux City 
ir Springfield, Mass., vysku
pijose.—Kongregacijos—sese
lių skaičius yra 377.

Jonas A. Stoškus.

Buvo užimtas
Mažas Jonukas, atėjęs į 

namą, graudžiai verkia ir 
jausmingai trina vietą, kurią 
avelė ragais jam bakstelėjo.

— Ką darai? — klausia 
motina, — kuomet avelė tave 
parmetė ?

— Nieko nedariau. Visą 
laiką kėliaus, kėliaus ir kė
liaus nuo žemės.

Atsisakė svetimo darbo
Bedarbiui buvo duodamas 

darbas ūkyje kasti bulves. 
Kelias valandas padirbėjęs, 
ateina pasūkininką ir sako:

— Nemanau kad aš^ šio 
darbo noriu. Tėgtrr tas žmo
gus kasa, kuris pasodino, nes 
jis geriau žino, kur 
vės randasi.

tos bul-

mėnesį sukanka lygiaišį
4 metai, kai kun. J. Rowland 
sumanė kiekvieną sekmadie
nio vakarą 8 vai. Kankinių 
Karalienės bažnyčioje, Forest 
Hills, L. I., kalbėti rožančių 
per radiją WWRL (1600 klc.) 
už taiką pasauly ir pavadino 
„Taikos Rožančiaus” valan
da.

vakare 
turėjai

Pamokė
Ponia: — Vakar 

man išėjus iš namų 
svečių, ar ne, Joanna?

Tarnaitė: — Tai, mano te
ta apsilankė.

Ponia: — Kuomet ją pa
matysi... Tai pasakyk jai, 
kad kitą kartą nepaliktų savo 
pypkelės ant fortepijono.

Pranas Bekampis

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia Notary Public

J. E. vyskupas Juozapas 
C. Willging, Pueblo, Colora
do, paskyrė kun. Juozapą 
Varnaitį (Wornat) šv. Pat
riko parapijos klebonu, Pu
eblo, Colorado.

Ši parapija yra didžiausia 
parapija visoj vyskupijoj; 
jos pradžios ir aukštesnės 
mokyklos mokinių skaičius 
yra didžiausias vyskupijoj. 
Prieš tai kun. Varnaitis bu
vo šv. Patriko parapijos kle
bonu Ouray, Colorado ir tri
jų misijinių parapijų admi
nistratorium. Kun. Varnaitis 
buvo gavęs leidimą laikyti 
trejas Šv. Mišias sekmadie
niais.

Dabar jis yra administra
torium toj pačioj parapijoj, 
kur jis pradėjo savo dvasinę 
darbuotę po įšventinimo į ku
nigus 1938 m.

Parapijoj daugiausia airių, 
italų, ispanų ir kiek slovakų.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Slialins
(Šulinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejųs 
VERONICA R. VALANTIEJŲS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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AM. RAUDONAJAM KRYŽIUI AUKOS ŽUVĘS SERŽANTAS Maspetho Žinios

ŠV.

Tel.

FEDERACIJOS NARIAMS
ka-

uz

^AW6~^UKAKTI§_^

A KASKAS KONCERTAI

Oklahomos

grįš gegu-

New York, N

ART. RAPOLAS JUŠKA 
PUIKIAI PASIRODĖ

A. Kaskas 
drauge su

BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ 
BEVEIK OPEROJE

JUOZAS BOLEY 
VAIDINIME

bus palaiminimas. Kitos Ve
lykų mišios bus 8, 9 11 ir 
12:15 vai. Velykų dieną Miš
parų nebus.

< 
v

27 d., penktadienį-
V aldy ba.

L. K. Federacijos New Yor
ko apskrities susirinkimo 
šioje savaitėje nebus. Sekan
tis susirinkimas bus balan
džio

Iš viso gauta aukų iki kovo 20 d................................. $340.69
Kun. K. E. Paulionis,

Iždininkas

Kovo-March 23,

S-

Amerikos Raudonojo Kryžiaus Lietuvių Komitetan nuo va
sario 25 d. iki kovo 20 d. įplaukė tokios aukos: 
Lietuvos Vyčių 41 kp. vaidinime Šv. Jurgio par. salėje

Brooklyne vasario 25 d. surinkta ............
Šv. Jurgio par.....................................................
Aušros Vartų par................................................
Jonas Budrys, Lietuvos Gen. Kons....................
Ponia Paulionienė ..............................................
Nat. Stilsonienės surinkta.................................
Lietuvių Atletų Klubas .....................................
Maspetho Lietuvių Piliečių Klubo Moterų skyr.

$103.87 
78.00 
89.82 

5.00 
10.00 
25.00 
10.00 

. 19.00

ooklyno Lietuviai Gydytoj

Per “Ameriką” aukojo:
Pranas Dulkė ......................
Angelų Kar. Šv. Vardo dr-ja 
Izabelė ir Juozas Laučkai ... 
Marcelė Putinienė ................
Ona Sijevičienė ....................
Mot. Mikolaičiai ...................
K. Baltrušaitis.......................
St. Valašinas ......................
O. Barbšienė .........................
P. Strazdas ...........................
Ona Šarkaitė .........................
P. Kralikas.............................
P. Garbiniauskas ..................

25.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Kovo 19-20 d. d. New Yor- 
ko miesto Muzikos Centre 
garsusis dirigentas Stokows- 
statė Bacho „Šv. Mato Pasi
ja”. Tai didelis tikybinis vei
kalas, reikalingas gero orkes
tro, didelio choro ir gerų ar
tistų — solistų.

Solistų šiame veikale buvo 
penki. Ir vienu iš tų penkių 
solistų buvo Rapolas Juška, 
įžymusis bosas.

Abu vakarus miesto tea
tro salė buvo pilna žmonių. 
Spaudoj muzikos kritikai la
bai teigiamai įvertino pasta
tymą. Rapolo Juškos pasiro
dymą kritikai sutiko labai 
palankiai.

Nuoširdžiai linkime artis
tui Kapbiih Juškai eiti ir to- 
liau pasisekimo keliu muzi
kos pasaulyje.

Kovo 12 dieną Metropoli
tan Operos dainininkė A. 
Kaskas išvažiavo ilgesniam 
laikui su koncertais. Ji dai
nuos Montanos, Idaho, Wa
shington©, Oregono, Neva- 
dos, Californijos, Arizonos, 
New Mexico ir 
valstijose-

Į New Yorką 
žės 5 d.

Gegužės 20 d. 
dainuos Bostone
R. Juška. To pat mėnesio 12 
d. ji koncertuos su Toronto 
simfoniniu orkestru Kana
doj, gegužės 13 d. New Bri
tain, Conn, ir 27 d. — White 
Plains, New, York.

Kovo 18 d. Metropolitan 
operos vadovybė tęsė naujų 
artistų kontestą per radiją. 
Kontesto teisėjai išrinko sep
tynis kandidatus operos ar
tisto vietai laimėti. Viena iš 
tų laimingųjų vėl buvo Biru
tė Ramoškaitė.

Kovo 18 d. B. Ramoškaitė 
dainavo gražią, daug pasi
reikšti duodančią ariją iš o- 
peros „Andre Chenier”. Jos 
balsas, jos kūrinio išpildy
mas aiškiai šneka, kad Met
ropolitan operos durys turi 
būti jai atidarytos.

Teisėjų galutinis sprendi
mas bus žinomas Velykose. 
Palinkėkime jaunai lietuvai
tei artistei, Birutei Ramoš
kaitei, .pasiekti savo siekia- 
mo tikslo — būti priimtai į 
Metropolitan operą!

B. Ramoškaitė, kaip ir An
na Kaskas, yra hartfordietė. 
Iš Hartfordo yra ir Sue Griš- 
kaitė, nuolat kylanti dainos 
pajėga.

Serž. Edward Lucas 
veiklus Brooklyno jaunuolis, 
žuvęs Prancūzijoje pernai 
lapkričio 29 d. Pradžioje tė
vams buvo pranešta, kad jis 
dingęs, o vėliau atėjo liūdna 
telegrama, pasakiusi, kad Ed
vardas atidavė savo gyvybę 
karo fronte.

Velionis seržantas buvo 
populiarus jaunuolis, ypač 
Apreiškimo par. CYA jauni
mo draugijoje. Buvo jis gi
męs 1920 m., spalių 16 d.. 
Lankė Brooklyno „Tech” mo
kyklą, kur jis pasirinko 
spaustuvės darbą. Kariuome
nėn išėjo 1942 m. sausio 5 d.

Dildeliame nuliūdime liko 
tėvai (Liutkai), sesuo Aldo
na Vaitenienė, brolis Alber
tas, teta Ona šarkaitė ir kiti 
giminės.

Didžiosios Savaites Tvarka 
Trečiadienį:

Graudūs Verksmai ir Išpa
žintys 7:30 vai. vakaro.

Did. Ketvirtadienį:
Komunija 7:30 ryto. 

Mišios ir Procesija 8 vai.
Bažnyčia atdara visą die

ną iki 10 vai. vak.
Did. Penktadienį:

Mišios, Kryžiaus pagerbi
mas ir Procesija į grabą 8 
vai. ryto. Vakare 7:30 vai. 
Kryžiaus Keliai ir pamoks
las. Bažnyčia atdara visą die
ną lankyti grabą.

Did. šeštadienį:
Velykų vandens ir žvakės 

šventinimas 7 vai. ryto. šv. 
Mišios 8 vai. Išpažintys 3—6 
vai. p p. ir vakare 7—9 vai. 
Kompletoriai ir pamokslas 
7:30 vai. vak.

Velykose:
Rezurekcija 5:30 vai. Pro

cesija ir pamokslas. Mišios 
8-9-10-11 ir 12:15 vai. Suma 
su pamokslu 11 vai. Mišparų 
nebus.

Visus pamokslus sakys 
svetys kun. J. Prunskis.

Juozapinės
Šv. Juozapo diena, kovo 19 

d., mūsų bažnyčioje buvo 
švenčiama iškilmingai. Buvo 
tai mūsų klebono kun. Alek- 
siūno vardinės.

Iškilmingas su asista mi
šias laikė pats klebonas. A- 
sistavo kun. J. Kartavičius 
ir kun. A. Masaitis. Varg. 
Dulkės išmokytas vaikų cho
ras gražiai pagiedojo naujas 
mišias. Sugiedota ir šv. Juo
zapo garbei graži giesmė- 

žmonių buvo beveik pilna 
bažnyčia.

Sesutės pranciškietės buvo 
papuošusios gražiai didįjį al
torių.

Susirinkimas
Amžinojo Rožančiaus Dr- 

ja turės kovo 25 d. svarbų su
sirinkimą tuojau po 9 vai. 
mišių, parapijos salėje. Yra 
daug svarbių reikalų, k. t. 
Raudonojo Kryžiaus ir kiti.

Visos narės prašomos bū
tinai dalyvauti.

Valdyba

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Jau trečia savaitė, kai New 
Yorko katalikų Blackfriers 
teatro grupė turi tikybinio 
turinio veikalą „Simono žmo
na” (Simon’s Wife), šiame 
veikale stambią (Judo) rolę 
turi Juozas Boley, L. Vyčių 
41 kuopos pirmininkas.

Didžiosios spaudos teatro 
kritikai minėto veikalo turi
nį vertina vidutiniškai, bet jo 
pastatymą — labai gerai. 
Beveik visi kritikai išskyrė 
kelis atsižymėjusius artistus, 
ir kiekviename pažymėtųjų 
sąraše randi Juozo Boley var
dą.

Šalia savo tiesioginio dar
bo pareigų, Juozas Boley su-

randa laiko ir vaidinti, ir Vy
čiuose veikti, ir L. Vyčių 41 
kuopos vaidintojų grupei va
dovauti. Juozo Boley vadovy
bėje vyčiai prisiruošė 2 veik
smų komedijai „Piršlybos”, 
kurią jie suvaidino jau ketu
ris kartus (Brooklyne Apreiš 
kimo ir šv. Jurgio parapijo
se, Great Necke ir Harriso- 
ne), o penktą kartą vaidins 
balandžio 8 d. Paterson, N. J.

— Europoje sužeistas 
rys Jonas J. Rainis.

Stato operetę
Sodalietės Verbų sekma

dieny, kovo 25 d., 7 vai. vak., 
par. salėje stato linksmą ope
retę „Julytę”. Vaidintojų sąs
tatas labai geras, tad visiems 
bus smagu.

L. Vyčiai ruošiasi dide
liems šokiams balandžio 21 
d. Tai bus „Coney Island 
Comes to Maspeth”. Ruoški
tės. O. Kučinskaitė

Angelų Karalienes 
Parapija

Apreiškimo 
Parapija

Great Neck, N

^ašty vienas

Entered as Secoi 
Office at Brook!

LIETUVI
AUS

io gyvenimo
H

AMERIKOS
LIKŲ VIS
KULTŪRIb

SAV

EINA KAI

gžėjant, vysk, 
sįo grasin
si prisidėtų

įime pridėti, 
ja vokiškąjį 

pasirodė ir

5Si žiaurumu 
tas nekal- 

š Kaimo ar- 
Skvirec-

ti

Tel. EVergreen 8-9
VALANDOS: 

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

šventadieniais susi

Tel. EVergreen 1-
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare I 

Penktadieniais užd

Užl

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,

PARADO NEBUS

Bendro Drabužių Rinkimo 
Vajaus atidarymo proga, ko
vo 30 d. buvo numatyta New 
Yorke didelis paradas, kuria
me būtų dalyvavę lietuviai. 
Pranešama, kad dėl įvairių 
priežasčių šio parado nebus.

Minėto vajaus metu bus 
Lietuvių Diena, kuriai pa
rinkta populiari šv. Jurgio 
šventė — balandžio 23 d. 
Apie tai bus pranešta vėliau.

APSIVEDĖ KAPITONAS

jįe dvasiškių, 
, į už žmonių 
į diktatorius, 
įjolas Faul-

5 dvasiškių 
^kovotojų,
6 norvegų

Vieno
Ap

Londonas, 
menė jau už 
miesto dalį, 
rus ir pietus

Austrijos 
vimas atroč 
same miesl 
smarkūs mū 
madienį ru 
vokiečių, 72 
motas.

Vokiečiai 
Vienos žydi 
kybinėje mi

Svarbiaus 
to dalys jai 
sų.

Paskutinė 
Vienos mies 
suptas.

Visos draugijos ru 
landžio 8 d. didelę v 
Amerikos Raudonojo 
žiaus naudai. Va 
pirm. VI. Boza, rast,
siliauskas, nariai—P 
kienė, Vezdžiūvienė, 
Petrauskas ir Pilvini

Komisija prašo 
anksto įsigyti bilietui 
gera tai padaryti d 
Verbas.

Vakarienėje bus 
Kryžiaus atstovas.
6 vai. vak. Bus ir šo 
lietai po 2 dol.

A. Vaši

Per Brisi 
kasdien, išs 
ir sekmadie 
ti lietuvišk 
tis turi vac 
tinį pusvala 
da ir lietu 
liaudies dai

Kapitonas Paul Baranaus
kas, „Amerikos” skaitytojos 
Baranauskienės sūnus, kovo 
11 d. Chicago j e apsivedė su 
Esther Marie Braun, šliūbas 
buvo Šv. Cecilijos bažnyčioje. 
Į vestuves buvo nuvykę moti
na ir brolis Albinas su žmo
na, kurs su jaunosios sese
rim buvo vestuvių liudinin
kais.

Kapitonas P. Baranauskas 
yra baigęs Brooklyne Poly- 
technikos institutą civilio in
žinieriaus laipsniu. Prieš iš
eidamas kariuomenėn turgįig* 
valdžios darbą.

Jaunavedžiai gavo labai 
daug dovanų. Medaus mėne
sio išvyko į Omahą.

Kapitono motina, seserys ir 
brolis džiaugiasi jauna, ge
ra marčia ir linki jaunave
džiams daug šviesios laimės.

kurie žuvo 
ištremti.

Karo pergalei pasijos, Olan- 

 

pirkime daugiau karoji Vokietijos

Kovo 11 d. pamaldos 
Lietuvą gražiai pavyko. Jas 
surengė šv. Vardo dr-ja, mi
nėdama 4 metų sukaktį, kai 
Šv. Vardo draugija prieš sa
vo susirinkimus kalba dalį 
Šv. Rožančiaus už Lietuvos 
laisvės intenciją.

"Mišias atnašavo kun. A. 
Mėšlis, S- J. Visi dr-jos na
riai ėjo bendrai prie Šv. Ko
munijos.

Po mišių parapijos salėje 
buvo jų pusryčiai, per ku
riuos kun. Mėšlis pasakė gra
žią prakalbą. Buvo paskaita, 
kaip Rožančius yra galinga 
ir naudinga malda.

Po to T. čižauskas savo 
kalboje patarė šv. Rožančių 
kalbėti ir toliau. Dar P. Puo
džiūnas pasakė gražią pra- 
kalbėlę apie Kristų Karalių.

M. M.

PARDUOD
Geri, pigūs, patogi^ var‘ 

mai. Gerose vietose, 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, 
ko prašo. Apdraudži

KATA
įvykių stebė- 
katalikų ko- 

sa ir atmena

Washing! 
džio 7-8 d. 
rikos Tauti 
rybos šuva 
vo daug įž; 
ganizacijų 
vietų. Visą

to nema-
40 vai. atlaidai

Kovo 25 d-, Verbų sekma
dienį, mūsų bažnyčioje 11 
vai. mišių metu prasidės 40 
vai. atlaidai.

Sekmadienį nuo 11 vai. mi
šių Sakramentas bus išstaty
tas altoriuje iki iškilmingų 
mišparų pabaigos. Kovo 26 
ir 27 dienomis Švč. Sakra
mentas bus išstatytas nuo 6 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Iškilmingi mišparai bus visus 
tris vakarus — sekmadienį, 
pirmadienį ir antradienį. Iš
kilmingos mišios bus kovo 
26 ir 27 d. 9 vai. ryte.

Pamokslus rytais po 9 vai. 
mišių ir vakarais po mišpa
rų sakys kun. Dr. Antanas 
Bružas, lasalietis. Išpažintys 
bus klausomos rytais prieš 
mišias ir vakarais po mišpa
rų- Bus daug svečių kunigų.

Didžiojoje savaitėje mūsų 
bažnyčioje tvarka bus tokia:

Verbų sekmadienį verbos 
šventinamos bus prieš 8 vai. 
mišias ir mišių metu bus da
linamos žmonėms. Procesija 
bažnyčioje bus prieš 9 vai. 
mišias.

Trečiadienio vakare 7:30 
vai. bus „Graudūs Verksmai” 
ir palaiminimas. Taip pat bus 
klausoma išpažinčių.

Didžiajame Ketvirtadieny
je mišios bus 9 vai. ryte. 
Prieš mišias bus klausoma iš
pažinčių- Ketvirtadienį bus 
tik vienerios mišios. Procesi
ja į kalėjimą pre Šv. Onos 
altoriaus bus tuoj aus po mi
šių. Bažnyčia bus atdara iki 
10 vai. vak.

Did. Penktadieny pamal
dos prasidės 8 vai. ryte. Po 
mišių, bus procesija į grabą. 
Bus pagerbimas ir bučiavi
mas Kryžiaus. Vakare bus 
Kryžiaus Keliai ir šv. Kry
žiaus relikvijų adoracija.

Kreipkitės:

Joseph Vastii
1 B tikrais. Mat,

Real Estate Insiujs ortodoksų 

 

496 Grand St., Brooklyn patogų įran- 

 

Tel. EVergreen 7-l|^ams sieki
uose plėš

ikais sumeti-

i Įaugau lais- 
Bainyčiai Ku
optoji poli- 

■£ Ėdė dvasiš
ka spausdin- 
kiksų litera- 
^seniau buvo 

išris".
NEwtown 9-5971-l

Kovo 8 d. iš radijo stoties 
WWRL (1600 kc.) Juozo Gin- 
kaus vedamos lietuviškos ra
dijo programos pradėjo savo 
gyvavimo keturioliktus me
tus.

Ta proga J. Ginkus su sa
vo pagelbininkais, V. Tam- 
kiūte-Pranskiene ir A. Jėza- 
vitu gavo daug sveikinimų ir 
linkėjimų.

Ginkaus radijo programa 
yra turėjusi geros muzikos, 
dainų, žinių, paskaitų ir t.t. 
Karo metu Ginkus su savo 
štabu deda pastangas prisi
dėti ir pagelbėti karo pastan
gose. Parduodama daug karo 
bonų.

Sekanti radijo štabo nariai 
yra kariškose pajėgose: Dak
taras lt. Antanas Kairys ( lai
vyne kaipo dantų gydytojas), 
buvę pranešėjai, dabar už
jūryje, kariai Vytautas Uba- 
revičius, Kazys Marma ir Ri
čardas Kurdinaitis, žinomas 
kompozitorius.

Tenka pasveikinti per 13 
metų lietuvišką radijo pro
gramą išlaikiusį Juozą Gin- 
kų ir jo pagelbininkus. Lai
mingai sulaukti 15 metų su
kakties !

Bayonne, N. J

aikyti nuo 
prieš Sovie

Bažnyčio 
tika, bet j 
junga imti 
tinių politi 
komunistin 
mas kainų 
se arba s 
okupavima 
persekiojin 
ortodoksai, 
kvos patria 
lėtų nė lūp 
kius reiški

Iš to ma 
iš rusų B 
sau pasida 
nes akcijoi

41-40 —74th St

Clement Vokėj
Advokatas

Šv. Juozapo novena baigė
si labai iškilmingai. Ją vedė 
pranciškonas kun. A. Kra
sauskas. Jo pamokslas apie 
Šventąją Žemę paliko didelį 
įspūdį.

Gegužės 5 d. bus įšventin
tas kun. Dominikas Pocius. 
Tai pirmasai šios parapijos 
jaunuolis, pasiekęs kunigys
tės. Jo pirmos mišios bus ge
gužės 6 d. mūsų par. bažny
čioje. Visa parapija laukia 
šių iškilmių.

Nuolatinė Stebuklingo Me- 
daliko novena trečiadieniais 
vyksta dideliu pasisekimu. 
Pamaldos tą dieną būna pen
kis kartus: 2 ir 3 vai. popiet, 
7, 7:30 ir 8:15 vai. vakare. 
Tą dieną mūsų bažnyčioje 
lankosi apie 600 žmonių.

Jackson Heights,

vienas iš 
'^) tarptau- 
- Pirmiausia 

•i rasų Baž- 
$ prie Vati-

Nauji vargonai
Aušros Vartų parapija ko

vo 18 d. susilaukė naujų var
gonų, kurie iškilmingai pa
šventinti 6 vai. vak. Juos pa
šventino kun. J. Balkūnas.

Ta proga buvo bažnytinės 
muzikos koncertas. Progra
mą išpildė vietos varg. A. 
Kaminskas, muzikai J. Či- 
žauskas, Pr. Dulkė, P. Sako- 
dolskis, A. Visminas ir J. 
Tamošaitis, art. M. čižaus- 
kienė, Žemaitytė-Bitter, V. 
Pranskienė, V. Tamošaitienė, 
Angelų Karalienės par. cho
ro grupė ir vietinis choras. 
Programa užėmė beveik 2 vai.

Įspūdingą pamokslą apie 
bažnytinės muzikos reikšmę 
pasakė kun. M. Kemėžis.

Po to buvo iškilmingas 
Švč. Sakramentu palaimini
mas, kurį suteikė kun. J. A- 
leksiūnas. Jam asistavo kun. 
J. Kartavičius ir kun. P. Le- 
kešis.

Nuoširdų padėkos žodį pa
sakė klebonas kun. Jurgis 
Gurinskas.

Vargonų pašventinimo iš
kilmės praėjo labai sklan
džiai ir turiningai. Atsilan
kiusių tarpe buvo gen. kon
sulas J. Budrys, pik. K. Gri
nius, Dr. K. Pakštas, vice
konsulas V. Stašinskas ir kt.

Parapijiečiai džiaugiasi su
laukę savo bažnyčioje naujų 
vargonų. Dabar prieš akis — 
bažnyčios vidaus išpuošimas

Saugok Savo 1

OPTOMETRIST AS - 0

894-398 Broadway, Broo

NAMŲ SAVININKAMS

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

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandi!

KASDIEN
Patogi Vieta Ūžė 

Su MOTERIMS
DIDELIS P

VISOKIŲ GĖRIMU

JUOZAS ZEID
411 Grand Stre

Brooklyn, N. Y.

Teikiamas geriausias į 
patikrinimas, ] 
AKINIAI prieinamia 
kainomis pagal jų rūSJ?sitokiu įžūlu-

81 ištaiga įsteigta prieš 40

prižiūrėj| liroj, visai su- 
® Maskvos

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m.
Station WEVD — 1330 lai, 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. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

J. P. GINKUS VIOLETA PRANOKUS
495 Grand St. AD. J®ZAVITAS 

tv v Muzikos Vedeja
y ’ " ‘ Pranešimų Direktorius WoroTnon « qrooEV 4-7142 EVergreen 8-3626

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų draugi
jos svarbus susirinkimas į- 
vyks penktadienį, kovo 23 d. 
8 vai. vakare, Andersono 
(buv. Daukanto) salėje, 950 
Jamaica Ave., Cypress Hills, 
Brooklyn, N. Y.

Adv. Cl. Voketaitis buvo 
nuvykęs į Albany, N. Y- na
mų savininkų reikalais, taigi 
minėtam susirinkime patieks 
svarbių pranešimų iš Legis
latures Komisijos posėdžio, 
kuriame buvo svarstoma na
mų savininkus paliečianti 
klausimai.

Visi nariai yra kviečiami 
dalyvauti virš minėtam susi
rinkime, kuriame bus pri
imami ir nauji nariai.

Valdyba

Did. šeštadienį šventini
mas ugnies prasidės 7 vai., 
paskui bus šventinimas van
dens ir po to mišios. Vakare 
bus giedami kompletai.

Prisikėlimo mišios Velyko- 
se bus 6 vai. ryte- Po mišių

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 A INSURANCE 
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.

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

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

AtHeka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir Irt. darbus.

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

Ą Vatikaną, 
britai katali-

Dar nešt 
tarnams v 
vo tik opii

Šiandien 
atrodo tik 
čia. Prieš 
vos ponai 
tų, kaip — 
šistai ir t.1

Toks ak 
mas prieš

politika nie
žėjimui Lie- 
ia lietuviai
įde Kremliaus
'•-š. Atrodo, H 
hg meiliau rimo ir sus 
^tyti jos po- 

esančius or- 
o ne katali-

HAvemeyer 8 - 0259faksus.

RALPH KRU

FOTOGRAFE
65 - 23 GRAND A

- Maspeth, N. Y.

je ir kitos 
Štai lai!

me, kad 1 
kyla ne til 
se kraštuo 
se, kaip 1 
tur.

Yra tai 
nimas.

ir toliau. Daug k 
neapykant 
nyčią ir 
mos impe 
tinių dien 
puolimai 

Naujesi 
leonas lai 
žiu, Bismi 
kinęs kat;

Kur šia 
Katalik 

jami, sav

stačiatikius, 
8vo įtakon pa- 

ortodoksiš-

^yėią Kram
tyti Pietų 
t savo pa- 

prisitrauk- 
Valstybėse

kad ru- 
l'.^nyčios dva- 

Valstybė-

ho raštą, 
ko, minė- 

^iami ,,sus'-
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