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Petriką Tek svert os, jei didžios, nemirš-
YDYTOJAS) žmonės, - dainavo

tautos pranašas Mai-
Ith Street Penktadieniai,

neteko Roosevel- 
idėjų skelbėjo, švie- 

en4-7142 rytojaus žmonijai šie-
LDALNIŲ PALO® Bet idėjos, dėl kurių 

GERIAUSIOS RŪŠIES ldinimo jis kovojo, ne
ri Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocį 
pietūs — vakariene. Geriausiajšiandie, kada atsisvei- 
amlntas namie iš geriausios Smetonos, įgu Roosevelto kūno pa- 
. Parengimams priimami užsakymai Amerikos žmongs

JllOZaS Cinkus i toliau į priekį, į per- 
reet, Braį Naujasai prezidentas

16 d. nepaliko nė 
~ abejonės, kad Ameri- 

nu kun. P. Moliau frUs gerosios žmo- 
diakonu — km priešakyje. 
Kemežis buvo __ . _
meisteris. zidento Roosevelto stai- 

TTrtis sukrėtė Ameriką, 
jino mūsų Sąjunginin-

v Kovo 26 d. m vįsus laisvę mylinčius 
sauskiene. Uz j!S tas sukrėtimas 
pamaldos buvotlabai laikino pobūdžio 
vo trejos niišio^kas, pagaliau, šalyje 
kė klebonas ir įkeitė. Fronte neįvyko 
pranciškonai- dvejonių. Visi ėjo savo 
Ernestas. -as. -

Velionė P^sevelt0 vadovauta vy- 
duktens ir tris, j0 vesta politika la- 

~~'-įklausė vieno asmens, 
Klebonas kwi(-ies Daugelio abejota, 

pirmadienį laiiian įvykti, jei tos poli- 
Vincento bWva.das staiga pasitrauk- 
Sharp, antradie
Marijos bažny&ar jau ĮUrįme atsaky- 
ir šeštadienį l^merikos demokrati j a 
Henriko baznyc^g. pajėgi, kad vieno as- 

= pasitraukimas išstum- 
PARDUO?es gyvenim^ iš tiesios 

ves. Amerikos valstybi- 
Geri, pigūs, Įitvarka taip nusistovė- 

mai. Gerose vifi Amerikos visuomenė 
navimas teising^siaAiklėjusi, kad čia nė- 
Ap*auaėensaustikti bet k°- 

ko prašo. Apars °__* _
rimi) ir žfflfflB vįsa galis gedi velio- 

Kreipkitės: ,oosevelto, tuo pačiu ap- 
Joseph VtreTrumaną su- 
u r 3 didelis pasitikėjimas 
Real EsteteM pasiruošimas jam pa-

496 Grand St>L visus žavi 3° Papras- 
Tel EVereM5’ 3° kuklumas- jo pasi- 

-S-as nevengti atsakomy-

ras gros šo- 

litant taksus, 

□širdžiai kvie- 
yvauti šiame 
uikiausiai lai- 
a pačia proga 
etuvišką radi-

alandžio 21 d., 
tuvos Atmini- 
programa iš 

(1330 kil.) bus 
o.
l prasidės 15 
iau negu vi- 
ir baigsis 3:30 

nnoje girdėsi- 
. Korsakaitę iš 
Rūtos” Mergi- 
ą, ved. Šlekai- 
5 stoties radi-

e, N. J.
štai
buvo pakrikš- 
J. Dogintas.
ą buvo keturi 
3 pakrikštyta 
ęerbakas, Juo- 
itis, Richardas 
įgelis) ir Vin- 
čiauskas.

pbos
d. Pranas Ver- 
nby, Conn, su
ari j a Mickevi- 
tis buvo Jonas 
Genovaitė Lau-

icijos
i. lietuvių pa
noj bus primi- 
mininko Pocio, 
s bus įšventin- 
d.
šventimus ge- 

5 Antanas Kas
as Svirnelis.
d. parapija ir 
nicijantui ren- 
salėje iškilmin- 
adžia 1 vai.

šventėse
ną Prisikėlimo 
tikrai įspūdin- 
ingos.
: klebonas kun. 
asistavo diako-

pi ginčiam žmogui nieko 
LlemeDt U būti brangesnio ir gra- 

., .j, kaip žinoti, kad pre- 
*'avw’to Trumano asmenyje 

> j j* 7jlre gilini tikintį žmogų, 
pirmą kalbą užbaigė la- 

_ . „.puoširdžiu pareiškimu, 
Jackson W . -A.. .is nori būti ištikimu Die- 

,rru_i-.i žmonių tarnu.
oširdžiam Dievo ir žmo- 

^;amui negali nesisekti. 
~~ jam padėk!

Amerikos Siekiai

VELIONIS FRANKLIN D. ROOSEVELT

ROOSEVELT PALAIDOTAS GIMTINĖJ
Jungtinių Amerikos Vals

tybių prezidentas Franklin 
Delano Roosevelt, per dvyli
ka metų ištarnavęs 
prezidento pareigose, 
mirė balandžio 12 d. 
35 min. po pietų,

kūnas buvo specialiu trauki
niu atgabentas iš Warm 
Springs, Ga. į Washingtoną, 
kur jį pasitiko naujasis pre
zidentas Trumanas, vyriau
sybės ir Kongreso atstovai ir 
visa Washington© visuomenė. 
Iš stoties velionis nugaben
tas į Baltuosius Rūmus ir bu
vo pašarvotas.

Balandžio 15 d. velionis 
prezidentas išvežtas į savo 
gimtinę Hyde Park, N. Y. kur 
po paprastų, bet labai įspū
dingų apeigų, palaidotas prie 
savo namų, gražiam rožių 
darželyje ant kalnelio, kurį 
jis visuomet matydavo iš sa
vo darbo kambario Hyde 
Parke. Palaidotas savo gim
tinėje.

No. 16 (666) Kaina 5c.

Prez. Truman Taip 
Pareiškė Amerikai

Ir Pasauliui

Apdrauda 
) pirkti ar par- 
arba kai reika
lą (insurance), 
zreiptis žemiau 
rašų, kur Jums 
•ai patarnaus—

CHULIS
& INSURANCE 

>odhaven 21, N. Y. 
arkway Stoties) 
nia 7 -1896

S ir SŪNUS I 
lKTORIAI
) namų sienų iŠ- $ 
Tiavima, žaligat- $ 
i£» ir kt darbus. 6 
JJER ST., į 
rN 6, N. Y.

B

o 1 L.i Francisco konferenci- 
uailgOK 3<i;Vakarėse, Amerikos ka- 

4 vyskupų komitetas iš- 
Teikiamas viešą pareiškimą apie 
patikrinimas, filymus naujai tarptauti- 
AKINIAI pi^rganizacijai sudaryti, 
kainomis pagal ’rbingieji vyskupai at- 

81 įstaiga l»W»^ia dėmesi 1 tai> kas dau‘ 
atsakingų asmenų nu- 

ila- Vyskupai primena di- 
oicugvi lsįas skriaudas, kurios 
OPTOMETREO-’lie yra daromos Lenki- 

„„ „ .„.^Lietuvai, Latvijai ir Es- 
Jie įspėja apie galimas 

------ karo sėklas, jei nebus 
----------- ^masi teisybės.

L|gjg^skupa.i, paminėdami ar- 
fašizmo ir nacizmo ga- 

I T Nurodo ir marksistinio to- 
** b v arizmo pavojų.

Karsti Vyskupai pasakė savo žo- 
^jpli'ai tiesos žodis, tai doro- 

įS jėgos balsas. Ar prasi- 
PatSn W ?iS Pr° ginkl° 3^ ir

DIDELIS --- • ---
visoflU’os savaitės pradžioje A-

IIIA7JS Jkos k°resPondentai i~

krašto 
staiga 
4 vai. 
Warm 

Springs, Georgia, kur jis bu
vo išvykęs poilsiui ir sveika
tai pataisyti.

Baltieji Rūmai apie neti
kėtą ir staigią prezidento 
mirtį paskelbė balandžio 12 
d. 5 vai. 14 min. vakare.

Velionis prezidentas Roo- 
seveltas beveik iki paskuti
nės minutės dirbo su savo se
kretorium. Apie 15 minučių 
prieš mirtį, prezidento tar
nas pranešė, kad pietūs pa
ruošti, bet prezidentas dar 
norėjęs apie 15 minučių pa
dirbėti. Bedirbant, staiga jis 
du kartu ėmęsis už galvos ir 
nieko nesakęs atsilošė ir ne
teko sąmonės. Taip sąmonės 
neatgavęs prezidentas ir mi
rė, sulaukęs 63 metų amžiaus. 
Jo mirties priežastis — stai
gus smegenyse kraujo išsilie
jimas.

Apie prezidento mirtį tuo- — ------------------------- ---------
jau buvo pranešta Viceprezi- velt.
dentui Harry S. Trumanui, 19io m. išrinktas į New 
kuris apie dvi valandas po Yorko valstybės senatą. 1912 
Roosevelto mirties buvo pri- m> uoiiai dalyvavo Woodraw 
saikdintas naujuoju Jungti
nių Amerikos Valstybių pre
zidentu, akivaizdoje viso mi- 
nisterių kabineto ir kitų 
aukštųjų valdininkų.

Visam krašte, ir kai ku
riuose kraštuose užsienyje, 
tą pačią dieną buvo paskelb
tas gedulas. Kitą dieną krau
tuvės, pasilinksminimo įstai
gos ir net kai kurios dirbtu
vės buvo uždarytos.

Balandžio 13 d. prezidento
is --------------- -------------------

------ .ečių fronto pranešė dar į dėlį, benziną aplietais šiau- 
baisią žinią apie nacių dais nuklotą, uždare visas 

grooį|^šiškus darbus. duris ir — padegė.
--------- Sunku ir įsivaizduoti, kas 

-^^delegen kaimo, naciai vie- darėsi degančio sandėlio vi- 
HAvemeytf*e sand®lyje sudegino 1,- duje. Keliems pavyko išsigel- 

politinių kalinių, kurie bėti. Jie šiandie liudija nacių 
RALPH □ iš kiekvienos šalies, kur baisybes, o lavonų degėsiai 

FOT0GFaciai buvo siautę. Ame- tvirtina jų žodžius.
iulU^^ams artšjant, naciai Tokie tai barbarai norėjo 

65 1,100 belaisvių į san-Įbūti Europos valdovai!

BrOOkl^^iškus darbus.
2^etoli Magdeburgo, prie

IŠ

Naujasis Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentas, 
Harry S. Truman, balandžio 
16 d. pirmą kartą kaip prezi
dentas kalbėjo per radiją A- 
merikos visuomenei.

Savo kalboje Kongrese 
naujasis prezidentas tarp 
kitko pareiškė, kad savo po
litikoje laikysis buvusio pre
zidento Roosevelto idealų, 
kad karas prieš Vokietiją ir 
Japoniją bus vedamas, iki 
tie du priešai pasiduos be
sąlyginiai. Dabartinė karo 
vadovybė, kuri taip puikiai 
iki šiol vedė Amerikos karo 
jėgas, pasiliks be „pakeitimų 
ir be apsunkinimų”.

Jis taip pat pritarė Roose
velto pastangoms įsteigti 
„sveiką tarptautinę organi
zaciją”, kuri laiduotų „teisin
gą ir pastovią taiką”. Kalbė
damas apie taiką, preziden
tas pabrėžė, kad nors didžio
sioms valstybėms tenka ypa
tinga atsakomybė laiduoti 
taiką, bet jų pareiga yra 
„tarnauti žmonijai ir pasau
liui, o ne viešpatauti”.

Toliau prezidentas pareiš
kė, kad vidaus politikoje jis 
stengsis toliau rūpintis page
rinai paprastų, žmonių gyve
nimo būklę Amerikoje ir pa
kelti jų pragyvenimo lygį.

Baigdamas, Prezidentas 
Trumanas, gana kukliai, pra
šė Kongreso pagalbos ir tal
kos savo milžiniškame darbe. 
Savo kalbą jis baigė šiais 
žodžiais: „Aš noriu būti ge
ras ir ištikimas tarnas Die
vui ir savo žmonėms”.

T© kalbą lydėjo nepapras
tai dideli plojimai ir ovaci
jos. Naujasis prezidentas, 
anot daugumos koresponden
tų ir politikų, savo atsakin
gas pareigas pradėjo puikiau
siai.

PREZIDENTAS HARRY S. TRUMAN

Iš Prez. H. S. Truman 
Gyvenimo

Harry S. Truman gimė 
1884 m. gegužės 8 d. ūkyje 
prie Lamar, Missouri. Jis 
augo ūkininko tėvo šeimoje, 
netoli Kansas City. Baigęs 
vidurinę mokyklą, mėgino 
įstoti į West Point karo aka
demiją, bet dėl silpnų akių 
nebuvo priimtas. Po to dirbo 
vaistinėje ir kitose vietose, 
kaip patarnautojas, laikraš
čių viniotojas ir 1.1.

Iš miesto grįžo atgal į ūkį. 
Kilus pasauliniam karui, pa
teko į kariuomenę. Išvyko į 
Prancūziją leitenantu, o iš 
fronto grįžo kaip majoras. 
Grįžęs iš karo vedė savo jau
nų dienų mylimąją Bess 
Wallace ir įsteigė vyriškų 
drabužių krautuvėlę. Biznis 
nesisekė. Po to pasuko į po
litinį gyvenimą. Pirmiausia 
buvo kelių prižiūrėtoju, o ne
trukus pateko į apylinkės tei
sėjus. Vakarais lankė teisių 
mokyklą. 1924 m. pralaimėjo 
teisėjo vietą, bet už dviejų 
metų buvo išrinktas teismo

ROOSEVELTO 
GYVENIMO
1882 m. sausio 30 d. I

Kautynės Vokietijoj 
Gali Tęstis

Gimė
Hyde Park, N. Y. Jo tėvai — 
James Roosevelt ir Sarah 
Delano.

Daugelis mano, kad kaip 
tik Sąjungininkų kariuomenė 
Vokietijoje susitiks su Rusi
jos kariuomene, karas Vokie
tijoje baigsis. Tam įvykus,

1904 m. baigė Harvardo Sąjungininkai gali paskelbti 
universitetą. 1905 m. kovo 17 pergalę, bet, anot karo vado 
d. vedė Anna Eleanor Roose- Europoje gen. Eisenhowerio, 

kautynės Vokietijoje dar ga
li tęstis per vasarą, rudenį ir 
net ateinančią žiemą.

Sąjungininkų kariuomenės 
susitikimas Berlyne ar už 
Berlyno dar nereikš kauty
nių pabaigos. Kaip dabar at
rodo, po susitikimo Berlyne, 
Vokietijoj susidarys du fron
tai: pietų frontas, kuris guls 
ant visos pietinės Vokietijos, 
įimant ir Hitlerio tvirtovę 
Berchtesgadeną ir šiaurinę 
Italiją ir šiaurės frontą su 
Danija, Norvegija, Olandija 
ir šiaurės Vokietija.

Tos kautynės, nežiūrint 
Berlyno paėmimo, gali būti 
ilgos ir žiaurios, nes kautis 
kalnuose nėra taip lengva.

Karas Europoje tik tuomet 
bus baigtas, kai visi vokie
čiai bus nuginkluoti ir tpli- 
mesnis vokiečių ginkluotas 
pasipriešinimas bus neįmano
mas. Tik tada didelė dalis 
mūsų kariuomenės galės par
vykti namo.

Wilson kandidatūros į prezi
dentus rėmime.

1913 m. paskirtas laivyno 
pasekretorium. 1920 m. buvo 
demokratų partijos kandida
tu J. A. V. viceprezidento vie
tai. 1921 m. — paliestas vai
kų paralyžiaus ligos.

1924 m. demokratų parti
jos suvažiavime nominuoja 
Alfred E. Smith prezidento 
vietai. Tą patį padaro ir 1928 
metų suvažiavime. 1928 m. 
išrenkamas New Yorko gu
bernatorium, kurio pareigose 
išbuvo ketveris metus (du 
terminu).

1932 m. išrinktas pirmą 
kartą Amerikos prezidentu, 
kurio pareigoms perrinktas 
1936 m., 1940 ir 1944 m. Ket
virtą kartą prezidento prie
saiką priėmė 1945 m. sausio 
20 d.

Prezidentas Trumah nepa
prastai greitai susipažino su 
užsienio politika ir tą pačią 
dieną, kai velionies Roosevel
to karstas buvo nešamas iš 
Baltųjų Rūmų, Prezidentas 
Trumanas jau buvo atlikęs 
keletą svarbių reikalų užsie
nio politikoje. Pirmiausia, 
jis pasiuntė Stalinui patari
mą siųsti į San Francisco' 
konferenciją savo užsienių 
reikalų ministerį Molotovą. 
Kitą dieną prezidentas gavo 
atsakymą iš Maskvos, kad 

Į Molotovas dalyvaus. To no- j 
rėjo ir Roosevelt, bet Stali- į 

J nas vietoj Molotovo buvo pa- ■ 
' skyręs savo atstovą Gromy
ko.

Balandžio 16 d. Washingto
ne įvyko pasikalbėjimas tarp 
Anglijos užsienių reikalų mi- 
nisterio Anthony Edeno, o 
nėtrukus įvyks'-pasikalbėji
mas su Sovietų Rusijos už
sienių reikalų komisaru Mo
lotovu, kuris sustos Wa
shingtone pakeliui į San 
Francisco konferenciją.

Prieš San Francisco konfe
renciją Prezidentas Truma
nas Washingtone pasimatys 
su eile Jungtinių Tautų už
sienių reikalų ministerių ir 
ministerių pirmininkų. To
lau įvyks pasitarimai su A- 
merikos delegacija į San 
Francisco, kurios pirmininku 
yra Valstybės sekretorius 
Stettinius.

pirmininku, kurio pareigose 
jis ypač pasižymėjo stropu
mu, sumanumu ir sąžiningu
mu.

1934 m. jis buvo išrinktas 
senatorium. 1940 mv> buvo 
perrinktas senatorium. Pir
mame termine Truman ma-

I žai reiškėsi. Senate jis daug 
tylėjo, bet daug studijavo, o 
antrame termine jis jau buvo 
plačiai žinomas, kaip karo 
gamybos tyrinėjimo komisP 
jos pirmininkas.

Pernai demokratų partijos 
suvažiavimas išrinko Truma
ną kandidatu viceprezidento 
vietai. Šiemet sausio 20 d. 
jis prisaikdintas šalies vice
prezidentu, o balandžio 12 d., 
prezidentui Rooseveltui, mi
rus — šalies prezidentu.

Įžymūs Belaisviai
Amerikos kariuomenė va

karų fronte šiomis dienomis 
į nelaisvę paėmė tris Vokie
tijos įžymybes: buvusį Vo
kietijos ministerį pirmininką 
ir ambasadorių Turkijai 
Franz von Papen; maršalą 
August von Mackensen, bu
vusį vokiečių karo vadą, kai
zerio jauniausią sūnų princą 
August Wilhelm, kuris buvo 
aktyvus nacių partijos veikė
jas ir dr. Mannfred Zapp, bu
vusį nacių propagandos šefą 
Amerikoje nuo 1936 iki 1941 
metų.

Senis maršalas Mackensen, 
kuriam jau 95 metai amžiaus, 
pereitame kare išvijo rusus 
iš Lenkijos.

Angliakasiai Vėl 
Laimėjo Sęlygas

Washington. — Minkštos 
anglies kasyklų savininkai 
padarė didelį nusileidimą 
angliakasių unijai ir pasira
šė naują sutartį, po to, kai 
valdžia perėmė 235 uždary
tas kasyklas septyniose vals
tybėse.

Angliakasiai gaus pagrin
dinę $10 dienai algą, arba 
$1.50 pakėlimą. John L. 
Lewis liovėsi prašęs 10 centų 
mokesčio nuo kiekvieno tono 
anglies.

VOKIETIJA BAIGIAMA PERKIRSTI
Pranešimai iš Paryžiaus, 

Londono ir Maskvos skelbia, 
kad Sąjungininkų kariuome
nės iš rytų ir vakarų baigia 
Vokietiją kirsti pusiau. Ne
žiūrint atkaklių vokiečių ka
riuomenės dalinių pasiprieši
nimų ir kontrapuolimų, mū
sų Devintosios, Pirmosios ir 
Trečiosios armijų veiksmai 
davė gerus rezultatus ir vi
su vakarų frontu mūsų ka
riuomenė pasistūmėjo pir
myn, arčiau Berlyno ir per
galės.

Kaip sako Paryžiaus radi
jas, Amerikos kariuomenės 
daliniai nepaprastu greitumu 
veržiasi Drezdeno linkui, kur 
tikimasi susitikti su Rusijos 
kariuomenės daliniais. Jau 
balandžio 18 d. buvo skelbia
ma, kad ties Drezdenu gali 
susitikti Amerikos ir Rusi
jos kariuomenės daliniai iš 
rytų ir vakarų.

Iš paskutinių pranešimų 
buvo žinoma, kad rusai tik 
apie 18 mylių nuo Berlyno, 
kai tuo tarpu mūsų kariuo
menė apie 60 mylių nuo Ber
lyno.

Mūsų kariuomenės susiti
kimas su rusais, atrodo, į- 
vyks kur nors į pietus nuo 
Berlyno, gal Magdeburgo 
apylinkėje.

Vokiečių radijas balandžio 
17 d. jau skelbė, kad vakarų

ir rytų frontų jau nėra, ki
tais žodžiais tariant, iš va
karų ir rytų frontų pasida
rė šiaurės ir pietų frontai. 
Šiaurės frontas — Danijos 
ir šiaurės Vokietijos linkui, 
o pietų frontas — Čekoslova
kijos ir Bavarijos linkui.

Hitleris Dar Nori 
Kraujo Tvano...

Londonas. — Hitleris pa
skelbė įsakymą savo kariuo
menei „prigirdyti rusus 
kraujo tvane rytuose”, o vė
liau nugalėti alijantus vaka
ruose. Jis įspėjo savo karius, 
kad jų eilėse gali atsirasti 
išdavikų, kuriuos reikią tuo
jau nužudyti.

Atrodo, paskutiniu laiku 
Hitleris gyvena savo tvirto
vėje Berchtesgadene, kur jis 
tikisi ilgesnį laiką laikytis.

Skuba Mandžiurijon
Žiniomis iš Kinijos, pasku

tiniu laiku japonai pradėjo 
gabenti naujus savo kariuo
menės dalinius iš Kinijos į 
Mandžiuriją, arčiau sovietų 
pasienio.

Iš tų pačių šaltinių prane
šama, kad prieš kurį laiką 
japonai iš Mandžiurijos į Ki
niją atgabeno keletą mecha
nizuotų divizijų.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT

Kai rašau šiuos žodžius, radijas primena, kad Baltuo
siuose Rūmuose eina pamaldos už Amerikos Prezidentą 
Franklin Delano Rooseveltą.

Neseniai jis paskutinį sykį grįžo į valstybės sostinę iš 
nedidelio namelio, kur jis mirė, šių dienų stipriausios ša
lies vadas.

Jo kelionė baigėsi gimtiniam name, kuriame gimė, au
go ir kur tarp sodo gėlių ilsėsis, galingiausios valstybės pir
masis vyras.

Pro politinius įvykius, pro nepastebimas permainas 
diena iš dienos, dar ir dabar ne kiekvienas yra suvokęs ir 
pripažinęs šių mūsų laikų istorijos ryškiausią tiesą: val
dant Rooseveltui, Jungtinės Valstybės užėmė pirmąją vie
tą pasaulio galybėje.

Šin kelian Amerika jau buvo pasukusi nuo pereito am
žiaus galo. Jos reikšmė nepaprastai iškilo per aną karą. 
Bet tik dabar pasaulis pajuto, kad savo jėga, savo ištek
liais ir savo idėjine vadovybe pirmoji šalis yra Amerika.

Šioji tikrovė ir šis pripažinimas atėjo, kada Amerikos 
priešakyje stovėjo Rooseveltas.

Kiekviena tauta auga iš savęs. Bet vieno žmogaus va
dovybė, drąsa ir įkvėpimas gali šaliai suteikti naujos gy
vybės, pasiryžimo ir naujų kelių. Niekas negalės skųstis, 
kad Roosevelto laikais Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
stigo naujos energijos ir kūrybos. Kai kas skųsdavos, kad 
buvo perdaug tos kūrybinės jėgos.

Rooseveltas savo gyvenime susidūrė su trimis didelė
mis krizėmis: savo paties fizine krize, Amerikos krize ir 
dabartine viso pasaulio katastrofa.

Savo drąsa ir ryžtingumu jis išėjo laimėtoju prieš savo 
negalią.

Paėmęs valdžią, nusiminimo valandoj jis visą šalį už
degė nauja viltim ir, pasakytum, jaunyste.

Kilus dabartiniam pasaulio gaisrui, žmonių ir tautų 
ateitis buvo niūri ir kruvina.

Agresoriai siautėjo vienas po kito, triuškindami vals
tybes ir žmonių gyvybes. Nacizmas ir visokį diktatūriniai 
jo”* pakalikai, savo laiku nešioję rudą, juodą ar raudoną 
plauką, — visi jie skelbė smurto, žudynių, grobimo ir ci
nizmo evangeliją.

Pasaulį ir tautų ateitį buvo apglobus juoda ir kruvina 
naktis.

Šviesa ir viltis atėjo iš Amerikos Prezidento Franklin 
Delano Roosevelto: jis įkvėpė Atlanto Čarterį ir paskelbė 
keturias laisves.

Gal nevisi įsivaizduoja šiandien, kiek vilties ir džiaugs
mo suteikė laisvės ištroškusioms sieloms šie du dokumen
tai. Amerikos tradicinė laisvės politika, Atlanto Čarterio 
nuostatai ir paties Roosevelto neapykanta agresoriams už
tikrino laisvę ir Lietuvai. Nė vienas lietuvis niekad nepa
miršo ir nepamirš velionies žodžių: „Jūsų nepriklausomy
bė tik laikinai atidėta į šalį”.

Amerikos gyvenimas yra perdaug suaugęs su laisvės 
idėja ir praktika tiek sau, tiek ir kitoms tautoms. Užtai 
daug kas negalėjo suprasti kai kurių paskutinių Roosevelto 
žygių tarptautinėje politikoje. Tik ateitis galės atskleisti, 
ar tai buvo tik strateginiai ėjimai, nenutolstant nuo lais
vės tradicijos visoms tautoms, didelėms ir mažoms, ar gal 
iš tikrųjų ten būta pasinešimo į jėgos politiką.

Tuo tarpu mes gerai žinome vieną tikrą dalyką: nau
jame Hyde Park kape guli didelis ir ištikimas viso pasau
lio žmonių draugas. Ten ilsis vienas iš žavingiausių žmo
nių giminės pavyzdžių. Milijonams širdžių, eilėms tautų jis 
buvo toks artimas bičiulis, jog daugelis net nesuvokė, kad 
Franklin Delano Rooseveltas yra ne tik bičiulis, bet ir ga
lingiausios pasaulio šalies valdovas.

Mes patys, metai iš metų sekę jo žingsnius ir žavėjęsi 
jo optimizmu, pilietine drąsa ir kūrybiniu užsidegimu, šian
dien galime prisipažinti: iš visų dabarties valstybės vadų 
jis buvo artimiausias mūsų širdžiai, lyg savas žmogus.

R.

F. VV. Foerster

KRYŽIUS IR GYVENIMAS
Vienoj modernioj filmoj 

pavaizduota, kaip vienas vy
ras vedė mergaitę, išgelbėjęs 
ją iš gatvės gyvenimo. Jo 
sieloj lieka kiek nepasitikėji
mo, taip kad vienai apkalbi
nėto j ai lengvai pavyksta ma
žą įtarimą sukurstyti į pa
vojingą; vyras tariasi neati
taisomai apgautas, gyveni
mas jam atrodo sugriautas, 
jis sėdi sugniaužęs kumsčias 
prie stalo ir žiūri į tuščią erd
vę.

Paskui jis nukreipia akis 
į auksinį žiedą ant savo pirš
to, įsiutęs nutraukia jį ir no
ri mesti pro langą į sodą. Ta
da jo žvilgsnis pataiko į kry-

ranką ir užmauja žiedą ant 
piršto.

Šita scena be žodžių pub
likai padaro smarkaus įspū
džio; be žodžių grąžinamas 
ryšys tarp dviejų lyčių tra
gedijos ir to, kas, rodos, šal
tas ir sustingęs kabo ant sie
nos ir nieko neturi bendra su 
mūsų žemės gyvenimo tikro
ve: iškankintam ir apviltam 
Nukryžiuotasis primena gi
lesnę prasmę viso žemiško be
prasmiškumo, visus dalykus 
jam išaiškina taip, kad būtų 
dvasinės naudos, verčia jį pa-? 
žvelgti toliau už savo asme
ninės laimės ir asmeninio ap
sivylimo dalyką ir suprasti,

AMERIKOS LIETUVIŲ ATSTOVAI PAS VELIONĮ PREZ. ROOSEVELTĄ

1940 m. vasarą, kai Lietuvos nepriklausomybę sutrempė bolševikai, Amerikos lietuvių 
organizuota visuomenė ėmėsi Lietuvos gynimo ir gelbėjimo darbo. Bendro darbo dirbti pir
moji išėjo Lietuvių Katalikų Federacija, pasiūlydama kitoms ideologinėms grupėms stoti į or
ganizuotą vienetą, pradžioje Lietuvai Gelbėti Tarybos vardu sudarytą, vėliau Amerikos Lie
tuvių Taryba pasivadinusiu.

Lietuvai Gelbėti Tarybos pačiu pirmuoju uždariniu buvo pasimatyti su prezidentu F. D. 
Roose veltu ir jam įteikti Lietuvos nepriklausomybės gynimo dokumentą. Prezidentas Roose
velt maloniai priėmė Amerikos lietuvių delegaciją Baltuosiuose Rūmuose 1940 m. spalių 15 d.

Šiame paveiksle matome velionį prezidentą F. D. Rooseveltą žiūrint į Amerikos lietuvių 
delegacijos įteiktą pareiškimą. Už jo delegacijos nariai (iš kairės į dešinę): Mikas Vaidila, 
Juozas B. Laučka, adv. F. J. Bagočius, teisėjas Jonas Zuris, kun. Jonas Švagždys, Eufr. Miku- 
žiūtė, K. S. Karpius, Pijus Grigaitis, Leonardas Šimutis, AI. Kumskis, P. Pivoriūnas ir P. 
Mileris.

Šiai delegacijai prezidentas Roosevelt užtikrino, kad Lietuvos nepriklausomybė tik lai
kinai padėta į šalį, kad LIETUVA VĖL BUS LAISVA IR NEPRIKLAUSOMA... šie Roosevel
to žodžiai žinomi ir Lietuvoje, nes apie tai Lietuvos žmonėms pranešė Lietuvos pogrindžio 
laisvės kovotojai.

svarbiau už savąjį, nes tame 
pasirodo jo charakteris, pa
sirodo, ar jis laimi, ar pralai
mi kovoj su primityvių gyve
nimo gaivalų smelgimusi.

Kryžius nekalba, nedisku
tuoja, nekelia vaidų, nedrau
džia, nepataria, bet apmalši
na įniršusį apgauto ir įžeis
to žmogaus skundą, nutildo 
mumyse šūkavimą, be palio
vos trukdantį pažinti tikrą
jį mūsų gyvenimą ir gėrį. Jis 
taria žmogui: jokiam ginče 
nesiduok patariamas žemiš
ko pykčio ir įžeistos savimei
lės, padaryk save tyrą mei
lėj, kuri ne iš šio pasaulio ir 
kuri viena užtenkamai kilni 
nušviesti tavo giliausiam at
sakingumui ir galutinam ta
vęs įpareigojimui. Veik klau
sydamas šitų jėgų ir tuo bū
du ir kitą palenk dvasinei ir 
tvarkomajai galybei, iš jų iš
einančiai.

Štai kaip yra su Kryžiaus 
palaima: žmogų, ankštai už
darytą su savim ir savo liki
mu, jis išvaduoja iš tos ankš
tumos ir parodo jam, kaip iš
sprendžiami žmogaus klausi
mai, kaip jis pagydomas, iš
laisvinamas ten, kur jis iš
kilęs aukščiau iš tvankios že
miausių gyvenimo gaivalų, 
jų skaičiavimų, apvylimų ir 
bylinėjimosi sferos.

Neprieteliškumas religijai 
šiandien priveda daugelį1 
žmonių prie to, kad jie tenki
nasi nejaukiai paviršutiniš
ku gyvenimo supratimu, at
meta Kryžiaus paslaptį, ne
mato, kad šita paslaptis ne 
tiktai yra apreiškiama iš 
aukštybių, bet taip pat pa
grįsta ir parengta giliausiuo
se paties gyvenimo dėsniuo
se.

Nukryžiuotas gyvenimas 
nėra, kaip Nietsche manė, di
dis prieš gyvenimą pasikėsi
nimas, bet, priešingai, jo sim
bolis atstovauja ir gina gi
liausias šito gyvenimo sąly
gas kur kas sumaniau, negu 
tai gali padaryti savęs išlai
kymo instinktas, kuris yra 
lyg koks namų šuo ir nieko 
nenuvokia apie tikrąsias gy
vybės paslaptis.

Juk jau Euripido pasaky
ta: „Kažin, ar mūsų gyveni-( kutinę priežastis yra atsito- 
mas tikriau nebus mirtis, o linimas nuo Kryžiaus tiesos, jo asmens ir apčiuopiamų bei

visi pajuntame tik savo gi
liausio susimąstymo valando
se, kad mūsų visas išviršinis 
gyvenimo smarkumas, mūsų 
audringi norai su visu jų ne
kantrumu, aklumu ir kietu
mu, mūsų amžinas šėlstan
tis savęs laikymas ir gyni
mas mus priveda prie paties 
kvailumo, ligos ir atsiskyri
mo, jei tik Kryžius netildo 
audros ir nenaikina mūsų 
iliuzijų. Panašiai kaip kad 
kilni moteris žiūri į šėlstantį 
vyrą Mona Lizos žvilgsniu ir 
jam duoda suprasti, kiek jo 
santykiai nutrūko su aukš
čiausia gyvenimo jėga ir kaip 
labai jis nustojo apžvelgti 
tikrovės visumą.

Graikas, prieš kiekvieną 
didį žygį aukodavęs dievams, 
žinojo, kokią mažą tikrovės 
dalį gali pažinti ir įvalioti są
moningas apskaičiavimas.

Jis tikėjo, kad nuolankus 
pasidavimas nematomajam 
pasauliui ir nesavanaudiškas 
jo nurodymų vykdymas tik
riau palaimina mūsų derlių, 

I negu tai gali padaryti žva
liausias egoizmas ir kiečiau
sia energija.

Tą pat galima pasakyti ir 
apie politiką, ekonomiką, me
diciną, teisę, trumpai sakant, 
apie visas sritis, turinčias 

j reikalo su žmogaus gyvenimo 
išlaikymu ir išplėtojimu.

Šiandien mums nepasiseka 
visose srityse, nes mes žiūri
me į gyvenimo sunkenybes 
ir uždavinius ir imame juos 
spręsti tik pagal tą šiurkštų 
savęs išlaikymo instinktą, 
nematome, kad, prisidedant 
prie išlaikymo kitų žmonių, 
nesuprantamu būdu daug 
daugiau galima išlaikyti sa
ve, net ir politikoj, ir ūky, 
negu aklai tarnaujant sau 
pačiam.

Atsidavimas aukštesniam 
pasauliui daro mūsų dvasią 
ir „realinės politikos” atžvil
giu šviesesnę, akylesnę ir pla
čiau reginčią, negu aistrus į- 
sižiūrėjimas į pasisekimą ir 
savus interesus.

Visa, ką mes vadiname šių 
laikų krizių — tautų gyveni
me, pasaulio ūky, sveikatoj, 
lyčių santykiuos, visa to pas-

Gina Lietuvą
Balandžio 8 d. Šv. Kry

žiaus par. salėje įvyko visų 
Schenectady lietuviškų drau
gijų susirinkimas, kuriame 
svarstyta tarptautinė padėtis 
ir priimta rezoliucija, kuri 
išsiųsta visai Amerikos dele
gacijai, dalyvausiančiai San 
Francisco konferencijai. Be 
to, Amerikos Lietuvių Tary
bos darbams paremti paau
kota 40 dol.

Priimtos rezoliucijos turi
nys:

RESOLUTION
Unanimously adopted by the 

United Lithuanian Organizations 
of Schenectedy, N. Y. on April 
8 at Holy Cross Hall, under the 
auspices of the Lithuanian Ame
rican Council in connection with 
the forthcoming International 
Security Conference at San 
Francisco.

WHEREAS the Government 
of the United States of America 
continues to recognize the so
vereign Republic of Lithuania, 
and

WHEREAS the Republic of 
Lithuania, a member of the 
League of Nations from the very 
establishment of that organiza
tion, always faithfully executed 
all the obligations of the Co
venant, and to this day honors 
its financial commitments in 
connection with the members 
therein; and

WHEREAS the people of 
Lithuania during the years of 
the Nazi occupation never ceas
ed to fight the Nazi invaders by 
every means, and through this 
struggle have directly contribut
ed to the defeat of our enemies; 
and

Whereas the reign of terror 
inaugurated by the Soviet ad
ministration in Lithuania con
tinues unabated;

Now, THEREFORE, BE IT 
RESOLVED that a duly ac
credited representative of the 
Republic of Lithuania be admit
ted to the deliberations of the 
forthcoming Security Confer
ence at San Francisco;

BE IT FURTHER RESOLV
ED that our American Dele
gates to the San Francisco Con
ference firmly insist on the

žmogų iš mirtinos izoliacijos, 
jo vadinamos realizmu ir ats- 
kiriančios nuo jo visas tik
rovės sritis, kurios yra šalia

žiu; palengva jis atitraukia kad jo artimųjų likimas jam (mirtis — gyvenimas”. Mes kuri viena tiktai ištraukia matomų daiktų pasaulio.

New Yorko apylinkės lie
tuvių parapijų draugijos šio
mis dienomis išsiuntė prezi
dentui Truman ir Amerikos 
delegacijos į San Francisco 
konferenciją nariams pareiš
kimus, kuriuose prašoma sto
vėti už tokią tarptautinę or
ganizaciją, kurioje būtų už
tikrinta teisė ir laisvė visoms 
tautoms, kuri vykdytų At
lanto Čarterio dėsnius. Pa
reiškimuose pritardama kata- Stassen, 
likų, žydų ir protestantų ben-, 
dram pareiškimui, kurs buvo

sinaudoti visa eilė draw •• - 
kurios norės savo nuoĮ' ^^’ 
pareikšti Amerikos dele 
jos J
Hon.
Jr., Han. Cordell Hull, 
Virginia Gildersleeve, 
tor Arthur VanderberdA^3- 
natorius Tom Connally,prie- 
gressman Sol Bloom, lepinimą 
gressman Charles A. El Ves- 
ir Commander Harold} Retojo.

Visus šiuos asmenis Į^P^'

nlriam“ *

aram pareibKimui, Kiirs ouvo . .. , , . . 1.7.paskelbtas balandžio 5 d. ir ma paslektl toklu adlVJ?

lis tikrai gavo savo vardą 
nuo Vespucci, nors netyčio
mis.

Jis kartu su Dr. Requena 
kalba apie Valdseemuller, 
kartografijos profesorių pro
vincijos universitete netoli 
Strasburgo. Tas profesorius 
kiek yra žinoma, pirmas da 
vė vardą Naujam Pasauliui 
Jis paaiškino: .Kadangi A 
mericus (lotynų forma dė

Fairmont Hotel 
San Francisco, Califon
Štai New Yorko apyj tad A-Amerigo) atrado jį (Naują 

' .tinose-lji Pasaulį), tai dabar reiki 
.• jį Pie- vadinti Americus arba Ami

J/į^ologas Patsai Vespucci, isleisdi 
Respectfully Submitted to the United States Dclegatiom' ^ r—įo- nias eilę žemėlapių, pavadir 

To The United Nations Conference On World OrganizatB^įneri- naujai rastas Žemes Naujui 
CANT I2D A MCTCCn CAT AT0T3TT OK |? PaSSUllU.

lapino- Mokslininkai, kurie tir 
fįjjty- Vespucci gyvenimą, nesuti 

a į Ra- ka dėl jo charakterio. E 
Roman j0 poh] saį0, kad dvi kuygc 
. . . . . . . . . . . . . . K-įsii se- kurias, sakoma, Vespucci p 

Tįndjos rašęs, nupiešia jį kaipo n

žinomas vardu „Goals for 
San Francisco”.

Kadangi išsiųsti pareiški
mai yra verti viešo dėmesio, 
todėl čia dedame jų turinį, draugijų pareiškimo L,.j 
manydami, kad jais galės pa- morandumo turinys:

M E MORAN D U M

SAN FRANCISCO, CAL., APRIL 25, 1945.
This Memorandum is respectfully submitted by

įMDr.rica'.

of the ................
Church Parish of

We are American citizens of Lithuanian descent and c®i>- ■ , . .
of forbearers who originated in that ancient land borderingoj.įjniestų lagių ir pasigyrelį, bet k 
Baltic Sea. With victory for our heroic forces assured Jr ........ "
heartily anxious that the Peace following it shall be_sucli 
that blessing may be assured to us and our children for all( 
ages. After World War II, the United Nations must set up at,„ . .
Organization which will forestall and prevent World WaLjEtrica" kuose, kūnų tikrumas pan 
or any future global hostilities such as the present one in C^vėiipu- tintas. Šie laiškai tikrai 
our sons and the sons of all peace loving peoples are sacr® ......... - - ..
their very lives.

We therefore most respectfully, solemnly and heartil; 
the United States Delegation to the San Francisco Confere_. ., 
World Organization to take its stand that the proposed n į icdiio ir kas, tynnetojas, navigi 
Organization shall be established on the following principle^yfaiiną rius ir geografas.

1. Reiteration and actual fulfillment of the tenets of-
Atlantic Charter. f

2. Recognition that just as the lives of men, the affa 
States must be conducted according to the eternal 
given natural and moral laws, in effect, an internatic 
ing of the Bill of Rights as set forth in our own Ami 
Declaration of Independence and Constitution.

3. As descendants of Lithuanian people, we are espe
anxious that the peace-bringing principle of n tssingas žinias apie Lietuvą i 
for the rights of small nations be embodied in. u-i- 
World Organization’s Charter. Our victorious armij ■ 
liberating conquered countries and our hope is ‘ 
palicy^AV^U forward
of restoring liberated countries to the rightful "įf 1U5D0S 
of each land. We call to the attention of the Ho 
United States Delegation the statement of the ArchbfM AMERICAN COUNCIL 

 

and Bishops of the Administrative Board of the Na 
Catholic Welfare Conference, issued on April 14th, 
concerning Lithuania, Estonia and Latvia, and wi 
with them in the prayer that “it will not be recordei te Orderį rašykite Tarybos iždininko Mil 
our country condoned the enslavement of these frei s 
living nations.”

We respectfully urge upon the United States Delegation 
stand with the pronouncements of the Catholic, Jewisl11

L pult- tikrai Vespucci tų knygų i 
rįirti rašęs. Pohl sako, kad tek 
lįa pir- bė apie Vespucci yra jo la

rašo jo keliones. Ir Pohl i 
'.'5Ed pri- piešia Vespucci kaipo gar 

nuo žmogų. Jis buvo mokslir

0 AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ 
IBBTORMACUOS CENTRU,

įlątį, ir pasiųskite karta savo ai

13 South Halsted St 
(bcago 8, Illinois

we
Protestants faiths, issued April 5th, 1945, under the titles1 
for San Francisco”, as well as the statements of the Ami 
Catholic Archbishops and Bishops under dates of November 
1944 and April 14, 1945.

Respectfully submitted,

justice and sovereign equality 
of all nations, large and small;

BE IT FURTHER RESOLV
ED, that the military occupation 
of the territory of the Republic 
of Lithuania be placed under 
the supervision of the Inter- 
Allied Control body and that 
the Lithuanian people be given 
the right to organize their own 
government and proceed with 
uncoerced democratic elections;

BE IT FINALLY RESOLV
ED, that our Government inter
cede once more with the Govern
ment of the Soviet Union to stop 
the Soviet Administration from 
exterminating the Lithuanian 
people and proceed in accord
ance with International Law. 
Klemensas Laureckis, Chairman 
VV. ~Savickis, Secretary

Chicago, Ill

Jurgio 
proga, 

parapi-

President.

Secretary.

tėveliu. Dukrelės Daratc 
ras yra laivyne, tai Įeit 
Jacobs( lietuvis).

^(is) snmoa Amerikos Lietuvių I 

paremti lietuvių tautos kovą už laisv

Lietuvos konsulas P. D 
vardis balandžio 8 dieną; 
bėjo Springfield, UI., BĮ 
skyriaus suruoštose pra 
bose.

Milwaukee arkivy 
Moses Kiley paskyrė 
levitą, kun. D. Z. Sokelį 
ru į slovakų parapiją 
sha, Wis. Kun. Sokelis 1 
Marianapolio Junior ko 
ir šv. Pranciškaus se 
ją-

(parašas)

(adresas)

Vincas Krėvė

IUS
*—L___

L

/■^sodžiuje: Greimo liepa ir sker- 
jiedu visad buvo tokiu, 

^išsišakojus, nubujojusi, vi- 
kitas—stiprus, nors gana že- 

ir alas, it žydinti obe- 
kaime gyvenančių senelių.
švokščia savo plačiomis iš- 

praplėsiu vasaros rytą, anksti 
liepa, skambina lapais, it 

žadindama. 0 viršūnė jos liep- 
Induliuose... Bet šių gražumų 

^ Mhis kas vieną rytą nekel-
Kunigai S. Petrauska

Urba ir A. Zakarauskas 
darė Gimimo P. š. Mai - Sadamas ragan ir pliauškinda- 
klebonui ir visiems parap
čiams didelę staigmeną..

sakose: ir rėksniai žvirbliai 
graso ievai, ir strazdas

vo laisvu laiku darbštūs 
siškiai patys puikiai 
montavo parapijos jauiA j

4. t • J / »wna is anos; vieši ten centrą. Jaunimas praC6 ’ 
linksmintis gražiai išpuo 
me centre.

mokąs dvylika kalbų —

ten, paverkauti, kad jos,
Šv. Vardo katedroj

pas W. O’Brien suteikė ) iš tolo jau kiekvie-
kalauro laipsnius 89 Qui{ ^ųšveraa: ten ir šunes piau-

- ir vienus ir kitus jisai my-
1 ^Skerdžiui linksma buvo, kad

Marquette Parko gyvento
jai ruošia pagerbtuvių vaka
rienę klebono kun. 
Paškausko vardinių 
Bus balandžio 22 d., 
jos salėj.

Žinomas graborius Jonas 
F. Eudeikis susilaukė skau
džios žinios iš karo departa
mento. Eudeikių sūnus, korp. 
Jonas Eudekis, Jr., žuvo ka
ro lauke, ši žinia labai su
graudino mūsų visuomeni
ninką, jo žmoną ir dukterį 
Daratą. Jaunas karys buvo (parapijietis, buvo graft 
pilnas pasiryžimo veikti lie- tas. 
tuvių tarpe po karo su savo!

seminarijos auklėtinia 
nas A. Kuzinskas, šv. ~ ~ ----- --- TO,U,
lomėjaus iš Waukegan, I ^ilnro. kad vaikai pešasi, kaip

'^kai dar pamiškėje jį pasi- 
Ki M net į šlaines. Sker- 
■ W vamzdelių, 1^

Jonas A. Sto



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balandžiu
"^alandžio-April 20, 1945_________________________

J PAREIŠKIMAI senas ĄMER| kos vardas
AMERIKA

>rko apylinkės lie- 
.pijų draugijos šio
mis
uman ir Amerikos 
s į San Francisco 
iją nariams pareiš-

sinaudoti visa; - - - - - - - - - -
kurios norės Amerikos vardas reiškia

• jiškę 250,000,000 žmonių
jos nanamj,įC_x

ris išsiuntė prezi- pareikšti AmeįlsR^ . žmonių
_man ir Amerikos jos nariams, Barrow Alaskoj 

~ - ■ ico Hon. Edward tu?nies žemės. Pirmą kar-
____ r_.JŠ- Jr„ Han. O^merikos vardas buvo pa

čiuose prašoma sto-Virginia Gilta *?tas Europoje 1507 me- 
kią tarptautinę or- į tor Arthur ir buv0 suristas su Nau- 
l kurioje būtų už- natoriusTom^u Pasaullu- ...... . 
risė ir laisvė visoms gressman S>° laikU mokslininkai 
kuri vykdytų At- gressman ^ut“lka del var?° Pradzl0_s> 
•terio dėsnius. Pa-i ir Commai4!\.;da^as„ 

•se pritariama kata- 
į ir protestantų ben- 
eiškimui, kurs buvo 
s balandžio 5 d. ir 
vardu „Goals for 

cisco”.
;i išsiųsti pareiški- 
verti viešo dėmesio, 

dedame jų turinį,

Tyrinėtojo tikras vardas, pa
gal Dr. Requena, yra Alberi- 
cus Vespucius Laurentio.

Dr. Frederick Pohl, kurio 
moksliška biografija „Ame
rigo Vespucci” neseniai Co- 
lumbijos Universiteto išleis
ta, tiki, kad Naujasis Pasau
lis tikrai gavo savo vardą 
nuo Vespucci, nors netyčio
mis.

Jis kartu su Dr. Requena 
kalba apie Valdseemuller, 
kartografijos profesorių pro
vincijos universitete netoli 
Strasburgo. Tas profesorius, 
kiek yra žinoma, pirmas da
vė vardą Naujam Pasauliui. 
Jis paaiškino: „Kadangi A- 
mericus (lotynų forma dėl 
Amerigo) atrado jį (Naują
jį Pasaulį), tai dabar reikia 
vadinti Americus arba Ame
rica”.

Patsai Vespucci, išleisda
mas eilę žemėlapių, pavadino 
naujai rastas žemes Naujuo
ju Pasauliu.

Mokslininkai, kurie tiria 
Vespucci gyvenimą, nesutin
ka dėl jo charakterio. Dr. 
Pohl sako, kad dvi knygos, 
kurias, sakoma, Vespucci pa
rašęs, nupiešia jį kaipo me
lagių ir pasigyrėlį, bet kad 
tikrai Vespucci tų knygų ne
rašęs. Pohl sako, kad teisy
bė apie Vespucci yra jo laiš
kuose, kurių tikrumas patvir
tintas. šie laiškai tikrai ap
rašo jo keliones. Ir Pohl nu
piešia Vespucci kaipo garbės 
žmogų. Jis buvo mokslinin
kas, tyrinėtojas, navigato
rius ir geografas.

Stassen. ' 31 kaipo sutrumpinimą 
mo vardo Amerigo Ves- 

Visus šiuos^ci, Florencijos tyrinėtojo, 
ma pasiekti t^is buvo pirmas europie- 

p , matęs Brazilijos pakran-
7 ir Amazonės upę. Taipgi 

®an ™®očijama, ar Vespucci pri- 
ŠtaiNew^j° prie naujo kontinento 

______ j, .............draugijų .. . . . .
ii, kad jais galės pa- morandu. >na teor‘Ja aako' kad A' 

r Tikos vardas kilęs nuo se-
ME M O RANDOM įško vietinio žodžio Pie- 

?ctfully Submitted to the United Stater Centrinėj Amerikoj. Dr.
United Nations Conference On Be9uena> archeologas 
SAN FRANCISCO, CAL., APRIL 2^^enecuelos’ mini tokius žo-

,., -is kaip, Amaraca, Ameri- 
Memorandum is respectfully sitalu. Moraca> Americopana, 

.................................................... —juos randame žemėlapiuo-
jirba raštuose pirmųjų ty- 
itojų kaip Mercator, Ra-

‘ansh of.......................  įr von Humboldt. Jo
irę American citizens of Lithuaniandesheologiški tyrinėjimai se- 
rers who originated in that ancient lanilriškos inkų civilizacijos 
ja. With rictory for our heroic for® iado vardus tokių miestu 
anxious that the Peace following it st p . Amarpa Pult
sing may be assured to us and ourchfeP uat Amarca> y UR 
er World War D, the United Nations ns arca> Cassa-Amarca ir tt. 
tion which will forestall and prevai i’agal Dr. Requena, pir- 
.iture global hostilities such as the presekštė reikšmė „America” 
and the sons of all peace loving peoĮįikįa „žemė, kur vėjai pu- 

y lives. >
therefore most respectfully, solemnly qg ^ki kad Vespucci pri
ed States Delegation to the San Francs- , AmeriP-o” nun 
irganization to take its stand that tier. va „Amerigo nV° 
ition shall be established on the foDo5n>in.a^ays indėnų žodžio ir 
Reiteration and actual fulfillment of ftt°3° 31 kaipo pseudonimą. 
Atlantic Charter.
Recognition that just as the lives of e
>tates must be conducted according to .p„ J plziinp T iptnvui A to'fJii'I'i T qiqxzp 
jven natural and moral laws, in effects* dUUKIIUU IdLLUVdl Al gd U11 ludlbvę. 
ng of the Bill of Rights as set forth ins
)eclaration of Independence and AUKOM AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
Is descendants of Lithuanian people, ? ® JOS INFORMACIJOS CENTRA,
inxious that the peace-bringing skleidžia pasaulyje teisingas žinias apie Lietuvą ir 
or the rights of small nations be s. ... ... Jo’ , . ... 1 *
Vorld Organization’s Charter. Our vi^kelbia lietuvul tautos troškimus.
iberating conquered countries and Iškirpkite, išpildę šį lapelį, ir pasiųskite kartu savo au- 
JOhcy Lietuvių Tarybos Centrui:
of restoring liberated countries to the * J
of each land. We call to the attentions 
United States Delegation the statement o': 
and Bishops of the Administrative Boar 
Catholic Welfare Conference, issued mi 
concerning Lithuania, Estonia and Lr< _. . _ . „ ,.
with them in the prayer that “it will o:<£ekl arba Money Order; rašykite Tary bos iždininko Miko 
our country condoned the enslavemffiidVaidylos vardu.
living nations.”
> respectfully urge upon the United State žemiau pasirašęs (usi) siunčia Amerikos Lietuvių Ta- 
id with the pronouncements of the Ct
ants faiths, issued April 5th, 1945, unferybai $ auk4 paremti lietuvių tautos kovą už laisvę.
i Francisco”, as well as 'the statėm® 
c Archbishops and Bishops under dates c 
id April 14, 1945.

Respectfully submitted,

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL 
1739 South Halsted St. 

Chicago 8, Illinois

(parašas)

(adresas)

Prešfc

Secret'

and sovereign equality 
rations, large and small; 
[T FURTHER RESOLV- 
at the military occupation 
territory of the Republic 
huania be placed under 
ipervision of the Inter
Control body and that 

thuanian people be given 
;ht to organize their own 
ment and proceed with 
ced democratic elections;
IT FINALLY RESOLV- 
at our Government inter- 
ice more with the Govem- 
>f the Soviet Union to stop 
viet Administration from 
linating the Lithuanian 
and proceed in accord- 

rith International Law. 
nsas Laureckis, Chairman 
vickis, Secretary

tėveliu. Dofr u x ©

^kerdžius
Vincas Krėve

Chicago, Hl.
rquette Parko gyvento- 
ošia pagerbtuvių vaka- 
klebono kun. Jurgio 

:usko vardinių proga, 
lalandžio 22 d., parapi
nėj.

Lietuvos I®
vardis baW 1.
bėjo Senu buvo Pagirių sodžiuje: Grainio liepa ir sker- 
skyriaus8®iS Lapinas. Kai atsimenu, jiedu visad buvo tokiu, 
bose. dabar: viena — žalia, išsišakojus, nubujojusi, vi-

. medžių aukščiausia, kitas — stiprus, nors gana že- 
iir stogo’ drūtas, visas apžėlęs ir žilas, it žydinti obe- 
Moses P r, seniausias visų tame kaime gyvenančių seneliu, 
levitą, kini . , , . . . ..
ru i slov8tt^iepa kuomet kasdien švokščia savo plačiomis is- 
sha Wis.Kc®tom^s šakomis — praplėšiu vasaros rytą, anksti 
Mariana^':sd’ ak^s’ gk’^žiu, šlama liepa, skambina lapais, it 
ir Šv PraJ^sma sėdama, širdį žadindama. O viršūne jos liep- 

ja tekančios saulės spinduliuose... Bet šių gražumų 
J* ^nepamatyčiau, kad skerdžius kas vieną rytą nekel- 

_ . įmanęs iš miego, dumdamas ragan ir pliauškinda- 
botagu.

Urba ir A
darė Gin^ aePa visados pilna paukščių. Kokių tik nebūta ne- 
klebomiii^bėta ten, žaliose liepos šakose: ir rėksniai žvirbliai 
čiams vestuves kelia, ir volungė graso ievai, ir strazdas 
vo laisvu Inkščia, atlėkęs čia svečiuosna iš girios; vieši ten 
aiškiai p$‘nai ne^ Patsai rėksnys, mokąs dvylika kalbų — 
montavo Į^tas.
centrą. Mėgsta ir pelėda, atlėkusi ten, paverkauti, kad jos, 
linksmint P'gdicnės, niekas nenori vesti.
me centre- Zasaros metu, per rytagones, iš tolo jau kiekvie

ni girdi, kur skerdžius apsiverčia: ten ir šunes piau- 
gv_ Varioji, ten ir vaikai rėkia, — ir vienus ir kitus jisai my- 

pag W. bet savotiška meile. Skerdžiui linksma buvo, kad 
kalaurol^7es Plaunasi; jam gražu buvo, kad vaikai pešasi, kaip 
seminarij«,a’bliai mėšlyne.
nas A. E“5 |Gena namo skerdžius, vaikai dar pamiškėje jį pasi- 

v lomėjaus ‘^ka, gena laukan, vaikai jį lydi net į šlaines. Sker
są. Jaunas karys buvo' parapija ius daro jiems švilptukų, vamzdelių, kitiems duoda 
i pasiryžimo veikti lie-tas. .

karo su savo!

mmas graborius Jonas 
ideikis susilaukė skau- 
žinios iš karo departa- 

). Eudeikių sūnus, korp.
Eudekis, Jr., žuvo ka

uke. ši žinia labai su- 
Ino mūsų visuomeni- 
, jo žmoną ir dukterį

Atnaujinti Santykiai 
Su Argentina

Washingtonas. — Jungti
nės Valstybės ir Anglija vėl 
suėjo į diplomatinius santy
kius su Argentinos vyriausy
be.

Per 15 mėnesių Jungtinės 
Valstybės buvo nutraukusios 
santykius su Argentina.

Dar nėra aišku, ar Argen
tina galės dalyvauti San 
Francisco konferencijoje.

Vokiečių Lėktuvų
Nuostoliai

Londonas. — Jungtinių 
Valstybių lakūnai antradie
nį kirto smarkų smūgį na
cių aviacijai.

Nuskridę ties Berlyno ae
rodromais, amerikiečiai ant 
žemės sunaikino bent 284 
prieš lėktuvų ir 21 ore.

Buvo tai viena iš sėkmin
giausių dienų Jungtinių Vals
tybių lakūnams. Iš viso tą 
dieną jie sunaikino apie 400 
nacių lėktuvų.

Per paskutines keturias 
dienas buvo užpultas 61 vo
kiečių aerodromas ir sunai
kinta 765 priešo lėktuvai.

Paimta 309,258 
Belaisvių

Washingtonas. — Per dvi 
savaites nuo to laiko, kai a- 
merikiečiai persikėlė per Rei
ną, 309,258 vokiečių karei
viai pateko į nelaisvę sąjun
gininkams Vakarų fronte.

Su viršum 15,000 vokiečių 
kareivių, kurie gydėsi Goet- 
tingeno universiteto ligoninė
se, pateko į pirmosios ameri
kiečių armijos rankas.

Rusų Karo Išlaidos
Maskva. — šis karas So

vietų Sąjungai atsieina dau
giau kaip 250 bilijonų aukso 
rublių.

Rusijos nuostoliai yra tri
jų rūšių. Pirmiausia stovi iš
griautų vietų nuostoliai, pas
kui — nuostoliai, susiję su 
darbo jėgos ir pramonės per
vedimu karui, pagaliau tie
sioginės išlaidos padengti 
karo nuostoliams.

Londonas. — Ligi vasario 
galo anglai šiame kare turėjo 
502,396 nuostolių žmonėmis.

Iš jų 216,287 buvo užmušti.

NAUJOSKNYGOS
Lithuanian Affairs

Knyga „Lithuanian Af
fairs” apima bibliografinius 
faktus apie straipsnius, kurie 
yra pasirodę Lietuvos reika
lais New Yorko „Times” nuo 
1914 metų ligi 1944 metų ge
gužės mėnesio.

Šį veikalą parengė K. V. 
Baltramaitis.

„Lithuanian Affairs” yra 
naudingas leidinys laikrašti
ninkams, politikams, visuo
menės veikėjams, knygy
nams ir bibliotekoms. Ten 
galima lengvai atsekti svar
besnių Lietuvos įvykių eigą 
laiko tvarka ir taip pat rasti 
New Yorko „Times” nuomo
nę eile aktualių klausimų, 
pav., apie Sovietų okupaciją 
Lietuvoj, apie komunistinius 
rinkimus ir tt.

Iš viso straipsnių yra su
žymėta 1990. Tarp jų edito- 
rialais praėjo 63 — iš jų 13 
lietė Vilniaus klausimą, 11 
Klaipėdos klausimą ir 7 rusų 
okupaciją.

Rašytojų ir korespondentų 
lietuviškomis temomis sura
šyta 124.

Savo gausumu pirmoj vie
toj stovi Otto D. Tolischus, 
parašęs 51 straipsnį Lietuvos 
klausimais; toliaus eina Wal
ter Duranty su 43 str., Edwin 
L. James su 16, J. Szapiro 16, 
Applegate 12, Gedye 11, Den
ny 10 ir W. W. Williiams 10.

Iš lietuvių daugiausia ko
respondencijų parašė: V. F. 
Jankauskas 8 korsp.; A. M. 
Martus 2; J. O. širvydas 4; 
C. R. Jurgėla 3; C. Pilėnas- 
Palmer 3; Petras Mikolainis 
2; H. Rabinavičius 2; P. ža- 
deikis 2.

Iš viso temų bendrame in
dekse yra 363.

Daugiausia straipsnių bu
vo rašyta šiais klausimais: 
Vilniaus klausimu 445 strp.; 
Klaipėdos klausimu 437; San
tykiai su U. S. S. R. (ne
skaitant medžiagos apie ru
sų okupaciją ar rusų preten- 
sijas į Lietuvą), 268 str.; Ru
sų okupacija 147 str.; Santy
kiai su Lenkija (prieš 1920 
m. lapkr. 9 d. ir po 1938 m. 
kovo 19 d.), 111 strp.; Vy
riausybė ir politika, 90 str.; 
Rusų pretensijos į Lietuvą, 
66 strp.; Santykiai su Vokie
tija (neįskaitant medžiagos 
apie vokiečių okupacijas ar 
vokiečių evakuacijas), 51 
strp.; Santykiai su J. A. V., 
49 strp.; žydai Lietuvoje 48 
straipsniai.

Iš viso šios knygos egzem
pliorių mimeografuota 354.

A. V.

iš botago papliaškinti, ragan padumti. Juokiasi sker
džius, net už šonų turėdamas, kai vaikinas pučia ra
gan iš visų savo pajėgų, vos žandai neplyšta, o už
dumti vis negali... Pasakoja jiems skerdžius, kaip la
pės ant kiaušinių tupi, kaip volungės vaikus žindo, pa
sakoja apie launjes, kur pirtyse gyvena, pabaliuose 
vakarais audeklus velėja, siuva maišus, gaudo vaikus 
ir balosna murkdo; apie miškinius, kurie apsuka žmo
gui galvą, taip, kad nuveda jį kur raistan, paguldo ant 
kupsto, o žmogus mano, kad jis namie priekrosny 
guli... Pripasakoja, primeluoja, kad vaikai net namo 
grįžti bijo, o ypač jei pakelėje yra bala ar pirtis...

O jau kad ateidavo vakaras, vaikams visai bėda: jie 
bijo nuleisti kojų nuo suolo, baidosi atsisėsti arti lan
go; sėdi kur kampuke, susirangę kojas po savim, ir 
vis jiems vaidosi, kad štai kokia tai plaukuota baise
nybė įkiš galvą pro langą, ar nustvers juos už kojos, 
vos tik jie nuo suolo jas nuleis.

O jau kad tėvas ar motina siųstų užsiųstų ko oran, 
vis tiek neis. Ne taip bijo ant kiemo, kaip patamsėj 
eiti per priemenę.

Irgi dažnai Lapinas pasakojo vaikams, kokie ap
linkui senovėj buvo ištekiniai miškai, kokios tankios 
buvo girios... Kiek ten buvo visokių žvėrių: vilkų, brie
džių, meškų, lokių... Kokie senovėj buvo stiprūs žmo
nės.

Pasakojo, kaip senis Lukšis, prosenis dabartinio 
Petruko, parjojo raitas namo, įsižabojęs mešką, kaip 
senis Dundis vienų vienas išmušė vilkų rują, kur jį 
žiemą užpuolė, vėlai grįžtant namo iš Rudnios...

Niekas tiek nežinojo pasakų, kiek senasis Lapinas; 
niekas taip gražiai sumeluoti nemokėjo, kaip jisai. Ir 
suvedžiodavo dažnai ne tik vaikus, bet ir senus žmo
nes. Spjaudydavo apgauti ir juokdavosi patys iš sa
vęs, kad paklausė žinomo melagio, o kitą kartą ima ir 
vėl paklauso...

Linksmai gyveno ir liepa ir skerdžius, nors žmo
nės kalbėjo, kad liepa be naudos auganti, tik viralus

Vytautas Didysis“
Paraše SIMAS SUŽIEDĖLIS Ir Jo Darbai

(Tęsinys)

Pritarė tam ir Vytautas, nes norėjo pa
naikinti negarbingą Krėvos sutartį, kuri 
leido lenkams kištis į Lietuvos reikalus. 
Bet kariauti su lenkais dabar nebuvo pato
gu, nes Lietuvą galėjo užpulti kryžiuočiai. 
Vytautas nutarė pirma su jais susitarti, o 
jau paskui, jei reikės, smagiai įkirsti ir 
lenkų ponams.

Su kryžiuočiais Vytautui pavyko labai 
greitai susikalbėti. 1398 metais Gardine jis 
pasirašė su jais „amžiną taiką”, nors ir 
neilgiausiai ji truko. Kryžiuočiai pasiža
dėjo Lietuvos nebepuldinėti, sutiko grąžin
ti visus lietuvių belaisvius ir padėti Vytau
tui kovoti su priešais. Vytautas už tai ati
davė kryžiuočiams Žemaičius, pažadėjo pa
statydinti jiems porą pilių ir duoti Lietu
voje laisvę vokiečių pirkliams. Šios taikos 
patvirtinti abi šalys susitiko vienoje Ne
muno saloje. Čia atvyko vyriausi kryžiuo
čių ir kardininkų vadai ir daug žymių ri
terių. Iš Kauno Nemunu atplaukė Vytautas 
su savo žmona Ona. Juos atlydėjo lietuvių 
ir rusų kunigaikščiai. Vytautas ir kuni
gaikštienė Ona buvo apsivilkę brangiais 
rūbais, o bajorai turėjo puikiausius šar
vus ir ginklus. Visa tai vėrė kryžiuočių 
akį: jie negalėjo atsistebėti lietuvių turtin
gumu ir paties Vytauto didybe. Jam pa
gerbti kryžiuočiai iškėlė puikią puotą, ku
rioje Vytautą labai gyrė dėl garsių jo karo 
žygių.

Šios puotos metu lietuvių bajorai paskel
bė Vytautą Lietuvos ir Rusijos karalium. 
Pirmą kartą tai buvo padarę žemaičiai, bet 
Vytautas tada dar nevaldė Lietuvos. Da
bar savo valdžioje jis turėjo ne tik visą 
Lietuvą, bet ir daug rusų žemių. Tad ka
raliaus vardas jam visai tiko. Reikėjo tik 
išsirūpinti iš popiežiaus karaliaus vainikas, 
kuris kitados buvo pripažintas Mindaugui.

Vytautas tuo reikalu jau buvo pradėjęs 
tartis su popiežium, bet nauji įvykiai vertė 
viską atidėti į šalį. Iš tolimų rytų slinko į 
Lietuvą tamsūs ir niaurūs debesys — lau
kinių totorių būriai. Vytautas turėjo bū
tinai su jais susigrumti, nes jie grėsė 
atimti iš jo rusų žemes. Taika su kryžiuo
čiais ir ramus gyvenimas Lietuvoje leido 
jam rengtis šiam svarbiam žygiui. Tam 
tikslui jis susitaikė ir su lenkais. Dabar 
jo santykiai su jais daug parėjo nuo to, ar 
Vytautas totorius nugalės, ar ne?

VYTAUTO KOVOS SU TOTORIAIS
Totoriai buvo Azijos dykumų bastuok- 

liai. šie neramūs ir atšiaurūs žmonės la
bai mėgo kilnotis iš vienos vietos į kitą. 
Sėdę į eikliuosius savo žirgus, jie apskrie- 
davo didžiausius Azijos ir rytų Europos 
plotus, ramesnėms tautoms pridarydami 
labai daug žalos. Kartą dideli jų būriai, 
pakilę iš anapus Kaspijos jūrių, it baisi 
audra, nusiaubė derlingiausius Rusijos plo
tus, pasiekė Vengrus, Lenkus ir net mūsų 
tėvynę — Lietuvą. Visur, kur tik jie pra
ūžė prajojo, paliko pelenus, kraują ir ne

kaltų moterų bei vaikų ašaras. Apsikrovę 
svetima manta, daugumas jų grįžo į savo 
kraštą, bet nemaža taip pat pasiliko prie 
Juodųjų jūrų ir čia įkūrė stiprią savo vals
tybę, pramintą Aukso Orda. Šios Ordos 
kunigaikščiai — totorių vadinami chanai 
— ilgainiui pavergė daug gretimų tautų, 
ypač rusų, ir privertė jiems mokėti didelius 
mokesčius. Beveik visi rusų kunigaikščiai 
buvo apkrauti tokiais mokesčiais ir labai 
ilgai negalėjo tos naštos nuo savo pečių 
nusimesti. Jei kuris rusų kunigaikštis mė
gindavo tai padaryti, — nesumokėdavo sa
vo dalies, — tai į jo kraštą tuojau atūžda
vo raiti totorių būriai ir viską sulyginda
vo su žeme: javus, pilis, kaimus. Pats ne
paklusnus kunigaikštis dažnai nespėdavo 
pabėgti ir savo krašte palydėdavo galvą. 
Toks sunkus buvo totorių nelaisvės jun
gas, kuris slėgė rusus daugiau kaip du 
šimtus metų.

O mūsų senoliai, kaip žinom, buvo ru
sų kaimynai ir valdė daug jų žemių. Taigi 
karingi totoriai stengėsi pavergti ir lietu
vius. Nekartą didelės jų gaujos užplūsda
vo lietuvių gyventąsias vietas ir reikalau
davo mokėti duokles. Tačiau narsieji Lie
tuvos kunigaikščiai neduodavo totoriams 
daug valios. Jie įveikdavo juos dar bežy
giuojant į Lietuvą ir nustumdavo atgal į 
rytus. Taip antai, didysis kunigaikštis Al
girdas vieną kartą įveikė penkis totorių 
chanus ir išvijo juos iš derlingo Juodma- 
rių kranto prijungdamas jį Lietuvai. Lie
tuvos valstybė tada nutyso nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų. Rusų kunigaikščiai, re
gėdami tokią Lietuvos galybę, mielai prie 
jos glausdavos. Be to, lietuviai su rusais 
elgėsi nepalyginti švelniau ir žmoniškiau, 
negu totoriai. Didieji Lietuvos kunigaikš
čiai vadavo rusus iš totorių nagų ir teikė 
jiems daugiau laisvės. Totoriai už tai smar
kiai širdo ir nesiliovė Lietuvos puldinėję 
net ir tada, kai ją ėmė valdyti Vytautas.

Iš pradžių jis totoriams nieko nedarė, 
nes turėjo pakankamai darbo su nepaklus
niais Jogailos broliais. Tiktai šiuos suval
dęs, jis pasiryžo rungtis ir su totoriais. 
O čia pasitaikė dar gera progą prikibti- 
prie tų laukinių žmonių.

Vieną kartą pas jį atvyko tolimas ir ne
lauktas svečias — totorių kunigaikštis 
Tochtamišius. Nors jo valdžiai priklausė 
daug žemių prie Kaspijos ir Juodųjų jūrų, 
bet jis buvo įsimanęs puldinėti ir lietuvių 
valdomus kraštus. Vadinasi, nelauktasis 
svečias nebuvo lietuvių bičiulis. Vis dėlto 
Vytautas maloniai jį priglaudė ir pasitei
ravo, kokie nelemti reikalai atvijo jį į Lie
tuvos šalį.

Tochtamišius papasakojo Vytautui apie, 
didelę savo nelaimę. Jį nuskriaudė vienas 
galingas Azijos totorių valdovas, kuris, 
netikėtai atvykęs su savo žiauria kariuo
mene, pagrobė visas jo žemes, paėmė į ne
laisvę jo vaikus ir žmoną, o jį patį tikrai 
būtų pakoręs, jei laiku nebūtų pasprukęs.

(Bus daugiau)

nušvokščianti, o skerdžių tai visi — “kvailaičiu” va
dino.

Nuo senų laikų Lapinas gyveno sodžiaus gale, dū
minėj pirkaitėj, be priemenės, gyveno du vienu su sa
vo žmona, tokia senute ir neišmane, kaip ir jis. Vai
kų jie neturėjo; užtai kas vieni metai augindavo jie 
du paršiuku, kur buvo riebiu, ramiu ir sočiu, kaip vai
kinu. Žmonės juokdavosi, kad sena Lapienė juos kas 
savaitė prausia niekotaitėj, kaip vaikus, ir šukuoja...

Ar tai buvo tikra tiesa, ar juokai, kas ten sugainios, 
bet visi žinojo tik viena: pašauk kurį tik paršelį: “kū
kuti kūkuti” tuoj ir atbėga į rankas ir vaikščioja pas
kui žviegdamas, kol neduosi jam duonos ar bulbės kąs
nelio...

Kaip gyveno senas Lapinas, niekas gerai nežinojo, 
ir neįdomu buvo. Kas viena vasara Lapinas ganė gy
vulius — “pulkauninkavo”, o Lapienė rinko uogas, 
kremblius... Žiemą vyras mezgė tinklus, bradinius, 
bučius, o nebuvo tokio darbo — petkes mezgė: žmona 
jo verpė pakulas ūkininkėms.

Gyveno du seneliu, buvo visad linksmu, ypač sene
lis. Matydami tai ūkininkai, ne vienas net pavydėdavo 
jiems.

— Matai, kaip gyvenai... Kaip ponai! Nei jie nusi- 
darbuoja, nei jie nusivaikščioja.

— Tai, žmoguli, argi yra kieno tokia buitis, kaip 
ūkininko! Bėgi žmogus ir nepaeidamas, ir vis nieko 
neturi...

Ar turėjo ką Lapinas, niekas nežinojo...
Nėra tikros laimės pasauly. Ne dovanai seneliai 

kalba, kad turi mirti kiekvienas, kuris gema... Mirė 
ir Lapienė, mirė pereitą žiemą, liko Lapinas našlys.

Nesėdi dabar Lapinas namie, bradinių bei bučių ne
mezga; vaikščioja sau iš vienos pirkios kiton, ir laukia, 
kad giria veikiau sužaliuotų, kad gyvulius išgintų.

Kirkia senį žmonės, kaip moka, vieni kad pasijuokus, 
kitas net užgauna...

Visi juokiasi, tik vienas senelis dabar juoktis pa
miršo, lyg ir nemokėjo.

— Kada tu, dėdule, vesi? — klausia juokdarys.
Lapinas apsidairys, pamąstys, galvą pakrapštys.
— Dar, vaikei, mergos sau nepasirinkau... Nesu

radau tokios, kaip mano buvo...
Ir niekas suprasti negalėjo, ar jisai juokiasi, ar tikrai 

kalba...

šilas kvepėjo, kaip pilnasai avilių ūkininko sodas. 
Tik išsižiok, rodos, kvėpterk oro ir lyg medaus paval
gysi.

Visą dieną šutino, kaip puode, bet pavakarėn tru
putį atvėso, padangė net nusidumblojo.

Grįždamas namo iš miestelio, ėjau basas ir viena- 
marškinis. Kelias buvo neilgas, ėjo per mišką, varstai 
keturi.

Augo miškas čia kadai didelis, tamsus, kaip siena, 
nušakojęs; įeini jan, lyg kita šalis, kito pasaulio. Vaikš
čiojau juo, kada buvau dar mažas vaikas, kada dar 
saulė gražiau man švietė, kada pasaulis linksmesnė
mis spalvomis klostėsi.

Įeinu, būdavo, ir net kūnas pagaugais nueina: ir ra
mu ir gūdu, lyg kokiame užburtam rūme. Medžiai, bū
davo, stovi tylūs, lyg daugel matę seneliai, ir nė vie
nas lapas nesukužda, nesuskamba. Ir girdi, kaip nuo 
šakos ant šakelės paukštutis šokinėja, kaip pilka vo
verėlė lipinėja...

Toli kur dar šilas suūžė, sušlamėjo... Arčiau, arčiau... 
štai lapai sukrutėjo, suskambėjo — nušvokštė giria to
liau... ir vėl tylus ir ramus šilas.

Metų dešimts atgal, kada šilas, apsiklostęs baltomis ; 
klostėmis, užmigo, atėjo su kirviais, su piūklais pikti g 
žmonės. Traiškino pakirsti girios galiūnai, verkė šilas 
ii’ raudojo. ' ■

Išskynė šilą, o paskui vėl užsėjo. Dabar jau vėl sužėlė 
tokie tankumynai, kad nei praeisi, nei pralįsi. O kad , 
ganyti ten neleido, žolės nubujojo ik juostai, kaip kark
lynas.

(Bus daugiau)
*

■ i. . . . - .- 
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PRIE KARIO KAPO

LIETUVIAI DARBUOJASI

Philadelphijos Žinios
MIRĖ MOKYKLOS

NURSE Šv. Jurgio Parapija Nusišypsok ir
PRANEŠIMA]

PHILADELPHIA GEDI 
PREZIDENTO

GRAŽUS KATALIKŲ 
KNYGYNAS

Pennsylvanijos Gubernato
rius paskelbė gedulo mėne
sį Philadelphijoje ir visoje 
valstybėje balandžio 14 d. 
Laidotuvių dieną krautuvės 
ir dauguma įstaigų buvo už
daros per dieną ar ilgesnį lai
ką. Visos radijo stotys davė 
per dvi dieni ar 3 tik gedulos 
programą. Visos religinės 
grupės turėjo pamaldas už 
a. a. Prezidento sielą. Per tas 
dienas visi tik ir kalbėjo apie 
mirusį Prezidentą. Philadel- 
phijiečiams jis buvo gerai pa
žįstamas, nes jis prieš kiek
vienus rinkimus vis atsilan
kydavo į Philadelphiją ir pra
važiuodavo per miestą. Ir lie
tuviai paminėjo jo mirtį mal
domis, radijo programa, bet 
ypatingai asmeniškai lietu
viai pergyveno Prezidento 
mirtį, nes dauguma jų buvo 
jį rinkę prezidentu.

Prieš kiek laiko pradėtas 
kurti katalikiškų knygų nau
jas knygynas ir skaitykla jau 
pradėjo veikti. Balandžio 13- 
16 buvo atidaras apžiūrėji
mui (214 S. 16th St.). Tai 
tikrai moderniškai įtaisytas 
katalikiškas knygynas, jau 
dabar turįs pačių svarbiau
sių knygų 6,600. Jo katalo
gas sustatytas pagal moder
niškiausias taisykles. Tų 
knygų katalogas bus ir Penn
sylvanijos universitete, kad 
ir plačioji publika galėtų pa
sinaudoti. Tomis knygomis 
mielai naudojasi nekatalikai, 
kurie nori arčiau pažinti ka
talikų tikėjimą ir jie priima 
katalikų tikėjimą. Knygyno 
organizatoriai mielai prašo 
daugiau patronų plėsti ir pa
laikyti tą knygyną, nes tai 
yra apaštalavimo darbas.

A. a. Aloyzas Poška

PAMALDOS UŽ VYSKUPĄ
KNYGOS AUTORIUS 

CHICAGOS
IŠ

Lithuanian American Re
publican League pasidarbavi
mu, šįmet buvo gautas gu
bernatoriaus Edward Martin 
paskelbimas Pennsylvanijos 
valstijoje Lietuvos Nepri
klausomybės šventės. Už tą 
malonų lietuviams aktą gu
bernatoriui yra dėkingi ne 
tik šios organizacijos nariai, 
bet visos Pennsylvanijos ir 
visi lietuviai.

Philadelphijoje šiuo metu 
eina į Magistrato vietą res
publikonų sąrašu jaunas, e- 
nergingas, drąsus lietuvis 
William M. Paschall, 718 
Callowhill St., kurio „prima
ry” balsavimai įvyks birželio 
19 d. Kiekvieno šio miesto 
lietuvio pareiga yra balsuoti 
už Wm. M. Paschall, kurs ne
sigaili nė brangaus laiko, nė 
pinigų Lietuvos ir lietuvių 
geram vardui.

Šį kartą būtinai dabokime, 
kad lietuvių balsai tektų ge
ram lietuviui. Kaip tai pilnai 
atsiekus, malonėkite tuojaus 
pasitarti su kandidatu arba 
su organizacijos nariais ar 
valdyba, kurią sudaro pirm. 
Klem. Stefenavičius, Wm. M. 
Paschall, P. J. Satinskis, adv. 
M. M. šlikas ir sekr. Frank 
Pūkas.

Kovo 30 d. Did. Penktadie
nį staiga mirė šv. Kazimiero 
Mokyklos ilgametė gailestin
goji Sesuo p. O’Brien. Ji ke
liolika metų ėjo tas pareigas 
keliose katalikų mokyklose. 
Didįjį Penktadienį ji staiga 
mirė nuo paralyžiaus. Mo
kyklos vaikučiai ir visa mo
kykla savo maldomis ir už
prašytomis Šv. Mišiomis at
siminė savo geradarę, kuri 
taip uoliai ėjo tas pareigas. 
Tegul ilsis ramybėj.

Iškilmingi Parapijos Pat
rono šv. Jurgio atlaidai bus 
minimi balandžio 23 d. Pa
kviesta svečių kunigų ir pa
mokslą sakys misionierius 
kun. J. Kidykas, S. J. Šventei 
bus pasiruošta 3 dienų pa
maldomis.

Kun. Stan. Lukšys jau su
grįžo iš savo kelionės iš Ka
nados, kur išbuvo keletą die
nų. Aplankė Kanados žymes
nes vietas. Jis keliavo sykiu 
su kun. J. Gaudinsku.

VEDYBOS

•ri jnuoliusir mergaites karo 
(>■■ ‘ nyboje. Tai teko sužino

Pasisakė
Ji: — Kodėl nenori su ma- 

nim vykti į Kaliforniją? J
Jis: — Mylimoji, žinai,kad 

esu gydytojo globoj... Aiškiai’ 
įsakė nieko neimti, kas ne
patinka.

, laiško, kurį kuo. Dr. Me
fe pasiuntė Stebuklin 

, įjl Medalikėlio Novenos m
^įtykoį-Įninkams.

Balandžio 19 d. 10 vai., Phi
ladelphijos Bazilikoje buvo 
iškilmingos gedulingos pa
maldos už vyskupo J. Mc
Closkey sielą, kuris buvo vys
kupu Philipinų salose. Pa
maldose dalyvavo daug dva
siškuos, vienuolių ir žmonių.

SUNKIAI SERGA

Aleksandra Ališauskienė, 
2737 Titan St., sunkiai ser
ga Lincoln ligoninėje. Balan
džio 13 dieną ji aptarnauta 
paskutiniais sakramentais. 
Ji jau sirgo sunkiai prieš pu
santrų metų, bet dabar tik
rai pavojingai serga. Jos vil- 
tisHr išsigelbėjimas tik Vieš
patyje.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m.

Direktorius
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Balandžio 12-15 dienomis 
čia lankėsi kun. Marčiulionis, 
neseniai išleistos knygos 
„Sister Helen” autorius. Jis 
artimai surištas su šv. Kazi
miero parapija, kurioj buvo 
sesuo Elena, kuri išmeldė jo 
pašaukimą į kunigus ir į vie
nuolyną. Todėl jis dažnai čia 
apsilanko, ir seserų koplyčio
je laiko mišias, kurioj gavo 
ir įkvėpimą pasišvęsti Kris
tui. Jis papasakojo, kad an
troji knygos laida išeis ištai
syta nuo kai kurių klaidų, ku
rios įvyko ne dėl autoriaus 
kaltės. Ypač apgaili leidėjų 
paaiškinimo, kuris uždėtas 
ant viršelio kaip garsinimas, 
įvykęs be jo žinios. Autorius 
galvoja ir lietuviškai išleisti 
tą knygą. Iš Philadelphijos 
autorius aplankė 
Joseph Marie, savo 
Wilkes Barre, Pa. ir 
vietas. Autorius gyvai
rūpinęs amerikiečių lietuvių 
veikla ir yra pasiryžęs kelti 
kai kurių naujų veikimo būdų 
lietuvybei ugdyti ir palaikyti 
Amerikoje.

Savo atsilankymo proga 
autorius susipažino su vyčių 
grupe, kuriuos pasveikino ir 
palinkėjo sėkmingos veiklos. 
Jis malonėjo padovanoti vy
čių pirmininkei savo knygą 
su autografu. P. E. Jankaus
kaitė giliai dėkinga už tą ma
lonią auką iš autoriaus, kuri 
buvo pirmoji knyga su auto
riaus parašu. Ji ir pati pasi
ryžusi studijuoti, kad galėtų 
ar vienuole būti ar knygą pa
rašyti ir su savo parašu 
silyginti.

Villa 
brolį 
kitas 
susi-

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Tel. DEW. 5136

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

at-

WV.
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

NAUJAGIMIAI

Balandžio 15 d. pakrikšty
ta Raymond Rodger vardais 
sūnus Raimond ir Antoinetos 
Whitaker, 1909 S. 2nd St. 
Kūdikio motina yra buvusi 
p. Kazelskytė, kuri ištekėju
si už kario. Jų berniukas la
bai sveikai ir gražiai atro
do. Jis gimė sausio 30 dieną. 
Sūnus auga labai drūtas. 
Krikšto tėvu buvo jo dėdė 
kareivis Charles Kazelskis.

Tel. Ste 8208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS
3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

8
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1923 m. birželio 2 d. prade- 
jo gyventi šiame pasaulyje 
naujas žmogus, kuriam bu
vo duotas vardas Aloyzas. 
Jis gavo savo tėvų pavardę 
Poška. Jaunikaitis laimin
gai ir linksmai gyveno ir mo
kėsi ir dirbo. Jis lankė šv. 
Kazimiero parapijos mokyk
lą, .jis vis artimai buvo su vi
sais lietuviais. Bet brangiau
sias jis buvo savo motinėlei, 
ypač kai tėvukas numirė 
prieš 10 metų. Tuomet Aloy
zas buvo tikra motinos pagel- 
ba ir suraminimas. Jis visuo
met su mamyte pasikalbėda
vo, paguosdavo ir ją remda
vo. Taip jis savo šeimynoje 
laimingai gyveno ligi karo? 
Karas pašaukė jį ginti šalies. 
Iš darbo jis išėjo kariuome
nėn 1943 m. vasario 27 dieną. 
Ir kariuomenėje būdamas jis 
brangiausias buvo savo moti
nai. Jis jai savo algos skyrė, 
jis visus laiškus tik lietuviš
kai rašė, kad ji pati greičiau 
galėtų perskaityti. Jis ir na
mo sugrįžti troško, kad ga
lėtų kartu būti su savo moti
na, kuri neseniai antrą kar
tą paliko našlė.

Jis tarnavo Coast artilery 
Corps ir dalyvaudamas Lu
zon salos mūšiuose, žuvo ko
vo 9, 1945. Liūdna telegra
ma ir laiškas labai sukrėtė 
jo motiną Veroniką Višniaus- 
kienę, 1915 E. Moyamensing 
Avė. Ji sužinojo, kad jos jau
niausias sūnus Aloyzas Poš
ka užmigo amžinai, kovoda
mas už Amerikos laisvę. 
Skaudu ir liūdna tai buvo 
pergyventi, ir jei ne Dievo 
pagelba, nežinia kaip ji būtų 
pergyvenusi. Juk jai taip gy- 
^ai stovi akyse paskutinis jo 
apsilankymas, kai jis visiems 
po savo paveikslėlį paliko, 
kai lyg nujausdamas taip - 
meiliai kalbėjo, kad gal ne-į yra Teisėjas McDevitt, kuris 
užilgo mes pasimatysime. O 
jo laiškai toki meilingi, pil
ni užuojautos ir gailestingu
mo motinai ir visiems na
miškiams. Jis tikrai buvo ge
ros širdies. Jis visus užjaus
davo, už visus melsdavosi. Ir 
kariuomenėje būdamas at
siųsdavo auką mišioms už sa
vo a. a. tėvą ir kitus gimi
nes. Prieš pat mirtį rašė, kad 
jis siunčia mišių auką už sa
vo tėvą. Ar galvojo, kad tai 
bus mišios ir už a. a. Aloyzo 
sielą.

Iškilmingos 3 Šv. Mišios 
buvo atlaikytos už jo sielą 
balandžio 10 d., kurias už
prašė jo krikšto tėvas p. Moc
kus ir krikšto motina p. Ur
šulė Barauskienė. Nemažas 
būrelis draugų meldėsi už 
mieląjį Aloyzą. Visi kalbėjo, 
Viešpatie, priimk jo tyrą sie
lą į dangiškas linksmybes. 
Užjaučiame jo motiną, bro
liukus karius ir sesutę bei ki
tus artimuosius. Tegul ilsisi 
ramybėj.

Balandžio 14 d. Šv. Kazi
miero parapijos T 
susituokė p. Jonas Laurinai
tis, 1116 E. Moyamensing Av. 
su p. Elžbieta Račkiene, 1508 
S. 2nd St. Sutuoktuvės įvy
ko vakare prie šviesų ir daly
vaujant būreliui žmonių. 
Nors jaunieji ir pagyvenę, 
bet tuomet buvo visų jau
naisiais vadinami ir visų svei
kinami.

Balandžio 15 d. buvo 
rapijos surenktas kortų

Pa-
žai-

bažnyčioj I dimas šv. Pranciškaus Sese-
T 1 vii mnHoi Q ii o i vi n Ir n niiin'ivncrų naudai. Susirinko nemažas 

būrelis lošėjų ir padarė sese
rims gerą pelną.

F. P.

JAUNIEJI DIRBA 
PARAPIJAI

su
Teta”

Lietuvos Vyčių Vakaras 
vaidinimu „Karolio 
balandžio 8 d. buvo suruoštas 
Šv. Kazimiero parapijos nau
dai. Visas parengimas praėjo 
gražiai ir davė pelno virš 
$400.00. Tai graži pamoka, 
kaip jaunieji gali padirbėti 
parapijai ir paremti visus pa
rapijos darbus. Balandžio 14 
d. jie turėjo visų darbininkų 
ir artistų užbaigimo vakarą. 
Trumpai paminėję Preziden
to mirtį, jie pabaigė savo va
karo rengimo apyskaitą, pa
sivaišino ir gražiai pasilinks
mino. Tai buvo tikrai gražiai 
praleistas vakaras visų jau
nuolių kurie dirba parapijai, 
nuolių, kurie dirba parapijai.

PADARE SUNKIĄ 
OPERACIJĄ

Poniai Ruginienei, balan
džio 13 d., padaryta sunki o- 
peracija. Ji po operacijos da
bar jau atsigauna. Prie jos 
lovos stovi jos sūnus, kuris 
yra gydytoju toje pačioje 
Lincoln ligoninėje.

RENKA DRABUŽIUS

Philadelphijoj eina ben
dras drabužių rinkimo vajus. 
Sudarytas platus komitetas, 
kuriam garbės pirmininku

ir lietuvių vajų taip parėmė. 
Katalikus tame vajaus komi
tete atstovauja kun. Tolino. 
Drabužių rinkimas varomas 
labai plačiu mastu. Vajų re
mia visos draugystės, mo
kyklos, įstaigos, bažnyčios ir 
visi individualiai. Philadel- 
phija nori gražiai pasirodyti 
ir surinkti daug drabužių 
kenčiantiems žmonėms po vi
są pasaulį.

Šv. Kazimiero Parapijos 
Bendro Fondo skyrius savo 
susirinkime balandžio 15 d. 
nutarė varyti vajų ir viso
kiais būdais paremti. Jie nu
tarė rengtis ir gerai pasiro
dyti lietuvių dieną, kuri pa
skirta balandžio 23 d. — šv. 
Jurgio dieną. Skyriaus pir
mininkas p. J. Burokas vei
kia, kad tas vajus lietuviams 
būtų sėkmingas.

NUSILPO SENUTE

Rasa

Karo bonai yra galingas 
ginklas prieš išorinius ir vi
daus priešus.

Beveik šimto metų senutė, 
M. Mockevičienė, 331 Whar
ton St., šiomis dienomis la
bai nusilpo. Ji jau ilgai buvo 
sirgusi, bet buvo pasitaisiu
si. Dabar vėl silpnai jaučiasi, 
jos dukterys slaugo ir rūpi
nasi savo sena mamyte.

MIRĖ

Balandžio 8 d. mirė senelis 
Ignacas Oželis, sulaukęs 83 
metų amžiaus. Jis gyveno 
228 S. 22nd St. Paliko du sū
nų ir 3 dukteris. Vienas sū
nus yra gydytojas. A. a. Ig
nacas iškilmingai palaidotas 
balandžio 13 d. Kryžiaus ka
pinėse.

Kovo 29 d. mirė B. Litty 
(Jodsnukaitė), 47 m. am
žiaus. Palaidota balandžio 3 
d. šv. Kryžiaus kapinėse iš 
Šv. Klemenso bažnyčios.

Kovo 30 d. mirė Jurgis Ju- 
šinskas, 61 metų amžiaus. 
Palaidotas balandžio 4 d. šv. 
Kryžiaus kapinėse iš šv. An
driejaus bažnyčios.

LAIMĖJO J. UTKUS

Lengvosios atletikos tarp
mokyklinės rungtynės ba
landžio 14 d. tarp viešosios 
mokyklos ir South East Ca
tholic studentų pasibaigė ka
talikų dideliu pralaimėjimu 
70-29. Pavieniai vytis Juozas 
Utkus laimėjo šokimą šuoliu. 
Bet kiti pralaimėjo, todėl ir 
visa mokykla pralaimėjo.

SVEIKINA IŠ NELAISVĖS

Jonas Navickas, 1617 S. 
Front St., kartas nuo karto 
parašo savo senai motinėlei 
laiškutį iš Vokietijos, kur jis 
yra nelaisvėj. Jis vis- tikisi, 
kad netrukus vėl bus drauge 
su savo motina. Jis kiekvie
ną rytą, eidamas darban, ap
lankydavo ir savo mamytę, 
kuri viena pati gyvena.

Ir dabar jis laukia tos va
landos, kuomet galės ir vėl 
rūpintis savo nesveika sene
le motinėle. Iš jo laiškų gali
ma išskaityti ta didelė meilė 
savo motinai.

JAUNA SERGA

Panelė E. Taran iš Naujo
sios Philadelphijos serga ir 
gydosi vienoj Philadelphijos 
ligoninėje.

Jos pažįstamos, ypač M. 
Bigenytė, dažnai ją lanko 
sunkioje ligoje ir paguodžia. 
Jai padaryta operacija, šio
mis dienomis parvyko ir jos 
broliukas seržantas A. Taran 
aplankyti savo sesutės. Jis 
dabar eina aukštesnę kariš
ką mokyklą Texas valstybėj.

Vyčiams abu pažįstami, ir 
vyčiai meldžiasi už savo pa
žįstamų sveikatą.

SKOLINA VAIKUČIUS

Ko karas neišmoko! Nese
niai paskelbė Philadelphijos 
Vaikų Biuras, kad jie ieško 
namų, kuriems galėtų pasko
linti vaikučių kelis mėnesius, 
kol jie suras jiems tikrus na
mus. Už paskolintus vaiku
čius jie moka po $6.50, o lig 
6 mėn. amžiaus $7.50 per sa-

Gegužės 20 d. parapijos sa
lėj numatyta surengti Lietu
vos Steigiamojo Seimo 25 
metų sukakties minėjimas. 
Jau kviesti kalbėtojai ir ren
giamasi kitai programai. Vi
si pasiryžę dalyvauti toje 
svarbioje šventėje.

Bendro Lietuvių Komiteto 
susirinkimas šaukiamas ba
landžio 19 dieną. Bus tarta
si svarbiais klausimais toli
mesnio veikimo.

vaitę. Be to, jie duoda drabu
žius ir rūpinasi jų sveikata.

Sako, kad šimtai šeimų pa
siskolino tuos vaikučius ir 
esą patenkinti. Kurie norį 
pasiskolinti, tai esą galima 
gauti šiuo adresu: 311 S. Ju
niper St., Tel. Pen 7900.

Ar lietuviai skolinasi 
savo vaikučius skolina 
tiems, neteko patirti. Jei
žinosim, gal ir tai pranešim 
savo skaitytojams.

ar 
ki- 
su-

Pittsburgh, Pa
Kun. A. Ka t'užrūk i g ~19 ssr 

vaičių sirgo ir turėjo dvi 
operacijas.

Dabar, išėjęs iš ligoninės, 
jis sveiksta šv. Pranciškaus 
vienuolyno kapelianijoj.

Gegužės 6 dieną Pittsbur- 
ghe rengiama „Lietuvių Kul
tūros Diena”.

Scranton, Pa.

Gegužės iškilmės "
Šv. Juozapo par. sodalietės 

ruošiasi Švč. Panelės vaini
kavimo iškilmėms, kurios bus 
gegužės 26 d. Vainikuotoj a 
išrinkta Eleanora Van Sla- 
vick. Jos palydovės bus EI. 
Vanclauskaitė, Ad. Rinkūnai- 
tė, K. Petkevičiūtė ir O. An-

.r' Kalbėjo
Vjjuo. 500 mišių yra suskirs 
j itetaiš- šiaip-’100 bus auI 
^Xako-ma jaunuolius ir me: 
/Zo tęs karo frontuose; 10 

■, sužeistuosius ir mirštam 
r Ra-100 uz vėlės žuvusių k 
įįJJ ky. 100 už liūdinčias mot 

žmonas Laitus karių į 
'U nes; 100 “ ;risus' kurie 
^"buvo kosi Novenos pamaldos 

an-Prašysią, kad būtų atn

.jja New Bet kas gali siųsti sav 
^jMOO. tencijas. Jokios aukos 
, įšliauš- reikalo siųsti su inter

J^’.šis pasiūlymas yra gera 
pievai bu- goj Amerikoj. Turima vi 

kad daugel ir kituose i 
tuose pasinaudos Dievo 
Įdamomis malonėmis.

Visi kviečiami rašyti 
L. J. Mendelis, 114 W. J

’ ?Eio karo frontuose; 10< 
' ^ geigia- sužeistuosius ir mirštam

Gydytojas: — Esi nusimi- 
nūs, mano brangi panele. Tu
rėtumei apsidairyti ir, sura
dus tinkamą vyrą, ištekėti.

Panelė: — Ponas daktare, 
ar tamsta man peršies?

Gydytojas: — Leisk man 
tau priminti, panele, kad gy- p 
dytojas pataria, kokius vais
tus reikia imti, bet pats nie- 
kad jų neima.

Nereikalinga
— Kokius vaistus duodi 

mano vyrui? — smalsiai 
klausia moteris.

— Anastetika, — atsakė 
Dr. Kupstys. — Kai tavo vy
ras paims šiuos vaistus, jis 
nieko nesupras, kas aplink 
dedasi.

— Tad jam jų neduok, - 
tarė ji, — nes jam jų visai 
nereikia.

j Vikria- 
r.

-ballld.
Jįiinyčios 
švitins.
Jįjota-|toga St. Baltimore 1, Mi

(d! į Co

įa ir Jao- 
įai laido-

.^^inas
nu

rytės

Nesuprato ? cantos
Panelė (per telefoną):-^!

Ponas daktare, atleisk, kad ytoa Ed- 
nereikalingai jus šaukiu. Pa- įlašės- 
miršau tavęs paklausti apie 
akių vaistus, kuriuos man 
patarei imti.

Daktaras: — Tai ką apk,jiaBii pa
tuos vaistus? jata.Dr.

Panelė: — Ar turiu juos 
į akis įvarvinti prieš ar p< 
valgio?

įlijiklOS

Skirtumas
Tarnas: (viešbutyje): 

Ar nori kambarį už 25c. 
ul^lįSdolerį2------- ~

žmogus:— Kokis s 
mas?

Tarnas: — Į pusdole 
kambarį įdedame pelių sp 
tus.

Rochester, N.

t ss. Jie 
sapnai

Parapijos vakariene

Balandžio 22 d., šį se 
dienį, 6 vai. vak., reng 
parapijos vakarienė. Tik 
si labai daug svečių — 
vių.

Ta proga būtų gerai 
minti ir Lietuvos reik 
Aukas priims J. Bara: 
kas, A Žiemys, V. Ap 
tis ir J. Šūkis.

Vietinis A. L. T. sk 
pasižadėjo iki gegužės 
sukelti 1,000 dol. Ank 
buvo surinkta 647.28. N 
aukojo po 5 dol. kun. Pi 
liukas, P. Kajackas, K. 
šaitis. Dar trūksta apū 
doLTadpaskubėkim!

A. Ži
_ up nuo

ai

Sietai- 
i pušy- 

i„lšš ri
jo m- 

lulme- 

Pranas Bekampi ®

Kovo 20, 1945 
Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne.

Mount St. Francis 
Greene, Maine 
Prasideda 

ŠV. ANTANO GARBEI]

:!±itytė
Šatam

M-
rūbus

:>iūduo- 
Wu- 
s Kanonai

trinki-
^te

Didelis-vakaras

Balandžio 28 d., šešta 
Šv. Jurgio par. salėje 
Hudson Ave.) bus nepa 
tai įdomus teatras. R 
Šv. Jurgio Kareivio drai

Montrealio lietuviai 
dintojai atvyks ir šuva 
trijų veiksmų tragikoni 
„Lapkus." Vaidintojai 
D. Norkeliūnas, Z. Ai 
šiene, E. Norušytė, V.’ K 
kas, M. Danisevičienė. 
ir dainų — solo, duet 
kvartetas.

Pradžia 7 vai. vak. ] 
tai tik po 50c.

Draugijos komitetas 
pirm. P. Norkeliūnu pi 
ky kviečia visus Roches 
lietuvius atsilankyti. 1

Priima-
Skaitytojų dėmesiu 

„Amerikos” skaitytoji 
vo prenumeratą gali apn 
ti pas Juozą J. Rickį, 
Hudson Ave., bažnyčios 
mynystėje. J. Rickis n 
patarnaus ir tuojau „Ai 
kai" mokestį persiųs. Ta 
didelis palengvinimas „j 

7 vai. iškilmingos pamddo. . .. ^jams to 
Ri*o rasto

driukaitytė. Iškilmingos 13-kos jojoje,
Gegužės 9 d. bus gegužės Antradienių Pamaldos, 

vakaras. Komisijoj dirba Iz. kurios baigsis birželio 4-12 
Klebauskaite, EI. Norkaityte, £V. ANTANO NOVENA . ,

Šv. Antano pamaldų a
ŠV. ANTANO NOVENA
Už visus i

paskutinio susirinkimo nov®nos dalyvius, už visus
draugiškas pasivaišini- Pranciškonų Fundatorius ir

mejus, kas antradienį 7:30 vai.
O. Kavaliauskaitė, bus laikomos Šv. Mišios; vaka-^1|fa)S 

---------------------- re ’
Washington valstybės le- su švenč. Sakramento palaimi- 

gislatūros atstovai ir guber- nimu. Pamaldų metu bus skai- 
p^Or^S.Pa^tŠ^.įStaly^.ą’tomos dalyvių Prisi^stos Storiai 

patarnavimą vežant vaikus į

________________________ Kviečiame Visus
~ “ šv. Antano Mylėtojus

Siuskite Kariams Iunstis su p^nciSkona
“VVTI" d°je’ Sv' Komuni3°je "• —
VIII šiose, kad per Šv. Antano užtaa-

rymą išprašius iš Dievo:
Laimingo Sugrįžimo Mūsų

Kariams!
Taikos Kenčiančiam 

Pasauliui!
Laisvės Ir Nepriklausomu 

bes Mūsų Tėvynei j 
Lietuvai!

Iki Kovo - March 20 dienos: 
prašome prisiųsti savo ypatin-, 
gas intencijas sekančiu adresu“ 
FRANCISCAN FATHERS

Mount St. Francis j 
Greene, Maine. 1

EI. Venclauskaite, EI. Za- 
gorskytė ir Ad. Rinkūnaitė

Po 
buvo 
mas.

ijdara nuo ryto iki vėlaui 
50 turelio. Ten galima uže:

kad visos mokyklos gautų cijos ir karių vardaL Prano®

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

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

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

lemais.

me-

< Bfle

šv. Jfr J*® 
] Mda- 

’fapjietė

Woo, 
plaukia

Plotis,

kasios 
£Wyti.

E* 
Ri’hs

500 mi- 

iHjn.

Waterbury, Con

Prakalbos
S. L. A. 11 kp. ir Liet 

prigulmingas klubas ša 
masinį susirinkimą parn 
Lietuvos Steigiamojo S 
25 metų sukaktį. Tai bu; 
gūžės 6 i 2 vai. popiet 
Green St. klubo salėje.

Kalbėtojais pakviesti 
kun. J. Valantiejus, Dr 
J. Vinikas, adv. F. J. B 
čius, miesto mayoras Ma 
gan ir kiti. Muzikalinę 
gramą pildys šv. Juo 
par. choras, muz. A. Alei 
vadovaujant

Rengėjai kviečia r 
gausiai atsilankyti.

Rengimo komisijos vj



gio Parapija
?i Parapijos Pat-

Balandžio^
^džio-April 20, 1945

5

p^jRESPONDENTV PRANEŠIMAI
urgio atlaidai bus 
landžio 23 d. Pa
ščių kunigų ir pa- 
Lkys misionierius 
lykas, S. J. Šventei 
lošta 3 dienų pa

in. Lukšys jau su- 
vo kelionės iš Ka- 
išbuvo keletą die- 

:ė Kanados žymes- 
. Jis keliavo sykiu 
Gaudinsku.

io 15 d. buvo Pa- 
renktas kortų žai- 
Pranciškaus Sese- 
Susirinko nemažas 
ėjų ir padarė sese- 
pelną.

20 d. parapijos sa- 
zta surengti Lietu- 
jamojo Seimo 25 
akties minėjimas, 
i kalbėtojai ir ren- 
itai programai. Vi- 
žę dalyvauti toje 
šventėje.

Lietuvių Komiteto 
įas šaukiamas ba- 
I dieną. Bus tarta
is klausimais toli- 
dkimo.

to, jie duoda drabu- 
pinasi jų sveikata, 
ad šimtai šeimų pa
tuos vaikučius ir 
akinti. Kurie norį 
ti, tai esą galima 

• adresu: 311 S. Ju-

?>timore, Md.
Ji: — Kodgį Nuotrupos

vy tiįK^ma(jienį,
Jis:—Mylinį Svetainėje įvyko į- 

esu gydytojoj prakalbos. Kalbėjo 
įsakė nieko ^Amerikos” red. Juo- 
patinka. ka. Trumpai bet aiš- 

-'siiodugniai nupasako- 
Aįsįj reikšmę sidabrinio 

Gydytojas-Lietuvos Steigia
ma, mano biįmo sukaktuvių. Bu- 
rėtumei apsi^tos rezoliucijos, ku
dus tinkamą pasiųstos į Washing- 

Paneiė- San Francisco
ar tamta klcJją- Dalrvvių buv0 

! Buvo renkamos au- 
Gydytojas^pmaeijų Biurui, New 

tau priminti, Įįuį.įnkta virš $100.00. 
dytojas pasikrikštyta Sabaliaus- 
tus reikia imtidė. Gavo vardą Joan- 
kad jų neimi ės. Krikšto tėvai bu

rnas Danaitis ir Juo- 
Neftibfekelpšienė. Sveikina-

— Kokius ^agimės tėvelius, 
mano vyrui? jvirtadienį, bal. 11 d. 
klausia motemls iš mūsli bažnyčios

Anastftib1^^118 Matusevičius. 
Dr. Kupsty^ Brooklyno Joku- 
ras pai«abuv° atvykę j laido- 

. , r un. Antanas Dubins- meko nesuprs - T, , . ^tsavo misiąs ir Juo- 
e as1, nskas rūpinosi laido- 
— Tad jamjarka.

tarė ji,-i®-rys Stasys Jankūnas 
nereikia, j mūsų kunigams mi- 

—į už savo mamytės 
NesąnJankūnienės sveika- 

Panelė (persos buvo atnašautos 
Ponas daktanrnj’ baL 15 d.
nereikalingaižuvusio kario Ed- 
miršau tavęs ĮLašlavičiaus vėl^ šeš’ 
akių vaistus, ų3'!* buvo atna- 
patarei imti. *rej°s egzekvijalnos

nuolius ir mergaites karo tar
nyboje. Tai teko sužinoti iš 
laiško, kurį kun. Dr. Mende- 
lis pasiuntė Stebuklingojo 
Medalikėlio Novenos maldi
ninkams.

500 mišių yra suskirstyta 
šiaip: 100 mišių bus aukoja
ma už jaunuolius ir mergai
tes karo frontuose; 100 už 
sužeistuosius ir mirštančius; 
100 už vėles žuvusių kare; 
100 už liūdinčias motinas, 
žmonas ir kitus karių gimi
nes; 100 už visus, kurie lan
kosi Novenos pamaldose ir 
prašysis, kad būtų atminti.

Bet kas gali siųsti savo in
tencijas. Jokios aukos nėra 
reikalo siųsti su intencija. 
Šis pasiūlymas yra geras vi
soj Amerikoj. Turima vilties, 
kad daugel ir kituose mies
tuose pasinaudos Dievo tei
kiamomis malonėmis.

Visi kviečiami rašyti Rev. 
L. J. Mendelis, 114 W. Sara
toga St. Baltimore 1, Md.

Rochester, N. Y.
Parapijos vakariene

Balandžio 22 d., šį sekma
dienį, 6 vai. vak., rengiama 
parapijos vakarienė. Tikima
si labai daug svečių — daly
vių.

Ta proga būtų gerai atsi
minti ir Lietuvos reikalus. 
Aukas priims J. Baranaus
kas, A. žiemys, V. Apanai- 
tis ir J. šūkis.

AMERIKA

Bendrojo Tautinio Drabužių Rinkimo Vajaus (United National Clothing Collection) atidarymas New Yorke prie 
miesto rotušės. Pirmoje eilėje stovi vajaus pirm. Henry J. Kaiser, New Yorko komiteto pirm. Grover Whalen ir kiti. 
Antroje eilėje įvairių tautybių fondų atstovės. Lietuvių šalpos Fondui atstovavo stud. Aldona Valaitytė — ji yra 
dešimta iš kairės, lietuviškai pasipuošusi.

Elizabeth, N. J.
Šv. Petro ir Povilo parapi

joj 40 vai. atlaidai bus ba
landžio m. 22-24 d. Ragina
mi parapijiečiai pasinaudoti 
gausiomis Dievo malonėmis.

Paskutiniu laiku palaidoti 
su bažnytinėmis apeigomis: 
Monika Teresė Shenousky 
(8 savaičių), Frank Goberis 
(80 m.), Ona Dobilienė (59), 
Mykolas Vaitulionis (79), 
Juozas Tomas Bagočius (3 
mėnesių).

Pakrikštyti buvo: Harold 
Franklin White, Mary Ann 
Yorke, Barbara Anna Pit
ched (Pečiulis), Robert 
James Maiore, Regina Mary 
Steward, Lorraine Anna Bog- 
da.

Surišti moterystėje — 
Adolfas B. Brazinskis su 
Anna M. Plamley.

MĖSOS TRŪKUMAS

Atstovas Dirksen iš Illi
nois valstybės Washingtone 
pasakojo šiokį atsitikimą:

Pas Tennessee valstybės 
gubernatorių atvyko viena 
moteris ir prašo atleisti jos 
vyrą iš kalėjimo.

Gubernatorius ima klausi
nėti:

— Už ką jis pakliuvo į ka
lėjimą?

— Už pavogimą kumpio, 
— atsakė žmona.

Tel. Pen 7900.
uviai skolinasi ar 
bučius skolina ki- 
:eko patirti. Jei sa
gai ir tai pranešim 
ty to jams.

sburgh, Pa.

. Karužiškis 19 sa
rgo ir turėjo dvi 
s.
išėjęs iš ligoninės, 

;ta šv. Pranciškaus 
o kapelianijoj.

s 6 dieną Pittsbur- 
ama „Lietuvių Kul
ną”.

'kyklos vaikučiai pa
tuos vaistus. įjSų kieboną kun. Dr. 

Panelė:-i'j0 gimimo dienoje 
į akis įvaniEiami šv. mišias. Jie 
valgio? Jr tas mišias gražiai

— Klebonas, įvertinda- 
Skirtekučių rodomą meilę, 

Tarnas: Jiems laisvą nuo 
Ar nori kaml£^^en^-
už urakM rtynas Juškelis, ma- 

Žmogus:- fisiunlė mūsų kimi- 
mas? ° įską su auka prašy

lamas1 -,kad Padėkonės mi“ 
kambarį įdėto? aukojamos jo in-
, "ir, kad per 4 mene-tus. -/ ... - ._etų savaitine lempa

jojo draugus.
-Viktorija Anskaitytė

Vietinis A. L. T. skyrius 
pasižadėjo iki gegužės 15 d. 
sukelti 1,000 dol. Anksčiau 
buvo surinkta 647.28. Naujai 
aukojo po 5 dol. kun. Pr. Va
liukas, P. Kajackas, K. Sta
šaitis. Dar trūksta apie 338 
dol. Tad paskubėkim!

A. Žiemys

New Haven, Conn. East St. Louis, Ill.

•anton, Pa.

jižės iškilmės " 
zapo par. sodalietės 
Švč. Panelės vaini- 
kilmėms, kurios bus 
26 d. Vainikuotoja 
Eleanora Van Sla- 
palydovės bus EI.

kaitė, Ad. Rinkūnai- 
tkevičiūtė ir O. An
te.
s 9 d. bus gegužės

apsivedė su Pranu

rinkimo reikalu
lietuviai prašomi ati- 

Įfįivo apdėvėtus rūbus 
Jj-šyti savo draugus ir 

aus, kad ir jie atiduo- 
_ r n nevartojamus drabu- 
k „Jsr united National 

LietuvosFjr collection.
§V. Antano'y jų Diena rūbų rinki- 

Mount&i jurgio dienoje, ba- 
Gree^23 d., Baltimore j e rū-

Didelis vakaras
Balandžio 28 d., šeštadienį, 

Šv. Jurgio par. salėje (545 
Hudson Ave.) bus nepapras
tai įdomus teatras. Ruošia 
Šv. Jurgio Kareivio draugija.

Montrealio lietuviai vai
dintojai atvyks ir suvaidins 
trijų veiksmų tragikomediją 
„Lapkus.” Vaidintojai bus 
D. Norkeliūnas, Z. Ambra- 
sienė, E. Norušytė, V. Kajas- 
kas, M. Danisevičienė. Bus 
ir dainų — solo, duetas ir 
kvartetas.

Pradžia 7 vai. vak. Bilie
tai tik po 50c.

Draugijos komitetas su 
pirm. P. Norkeliūnu prieša
ky kviečia visus Rochesterio 
lietuvius atsilankyti.

Praši^valinės) bus priima- 
§V ANTANU1 Alfonso klebonijoje, 
' ūi ■! St. ir Park Avenue , lškll,’!1'r;.-ių salėje, 851 Hollins 
Antradienį * J

Komisijoj dirba Iz.kuriosteirfte ir neškite drabu- 
arte EI Norkaityte, šv. ANTA«'.et katrą iš tų vietų, 
ilauskaite, EI. Za- už visus kam patogiau.
ir Ad. Rinkunaite BALF w skyrius

kutimo susirinkimo „: ______
ugiškas pasivaišini-Fondui Aukos

O Kavaliauskaitė ta Wk«sk00 (’0 renkamas Klie- u. na\aiiauskane. ...fondas atminti a. a.
“ i fe , j cin/ozapo Lietuvniko 50
lgton valstybes le- su Švenč. S^lrbuotei ir klebonavi- 
5 atstovai ir guber-nimu. Pamaldi^tuvių parapijoj Bal- 
pasirašė įstatymą, tomos dalyvių p padidėjo $155.00.
s mokyklos gautų karių ^Inkečiai iš Middle 
imą vežant vaikus ikonai melsis o* aukojo $50.00. A-
L Kviečiai08 Pavilionienės šei-

......................... ■- x Antano*'-00- Parapijietis, kurs 
• , jr ............... _ ®.' Jjpavardės garsinti, da-iltC Kanams 811 JO ir viena parapijietė 

;4Ą7VrTT” d°Je’ ^a0 j. prie savo pirmutinės
V I šiose, kad per ^' $5.00.

" yra mėgiamas skai- .’3T’S|u,as,.turi virš 000.00, 
3 paduoda daug žinių, Laimingo Suf^almga suma plaukia 
ir angliškai, iš Ame- 

jvių gyvenimo, apie 
eikalus, jaunimo veik- 
i daug paveikslų. Jis 
s kas mėnuo.
ite du doleriu su pil- 
ir savo kareivio adre- 
į mylimasis gaus VY- 
nuo per aštuonis mė-

Skaitytojų dėmesiui
„Amerikos” skaitytojai sa

vo prenumeratą gali apmokė
ti pas Juozą J. Kiekį, 573 
Hudson Ave., bažnyčios kai
mynystėje. J. Rickis mielai 
patarnaus ir tuojau „Ameri
kai” mokestį persiųs. Tai yra 
didelis palengvinimas „Ame
rikos” skaitytojams Roches- 
teryje. J. Rickio raštinė at
dara nuo ryto iki vėlaus va
karėlio. Ten galima užeiti ir 
sekmadieniais.

Waterbury, Conn.

VYTIS”
Wes Broadway,

’ Karietai-
Taikos Kodini turėtu didžiuotis, 

amžiną paminklą 
. J tautiečiui ir dvasios 

Laisvės Ir Nyuri progos pastatyti. 
bėsMūsil1: Dr. Mendelis dar kar-

Lie^ šaukia į visus Balti- 
Iki Kovo-^ius ir neaukojusius 

prašome prisi^ prisidėti, 
gas intencijas^ ' 
FPAM0lrfegUZeS men- 500 m1' 
rKANUiov atnašaujama už jau-

MountSV
Greenc

Prakalbos
S. L. A. 11 kp. ir Liet. Ne- 

prigulmingas klubas šaukia 
masinį susirinkimą paminėti 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
25 metų sukaktį. Tai bus ge
gužės 6 d. 2 vai. popiet, 48 
Green St. klubo salėje.

Kalbėtojais pakviesti kleb. 
kun. J. Valantiejus, Dr. M. 
J. Vinikas, adv. F. J. Bago- 
čius, miesto mayoras Manna- 
gan ir kiti. Muzikalinę pro
gramą pildys Šv. Juozapo 
par. choras, muz. A. Aleksiui 
vadovaujant.

Rengėjai kviečia visus 
gausiai atsilankyti.

Rengimo komisijos vardu, 
Stasys Senkus

Kariai iš užjūrio
Po sunkių kovų Prancūzi

joj, Belgijoj ir Vokietijoj, su
žeistas karys Valentas Lets- 
kus, kiek laiko praleido ligo
ninėje Anglijoj ir jau kiek 
pasveikęs, parvežtas į ligo
ninę, kuri randasi Fort De
vens, Mass. Velykų šventes 
praleido su savo mylimais 
tėveliais, sesutėms, giminėms 
ir draugais. Nors koja dar vi
siškai neišgijus, jis labai gra
žiai atrodo ir džiaugiasi pa
siekęs šią šalį.

Iš Anglijos ligoninės par
vežtas mūsų veiklus choris
tas Albertas Štyra, kuris ran
dasi Camp Bukner, N. C. Ra
šo, kad sveiksta ir jaučiasi 
tvirtesnis. Motinėlė, sesutės 
ir visi choristai džiaugiasi, 
kad Albertas sveiksta.

Prašom gerojo Dievo su
stiprinti abiejų karių sveika
tą.

Sugrįžo 3-c Coxswain Juo
zas Gudas 30 dienų poilsio. 
Juozas yra kelis kartus apva
žiavęs įvairiausias pasaulio 
dalis, dalyvavęs kautynėse 
su įvairiais priešais. Ačiū 
Aukščiausio apvaizdai, vis 
išliko sveikas. Jis parsivežė 
įvairių vokiškų kariškų įran
kių, kuriuos atėmė iš vokie
čių. Turi didelį šautuvą su 
užrašu, kad buvo vartotas 
1915 m. Sako, laikys parodyti 
savo draugams.

Juozas puikiai atrodo ir 
jaučiasi sveikas.

Minės jubiliejų
Šv. Pranciškaus draugija, 

kurion yra susibūrę mūsų ko
lonijos bei parapijos vyrai, 
kuri yra gana skaitlinga na
riais, balandžio mėnesį minės 
savo gyvavimo auksinį jubi
liejų. Tai progai paminėti 
yra rengiamas vakaras su 
šokiais balandžio 28 d. para
pijos salėje.

Valdyba ir rengėjai kvie
čia visus lietuvius atsilanky
ti.

Nuoširdžiai sveikiname Šv. 
Pranciškaus draugijos valdy
bą ir narius, jos inicijatorius, 
kurie dar yra gyvi, ir linkim 
ilgiausių metų!

M.

Nesuklysiu pasakęs, jog 
nei viena lietuviškoji koloni
ja Amerikoje šiuo metu nėra 
užsiėmusi tokio darbo, koks 
vyksta čia. Statome naują 
bažnyčią, šiuo metu, kada 
viskas griaunama, ir kas dva
sinio laikoma didžiausia ne- 
tikrove, toks darbas kaip 
bažnyčios statymas reikalau
ja žmonių, kurių krūtinėse 
virpėtų tas pats gilus Dievo 
meilės jausmas ir tėvynės 
brangumas, koks buvo pir-, 
mųjų lietuvių tikėjimas išli
pus ant šios gerosios žemės į 
kranto. Yra dar žmonių, ku-' 
rie ir šiandien su tokiu pat 
užsidegimu dirba ir aplink 
save skleidžia gražų pavyz
dį ir dorą.

Šios parapijos buvo likę 
tik griaučiai, kada jai vado
vauti buvo pakviestas kun. 
Dr. A. Deksnys. Jam berams- 
tant likučius, su viltimi kada 
nors juos atgaivinti, parapi-1 
ją ištiko dar didesnė nelai
mė: ugnis sulygino su žeme 
pačią bažnyčią. Rodėsi tuo
met, jog ir mirties testamen
tas šiai parapijai buvo pa
ties Dievo išrašytas. Bet li
kimo būta kito, štai šiandien 
kun. Deksnio dėka, parapija 
yra ne tik atgaivinta, bet yra 
pasiekusi didelio vieningu
mo aukštumo. Parapijos 
žmonės moka tą vieningu
mą įrodyti, klodami be gai
lesčio šimtines naujos baž
nyčios statybai. Ar didesnio 
veikimo kas benorėtų?

Lietuvai vaduoti skyrius ir 
Raudonojo Kryžiaus šaka. 
Kaip visur kitur, taip ir čia 
esti žmonių, kurie visais bū
dais bando ardyti lietuvių 
vieningumą ir palaužti lietu
vių pasiryžimą kovoti už tie
są, tačiau, kaip matosi, Mask
vos kurstomas pečius nelabai 
kaip dega... Nuodais lietuvio 
nieks nesuvylios.

Pačiame St. Louis mieste 
randasi sena Kenrick semina
rija, kuri prauošia* kunigus 
aptarnaudama Amerikos vi
durio valstybes. Karts nuo 
karto čia pasimaišo ir vienas 
kitas lietuvis klierikas. Štai 
šiais metais mokosi net trys: 
diakonas Jonas Puišis iš Či
kagos, kuris birželio mėn. bus 
šventinamas į kunigus; An
tanas Tamulis iš rytinių val
stybių ruošiasi darbuotis 
Springfield, Ill. vyskupijoje 
ir Vincas Meškėnas, iš Čika
gos, mokosi Belleville diece
zijai.

T.

rienė, Karaziejis Laugelis, Krau- 
čiūnas, Goodwill, Turla, Gray, 
Vitkunas, Ruzinskas, Turlienė, 
Kupčiūnas, Daukšis, Ig. Urbo
nas, Slančiauskienė, Zaksevičie- 
nė, Zorskienė, Kurtinaitis, Ad. 
Ringis, Vanagas, Treinauskienė, 
Al. Peckelis, Seskus, Smaidžiū- 
nas, Laužaitis Turuk, Wagno, 
Venckienė, J. Venckienė, Var- 
nov, Truda, Blažonis, Petronie
nė, Blacki, Yuska, F. Meyer, 
Marejet, P. Bukuntiene, Gutau- 
skienė, Titenienė, Zabulonis, M. 
Urbonas, Navickas, P. Bukun- 
tas, Klimaitienė, Lipskienė, J. 
Venckus, Stirgis, Bernotavičie- 
nė, Kupčinskienė, Vaznis, Bal- 
čunas, Varginis, Pauliukas.

Rengimo komisija dėkoja 
visiems už gražų pasidarba
vimą, dalyvavimą ir aukas. 
Ačiū ypač šeimininkėms už 
sunkų ir didelį pasidarbavi
mą.

A. Vasiliauskas, rašt.

— Ar jis buvo geras vyras?
— Visai ne.
— Ar tu turi šeimyną?
— Taip, turiu devynius 

vaikus.
— Ar jis juos užlaikė ir 

tau pagelbsti?
— Visai ne, jis visai nėra 

geras.
— Ką gi sakai, už ką jis 

kalėjime?
— Jis ten sėdi už pavogi

mą kumpio. ---------
Gubernatorius tad klausia:
— Dėlko gi tu nori išlais

vinti jį iš kalėjimo, jeigu jis 
nėra geras vyras?

— Gubernatoriau, turiu 
prisipažinti, kad mes jau pa
baigėm valgyti tą vogtą kum
pį-

TEN DAR SNINGA

Great Neck, N Y.

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

Balandžio 15 d. Colorado 
ir Wyoming valstybėse pri
snigo tarpkalniuose iki 15 pė
dų. Visi keliai ten užpustyti.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Nacių komisijonierius O- 
landijoje, užėjus Kanados ka
riams, pabėgo palikdamas di
delį namą su išplėštomis iš 
gyventojų brangenybėmis.

Skersai majestotiškos Mi
ssissippi upės randasi kita, 
sakytum mažai girdėta lietu
viška kolonija, čia parapijai 
vadovauja kun. Vitkus. Ka
dangi parapijon priklauso 
mišrių tautybių žmonės, lie
tuviškasis veikimas niekuo
met negalėjo čia pasiekti di
delės aukštumos. Be to, ir 
skaičiumi lietuviai čia suda
ro mažumą palyginus su East 
St. Louis. Abi parapijos su
ėjo į gana glaudų bendradar- 
bišką veikimą, ypač kun. A. 
Deksniui tapus East St. 
Louis, Nekalto Prasidėjimo 
parapijos klebonu. Abu kle
bonai glaudžiai dirba lietu
viškose organizacijose joms 
vadovaudami. .

Nemažas skaičius organi
zacijų čia sėkmingai gyvuo
ja. Ypač gan gyvai dirba

Parama A. R. Kryžiui
Bal. 8 d. čia įvyko lietuvių 

draugijų surengta vakarienė 
Amerikos Raudonojo kry
žiaus naudai. Dalyvavo apie 
250 asmenų. Tai pirmą kar
tą tiek žmonių vakarienėn 
sutraukta.

Komisija daug dirbo, bet: 
darbo daviniai labai gražūs. 
Vakarienė davė pelno 275.14 
dol., o aukų surinkta $189.57. 
Tad iš viso R. Kryžiui susi
darė $464.71.

Aukojo R. Kryžiui:
Po $5.00:

Boza, Bistras, Kutkai, Kas- 
mauskai, Vinickiai, Savinskai, 
Šulinskai, Sauseriai, Kasmočius, 
Baranauskai, Yankus, Norkus, 
Becius, Lideikis.

Po $3.00:
M. Bukuntiene, Adomoniai, 

Zack.
Po $2.00:

Rusai, E. J. Meyer, Grudjins- 
kienė, Klastauskas, Petrauskie
nė, Smagoriai, Marks, Lazauni- 
kienė, Kupčinskai, Salinskai.

Po$1.00:
Bartkus, Alekna, Yatkevičius, 

Mikas, Puzeriai, D. Smaidžiunie- 
nė, Umanetz, Vasalis, Pundzevi
čius, Pranskūnas, Lazauninkas, 
Norbutaitis, Ališauskas, Marsin- 
kevičius, Cebatoriene, Šidlaus
kienė, Dauzcekas, Skridulienė, 
Kazaitienė, Šimaitis, Peckelis, 
Williamson, Daknienė, Kaspe-

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsaniuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

f=^- - ----
Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
—

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499
F. W. Shalins 

(šalinskas) 
Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

-------------- ------------ ------------------------------------- ----------------
Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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LIETUVIŲ DIENA BALANDŽIO 23
Bendrojo Tautinio Drabužių Rinkimo Vajaus Lietuvių 

Diena bus balandžio 23 d., pirmadienį.
New Yorke ši diena bus minima net dviem programo- 

_ mis:
Sekmadienį, balandžio 22 d., Bendrojo Amerikos Lie

tuvių Fondo sandėlyje, 101 Grand St., Brooklyne, bus ati
tinkama programa. Pradžia 4 vai. popiet. Atsilankysiantieji 
prašomi atsinešti ir drabužių, jei turite skiriamų paaukoti.

Pirmadienį, balandžio 23 d., 9:30 vai. vak., New Yorko 
miesto radijo stotis (WNYC) turės specialią lietuvišką pro
gramą. Kalbės Lietuvos generalinis konsulas Jonas Budrys 
ir dainuos artistė Polyna Stoska.

Dalyvaukime balandžio 22 d. programoje B ALF san
dėlyje ir visi pasiklausykime balandžio 23 d. radijo progra
mos.

DRAUGIJŲ KONFERENCI
JA GEGUŽES 20

AUKOJO AM. R. KRYŽIUI

New Yorko Lietuvių Tary
ba nutarė atitinkamai pami
nėti Lietuvos Steigiamojo 
Seimo 25 meti; sukaktį. Ta 
proga šaukiama New Yorko 
ir New Jersey lietuvių drau
gijų konferencija, kuri bus 
gegužės-May 20 d., Pennsyl
vania Hotel salėje, New Yor
ke.

Draugijų valdybos prašo
mos laikyti šį pranešimą 
kvietimu ir paprašyti savo 
draugijas išrinkti atstovus į 
šią konferenciją.

Plačiau apie konferenciją 
bus pranešta vėliau.

L. K. FEDERACIJOS 
NARIAMS

Šiomis dienomis Amerikos 
Raudonajam Kryžiui per „A- 
meriką” aukojo šie asmens: 
Ieva Masonienė, Brooklyn, $5.00 
E. Bartkevičiūtė Brooklyn, 2.00 
A. Garliauskienė, Brooklyn 2.00 
J. Pažereckienė, Maspeth, 1.00 
R. Pankevičienė, Brooklyn, 1.00

Iš viso per „Ameriką aukų 
įteikta $112.50.

KRIAUČIŲ ŽINIAI

Lietuvių kriaučių 54 loka- 
lo svarbus susirinkimas bus 
balandžio 25 d., trečiadienį, 
8 vai. vak.į piliečių klubo sa
lėje.

Visi lokalo nariai prašomi 
gausiai atsilankyti.

A. Žilinskas, sekr.

Artistė POLYNA STOSKA (Stoškiūtč), 
pasižymėjusi lietuvaitė gražiabalsė artistė, šio
mis dienomis vaidina New Yorko miesto operoje. 
Pirmadienį, balandžio 23 d., 9:30 vai. vak., ar
tistė dainuos iš New Yorko miesto stoties 
(WNYC).

Art. Polyna Stoska dainuos lietuviškoje pus
valandžio programoje, kuri yra ruošiama Ben
drojo Drabužių Rinkimo Vajaus Lietuvių Dienai 
paminėti. Visi lietuviai ir jų draugai prašomi 
balandžio 23 d. 9:30 vai. vak. atsukti savo radi
jus ties 830 klc. Stoties vardas — WNYC.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Kun. Vincentas J. Paže- 
reckas paskirtas vikaru į Ge
rojo Ganytojo parapiją, 
Sheepshead Bay, Brooklyne.

© Kun. Ad. Morkūnas, M.
I. C., Marianapolio vyresny
sis, balandžio 15 d. Apreiš
kimo par. bažnyčioje kalbėjo 
apie lietuviškos katalikiškos 
mokyklos reikšmę.

• Lt. čevinskas, tarnaująs 
laivyno aviacijoj, lankėsi 
New Yorke ir apylinkėj. Įdo
mu, kad jis yra kovęsis ne 
tik Ivo saloj, bet jau ir Oki- 
navoj.

• Kun. Dr. V. Andriuška, 
Marianapolio kolegijos prin- 
cipalas, šios savaitės gale at
vyksta Brooklynan, Šv. Jur
gio parapijon.

• Kun. J. Savukynas šią 
savaitę lankėsi New Yorke 
pas gimines.

• Mar. Valatkienė iš Bos
tono atvyko paviešėti New 
Yorke. Apsistojo pas Aver- 
kas.

Apreiškimo 
Parapija

Atlaidai

Dr. John Wahik
161 No. 6th Street

u
(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

u
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VALANDOS: < 
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ivak^e . Bostonas. — Arkivysku-1 Benktadienlais uždaryti^j
pas Richardas Cushing, ba-1 
lan^0 22 d. šv. Kryžiaus ka-

■ tedroje per pamaldas už Lie- 
tuvą ir taiką, pareiškė: „A- 
merika yra Lietuvos viltis”.

Ganytojas kalbėjo į didžiu-

Entered as Second-Class matter March j 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Ac

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
mas bus penktadienį, balan
džio 27 d., 8 vai. vak., Ap
reiškimo par. salėje.

Visi nariai bei draugijų 
veikėjai prašomi atsilankyti.

Apskrities Valdyba

DRABUŽIŲ VAJUJ 
LIETUVIŲ DIENA

United National Clothing 
Collection (Drabužių Rinki
mo.) Lietuvių Diena yra pir
madienį, balandžio 23 d.

New Yorko lietuviai tą die
ną pradės minėti išvakarėse, 
sekmadienį, balandžio 22, 
BALF sandėlio patalpose, 
101 Grand St., Brooklyn, N. 
Y., 4 vai. popiet.

Bus trumpai nušviesti mū
sų šalpos reikalai, National 
Clothing Collection veikla, 
įdomi pamarginimo progra
ma.

Kas gali, prašomi atsinešti 
rūbų padovanoti nukentėju- 
siems.

Programa bus įdomi, ne
varginanti, trumpa. Ta pro
ga, bus parodomas sandėlys, 
jame atsiųsti, paruošiami ir 
paruošti drabužiai. Kiekvie
nas daugiau patirs, kaip mo
derniai tvarkoma šalpa, kaip 
veikia rūbų rinkimas Lietu
vai, kaip rūbai paruošiami, 
kaip siunčiami ir kokia tvar
ka vykdomas National Cloth
ing Collection darbas, ir kaip 
mes, lietuviai, su juo esame 
surišti.

BALF New York Apskritis

METINES MIŠIOS

Šv. Jurgio K. Draugijos 
Metinės Šv. Mišios bus balan
džio 22 dieną, 11 vai ryte, 
Angelų Karalienės par. baž
nyčioje. Visi nariai nuošir
džiai kviečiami dalyvauti šio
se metinėse pamaldose ir su
sirinkti į Klubo salę laiku, iš 
kur visi eisime į bažnyčią.

METINE VAKARIENE

Bal. 14 d. Brooklyn© pilie
čių klubo salėje Liet. Socia
listų S-gos 19 kuopa turėjo 
metinę vakarienę. Susirinko 
per 150 asmenų. Programai 
vadovavo J. Glaveskas.

Pasakyta daug kalbų. Va
karienės nuotaika buvo rimta 
ir jauki.

Buvęs

VIEŠAS SUSIRINKIMAS

Dariaus Girėno paminklo 
komitetas yra gavęs dailinin
kų Subačiaus, A. Gilmano ir 
J. C. Stelmoko gražius ruo
šiamo statyti paminklo pro
jektus, kurių vertė bus svars
toma viešam susirinkime.

Pakviesti ir patys dailinin
kai paaiškinti savo pagamin
tų kūrinių tinkamumą. Pa
kviesti vietos laikraščių re
daktoriai, ir kiti šio darbo rė
mėjai.

Tai bus balandžio 22 d. 3 
vai. popiet, piliečių klubo sa
lėje, 280 Union Avenue.

Komitetas

5
MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

Maspetho Žinios
— Septyniolika Maspetho 

draugijų nusiuntė savo pa
reiškimus prezidentui Tru- 
manui ir Amerikos delegaci
jai į San Francisco konferen
ciją.

— Bal. 7 d. palaidotas 
„Amerikos” skaitytojas Pra
nas Keršulis. Bal. 18 d. — Al
binas Tarasevičius, 29 metų; 
bal. 19 d. — Košt. Milius.

— Šv. Onos sodaliečių kor
tų vakaras bus balandžio 28 
dieną.

— Tretininkių susirinki
mas bus bal. 29 d. tuoj po 
mišparų.

— BALF 16 skyriaus su
sirinkimas buvo bal. 16 d. 
Pasitarta apie drabužių va
jų. Atstovai į apskritį išrink
ti P. Kubilius, S. Cerebiejus 
ir J. Laurynaitis. Bal. 22 d. 
prie bažnyčios durų bus įra
šinėjami nauji BALF nariai.

Moterų Sąjungos 30 kuo
pa ruošiasi gražiai minėti sa
vo gyvavimo 25 metų sukak
tį. Gegužės 13 d., Motinos die
noje, 9 vai. bus Mišios ta in
tencija. Vakare 6 vai. jubi
liejinė vakarienė parapijos 
salėje su gražia programa.

Altoriaus D-jos metinės 
mišios bus gegužės 31 d., Die
vo Kūno dienoje, 8 vai. ryte. 
Po mišių — pusryčiai para
pijos salėje.

Užuojauta
Pranas ir Petronėlė Kepe- 

žinskai gavo liūdna žinią iši 
karo departamento, kad jų 
sūnus yra dingęs karo fronte, 
kur nors Vokietijoj.

Liūdintiems tėveliams, Mo
tinų ir Žmonų draugija reiš
kia suraminimo žodį. Prašo
me ramiai palaukti, kol gau
sit linksmą žinią.

gyv. 64-06 Jay Avė. Paliko 
žmona Kotrina, serž. Kons
tantas, dukterys Helen Ye- 
suk ir Julia, viena anūkė, du 
broliai ir dvi seserys.

Priklausė šv. Vincento 
draugijai. Palaidotas bal. 19 
d. Kalvarijos kapinėse iš par. 
bažnyčios.

Patarnavo grab. V. Valan- 
tiejienė.

ATSIPRAŠOME

Mūsų padėkoje ryšium su 
mūsų sūnaus kun. Vincento 
įšventinimu ir pagerbimu, 
praleista Prano ir Marijonos 
Dulkių ir jų šeimos vardai. 
Jie labai daug ir per ilgą lai
ką patarnavo. Jiems esame 
labai dėkingi.

Taip pat dėkojame Gyvojo 
Rožančiaus draugijai už do
vaną ir visokeriopą pagelbą.

S. ir A. Pažereckai

Balandžio 15-17 d. d. įvyko 
parapijos 40 valandų atlai
dai. Per tris dienas bažnyčia 
buvo gausiai lankoma. Didy
sis altorius skendo gražiau
siame išpuošime.

Ypač buvo įspūdinga at
laidų užbaiga su didinga pro
cesija.

Angelų Karalienės 
Parapija

Amžinojo Rožančiaus D-jos 
bendra šv. Komunija bus šį1 
sekmadienį, bal. 22 d., 9 vai. 
mišių metu. Po Mišparų 4 
vai. p. p. bus procesija ir su
sirinkimas. Visos narės pra
šomos dalyvauti.

MIRĖ

PADĖKA

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinfi^Li b žmonių minią, kuri bUVO 1 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iįi-V liniMrinai erdvia Rnafnnn 
riausix bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKĘįft P“"eruvl4 DU8LOUU

Juozas Cinkus P’
495 Grand Street, Brooklyn, ,

J. Stukas nuoširdžiu ir 
čia visus dalyvauti 
koncerte kuo puikiaui1,^. 
ko praleisti. Ta pačiaS 
paremsite jo lietuvišk'^. 
jo programą.

šeštadienį, balandži
J. Stuko „Lietuvos j .. 
mai” radijo progn^T 
WEVD stoties (1330 kC 
45 minučių ilgio.

Ši programa prasiu 
minučių anksčiau ni^įų 
suomet (2:45) ir baigiu, 
vai. po pietų.

Šioje programoje jilsj> 
te dainininkę F. Korsa^ 
Chicago, Ill., „Rūtos”-siad 
nų radijo chorą, ved.-gili), 
tytės, ir WEVD stotiir^M 
jo orkestrą. jąat-

Newark, N. J

Metinis J. Stuko Radijo 
pavasarinis koncertas ir ba
lius įvyksta sekmadienį, ba
landžio (April) 22 d., šven
to Jurgio salėje, 180 New 
York Ave., Newarke.

Koncerto programoje da
lyvauja dainininkė Florenci
ja Korsakaitė iš Chicago, Ill., 
Stulginskų muzikali šeima iš 
Waterbury, Conn., Lietuvių 
Klubo vyrų choras iš Kear
ny, N. J., kuriam vadovauja 
J. Dirginčius, ir „Rūtos” Mer
ginų radijo choras, vedamas 
M. šlekaitytės.

Koncerte dalyvaus Newhr- 
ko miesto majoras Vincent 
J. Murphy ir kiti įžymūs kal
bėtojai, artistai ir daininin
kai.

Programa prasidės punk
tualiai 4:30 vai. vak.

Nuo 8 vai. vak. Pavydžio 
Radijo orkestras gros šo
kiams.

Bilietas, įskaitant taksus, 
tik 90 centų.

MUrray Hill 4-956^”

National Alcala 
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area 
309-11 Fifth Ave.

New York 16, N. Y.

J?'

katedrą. Buvo atvykę visi 
apylinkių ir tolesnių vietų 
kunigai lietuviai ir taip pat 
keli šimtai klierikų iš arki- 
diecezijos seminarijos.

Arkiv. R. Cushing savo pa
moksle į klausytojus kreipė
si žodžiais: „Mano mylimieji 
draugai prislėgtosios Lietu
vos". Savo turiningame ir 
nuoširdžiame pamoksle jisai 
nušvietė Lietuvos nelaimių 
pradžią ir nurodė, kaip Ru
sija, nežiūrint sutarčių ir pa
sižadėjimų, 1940 metais oku
pavo Lietuvą ir kaip Ameri
kos vyriausybė pasmerkė šį' 
rusų agresijos žygį.

Ganytojas toliau pabrėžė 
lietuvių trėmimus į Sibirą ir t 
nušvietė naciškosios okupa-

PARDUODA]®*
Geri, pigūs, pato^jsra 

mai. Gerose vietose. is Die- 
navimas teisingas, apė

Apdraudžia viską, į

traukos iš įvairių šaltinių, 
skelbiami Lietuvos draugų 
darbai, gubernatorių prokla
macijos ir kt.

Linkėtina, kad šie biulete
niai pasirodytų reguliariai, 
kad jie pasiektų tas įstaigas 
ir tuos asmenis, kurių svoris 
yra reikšmingas.

ko prašo. Apdraudžia ‘"‘Pe
rinu) ir-žmcnres. s totims gerai žinoma, kas 

Kreipkitės: laukia Lietuvos Jos kaimy-
ašnu- nų šiaurėje, jei Rusija viena 

Joseph Vastu:^ pasiliks jų likimo sprendėja.
' ^’Neseniai Šveicarijos spauda 

Real Estate Insun prane§^ apįe vįe.
496 Grand St., Brooklyi n0 Rusijos pasiuntinybės 

TeL EVergreen 7-1’^.Švedijoje nario prasitarimą.
■ - —j ai- Sovietų atstovybės narys,

~ , sata. rašo šveicarų laikraščiai, pa-
Llement Vokėte sakęs, kad Rusija tuojau po 

. , , , ihe- karo vykdys „plataus užsi-
AavOKOtas gyventojų iškeldini-

__ 74th Sh^ kad šis įkeldinimas 
s ūiikų palies pasienio sritis, kad ten 

Jackson Heights,' fsh paliktų tik „gryni rusai”.
ir Šiam pranešimui netikėti 

NEwtown 9 - 597^ pagrindo. Gyventojų 
u fį. masinį gabenimą rusai vyk- 

s- ~~= dė pirmaisiais Lietuvos oku-
“ pacijos metais. Jie tad tęsia 

p 10 dabar, kaip liudija retkar-
OclUJTOk SclVO ėiais žinios iš Lietuvos.

° Sis- Bet vistiek bus tokių, ku-
Teikiamas geriausias ^Ti- ne netikės šiems praneši- 
patikrinimas, prižiūrėjimams. Sakys, tai tik propa- 
AKINIAI prieinamiaU’tris ganda prieš vieną Sąjungi- 
kainomis pagal jų rūš ninku... 0 tūkstančiai žmonių 

Si įstaiga {steigta prieš 40^‘ nnnami iŠ SBV0 Sodybų, iŠ 
gimtųjų laukų ir gabenami 

o. o o. . k i i

Frank Keršulis, 56 metų, 
gyv. 60-43 Perry Ave., Mas
peth, N. Y. mirė balandžio 
4 d. City Hospital, Walfare 
Island. Palaidotas šeštadie
nį, balandžio 7 d., iš V. J. At
simainymo bažnyčios į Šv. 
Jono kapines.

Paliko 2 dukteris ir sūnų.

Kovo 17 d. Moterų S-gos 
24 kuopos narės mūsų na
muose man surengė mano 
gimtadienio proga siurprizo 
puotą.

Dalyvavo M. ir V. Kirve
liai, S. ir M. Butauskai, K. ir 
K. Navickai, C. ir;A. Sidab
rai, P. ir M. Montvilai, A. ir 
T. Kubiliai, A. Civinskienė, 
B. Adomaitienė, M. Jasulai
tienė, A. Tvaskienė, O. Dig- 
rienė, O. Petrulionienė, P. 
Šarkauskienė, V. Ališauskie
nė, M. Krijauskienė, P. Drau- 
gelienė, O. Daubarienė, U. 
Mikulskienė, M. žarolienė, A. 
Okienė, J. Butkus, P. Makna- 
vičius ir F. Venis.

Visiems tariu nuoširdų 
ačiū už gražius linkėjimus, 
skanius valgius ir gėrimus, 
už dovanas p. Navickams ir 
A. Civinskienei, už skanų ir 
gražų pyragą M. Jasulaitie
nei ir B. Adomaitienei už pa
sidarbavimą surengiant puo
tą.

Šio parengimo ilgai neuž
miršiu.

Ačiū visiems!
K. Dumblienė

Jonas Sanda, 63 metų, gyv. 
99 Himrod St. Brooklyne, mi
rė balandžio 5 d. Kings Coun
ty ligoninėje. Palaidotas pir
madienį, balandžio 9 d., iš 
Apreiškimo bažnyčios į Švč. 
Trejybės kapines.

Abiejų laidotuvių apeigo
mis rūpinosi grab. J. Garš
va.

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pa
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai.

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jus patys už- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

Šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr. Kriaucunas, 
309-11.5 Ave., New York 16, 
New York.

Dešimties metu garantija.

PAIEŠKOM
4 ar 5 kambarių su centrali- 
niu apšildymu, šviesių, netoli 
Jamaica linijos Woodavene. šei
ma nedidelė, namas bus švariai 
užlaikomas ir renda užtikrinta. 
Praneškite rytais ar vakarais 
V. Chirba, Tel. Virginia 7-7663 
arba J. Mačiuliui, 86-56 — 85th 
St., Woodhaven, N. Y.

Už pranešimą būsime dėkingi 
ir atlyginsime. Kambarius gali
me užimti gegužės 1, birželio 1 
arba liepos 1 d.

IŠNUOMOJIMUI
Penki kambariai su šilu

ma. Norima mažos šeimynos. 
Kreipkitės:

293 Maujer Street 
Brooklyn, N. Y.

optometristas — Amerįį0g kariai išlaisvino 
394-398 Broadway, Brooklyn^- tūkstančių tŪkstanČlUS be-

.^■hi laisvių Vokietijoje — karių
— , —^Įa-ir civiliu. Nacių stovyklose

iETiiwifi/A ^ltnsta didžiausill baiseny- 
LIETUVIŠKA bių. Rasta tūkstančiai lavo- 
ą t t t ty « 5 V, nų nukankintų belaisvių ii 
ALŲ U Tj daugybė gyvų lavonų — dai

Karšti Užkandžiu žmoni'l> bet taip išvar- 
KASDIEN v iškamuotų,kad jie jau 

negyvens
Gen. Eisenhower pakvietė Su MOTERIMS ^Kongreso spaudog

™ton ir sa,von 
akim pamatyti, kokius ziau

JUOZAS ZEIDJ romus belaisviams naciai yri

411 Grand She. SEN“™Ja^ n ii ai r*. 11113 dabar laidoja patys vo Brooklyn, N. • .^.kį^ Labai jaug Ra]Tnį^
1 . 1 _ • 1 naciai nužudė prieš pat ame

o Mečiams ateinant.HAvemeyer 8-0 . įr
RALPH K R U F'fti žiaurumai nustelbia net ii

’ ’ i"r eelwto 
Maspeth, N. norėjo paimti Europo:

jk ** likimą į savo rankas nc 
a k tūkstančiui '

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

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

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

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

STagg 2-1454 |
F. GRAŽYS ir SŪNUS |

KONTRAKTORIAI
&Atlieka mūriniu namu sienų U- Į? 

lyginimu, plastoriavimą, šallgat- 
viu cementavimu ir kt darbus. $

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

Vincas Unikauskas, jūrei
vis, lankėsi pas motiną atos
togų 10 dienų. Būna dabar jis 
Floridoje.

WWRL 1600 kc.

| Lietuviui Radijo Draugijos Vakarines

7:30 PROGRAMOS 7:30
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30
Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

L. Vyčių kuopa balandžio 
21 d. turės šaunią pramogą 
,,Coney Island comes to Mas
peth”. Tai bus šokių ir kito
kių linksmybių vakaras, 
įvyksiąs parapijos salėje. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Bilie
tai po 55c.

Rengėjai kviečia visus at
silankyti.

O. Kučinskaitė

MIRĖ

J. P. GINKUS VIOLETA PRANOKUS
495 Grand St 'D. JeZAVITAS
Tv. 7-7142 ’ T^anešim,, Direktorius EVergreen 8-3626

Mirė
Bal. 15 d. savo darbe mirė 

Konstantas Milius, 50 metų,

Rokas Tamašauskas, 
(Thomson), 73 metų, gyv. 
8417 85 Rd., Woodhaven, N. 
Y., mirė balandžio 17 d. ry
te.

Velionis paliko dvi dukte
ris ir du sūnus, kurių vienas 
yra kur nors japonų nelais
vėje: prieš karą jis tarnavo 
viename Amerikos banke Ki
nijoje.

IŠNUOMUOJAMAS

5 kambarių butas (be ši
limos), kombinacinis virtuvės 
pečius. Mėnesiui 23 dol.

401 Suydam St.
Brooklyn, N. Y.

Kreiptis telefonu nuo 6 vai. 
vak. Virginia 9-8550.

■
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