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Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Ttųidžio 25 d. gražiajam 
^rancisco atidaryta 
jių Tautų konferenci- 

fa^autinei Saugumo Or
ėjai sudaryti. Jos su- 
^s, kaip skelbiama, 

Tel. EVergreen 4 - 7142 .tartas Jaltos pasita- 
SALDAINIŲ PąiiottrrpstaKn°oOSeveIt0’ 

yra 
pusryčiai — pietos — vakariene. bet „realistai

AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausią ^d Visas jos pasiseki- 
riausix bravorų. Parengimams priimami klausys ne nuo pa- 

Juozas Ginkit,46 valstybių atstovų 
495 Grand Street, otų ir širdžių,

j^. isekimas glūdi „Di- 
---- -Trijų” susitarime.
¥ J- Stiį.e milijonų žmonių 
čia visj.riklauso nuo to, kaip

Newark, N. J.
Metinis J. Stuko Radijo f®911’ Amerika, Anglija ir 

,avasarinis koncertas ir ba-ko * Ir šiu,rP“ „ ateiti.n 
ius įvyksta sekmadienį, ba- P™«P>atant, kad Sąjungi- 
andžio (April) 22 d, Šven-Wer8ales ^vakarėse, 

:o Jurgio salėje, 180 New 
fork Ave., Newarke.

Koncerto programoje da-' 
yvauja dainininkė Florenci- - 
ja Korsakaitė iš Chicago, BĮ., 
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.

ateitin

andumo, nėra vienin- 
ŠeštaUD pasauliui taiką ir 

J. Stula <urti.
mai" nį — • —
WEVDsftetu visoje spaudoje, 
45mimiįe puslapiuose, plačiai 

kad „Big Three” dar 
“ Išsitaria dėl Lenkijos 

■^kad Stalinas visai 
suomet(b) Jaltos nutarimų 
vai, popą vyriausybei suda- 

Šioje ft- Bet labai retai kur 
tp^ne balsą, kad Rusija 
Chicago -tų baisių dalykų vyk
au uįii retai Sirdime> kad 
totįjAierodo jokio ženklo, 
jowte^tstatys teisingumą 
J žesniųjų kaimynų at-

PARlji spauda labai ma- 
, *aneša, kaip elgiama- 
. (Mfetuva. Apie Lietuvos 

mat G®. šiandie, ačiū Die-
Bilietas, įskaitant taksus, “™Waj..k.al,|’,a 

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.

Apdni Katalikų spauda 
ko plaukini Lietuvos vardą. 
rinūlr1 Socialdemo- 
K#Th.e. New Leader”, 

•eniai ir specialų nu- 
JoS®ido Lietuvos, Latvi- 

Jstijos respublikoms 
RealB

496 Grad! — • — 
lįprancisco konferenci- 

—^tuvos oficialaus bal-
.. Ji ten nepakviesta. 

«ereiškia, kad jos by- 
hus paminėta. Ame- 

įjlegatai jau yra gavę 
draugijų laiškų, te- 
Amerikos katalikų 

i konferencijos išva- 
jjuįg’ra gilia užuojauta ir 

usirūpinimu paminė- 
Mjtvos, Latvijos ir Es- 

ą.

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.

Kuine patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jūs 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.

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post TVnrT A T VTT 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 IVIUj 121.1 1 .

AMERIKA YRA LIETUVOS VILTIS - 
SAKO ARKIVYSKUPAS CUSHING

Bostonas. — Arkivysku
pas Richardas Cushing, ba
landžio 22 d. šv. Kryžiaus ka
tedroje per pamaldas už Lie
tuvą ir taiką, pareiškė: „A- 
merika yra Lietuvos viltis”.

Ganytojas kalbėjo į didžiu
lę žmonių minią, kuri buvo 
pripildžiusi erdvią Bostono 
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 
nušvietė naciškosios okupa-

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.

ei jos siautėjimą Lietuvoje, 
lygiai kaip ir dabartinius So
vietų darbus Lietuvoje, nau
jus trėmimus ir krašto naiki
nimą.

Toliau kalbėdamas Bosto
no arkivyskupas pažymėjo, 
kad teisingumui ir laisvei da
roma skriauda, kada per da
bartinius tarptautinius pasi
tarimus nutylimas ir pamirš
tamas Lietuvos ir kitų Balti
jos respublikų laisvės klau
simas. Nors laikai labai sun
kūs Lietuvai, bet vis tiek ne
reikia nustoti tikėjus geres
ne ateitimi ir teisingumu. 
Amerika yra Lietuvos viltis, 
— baigdamas pakartojo ar
kiv. R. Cushing, — bet aukš
čiausioji viltis pasilieka Vieš
pats. Už tai ir susirinkta į 
šias pamaldas.

Ta proga jis klausytojams 
pranešė, kad arkivyskupija 
Brocktono mieste nupirko 
motiniškus namus lietuvėms 
Nukryžiuoto Jėzaus seserims.

Ganytojo pamokslas ir pa
maldų dalis buvo perduota 
per radiją.

Mišparus laikė kun. P. Ju
ras, maldą už Lietuvą skaitė 
prelatas J. Ambotas. Palai
minimą šv. Sakramentu su
teikė arkiv. R. Cushing.

Per pamaldas giedojo klie
rikų choras ir lietuvių para
pijos choras iš Worcester, 
Mass. Solo giedojo art. R. 
Juška. Lietuvių chorui vado
vavo J. žemaitis.
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San Francisco Konferencija Pradėta
Naciai Nužudė 
Austrų Vadą

bu-Žiniomis iš Vokietijos, 
vęs Austrijos kancleris Kurt 
Schuschnigg, Vokietijos na
cių tuojau suimtas po Aus
trijos okupacijos buvo nacių 
nužudytas Flosseburgo kon
centracijos stovykloje, balan
džio 15 d.

Apie Schuschniggo nužu
dymą liudija vienas dantis
tas ir vienas belaisvis. Sako
ma, kad buvęs Austrijos 
kancleris buvo balandžio 15 
d. pakartas. I

Schuschnigg nacių nelais
vėje išbuvo nuo 1938 metų

San Francisco, Cal. — Ba
landžio 25 d. San Francisco 
atidaryta Jungtinių Tautų 
saugumo konferencija, kurio
je dalyvauja 46 valstybių at
stovai. Tai Jungtinių Tautų 
konferencija, kurios tikslas 
bus surasti priemones ir bū
dus ateityje laiduoti taiką, 
išspręsti tarptautinius gin
čus prie derybų stalo ir, rei
kalui esant, agresingai nusi
stačiusią valstybę, nubausti 
šarvuota kumščia.

Atidarymo kalbą pasakė 
per radiją prezidentas Harry 
S. Truman. Kaip žinoma, po 
pereito pasaulinio karo Jung
tinių Amerikos Valstybių 
prezidentas Woodrow Wilson 
sumanė įkurti vadinamąją

PREZIDENTAS ĮSPĖJO VOKIEČIUS
Washington. \— Preziden

tas Trumanas įspėjo vokie
čius, kad jeigu vokiečiai ir 
toliau kankins ir vargins A- 
merikos karius belaisvius 
Vokietijoje, tai visi kaltinin
kai, anksčiau ar vėliau, bus 
surasti, suimti ir nubausti.

Panašius įspėjimus Vokie
tijai pasiuntė Anglija ir 
sija.

Iš Vokietijos praneša, 
besitraukdami vokiečiai
lieka visas nelaisvių stovyk
las su belaisviais. Tokių sto- 

______________

mūsų ka- 
belaisvių 

rasti kal-

Ru-

kad 
pa-

——^abejonės, konferenci- 
vių tarpe Lietuva tu-

0 J) draugų. Gerai pa- 
^“t’merikos Lietuvių Ta- 

įsiųsdama savo spe- 
Tak^)respondentę ir tris 
patikit;..
AKU®-korespondentė (Ma- 
tatot2'Kižytė), turėdama 
jiĮiiįiės Departamento lei- 

pripažinimą, galės 
(Wlalyvauti visuose po- 

“ e, kur tik bus įsilei- 
opio^jpaudos atstovai. Jai 
u^P^va susitikti su pa- 

.kingiausiais asmeni-

Rusijos politiką supran
tantiems gerai žinoma, kas 
laukia Lietuvos ir jos kaimy
nų šiaurėje, jei Rusija viena 
pasiliks jų likimo sprendėja. 
Neseniai Šveicarijos spauda 
paskelbė pranešimą apie vie
no Rusijos pasiuntinybės 
Švedijoje nario prasitarimą.

Sovietų atstovybės narys, 
rašo šveicarų laikraščiai, pa
sakęs, kad Rusija tuojau po 
karo vykdys „plataus užsi
mojimo gyventojų iškeldini
mą” ir kad šis iškeldinimas 
palies pasienio sritis, kad ten 
paliktų tik „gryni rusai”.

Šiam pranešimui netikėti 
nėra pagrindo. Gyventojų 
masinį gabenimą rusai vyk
dė pirmaisiais Lietuvos oku
pacijos metais. Jie tad tęsia 
dabar, kaip liudija retkar
čiais žinios iš Lietuvos.

Bet vistiek bus tokių, ku
rie netikės šiems praneši
mams. Sakys, tai tik propa
ganda prieš vieną Sąjungi
ninką... O tūkstančiai žmonių 
raunami iš savo sodybų, iš 
gimtųjų laukų ir gabenami 
prarajon!

vykių mūsų kariuomenė jau 
užtiko nemažai.

Keliose vietose 
riuomenė užtiko 
stovyklas, kuriose
nai lavonų, kurių dalis sude
ginti, o kiti gulėjo dar nesu
naikinti. Mūsų kariuomenės 
dalinių vadovybė tokiose vie
tose įsakė vietiniams vokie
čiams lavonus surinkti ir 
juos palaidoti.

Kai kur vokiečiai pasi
traukdami, bjauriausiai kan
kino belaisvius ir civilinius 
politinius belaisvius. Tūks
tančiai nužudyta.

Tautų Sąjungą, kurios tiks
las buvo spręsti tarptautinius 
ginčus ir saugoti taiką. Bet
gi, kaip žinome, ši sąjunga 
neturėjo priemonių privers
ti valstybes laikytis taikos ir 
todėl savo tikslo nepasiekė.

Dabar, prieš aštuonius mė
nesius Dumbarton Oaks su
važiavo keturių didžiųjų 
valstybių: Amerikos, Angli
jos, Kinijos ir Rusijos atsto
vai, kurie sudarė naują pla
ną pasaulio taikai laiduoti. 
Dumbarton Oaks konferenci
jos išdavoje dabar San Fran
cisco sušaukta Jungtinių 
Tautų konferencija, kuriai 
teks svarstyti keturių didžių
jų valstybių sudarytus pla
nus. Neabejojam, kad kai ku
rie planai bus priimti, kiti 
bus kritikuojami ir pataiso
mi, betgi nežiūrint kokie bus 
šios konferencijos tarimai, 
darbas toli gražu nebus baig
tas, nes visus konferencijos 
tarimus turi priimti ir pa
tvirtinti kiekvienos dalyvės 
valstybės vyriausybė ir sei
mai.

Pagal numatytą Dumbar
ton Oaks planą, naujasis 
Jungtinių Tautų taikos sau
gumo kūnas susidės iš pen
kių pagrindinių dalių: 1. Sau
gumo Tarybos, arba Centra- 
linio Vykdomojo Komiteto, 
kuriam bus 11 atstovų. Pen
kios vietos bus pastovios ir 
jas užims: Amerika, Angli
ja, Kinija, Rusija ir Prancū-

zija. Likusios šešios vietos 
bus laikinos arba keičiamos 
kas dveji metai.

2. Visumos posėdžio arba 
Visuotinio komiteto, kuriam 
priklausys visų dalyvaujan
čių valstybių atstovai.

3. Tarptautinio Teismo, ku
rio sudėtis dar galutinai ne
paruošta.

4. Kariško štabo komite
tas, kurį sudarys penkių di
džiųjų valstybių karinių šta
bų viršininkai.

5. Ekonominė ir Socialinė 
Taryba iš 18 narių, išrinktų 
visumos posėdžio.

Pastebėtina, kad Jaltos 
konferencijoje Rooseveltas ir 
Churchillis sutiko remti ru
sų reikalavimą duoti po vie
ną vietą Visumos posėdyje 
Ukrainai ir Baltgudijai. To
kiu būdu Rusija Visumos po
sėdyje gautų ne vieną, bet 
tris vietas. Žinoma, šitoks 
rusų reikalavimas sukėlė ne
mažai pasipiktinimo mažųjų 

! valstybių tarpe, kurios da
bar rūpinasi gauti didesnių 
teisių konferencijoje.

Šitokius ir daugybę kitų 
reikalų ir klausimų teks šiai 
San Francisco konferencijai 
išspręsti iki galutinai galima 
bus prieiti prie šiokio tokio 
konstruktyvaus darbo pasau
lio taikai laiduoti.

San Francisco konferenci
jos užsimojimai yra milžiniš
ki ir geri, bet kaip jie bus 
įvykdyti, tik ateitis parodys.

VAKARŲ-RYTŲ FRONTAI SUJUNGTI
vokiečiai pasakoja, kad Ber
lyno miesto centre nepapras
tas sumišimas. Negana, kad 
dieną ir naktį visur krinta 
armotų šoviniai ir bombos iš 
lėktuvų, patys vokiečiai tar- 
pusavyj mušasi.
Berlyno gatvėse dažnai vo
kiečių kareiviai užpuola 
apšaudo savo karininkus.

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 4 INSURANCE 
8656 85th St, Woodhaven 21, N. T.

(Prie Forest Parkway Stotie*)

Tel. Virginia 7 -1896

STagg 2-1454

F. GRAŽYS Ir SŪNUS 
n KONTRAKTORIAI
S Atlieka mūriniu namu sienų R- 

K lyginimą, plasterlavlma, šaligat- 
ss viii cementavima Ir kt darbus.

atstovai (adv. V. 
ifis, V. Kvetkus ir pik. 
jus) galės susisiekti 
Lais asmenimis, vieto- 

. konferencijos eigą, 
Kdfrreikalingus pareiški- 

Iranešinėti Amerikos
Tarybai apie konfe

ti įvykius, atidžiai bu- 
patarti ALT. dėl at-

Dfl^larbų.

.Įiiji teko peržvelgti Lie- 
.asiuntinybės išleistus 

ĮĮl’ balandžio mėnesių 
jfflius. Juose daug me-

293 MAUJER ST, 
BROOKLYN 8, N. Y.

'y.me numeryje labai 
<(iai atsakoma į Sum- 

10 lies redaguotos kny- 
i^fikslumus, kiek jie lie- 
gjtuvą. Paduodama iš-

Amerikos kariai išlaisvino 
tūkstančių tūkstančius be
laisvių Vokietijoje — karių 
ir civilių. Nacių stovyklose 
atrasta didžiausių baiseny
bių. Rasta tūkstančiai lavo
nų nukankintų belaisvių ir 
daugybė gyvų lavonų — dar 
gyvų žmonių, bet taip išvar
gintų, iškamuotų, kad jie jau 
negyvens.

Gen. Eisenhower pakvietė 
Kongreso ir spaudos atsto
vus atvykti vieton ir savom 
akim pamatyti, kokius žiau
rumus belaisviams naciai yra 
padarę. Nukankintųjų lavo
nus dabar laidoja patys vo
kiečiai. Labai daug kalinių 
naciai nužudė prieš pat ame
rikiečiams ateinant.

Nacių atlikti ir vykdomi 
žiaurumai nustelbia net ir ■
frontų žinias. Ir visa tai da
rosi dabar, 20-tame amžiu
je. Ir tokie „pasaulio gelbėto
jai” norėjo paimti Europos 
likimą į savo rankas net 
tūkstančiui metų!

Radijo žiniomis iš Mask
vos ir Londono, Jungtinių 
Amerikos Valstybių Pirmoji 
armija balandžio 24 d. susi
tiko su rusų maršalo Konievo 
vadovaujama Pirmąja ukrai
niečių armija 60 mylių į pie
tus nuo Berlyno, prie Elbos 
upės.

Tuo tarpu vokiečių radijas 
skelbia, kad Hitleris įsakė 
atitraukti dalį vokiečių ka
riuomenės iš vakarų ir siųsti 
ją ko greičiausiai ginti Ber
lyno. Tą pačią dieną Liuk
semburgo ir Paryžiaus radi
jai paskelbė, kad Berlynas 
rusų jau visai apsuptas ir jo 
galutinas paėmimas yra tik 
valandų klausimas.

Sakoma, kad dar iki šios 
savaitės pabaigos visas va
karų frontas bus sujungtas 
su rytų frontu nuo šiaurės tu. Petain 
iki pietinės Vokietijos.

Žiniomis iš Paryžiaus, gen. 
Patton šarvuotos divizijos 
smarkiai veržiasi į Bavariją, 
kur yra pagarsėjusi Hitlerio 
tvirtovė Berchtesgadene. Ke
lios Pattono šarvuotos kolo
nos žygiuoja Miuncheno ir savų ar amerikiečių. Tai nu- 
Austrijos sienos linkui. įstatyta pagal liudininkų pa-

Paimti į nelaisvę Berlyne sakojimus.

Amerikos Kariai 
Iki Elbos

Šiomis dienomis paaiškėjo, 
“i kad Jungtinių Amerikos 

Valstybių, Didžiosios Brita-
• o i nijos ir Rusijos susitarta,i. Sako, kad , JJ' Irn ri Itin T-l i Iro viiii z-x-wi \ f r~\

Maršalas Petain 
Bus Teisiamas

ir

žiniomis iš Paryžiaus, Vy
riausias Prancūzijos teismas 
paskelbė, kad gegužės 17 d. 
maršalas Petain turi pasiro
dyti aukščiausiam teisme, 
kur jis bus teisiamas už ben
dradarbiavimą vokiečiams 
Prancūzijos okupacijos me- 

_i jau grįžo Pran- 
Įcūzijon per Šveicariją. Jam 
jau 89 metai. Jis pats pasi
davė Prancūzų valdžiai.

Japonai būdami Naujoj 
Gvinėjoj, neturėdami ką val
gyti, maitinosi žmogiena —

CHURCHILL APIE KAB Ą SU JAPONAIS
Pereitos savaitės pabaigo

je, kalbėdamas Bristolyje, 
Anglijoje, Didžiosios Brita
nijos ministeris pirmininkas 
Churchillis pareiškė, kad ka
ras Europoje jau artinasi ga
lo ir netrukus reikia laukti 
mūsų karo vadovybių prane
šimo, kad darbas, kuris jiems 
buvo pavestas, jau atliktas ir 
vokiečių kariuomenė nugalė
ta.

„Mes netrukus būsime prie 
Baltijos jūrų”, pareiškė 
Churchill, bet ragino susilai
kyti nuo per didelio džiaugs
mo ir entuziazmo, nes Angli
jos laukia kitas žygis pirmyn,

i t-' - -- -'-iŪitĄ-- 'į.

AM. LIETUVIŲ TARYBOS ATSTOVYBE 
SAN FRANCISCO KONFERENCIJOJE

kad alijantų kariuomenė Vo
kietijoje eis tiktai iki Elbos 

jupės, o už Elbos upės visą 
likusią Vokietijos dalį oku
puos Rusijos kariuomenė.

Apie šį susitarimą tarp 
Alijantų kariuomenių vado-, 
vybių pareiškė Eisenhowerio 
štabo viršininkas gen. Įeit. 
W. B. Smith, kuris tarp kit
ko pridūrė, kad šitas susita
rimas tarp alijantų karo va
dovybių yra grynai karinio 
pobūdžio ir neturi nieko ben
dro su politika. Politiniai 
alijantų reikalai ir proble
mos sprendžiamos alijantų 
vyriausybių.

būtent, prieš Japoniją Toli
muose Rytuose. Esą Japoni
jos nugalėjimas turi būti vi
siškas ir neabejotinas, tik 
tuomet viso pasaulio valsty
bės galės sueiti ir sudaryti 
vieną bendrą pasaulio saugu
mo organizaciją.

Iš Churchillio kalbos tono, 
atrodė, kad jis rengiasi pasi
traukti iš vyriausybės vado
vybės. Kai kurie spėlioja, kad 
tas gali įvykti tuoj po Vokie
tijos nugalėjimo, o vėliausia, 
po Japonijos galutino nuga
lėjimo. Pačioje Anglijoje 
spėliojama, kad Churchillis 
kitų rinkimų Anglijoje nelai
mės. i

Molotovas Atvyko
Bal. 22 d. Amerikos trans-1 

portiniu lėktuvu iš Maskvos 
į Washingtoną atskrido Ru
sijos užsienių reikalų komi
saras Molotovas. Tą pačią 
dieną jis aplankė mūsų Vals
tybės sekretorių Stettinius, o 
pirmadienį lankėsi pas prezi
dentą Trumaną.

Tarp kitko Molotovas Wa
shingtone tarėsi su Anglijos 
užsienių reikalų ministeriu 
Edenu ir Valstybės sekreto
rium Stettinius Lenkijos rei
kalais. Tais pačiais reikalais 
kalbėjo ir su prezidentu Tru- 
manu.

Apie savo pasikalbėjimus 
su Amerikos ir Anglijos pa
reigūnais Molotovas pasiuntė 
pranešimą Stalinui į Maskvą. 
Bal. 24 d. Molotovas išvyko 
į San Francisco.

Žiniomis iš Paryžiaus, per 
balandžio mėnesį alijantai 
paėmė į nelaisvę daugiau 
kaip vieną milijoną vokiečių 
karių.

Pildydamas savo ankstyvesnį nusistatymą, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomasai Komitetas savo š. m. ba
landžio 18 d. posėdy galutinai nusprendė siųsti specialę de
legaciją į Tarptautinę Saugumo ir Tarptautinės Organizaci
jos Konferenciją San Francisco.

Delegaciją sudaro: adv. WILLIAM F. LAUKAITIS 
(SLA Prez.), WILLIAM T. KVETKAS (SLRKA Sekr.), ir 
pulk. KAZYS V. GRINIUS. Pastarasis be to atstovaus ir 
Lietuvių Tautinę Tarybą (Lietuvos piliečių sąjungą). De
legacijos spokesman’u sutiko būti p. Laukaitis. Delegacija 
vyksta šiomis dienomis.

Valstybės Departamentas specialiai akreditavo Lietu
vių Amerikiečių Informacijos Centro sekretorę, p-lę MA
RIJONĄ KIŽYTĘ, kaipo korespondentę. Ji jau išvyko (ba
landžio 23 d.) lėktuvu, ir per Informacijos Centrą infor
muos mūsų spaudą visais mums rūpimais klausimais. Ji 
galės dalyvauti visuose posėdžiuose, kur tik bus spaudos 
atstovai.

Informacijos Centro direktorius adv. K. R. Jurgėla ku
riam laikui pasilieka New Yorke.

Apie delegacijos siuntimą Amerikos Lietuvių Taryba 
išsiuntinėjo spaudai tokį pareiškimą:

Amerikos Lietuvių Taryba siunčia į San Francisco 
konferenciją savo delegatus: ADV. WILLIAM F. LAUKAI
TI, p. WILLIAM T. KVETKĄ ir PULK. K. GRINIŲ.

Šie trys asmenys yra plačiai visuomenei žinomi ir pa
sitikimi veikėjai. William F. Laukaitis yra S. L. A. pirmi
ninkas, ALT vicepirmininkas ir ALT Politinės Komisijos 
pirmininkas. William T. Kvetkas yra L.R.K.S.A. centro 
sekretorius, ALT. iždo globėjas ir ALT Politinės Komisijos 
vicepirmininkas. Pulkininkas K. Grinius yra Lietuvių Tau
tinės Tarybos pirmininkas, „Lithuanian Bulletin” red. ir 
LAIC direkcijos narys.

Vyriausias delegacijos uždavinys bus pateikti Ameri
kos Lietuviij Tarybos sumanymus konferencijos dalyviams 
ir ypatingai painformuoti juos apie Lietuvą. Šituo tikslu 
yra paruoštas ir specialus memorandumas visų pakviestų 
į konferenciją valstybių atstovams. To memorandumo ko
pijos dar prieš konferenciją buvo įteiktos J. A. V. prezi
dentui ir jo įgaliotiems oficialiems delegatams.

San Francisco konferencija, kaip jau žinoma, nespręs 
atskirų tautų likimo ir nenustatinės valstybių sienų. Jos 
tikslas — įsteigti Pasaulio Taikos Organizaciją, kad visos 
tautos, didelės ir mažos, būtų apsaugotos nuo agresorių. 
Nuo to, kaip jai pavyks šitas tikslas pasiekti, priklauso vi
sos žmonijos — ir taip pat mūsų gimtojo krašto, Lietuvos 
— ateitis.

Todėl mes esame tikri, kad mes išreiškiame Amerikos 
lietuvių jausmą, linkėdami San Francisco konferencijai ge
riausio pasisekimo, — tuo pačiu laiku pasitikėdami, kad 
ALT įgaliotinių atsilankymas San Francisce ir mūsų raš
tas konferencijos dalyviams bus kukli įnaša į šitą svarbų 
visai žmonijai darbą.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
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MAŽŲJŲ TAUTŲ SAUGUMAS

Prezidentas Trumanas savo kalboje prieš Atstovų Rū
mus ir Senatą pasakė žodžius, kurie yra pagrindinės reikš
mės tarptautiniam ateities gyvenimui.

Jis pareiškė: „Didžiųjų valstybių atsakomybė yra tar
nauti, o ne dominuoti pasauliui”.

Ligšioliniai tarptautinės politikos žygiai ir planai bu
vo daromi taip, lyg visi negerumai kiltų iš mažų tautų, o ne 
iš didžiųjų.

Iš tikrųjų gi, išskyrus Jungtines Valstybes ir Kiniją, 
vargiai ar berasime kurią kitą didžiąją valstybę tiesiogiai 
ar netiesiogiai nepadėjus Hitleriui įpūsti šią pasaulio ka
tastrofą.

Anglija ir Prancūzija nagus prikišo Miunchene ir savo 
ankstesniu nepasiruošimu, kuris naciškai Vokietijai buvo 
kaip aliejus ant ugnies.

Sovietų Sąjunga šio karo pradžioje buvo drauge su Hit
leriu tiesioginė užpuolike prieš Lenkiją, Suomiją, Baltijos 
valstybes. Stalinas ir Hitleris tada važiavo tame pačiam 
vežime.

Italija gi ir Japonija su Vokietija buvo sudariusios gar
saus atminimo ašį šios žemės rutuliui dominuoti.

Štai visai nesena kai kurių didžiųjų praeitis. Ji toli 
gražu nėra maloni, žiūrint teisingumo ir demokratijos aki
mis. Ir ne vienas tų didžiųjų savo nuodėmę šiandien atper
ka skaudžia kaina — geriausių savo sūnų gyvybės auka, 
milijonais kruvinų aukų.

Kilus karui, Vokietijos pusėj atsirado vos keletas mažų
jų tautų. Jei kai kurias mažesnes valstybes matėm su Vo
kietija, tai ši padėtis dar nerodo laisvos jų valios: kai ku
rios jų per smurtą buvo prikergtos prie nacių vežimo.

Eilė mažųjų Europos valstybių tapo Hitlerio agresijos 
aukomis. Atsiminkime — jos buvo vienos iš didžiųjų vals
tybių grobis.

Nepaisant, kad Norvegijoje, Olandijoje, Graikijoje, Lie
tuvoje, Lenkijoje ir kituose mažesniuose kraštuose Gesta
po siautėjo, demokratijos neturėjo ištikimesnių sau draugų 
ir laisvės kovotojų, kaip šios mažos šalys. Ir jos nesvyruo- 

’damos stojo demokratijų pusėje dar tomis dienomis, kada 
Prancūzija buvo parblokšta, kada Anglija matė savo juo
džiausias dienas ir kada vokiečių tankai buvo pasiekę Mask
vos priemiesčius ir Volgos krantus.

Mažoms valstybėms netrūko drąsos ir ištikimybės sa
vo idealams, — visų tautų laisvės idealams, kai smurtas ir 
brutali jėga buvo aukščiausiai iškėlę savo triuškinančią 
kumščią.

Nežiūrint to, atsidėkojimas mažiesiems kraštams lig- 
šiol nebuvo nei teisingas, nei džentelmeniškas. Už visą jų 
ištikimybę ir laisvės kovą didieji iš aukšto tartum pasakė: 
na, jūs ten nekelkit triukšmo dėl kažkokių savo teisių...

Kitiems mažesniems kraštams yra dar blogiau: ne vie
nos valstybės Europoje ateitis nėra tikra. Lenkija pusiau 
padalinta. Lietuvoje siaučia Hitlerio-Stalino 1939 metų su
tarties kruvinas palikimas. Be Maskvos, niekas nežino, kas 
darosi Balkanuose ir kokia tų šalių ateitis. Galimas daik
tas, kad po tylos uždanga ten vykdoma tokia pat agresija ir 
neteisybė, kokią savo laiku vykdė Hitleris jo užimtose ma
žesnėse valstybėse.

Ateičiai rengiami tarptautiniai planai ligšiol niekuo 
negarantavo mažųjų tautų saugumo ir laisvės.

Pagal dabartinius planus, nėra numatyta jokios baus
mės didiesiems už agresiją ir jokios galimybės sulaikyti 
kurio didžiojo agresiją, nes didžiajam duodama veto teisė.

Dabartiniai planai neapsaugoja nei mažųjų tautų nei 
iš viso pasaulio nuo agresijos. Jeigu kuris didysis įsigeis 
pavergti mažuosius savo kaimynus, tai niekas negalės jo 
sutrukdyti numatomos saugumo organizacijos tvarka.

Antra vertus, didieji gali įtraukti mažuosius į gink
luotą konfliktą prieš mažųjų valią, kadangi visi didieji ga
li sutartinai rasti tokį atsitikimą, kuriam išspręsti reikės 
ginklo ir kuriame privalės dalyvauti visos Jungtinės Tau
tos.

Padėtis yra tokia: jei didysis smaugs savo mažąjį kai
myną, tai mažasis jokios pagalbos neprisišauks iš saugumo 
organizacijos. Bet jei kas didžiajam užlips ant kojos piršto, 
tada mažasis, nori nenori, gali būti įtrauktas į sąmyšį ir 
konfliktą.

Šią skriaudą mažiesiems pastebėjo Amerikos visuo
menė ir kiti kraštai. Apie tai savo žodį pasakė Amerikos 
vyskupai. Apie šį netikslumą kalbėjo net ir kai kurie Jug- 
tinių Valstybių delegacijos į San Francisco nariai.

Visų tų reiškinių akivaizdoj Amerikoje buvo prieita 
išvados, kad būsimos saugumo organizacijos rėmai turės 
būti pertvarkyti mažesnėms tautoms palankesne prasme.

Prezidento Trumano žodžiai reiškia naujos tarptauti
nės politikos pradžią.

R.

Nauja Knyga
Už Lietuvą

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

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

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

| spausdinta.

VOKIEČIŲ OKUPACIJA LIETUVOJE 
-------------•------------ 

Rašo DR. K. PAKŠTAS

1. Pirmosios Rusų Okupacijos 
Galas

1940 m. birželio vidury ru
sai užėmė Lietuvą, pasinau
dodami Vokietijos pritarimu. 
Bet pilno pasitikėjimo vokiš
ku kaimynu pas rusus, ma
tyti, nebuvo. Tik tuo būdu 
galima būtų aiškinti tą fak
tą, kad vos įžengę Lietuvon 
rusai tuoj pradėjo Vokieti
jos pasieny statyti sutvirti
nimus ir kitokius pasiruoši
mus prie karo. Tai mes žino
me iš Lietuvos pasienio gy
ventojų, kurių keletas gavo 
progos atvykti Amerikon.

Lietuvos jaunimas beveik 
ištisus rusų okupacijos me
tus, eidamas šimto metų tra
dicija, ruošėsi išsilaisvinti iš 
okupantų, kurių papročiai, 
kultūra ir politinis vergišku
mas lietuviams buvo nepap
rastai keisti ir nepriimtini. 
Jaunų vyrų organizavimas 
laisvės revoliucijai ėjo ypa
tingai slaptai. Tenka stebė
tis, kad sukilėlių štabo narių 
niekas neišdavė rusams. Kai 
tik pasigirdo per radiją pir
mos žinios apie naują karą 
tarp vokiečių ir rusų, visa 
Lietuva negirdėtai vieningai 
sukilo.

Sukilime dalyvavo 6,000 
lietuvių kareivių Sovietų ar
mijoj, 35,000 organizuotų 
partizanų ir 90,000 beveik ne
organizuotų partizanų ma
žesniuose miesteliuose, viso 
131,000. Didžiausi mūšiai bu
vo Kaune birželio 22-23 d., 
kur lietuviai nustojo 3,000 
užmuštais ir daug daugiau 
sužeistais. Per vieną savai
tę beveik visi Lietuvos kam
pai apsivalė nuo bolševikų.

Antroje sukilimo dienoje 
jau prabilo per radiją nauja 
Lietuvos valdžia su labai po
puliariu visose grupėse rašy
toju ir literatūros profeso
rium p. Juozu Ambrazevi
čium priešaky, ši valdžia tuo
jau paskelbė pilnos nepri
klausomybės atstatymą. A- 
tėję vokiečiai pradžioje ban
dė kiek flirtuoti su nauja Lie
tuvos valdžia, bet ši pareika
lavo pripažinti Lietuvos ne
priklausomybę. O tai buvo 
priešinga Vokietijos planams 
Rytuose. Kas savaitę mažin
dami naujos valdžios galią, 
vokiečiai per septynias savai
tes privertė Lietuvos valdžią 
prasišalinti iš savo posto. 
Tad politiški sukilimo rezul
tatai buvo menki: nepapras
tai herojiškose kovose lietu
viai parodė pasauliui savo 
begalinę meilę nepriklauso
mai tėvynei ir neapykantą 
rusų nacionalistiniam bolše
vizmui, bet laimėta nepri
klausomybė vėl turėjo pa
skęsti milžiniškose vokiečių 
armijos bangose. Aiški suki
limo nauda buvo gal tik ta, 
kad jis spėjo laikinai išgel
bėti nuo išgriovimo Kauną ir 
Vilnių ir nuo likvidacijos 
daug tūkstančių geriausių 
šalies piliečių, o sukilę dar
bininkai neleido rusams išga
benti Lietuvos fabrikų. Ru- * 
sai turėjo apleisti savo įsi
tvirtinimus dideliu skubotu-' 
mu ir todėl nebeturėjo laiko j 
sulikviduoti visos inteligen
tijos, be kurios šalies atsta
tymas ir pažanga būtų nebe
galima.

2. Vokiečių Okupacijos 
Pirmasai Periodas

Vokiečių okupaciją Lietu
voje pridera padalinti į tris 
bent kiek skirtingus perio
dus. Pirmąjį periodą pritik
tų pavadinti flirtu iš baimės. 
Šis periodas tęsėsi nuo birže
lio 24 d. beveik iki rugpiūčio 
10 d. 1941 m. Po labai didelių 
nuostolių sukilime prieš ru
sus, lietuviai pristigo jėgų 
tuoj ir smarkiai pasipriešin
ti vokiškai okupacijai. Įžen
gę į Kauną, vokiečiai jau ra
do naują koalicinę Lietuvos 
valdžią su prof. J. Ambraze
vičium prieky. Vokiečiai tiks- j

liai dar nežinojo, kas jų lau
kia Rusijos gilumoje. Todėl 
jie tarsi vengė labai aštriai 
susikirsti su lietuviais savo 
fronto užpakaly. O gal būt 
jie net projektavo Lietuvoje 
sudaryti panašią į Danijos 
okupaciją. Kaip rusams, taip 
ir vokiečiams kai kada tokios 
okupacijos pavyzdžiai esti 
reikalingi propagandos tiks
lams. Tačiau Danijos pavyz
dys nebuvo pritaikintas Lie
tuvai.

Vokiečiai palengva nugink
lavo ir taip menkai ginkluo
tus Lietuvos sukilėlius. Jie 
kasdien siaurino po truputį 
Ambrazevičiaus vyriausybės 
veiksmus. Bet lietuviams rū
pėjo išsaugoti ko daugiau gy
vybių, nes mažos nelabai veis- 
lios tautos negali be saiko 
mirtin stumti savo piliečius. 
Rusų, kiniečių ir kitų pasa
kiškai veislingų tautų pavyz
dys skaudu būtų taikinti ma
žai lietuvių tautai. Taigi 
abiem šalim, matomai, susi
darė aplinkybės bent kiek 
paflirtuoti iš baimės ir ne
tikro rytojaus. Bet rugpiūčio 
pirmoje savaitėje vokiečiai 
pareikalavo iš Ambrazevi
čiaus vyriausybės tokios pat 
paklusnybės, kaip iš Hachos 
ir Quislingo, kaip Maskva ga
vo iš Paleckio ir Bieruto. 
Lietuviai aiškiai suprato, kad 
jie vėl nustoja savo nepri
klausomybės. Tad Ambraze
vičiaus vyriausybė atsisakė 
pažeminančias sąlygas pri- 

limti ir rezignavo.

3. Antrasai Periodas
Tai prasidėjo 1941 m. rug

piūčio apie 10 d., nuolat di
dėjant Gestapo agentų tink
lui Lietuvoje. Pirmus apie 
šešius mėnesius Lietuvą val
dė vokiečių armijos autori
tetai. Jų metodų' Šiurkštumas 

'priminė 1915-1918 m. vokie
čių okupacinę priespaudą. 
Bet būta ir skirtumų. Mat, 
1915 m. maža buvo.Lietuvoj 

■ inteligentijos, o dabar jos jau 
buvo labai daug, ne šimtai, 
bet tūkstančiai. Be to, eili
nis Lietuvos ūkininkas ir 
darbininkas per 20 nepriklau
somybės metų spėjo pasiekti 
gana aukštą kultūrinį lygį, 
įgijo nelyginamai daugiau 
pasitikėjimo savo jėgomis ir 
patriotizmo. Nežiūrint masi
nių deportacijų į Rusijos kon
centracijos lagerius, vis dėl
to Lietuvoje dar liko labai 
daug aukštai kultūringų žmo
nių. Tūkstančiai buvo baigę 
universitetus, dešimtys tūks
tančių baigė gimnazijas ar
ba kolegijas. Daugumas kai
miečių galvojo visai moder
niai. Tarp tokių gyventojų 
vokiečiai turėjo elgtis kiek 
labiau apgalvotai ir gudriai. 
Paprasto žiaurumo čia nepa
kanka. Reikia griebtis ir 
gudrybių ir atsargiai plėsti 

1 priespaudos tinklą.
Palikdami kultūrinį gyve

nimą kiek nuošaliau, vokie
čiai per savo Gestapo ir visą 
administraciją paėmė pilną 
viso ekonominio gyvenimo 
kontrolę. Visi Lietuvos tur
tai tapo pajungti vokiškai 
karo mašinai. Jie paėmė Lie
tuvos kooperatyvus, bankus, 
sukonfiskavo žydų turtus, 
paėmė savo nuosavybėn vi
sus geresnius ūkius. Jų elge
sys buvo labai panašus į bol
ševikų elgesį. Rusai viską 
darė savo naudai vardan na- 
cianalbolševizmo, ogi vokie
čiai taipgi tik savo naudai 
vardan lygiai „kilnaus idea
lo” — nacionalsocializmo. O 
lietuviai turėjo virsti prole
tarais, beturčiais ir beda
liais.

Tačiau kultūros ir religi
jos srity vokiečiai toleravo 
keletą mažmažių, kurių bol
ševikai negalėjo pakęsti. Vo
kiečiai pradėjo transliuoti ka
tedros pamaldas, leido spaus-' 
dinti evangelijas, lietuvių 
kalbos žodyną ir keletą kitų

vą, kurią rusai buvo griežtai 
uždraudę.
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dėl darbotvarkės papildy^ (duoklės) ...............................
bei sumanymai ateities Mich 
bams tobulinti, bus mielai^ , ^onn 
tiekti konferencijai svanz^
ti. Sumanymus pageidauŲ^-------  “ ~

^ekvieZ^draugiją ||| MENAMI RUSIJC 
prašoma ir raginama išrii ---------
savo atstovus šioje koi ^die- apie pusę milijono ve 

gyventojams išreikšti savo rencUe dalyvauti. Rer^nsai kurtos norėjo tuoja. 
valią demokratiškais rinku Jai tikisi kad organW bent, darbams j Rusi

! rinks no 1 atstovą nuo r į. vos spe]US išgabeni 
įiją. 70.000, alijantai apie 

žinojo ir užprotestave
I Kiekvienas darbas rei^ Pa' 1^] įg Rumunijos ( 
Jauja lėšų. Politinė akcijom vokiečių j Rusiją ne 

nelygioje kovoje už savo^p ma- ą išgabenta’išaugo 
grindines teises prieš irfįjj dabar. Rusi- riverstinie] 
nalistinius pasikėsinimus bams Panašiai atsįti 
yra ypatingai sunki ir rd įe 4Q () vokieči 
Imga musų gausios ir sti n 7, . & b — Besarabijos gyvento-bios paramos. J

Informacijos Centras & 
išleido, ir ruošia spaudai dA 
giau, naudingų leidinių iri W 
formuoja pasaulį apie mjV| 
nusistatymą. Informacini 
Centro išlaikymas ir Am|#

■ kos Lietuvių Delegacijos 
Francisco Konferencijoje^ 
rėmimas yra šiuo metu pa 
svarbieji mūsų paramos .‘Lj|(onlj 
kalingi darbai. Todėl Ta1' . 
ba, kviesdama jus dalyve11^11/ 

____ ! š. m. gegužės 20 d. konfeį^ 
Pranas 1 ei j oje, prašo visas organize^2 - I • • i • • i .< i

Hotel Pennsylvania Roof
Garden salėje, 7th Ave ir 33

■ St., New York, N. Y., šaukia
ma New Yorko ir New Jersey

rio 16-tą. Ir dėl tos nepaklus- Lietuvių Organizacijų konfe-
rencija. Paskiri veikėjai irgi 
yra mielai raginami dalyvau- 

I ti. a
Konferencija paminės Lie-

nybės vokiečiai labai nesijau
dino. Bet 1943 m. vasario mė
nesį vokiečiams labai pritrū
ko kareivių po daugelio nepa
sisekimų visuose frontuose, tuvos Steigiamojo Seimo su-
Ir jie apskaičiavo, kad Lie- kaktį, nes gegužės 15 d. suei- 
tuvoje jie galėtų gauti iki na lygiai 25 metai nuo to Sei- 
250,000 kariško amžiaus vy- j mo susirinkimo. Steigiamasis
rų bei 4,000 išmokslintų ka
rininkų. Vokiečiai norėjo, kad 
bent dalis tų jėgų stotų į vo
kišką armiją savanoriais. 
Bet iš to noro nieko neišėjo, 
niekas jų armijon nestojo. 
1943 m. bal. 5 d. jie sušaukė 
Lietuvos veikėjų konferenci
ją. Bet joje nedalyvavo nė 
vienas žymios partijos lyde- 

j ris, o atvykę dalyviai kalbėjo į Lietuva pasiskelbė demokra- 
išsisukinėdami. Vokiečiai 
manė, kad ši konferencija la
bai pagelbės jų mobilizacijos 
planui. Tačiau kvislingų ne
atsirado : Lietuvos lyderiai 
nepasirašė vokiečių mobili
zacijos plano.

Nesulaukę paramos iš in
teligentijos, vokiečiai vieni 
pradėjo savo sumanytą planą 
vykdyti, gaudyti jaunus vy- 

, rus bažnyčiose ir gatvėse. 
.Studentai iš universitetų bė- 
jgo į miškus ir pradėjo orga- 
j nizuoti partizanus.
i Lietuvių pasipriešinimas 
i mobilizacijai įsiutino vokie
čius, užgavo jų puikybę. Jie 
nustojo nervų ir pradėjo van
dališkai naikinti lietuvių kul
tūrinius turtus ir įstaigas. 
Jie uždarinėjo universitetus, 
aukštąsias mokyklas, naiki
no laboratorijas, vogė bran- 

'genybes iš muziejų ir biblio
tekų. Didžiausio barbarišku-

Seimas pirmą sykį ilgoje Lie
tuvos istorijoje leido visiems

...... rinks po 1 atstovą nuo.-^n mais su visuotiniu, lygiu ii : ~ 7 , ,/žįT). . , . . .’ 10 narių, ir prašo atsU011!islaptu balsavimu ir su pro- -J , .... , . . m 1. i vardus is anksto pranešt^porcijme atstovybe. Tai bu-' 
vo pirmasis Lietuvos žmonių 
politinio pribrendimo kvoti- ]k Lietuvos žmonėni,^ 
mas. Ir jie kvotimus išlaikė. „„Ji. apie lOO.tKM

tine Respublika su Steigia
mojo Seimo priimta Konsti
tucija, ir buvo priimtas di
džiosios žemės reformos įsta
tymas, tuo pačiu buvo at- 
steigtas socialis teisingumas.

Prof. Kazys Pakštas yra 
pakviestas apibudinti Stei
giamojo Seimo darbus spe- 
cialėje paskaitoje.

Be to, atsakingieji mums 
visiems rūpimų ir mūsų vi
sų dirbamų bei remiamų dar
bų prižiūrėtojai padarys pra
nešimus ir atsakinės paklau
simus. Kviesti pranešėjai 
1) Karo bonų ir Raudonojo 
Kryžiaus akcija — Į 
Bajoras; 2) Lietuvos žmonių jas ir paskirus narius-veįjjj 
šalpos ir National War Fund jus aukoti šiems svarbi^GARBEl. 
akcija — Juozas Laučka; 3) darbams — pagal išgalę, 
Lietuvos žmonių sunki kova reikalas yra be galo dide^^os, 
už pagrindines politines ir Iš anksto Jums reiškiame 
žmogaus teises, už nepriklau- dėką už palankumą, ir......
somybės atsteigimą — In
formacijos Centro vedėjas j e.

Mikolajczyk 
Jaltos Sprend
Londonas. — Buvę 

jos vyriausybės iš 
ministeris pinnininl 
nislaw Mikolajczyk 
vaitės pradžioje ofic 
skelbė, kad jis pilu 
ka su Jaltos konf 
nutarimu sudaryti 
Lenkijos vyriausybę 
mų Liubline ir Lon 
kų vyriausybių.

name i19 Ta proga jis pare 
ą irlauSniT pagrindinę Lenkijos

me atsilankant konferenc. , turi remtis ant gei 
| ao pamaldų jos Rusijos santyki

mo jie pasiekė, kai sudaužė Kostas Jurgela. Taipgi yra New Yorko Lietuvių Tai
Vilniaus Universiteto medici
nos laboratorijas ir senovinių

'dainų plokšteles ir sunaikino įt°nU bulvių; 70,000 tonų kie- 
I dar nespausdintą lietuvių žo- n^saro (1}ard3 fodde^ ;
1 dyno medžiagą, kurią per 40 
I metų rinko žymiausi šalies 
kalbininkai.

Nors lietuvių neapykanta 
rusų barbariškumams buvo 
labai stipri, bet tai nei kiek 
jų nepalenkė vokiškos kultū- 

I ros pusėn. Lietuvos mokyto
jai ir visa katalikų dvasiški- 
ja neįsileido nacizmo doktri
nų nei mokyklon, nei bažny
čion. Nežiūrint didžiausių pa
vojų ir nesulaukiant iš de
mokratijų nei moralinės pa
ramos, lietuvių tauta ir vie
na, visų apleista, dviejų to
talitarizmų užpulta ir mirti
nai naikinama, vis dėlto ne
pasidavė ir kukliomis savo jė
gomis bei didžiausiomis au
komis kovojo už tikrąją lais
vę, nepriklausomybę, nesu
terštą totalitarizmais ir rasi
ne neapykanta.

5. Materialiniai Okupacijos 
Nuostoliai

Apie vokiečių okupacijos 
padarytus Lietuvai materia
linius nuostolius šiuo metu 
tikslių žinių dar negalime 
gauti: tik žymiai vėliau jos 
pradės išlysti per cenzūros ir 
paslapčių tankų koštuvą. 
Kaip ir 1914-18 m. kare, taip 
ir dabar nuo vokiečių labiau
sia nukentėjo Lietuvos miš
kai ir gyvulių ūkis. Manoma, 
kad iki 1944 m. vasaros vo
kiečiai spėjo iškirsti savo rei
kalams apie 25% visų Lietu
vos miškų ir sunaudoti apie 
40% jos galvijų, arklių ir 
kiaulių. Gyvulių ūkis jau bu
vo nustojęs apie 20% savo 
vertės per pirmus Sovietų 
okupacijos metus, taigi da
bar labai Lietuva skurdžiai 
verčiasi tik su 40% savo gy
vulininkystės. Avių skaičius 
tik truputį sumažėjo, nes vo
kiečiai jų pasigailėjo, tragiš
kai reikalaudami vilnų. Pir
mais išnaudojimo metais 
(1941-42) vokiečiai apskai
čiavo gali iš Lietuvos gauti: 
150,000 tonų grūdų; 250,000

10,000 tonų šiaudų; 70,000 
tonų mėsos; 14,000 tonų 
sviesto ir didelius kiekius 
kiaušinių, linų, medžio ir ki
tų žaliavų.

Derlingi pasitaikė metai, 
vokiečių organizuotumas ir 
mokėjimas viską žiauriai iš
spausti verčia mus manyti, 
kad iš Lietuvos jie išlupo kas
met žymiai didesnius maisto 
kiekius, negu aukščiau pa
duoti skaičiai.

Nekęsdami bolševikiškų 
metodų, Baltijos Valstybių 
gyventojai labiausia laukė, 
kad vokiečiai panaikins So
vietų įvestą 1940-41 m. kolek
tyvizaciją, kurią lietuviai lai
ko gudriai užmaskuotą va
gyste. Bet reprivatizacijos į- 
vedimą vokiečiai pažadėjo tik 
tiems, kurių šeimos nariai 
įstos vokiečių karo ar darbo 
tarnybon. Kadangi iki 1944 
m. birželio 22 d. rusų fron
tas buvo dar toli nuo Lietu
vos (į rytus nuo Vitebsko, 
Oršos, Mogilevo), tai lietu
viai mažiau bauginosi bolše
vikų ir nesutiko kariauti 
prieš juos toli už Lietuvos 
ribų, šį nusistatymą vykdy
dami, lietuviai labai sėkmin
gai boikotavo karinę ir dar
bo tarnybą. Todėl reprivati
zacijos malonių lietuviai ne
daug tegavo: iki 1944 m. bir
želio 25 d. vokiečiai repriva- 
tizavo nuosavybių Estijoj 
92%, Latvijoj 90%, o Lietu-' 
voje tik kelis šimtus ūkių.

6. Kultūriniai Nuostoliai
Karo metu Lietuvos kultū

rinis gyvenimas yra visai ap
miręs. Rusų sulikviduotų 
6,600 organizacijų vokiečiai 
nebeleido atgaivinti. Vokie
čių kontrolėje ėjo tik 12 laik
raščių, bet juose lietuviams 
nebuvo leidžiama pasisakyti 
savo tikrųjų norų. Todėl iš
sivystė slapta pogrindžio 
spauda. Ji susidėjo iš septy
nių labai paplitusių laikraš
čių, kurie dideliu smarkumu

s, d visus 
ns ir Rė- 

:Uai 7:30 vai. Japonai T 
Naują Ginstoja už savo šalies tek, 

nepriklausomybę ir mic-^t6'™a' 
iškeldavo rusų ir vokiė^R^os 
okupacijos žiaurumus. afiHih savajtę iš m

Lietuvos politinei veik31®™'tas pranešimas, 1 
vadovavo Lietuvos IšlaisvI^ džiurijoje japonai ] 
mo Komitetas, į kurį lietui laiku gamina ti 
žiūri kaip į savo slaptą lipTias, naujų ginklų — sa 
džią. šiame Komitete dareVisus skrajojančias tor] 
vavo keturios žymesnės jj|h|gtojUs rias vairuoja viena 
n.iau. ... buvusios Paj^&aia mal- Lakūnas įsodi 
(krikscionys demokratai,E“ t
cialdemokratai, liaudininT" , . V ■ ,,
tautininkai) ir dvi naujaiF^oaztaa- J J
sidariusios politinės grupėm: , H 
Taigi, lietuvių tarpe k^ollūsy £ įmyliu8 
metu nėra Letuvoie opoztjjd , Jw
jos, nes visos partijos J^iam 3 greicJu Puo a pozicijoj ir visos siekią'” su lakunu pa 
paties tikslo: atgauti pi~.J *[’ iaPpnll nu( 
rastą nepriklausomybę ,as turLbutl.s"?»
laisvę, kovoti prieš vokiei/noma, zuna ir lai 
ir rusu imperializmą LieP®' torpeda savyje tur 
voje. r4 20 dienos rų sprogstamos r

Kiek šis lietuvių pasiryš aT0 ^n' 
mas yra stiprus, galiu a^es'1, 
spręsti ir iš to fakto, kad ^FATHERS 
gūžės mėn. (1944 m.) visi ^Francis 
lietuviškų batalijonų sukjilliK, 
prieš vokiečius, kuomet fi>-------
bandė tuos batalijonus 
poruoti į vokiečių armiją 'p , » .y 
siųsti juos į nelietuviškre LlCtUVRl 1
frontus. Ypatingai krūvį ___
mūšiai prieš vokiečius bm®0)l AMERIKOS LIETUVIŲ 
Marijampolėje, kur stovė^OSINFORMACIJOS CENTRĄ, 
1,800 kareivių ir 1,200 kad^^... , 
tų mokykla Is slaptos^ 
spaudos ir is pabėgusių pi,
grindžio atstovų Švedijon Šį lapelį, ir pasiųskite kartu 
noma, kad Lietuvos žmonr^R Tarybos Centrui: 
nusistatymas toks pat kaj.
ir Lenkijoj bei Čekoslovak^AMVi AMERICAN COUNCU 
joj: jie pasiryžę kovoti pri 
bet kurį jų nepriklausomyb
priešą ir niekas iš lyder Mi„
šiuo klausimu kompromi
nedaro.

Ne vieną kartą slaptc siunčia Amerikos Li 
spauda ir Lietuvos politiku 
atstovai yra aiškiai pasis 
kę, kad jie šiame kare kovd 
ja prieš rusus ir vokiečius 
Atlanto čarterį, kurio Lietu 
vai netaiko nei vokiečiai, 
rusai. Be to, patekę rusų vM 
džion 1940-41 m. lietuviai

(Užbaiga 5 pslp.) S

LĖKTUVAI ŠA

Balandžio 15 d 
jos Amerika perd 
tuvus Švedijai.

1739 South Halsted St 
Chicago 8, Illinois

paremti lietuvių tautos kov;

(adresas



Balandžio.^;
~~^landžio-April 27, 1945 AMERIKA 3

f. J. LIETUVIU Mauros am. lietuvių tarybai
v v- L x„„:’ ^uo šių metų kovo 22 iki kovo 31 dienos Amerikos Lietuviųs. m gegužes,ra žyminę atsiunt5. .

va . popiet N- ndras Brocktono Liet. Komitetas, Brockton, Mass. ..$1,064.70 
ylyania Roof | 1K“™»Hnt0 Rožančiaus Draugija, New Britain, Conn............  25.00
’ Ave ir 33. r 0 ^'tterson, N. J., Vasario 16 d. Minėjimo Komitetas .. .100.00 
, NY., saukia- lietuviam Ke]]y Chicago n]...................................................  5,00
o ir New Jersey ams ap artpįj, Lawrence, Mass., skyrius Vasario 16 d. minėjimo 
■mzacijų konfe-, punus klaiBĄ prisiunt5 M. Stakionis........................................ 50.00
ri veikėjai irgi sisakyti. Įvairį
įnami dalyvau- dėl darbotva^Nuo šių metų balandžio 1 iki balandžio 10 dienos Amerikos 

bei sumanymą! vių Tarybai atsiuntė:
bamstobulbtįį^averhill> Mass., Liet. Katalikų Veikimo Centras .... $100.45 
tiekti konfei^-LT Rockfordo Skyrius (duoklės) ............................... 5.25
ti. Sumanymu?hilomena Warner, Ecorse, Mich.................................. 2.00
gauti iš anksti^-- Luckus, Hartford, Conn.......................................... 5.00

Kiekviena j? ■ 1 - .... ■ —____________ :

SX70KIECIAI GABENAMI RUSIJON
rencijoje daly?, _____
jai tikisi, Hashington. — šiomis die- 
rinks po 1 afes čia sužinota, kad rusai 
10 narių, kaupuotų kraštų gabena 
vardus iš augančius vokiečių, vyrų ir 

Kiekvienas įrų, darbams į Rusiją, 
lauja lėšų, Pfr " . . . ,
talka Lietw-se“a‘ rusai bu™ P* 
nelygioje krf'ka^ Privers ™klec‘us 
grindines “ Rudoje sugriautus 
rialistiniB puT55 lr uklu*' Kalp, 

tas rusų planas dabar yra ypatingam * F i • • .UllldO.linga musų gjj 
bios paramos, mumijoje rusai užtiko 

Informacijos \ .........
išleido, ir ruošai 
giau, naudingų) 
formuoja pašsj 
nusistatymą. 1 
Centro išlaiką 
kos Lietuvių M 
Francisco Kori? 
rėmimas yra a 
svarbieji mūsų; 
kalingi darbaiietuvos Pranciškonų 
ba, kviesdama;,^ Antano Vienuolyne 
~ ~ ~~~ 1 Mount St. Francis

Greene, Maine 
Prasideda

. ^.ANTANO GARBEI) 
„ Iškilmingos 13-kos 

Iš ankstoJuffijOtradienių Pamaldos,

a paminės Die
nojo Seimo su
ūžės 15 d. suei- 
letai nuo to Sei- 
io. Steigiamasis 
sykį ilgoje Lie- 
je leido visiems 
išreikšti' savo 

atiškais rinki- 
otiniu, lygiu ir 
imu ir su pro- 
;ovybe. Tai bu- 
jietuvos žmonių 
irendimo kvoti- 
votimus išlaikė, 
ikelbė demokra- 
ika su Steigia- 
priimta Konsti- 
vo priimtas di- 
s reformos įsta- 
pačiu buvo at- 
ilis teisingumas, 
/s Pakštas yra 
įpibudinti Štei
no darbus spe- 
litoje.
akingieji mums 
mų ir mūsų vi- 
iei remiamų dar- 
jai padarys pra- 
tsakinės paklau- 
isti pranešėjai 
ių ir Raudonojo 
ccija — Pranas cijoje, prašovs 
Lietuvos žmonių jas ir paskirus: 
Jonai War Fund jus aukoti šh 
ozas Laučka; 3) : darbams-pą 
onių sunki kova. reikalas yra bi 
ies politines ir L———... , . ...... , . n
es, už nepriklau-! dėką užpalanijos baigsis birželio 4-12

apie pusę milijono vokiečių, 
kuriuos norėjo tuojau išga
benti darbams į Rusiją, bet, 
vos spėjus išgabenti apie 
70,000, alijantai apie tai su
žinojo ir užprotestavo. Po to 
rusai iš Rumunijos daugiau 
vokiečių į Rusiją negabeno. 
Bet dėlto apie 100,000 vokie
čių išgabenta iš Jugoslavijos 
į Rusiją priverstiniems dar
bams. Panašiai atsitiko ir su 
apie 40,000 vokiečių, buvusių 
Besarabijos gyventojų.

Kovo 20, 1945

Mikolajczyk Už 
Jaltos Sprendimą
Londonas. — Buvęs Lenki

jos vyriausybės ištrėmime 
ministeris pirmininkas Sta
nislaw Mikolajczyk šios sa
vaitės pradžioje oficialiai pa
skelbė, kad jis pilnai sutin
ka su Jaltos konferencijos 
nutarimu sudaryti naują 
Lenkijos vyriausybę, iš esa
mų Liubline ir Londone len
kų vyriausybių.

Ta proga jis pareiškė, kad 
_ , _ __ ....  _ pagrindinė Lenkijos politika 
steigimą _  In- nie atsilankanti- ANTANO NOVENA turi remtis ant gerų Lenki-
Centro vedėjas je. visus Šv. Antano pamaldų jos Rusijos santykių.
ėla. Taipgi yra New York# lįpvenos dalyvius, už visus

_____ ~ - ciškonų Fundatorius ir Re- 
, . , ,s, kas antradienį 7:30 vai.

s oja tumi ik gv Mišios; vaka- 
nepmlausom .............
iškeldavo ns vaL ’^.Imingos pamaldos 
okupacijos arvenč- Sakramento palaimi-.' 

.i. Pamaldų metu bus skai-’ 
Lietuvos p-is dalyvių prisiųstos inten- 

vadovavo^ ,r kari vardai. 
mo Komitetas.;;. . . „ . . „„
žiūri kain i melsls uz J Os 
džią. šiame EJ Kviečiame Visus 
vavo keturios■ Antano Mylėtojus 

'niau buvuė-tis su Pranciškonais mal- 
(krikščionys & šv. Komunijoje ir Šv. Mi- 
cialdemokrati!, kad per šv. Antano užtaa- 
tautininkai) iri’ymą išprašius iš Dievo: 
sidariusios piningo Sugrįžimo Mūsų 
Taigi, lietuvį Kariams!
metu nėraLč‘j-ajkOs Kenčiančiam 
j°s,. nes vis® I Pasauliui!
pozjcijoj’reaves Ir Nepriklausomy- 
'““I“ "“į bes Mūsų Tėvynei 
laisvę, koi? Lietuvai! 
ir rusų imper* . .
voje ome Prislūstl savo ypatm- 

intencijas sekančiu adresu:
J^^CiSCAN FATHRRS 
spręstiirP» Mourit St- francis 
gūžės mėli. Ilk Greene, Maine, 
lietuviškų b$ 
prieš vokiečius , . . T .
bandėtuosbjfaaekime Lietuvai Atgauti Laisvę,
poruoti į °
siųsti juos i 'lEMKIM AUKOM AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ 

i frontus. IR JOS INFORMACIJOS CENTRU,
Imusiai Pn^. nirjs skleidžia pasaulyje teisingas žinias apie Lietuvą ir 
i Marijampo 6K'ja ^y{nis lietinių tautos troškimus.
1,800 kareiviu
tų mokykla. ’Iškirpkite, išpildę šį lapelį, ir pasiųskite kartu savo au- 
spaudos ir Amerikos Lietuvių Tarybos Centrui:

• grindžio atstee „a™ Ved LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL
■ , . . 'j 1739 South Halsted St.nusistatymas • , .

ir LenkijojCh,caB° 8' D1,"0's 
joj: jie pasii^Cekį arba Money Orderį rašykite Tarybos iždininko Miko 
bet kurį jų nef-’Vaidylos vardu.
priešą ir Di$ 
šiuo klausi®11 Žemiau pasirašęs(usi) siunčia Amerikos Lietuvių Ta- 
nedaro. rybai $.........  auką paremti lietuvių tautos kovą už laisvę.

Ne vieną 
spauda ir Lifl' 

i atstovai yfl/ 
kę, kad jie 

I ja prieš rusus1. 
Atlanto Čar$' 

■ vai netaiko ’ 
rusai. Be to, p*- 
džion 194041

(UžMj'

70,000 tonų kie- 
(hard fodder);
šiaudų; 70,000 

j; 14,000 tonų 
didelius kiekius 
ių, medžio ir ki-

pasitaikė metai, 
ganizuotumas ir 
riską žiauriai iš- 
:ia mus manyti, 
ros jie išlupo kas- 
didesnius maisto 
;u aukščiau pa
ti.
i bolševikiškų 
Itijos Valstybių 
labiausia laukė, 
ai panaikins So- 
1940-41 m. kolek- 
urią lietuviai lai- 
užmaskuotą va- 
eprivatizacijos į- 
ečiai pažadėjo tik 
4 šeimos nariai 
ių karo ar darbo 
[adangi iki 1944 
22 d. rusų fron- 
,r toli nuo Lieta
is nuo Vitebsko, 
ilevo), tai lietu- 
bauginosi bolše- 

jsutiko kariauti 
toli už Lietuvos 
jistatymą vykdy
tai labai sėkmin
go karinę ir dar- 

Todėl reprivati- 
onių lietuviai ne- 
>: iki 1944 m. bir- 
zokiečiai repriva- 
savybių Estijoj 
joj 90%, o Lietu- 
s šimtus ūkių.

niai Nuostoliai
u Lietuvos kultū- 
mas yra visai ap- 
sų sulikviduotų 
lizacijų vokiečiai 
itgaivinti. Vokie- 
je ėjo tik 12 laik- 
juose lietuviams 
žiama pasisakyti 
ų norų. Todėl iš- 
apta pogrindžio 
susidėjo iš septy- 
aplitusių laikraš
tini smarkumu

š. m. gegužės X

Japonai Turį 
Naują Ginklą

Šią savaitę iš Kinijos gau
tas pranešimas, kad Man- 
džiurijoje japonai paskutiniu 
laiku gamina tūkstančius 
naujų ginklų — saužudiškas 
skrajojančias torpedas, ku
rias vairuoja vienas lakūnas.

Lakūnas įsodinamas į 
skrajojančią torpedą, iš ku
rios jis jau negali išeiti. Iš
kilęs į orą lakūnas, pastebė
jęs karo laivą, pasuka jo lin
kui ir 600 mylių per valan
dą greičiu puola laivą. Tor
peda su lakūnu pataiko į lai
vą ir, japonų nuomone, lai
vas turi būti sunaikintas. Ži
noma, žūna ir lakūnas. Toji 
torpeda savyje turi 2,240 sva- 

į Kovo - March 20 dienos rų sprogstamos medžiagos.

LĖKTUVAI ŠVEDAMS

(parašas)

(adresas)

Balandžio 15 d. iš Angli
jos Amerika perdavė 43 lėk
tuvus Švedijai.

Nekaltai Pradėtosios švč. Panos Marijos Kongregaci
jos, Putnam, Conn., seselių priežiūroje, jaunosios lietuvai
tės žaidžia tautinį ratelį. Vasaros metu, čia vasaroti su
važiuoja daug jaunų mergaičių, kurios turi progos ne tik 
atostogas smagiai praleisti, bet ir pramokti lietuvių kal
bos ir žaidimų.

Arkiv. Stritch 
Apie Lietuvą

Chicago. — J. E. arkiv. 
Samuel A. Stritch šiomis die
nomis parašė laišką buvusio 
Tėvų Marijonų rėmėjų seimo 
pirmininkei p. J. Daužvardie- 
nei, kuriame aiškiai pasisako 
Lietuvos reikalu.

Štai arkivyskupo laiškas:
„Aš prašau padėkoti Tėvų 

Marijonų Rėmėjams už iš
reikštą pagarbą ir prisiriši
mą, prisiųstą man po metinio 
seimo, buvusio kovo 11 d. Aš 
giliai įvertinu jų maldas ir 
jų gerą darbą, kurį jie dirba.

„Aš manau, kad kiekvie
nas geras krikščionis šiomis 
dienomis jaučiasi labai arti
mu Lietuvos žmonėms. Įvy
ko didelė tragedija. Geri žmo
nės, laisvę — mylinti žmonės 
yra pavergti, šie krikščionys 
žmonės norėjo gyventi taiko
je su visu pasauliu. Jie ver
čiau patys aukojosi negu tai
ką sudrumsti, pasitenkinda
mi prašymu tiktai to, ką Die
vas jiems, kaip tautai, davė.

Mes nuoširdžiai pasitiki
me, kad kokiu nors nenuma
tomu būdu Lietuvai bus duo
ta teisėtai priklausanti jai 
nepriklausomybė ir kad jų 
žmonėms bus užtikrintos ci
vilinės ir religinės laisvės.”

Šveicaru Spauda 
Apie Rusiją

Iš Šveicarijos gautas pra
nešimas, kad neseniai šveica
rų spaudoje buvo įdėta apie 
Rusijos vykdomą gyventojų 
iškeldinimą tokia žinia:

„Iš konfidencialaus vieno 
vietinio diplomato pasikalbė
jimo su Sovietų Rusijos pa
siuntinybės Stokholmo nariu 
seka, kad Sovietų Sąjunga 
projektuoja tuojau po karo 
įvykdyti plataus užsimojimo 
gyventojų iškeldinimą savo 
teritorijos ribose. Tuo tikslu 
Sovietų Sąjungos vyriausis 
sovietas prieš kurį laiką su
darė teisinį pagrindą, priim
damas įstatymą apie kai ku
rių gyventojų iškeldinimą į 
iš anksto numatytas Sibiro 
provincijas.

Sovietų diplomatas davė 
suprasti, jog šis iškeldinimas 
pirmoje eilėje numatytas vi
soms toms tautoms, kurios 
dabartinio karo metu suėjo į 
kontaktą su vokiečiais. So
vietų Sąjunga norinti, kad 
gyventojai jos pasienio sri
tyse būtų gryni rusai.”

NACIŲ AUKSAS

Amerikiečiams suradus 
stambią dalį vokiečių paslėp
to aukso, paaiškėjo, kad pas 
nacius aukso yra dar labai 
daug. Iš Belgijos jie paėmė 
216 tonų aukso; iš Prancūzi
jos neapskaityta dar, bet ne
mažiau 400 tonų; iš Italijos 
— 119 tonų. O kur dar Lie
tuva, Norvegija, Olandija, 
Austrija, Lenkija, Latvija ir 
Estija?

Marianapolis

Rinkliava Brooklyn, N. Y.
Balandžio 15 d., sekmadie

nį, Apreiškimo bažnyčioje 
Brooklyne per pamaldas bu
vo rinkliava Marianapolio 
Kolegijai, kuri šioje šalyje 
yra vienintelė lietuviška ka
talikiška mokykla berniu
kams aukštesniam mokslui 
eiti.

Lietuviai katalikai, ypač 
gi jų dvasiniai vadai kunigai, 
nuo pat įsisteigimo šiai mo
kyklai rodė didžiausią palan
kumą ir paramą. Tokį palan
kumą ir įvertinimą mokyk
lai štai vėl pareiškė Apreiš
kimo parapijos klebonas kun.

Vytautas Didysis
Parašė SIMAS SUŽIEDĖLIS
:♦> <«• <«• •:

(Tęsinys)
Jis ir atbėgo pas Vytautą prašyti saugaus 
kampelio ir paramos kovai su savo priešu.

Vytautas, rasit, atsiminęs tuos netoli
mus laikus, kad jam pačiam, pabėgus nuo 
Jogailos, reikėjo slapstytis kryžiuočių pi
lyse, nusprendė Tochtamišių remti. Be to, 
Vytautą viliojo ta nauda, kurią galėjo pa
daryti Lietuvai totorių vaidai: Lietuva 
galėjo gauti totoriuose viršų ir įsigyti ge-
rų talkininkų kovai su rusais. Tad Vytau
tas taręs Tochtamišiui: „Aš tau padėsiu 
atsiimti pagrobtas žemes ir paveržtą sostą, 
bet už tai turėsi paskui padėti man paimti 
Maskvą ir pasiskelbti didžiuoju jos kuni
gaikščiu”. Tochtamišius, žinoma, sutiko: 
jis pasižadėjo visada Vytautą remti ir bū-
ti jam geru bičiuliu. Taip juodu ir sutarė 
drauge kovoti pirmiausia su Tochtami- 
šiaus priešais, o paskui — su rusais.

Vytauto svečias galėjo ramiai paviešėti
tik vienerius ar dvejus metus. Paskui į 
tolimas totorių žemes prasidėjo dažni ka
ro žygiai: būdavo pasiekiamos Dniepro 
upės žiotys, Juodasis pajūrys, Krimas. Te
nai gyvenusius totorius Vytautas privertė 
klausyti Tochtamišiaus ir būti palankiais 
Lietuvai. Be to, grįždamas iš tolimų žygių, 
Vytautas parsivesdavo nemaža totorių be
laisvių, kuriuos apgyvendino laisvose Lie
tuvos žemėse. Čia jie įprato standžiau gy
venti, pramoko dirbti žemę ir tapo pavyz
dingi Vytauto valdiniai.

Šitie gerai pavykę Vytauto žygiai toto
rius suerzino kaip širšių lizdą. Kerštingi 
jų kunigaikščiai, chanai, degdami nesuval
domu pykčiu, ėmė telkti savo karius ir 
rengtis lemiamam mūšiui.

Norbertas Pakalnis, stiprus Vytautas negalėjo dabar pasikliauti tik- 
lietuviškumo palaikytojas, tai savo jėgomis. Jis pakvietė į talką ir 
Jis paskatino Marianapolio artimuosius savo kaimynus: vokiečius, ru- 
Kolegiją atsiųsti ir jo para- sus, lenkus. Taip pat jis kreipėsi į popiežių,
pijos bažnyčioje pasirinkti kuris palaimino rengiamąjį karą ir leido
aukų. jį vadinti kryžiaus žygiu. Vytautui tai bu-

Tam tikslui buvo nuvykęs vo labai svarbu, nes tokie žygiai, popiežių 
kun. Adomas Markūnas, Ma- laiminami, dažnai sutraukdavo daug žy-
rianapolio namo viršininkas. 
Pamaldų metu jis taip pat 
sakė pamokslus, o paskui da
lyvavo 40 valandų atlaiduose.

Aukų buvo surinkta 528 ■ 
doleriai.

Marianapolio vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja visiems
aukojusiems už gražią para
mą kolegijai, ypač gi klebo
nui kun. N. Pakalniui už visą 
jo parodytą palankumą ir 
rūpestingumą.

Marianapolio vadovybė

NAUJOS KNYGOS
Amerikos Lietuvių Infor

macijos Centro direktorius 
adv. K. R. Jurgėla paruošė 
įdomų veikalėlį apie olandų 
riterį Ghillebert de Lannoy, 
kuris keliavo Vytauto Didžio
jo laikas į Lietuvą ir ten pa
liko savo rankos raštus.

Juos buvo nufotografavęs 
ir paskelbęs Petras Klimas 
„Židinyje” 1930 metais ir 
„Praeities” II tome 1931 m.

Adv. Jurgėla padarė iš tos 
medžiagos knygelę, pridėda
mas savo įvadą ir paaiškini
mus. Šis veikalėlis yra tuo 
įdomus, kad jame parodoma, 
jog mirusis prezidentas 
Franklin Delano Roosevelt iš 
motinos pusės (Sarah Dela
no) yra kilęs iš tos olandų 
De Lannoy šeimos! Atvykęs 
į Ameriką 1621 m. jie su
trumpino savo pavardę į De
lano.

„Veikalėlis vadinasi „Ghi
llebert de Lannoy in Medieval 
Lithuania. Voyages and Em
bassies of an Ancestor of One 
of America’s Great Presi
dents.”

Tik ką atspausdintus ir 
specialiai įrištus veikalėlio 
pirmus šešis egzempliorius 
adv. Jurgėla įteikė Roosevel- 
to našlei, poniai Eleanor Roo
sevelt, naujam prezidentui 
Trumanui Baltajame Name 
ir keliems kitiems aukštiems 
asmenims Washingtone.

Tai, kaip Informacijos 
Centro vedėjas pareiškė yra 
lietuvių prisidėjimas („con
tribution”) prie mirusio pre
zidento atminimo pagerbimo.

Jo Darbai

mių Europos riterių. Pas Vytautą taip pat 
jų atvyko, nes totoriai buvo mahometonys, 
stengęsi užkariauti visą krikščionišką Eu
ropą. O jų giminaičiai, turkai, savo ran
kose jau seniai turėjo šventąją Žemę. Va
dinasi, Vytautas ryžosi kariauti su tais 
priešais, kurie grasino kalaviju visoms 
krikščioniškoms valstybėms.

Dideli Vytauto pulkai iš visos Lietuvos 
ir rusų kraštų susirinko į Kijevą, senąją 
rusų sostinę Dniepro upės krante, čia at
vyko ir Vytauto talkininkai: Tochtamišius 
su savo pulkais, keli tūkstančiai kryžiuo
čių, nemaža mozūrų ir būrelis lenkų. Taip
susitelkė keliasdešimt tūkstančių karių, 
su kuriais Vytautas nuėjo pasitikti į Lie
tuvą žygiuojančių totorių.

Kelias dienas lietuviai keliavo miškin
gais Dniepro paupiais, kol akis į akį su
sitiko su priešu. Vienus ir antrus skyrė 
tik nedidelė, srauni Vorkslos upė. Totorių 
kariuomenės vadas, patyręs, kad Vytauto 
pulkai yra gerai ginkluoti ir stiprūs, pa
bijojo tuojau susigrumti ir siūlė geruoju 
susikalbėti. Nenorėdamas be mūšio ginklo 
padėti, Vytautas pareikalavo, kad jie pri
pažintų jį savo vyriausiu valdovu, kad kas
met jam mokėtų duoklę ir kad jo ženklais 
įžymėtų savo pinigus. Totoriai su tuo su
tiko.

Tuo tarpu į jų stovyklą atvyko nauji 
pulkai, kuriems vadovavo žymus jų vadas 
Timūras. Kelionėje jis buvo truputį užtru
kęs. Derybos, žinoma, tuojau nutrūko. Vy
tautas dabar suprato, kad totoriai, naujų 
jėgų lūkuriaudami, gudriai jį apgaudinė
jo. Jų kariuomenė buvo dabar beveik tris 
kartus didesnė už Vytauto pulkus. Vis dėl
to lietuviai narsiai totorius puolė ir tie ėmė 
pamažėl trauktis. Tik staiga vienas toto
rių vadas, plačiai išsklaidęs savo raitelių 
pulkus, apsiautė iš visų šonų lietuvių ka
riuomenę. Vytauto kariai pakliuvo į vidu
rį gaujos totorių, kurie turėjo įveikti lie
tuvius dėl savo daugumo. Daug lietuvių 
kunigaikščių ir karių krito mūšio lauke, 
daug jų pateko totoriams į nelaisvę. Pats 
Vytautas ir jo brolis Žygimantas taip pat 
vos nežuvo, nes jiedu kovėse pavojingiau
siuose mūšio sūkuriuose. Juos išgelbėjo 
ištikimi bajorai.

Parbloškę Vytauto pulkus, totoriai už
valdė jų stovyklas, pasigrobė jų ginklus, 
apdangalus, maistą. Paskui pasileido joti 
į Kijevą, apiplėšė jo apylinkes, išreikalavo 
iš miesto daug pinigų ir, apsikrovę grobiu, 
ėmė pamažėli krikti ir skirstytis namo. 
Giliau į Lietuvą jie nesiveržė, nes Vorkslos 
mūšyje taip pat buvo paguldę daugumą sa
vo karių ir netekę vyriausio savo vado, Ti- 
mūro, kuris pasimirė nuo sunkių žaizdų.

Taigi, ši kova ir atšiauriems totoriams 
nepigiai atsiėjo. Jie grįžo į Aukso Ordą 
prisiplėšę daug grobio, bet ir su dideliais 
nuostoliais.

Dėkodamas Dievui už laimingą išsigel
bėjimą Vytautas pastatydino pranciško
nams dvi bažnyčias: vieną Kaune, šiandien 
vadinamą Vytauto bažnyčia, o antrą Aš
menoje. Ne tik už savo gyvybę turėjo Vy
tautas dėkoti Dievui: jam reikėjo maldau
ti Apvaizdos taip pat naujų jėgų, nes prie
šakyje dar buvo dideli pavojai. Nors jis 
išliko sveikas, įvairūs pikti gaivalai, pa
sinaudodami jo nelaime, ėmė kelti savo 
galvas. Pirmų pirmiausia atsisakė Vytau
to klausyti žymesnieji rusų kunigaikščiai 
ir miestai; paskui stvėrėsi už ginklo ir su
kilo Jogailos brolis Švitrigaila, o kryžiuo
čiai ėmė negailestingai spausti žemaičius; 
pagaliau gudrūs lenkai spyrė Vytautą at
naujinti Krėvos sutartį, žodžiu sakant, iš 
visų šalių Vytautą užgriuvo nelaimės.

Kitą kurį kunigaikštį arba karalių tokie 
vargai būtų visiškai prislėgę: kitas, rasit, 
būtų netekęs ir savo sosto. Bet Vytautas 
buvo galingos dvasios vyras, daug nelai
mių pergyvenęs ir jųjų užgrūdintas-— jis 
palaužti nebuvo lengva. Priešingai, kieta 
savo ranka jis išlaikė Lietuvos ramybę ir 
tvarką, sutramdė piktus beiškylančius gai
valus. Taip antai, atkritę rusų kunigaikš
čiai greit pasigailėjo savo puikumo ir vėl 
nulenkė jam savo galvas. Švitrigaila buvo’ 
suimtas ir patupdytas į kalėjimą, iš kurio 
jo bičiuliai paskui jį išvadavo. Išvaduotas 
jis pabėgo į kryžiuočius. Tačiau šiuos Vy
tautas paskui taip sukūlė, kad ir jie nie
kada nebeatsigavo.

Tiktai su lenkais Vytautui teko pasira
šyti nauja sutartis. Tam reikalui 1401 me
tais į Vilnių buvo sukviesti žymieji lietu
vių ir lenkų ponai. Jie nutarė, kad abi vals
tybės — Lietuva ir Lenkija — ir toliau 
bus tvirtai viena su antra susijusios. Vy
tautas bus didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu 
iki gyvos galvos, o po jo Lietuva teks len
kų karaliui. Vis dėlto lenkai negalės jo 
rinkti be lietuvių sutikimo.

Toks susitarimas, žinoma, varžė1- Lietu
vos laisvę, bet Vytautas negalėjo dabar 
su lenkais pyktis. Po nelaimingo Vorkslos 
mūšio jis ir be to turėjo nemaža vargo, 
kol vėl sutvarkė ir sustiprino savo vals
tybę.

O tuo tarpu jo priešai, totoriai, nors ir 
laimėję mūšį, savo nuostolių nebeišlygino: 
jie nyko įklimpę į naminius vaidus. Po
piežius buvo pasiūlęs Vytautui paskelbti 
jiems antrą kryžiaus žygį, bet Vytautas 
ramiu būdu juos suvaldė. Mat, jų kuni
gaikščiai, susikivirčiję, kviesdavo Vytautą 
į talką, o jis paremdavo tik tą, kuris ža
dėjo jo klausyti ir mokėti Lietuvai duok
lę. Ilgainiui Vytautas pasiekė to, kad vy
riausias Aukso Ordos chanas buvo jo bi
čiulis, paskirtas su Vytauto žinia. Toto
riai tada Lietuvai buvo jau nebepavojingi.

ŽEMAIČIAI KRYŽIUOČIŲ NELAISVĖJE
Svarbūs Vytauto žygiai, kurie siekė to

limus rusų ir totorių kraštus, reikalavo 
iš Lietuvos nemaža aukų. Viena iš tokių 
aukų buvo taip pat ir Žemaičių kraštas. 
Dar prieš Žalgirio mūšį Vytautas buvo už
rašęs jį kryžiuočiams, kad jie nebeužpul- 
dinėtų Lietuvos, kada jo nebūdavo namie. 
Žinoma, jam nebuvo lengva pavesti prie
šui tas kraštas, kuris buvo jam ypač ar
timas ir mielas. Juk jo motina Birutė bu
vo tikra žemaitė, jaunas savo dieneles gy
venusi smiltingame Palangos pajūry, kur 
ji, gal būt, žaisdavo su marių bangelėmis 
ir po šakotu ąžuolu dievams ugnelę kūren
davo. Nebuvo, rasit, užžėlę nė tie takų ta
keliai, kuriais jo tėvas Kęstutis po žemai
čių girias jodinėdavo, gaižius priešus nai
kindamas arba šernus medžiodamas. Taip
jau ir patys žemaičiai — augaloti ir nar
sūs vyrai — buvo pirmieji nelaimės drau
gai, kai teko su Jogaila grumtis. Sunku 
ir įsivaizduoti, kiek brangių atminimų Vy
tautui teikė žemaičių kraštas, kuris dėl 
bendrų valstybės reikalų reikėjo atiduoti 
įžūliems kryžiuočiams.

Vieną kartą jau buvo gavę jį iš Jogailos 
rankų, bet tiktai iki Dubysos. Vytautas tu
rėjo žemaičius užrašyti iki Nevėžio. Kry
žiuočiai džiūgavo galėsią sausomis kojo
mis pasiekti savo bičiulius kalavininkus, 
kurie gyveno į žiemius nuo Žemaičių, pa
vergtose latvių ir estų žemėse. Mat, Že- 
maičiai, lyg kokia siena, skyrė kalavinin
kus nuo kryžiuočių ir neleido jiems lais
vai susisiekti. O dabar, — manė šie vo
kiečiai, — galėsią turėti net vieną valsty
bę ir būti Pabaltijo viešpačiai.

(Bus daugiau)



AMERIKA

SUGRĮŽO SUŽEISTAS AUKOJA AM. L. TARYBAI

Philadelphijos Žinios
STEIGIAMOJO SEIMO

25 M. MINĖJIMAS

Philadelphijos lietuviai, 
organizuojant Amerikos Lie
tuvių Tarybos Philadelphijos 
skyriui, rengia didelį 25 metų 
jubiliejinį, Lietuvos Stei
giamojo Seimo pradžios mi
nėjimą. Juk tai buvo vienas 
pirmųjų Nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimo ženklų, 
lietuviai įsisteigė savo 
džią, savo demokratinį 
mą.

Minėjimas rengiamas
gūžės 20 dieną šv. Jurgio Pa
rapijos salėj. Įdomi minėjimo 
programa priimta Tarybos 
susirinkime, balandžio 25 d.

Bus pakviestas žymus kal
bėtojas, numatyta surengti 
kitų programos punktų. Mi
nėjimas prasidės 6 vai. vak.

Kviečiami visi lietuviai da
lyvauti taip svarbiame mūsų 
lietuviškame paminėjime.

kai 
val- 
Sei-

ge-

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

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau
— ---- šauktis prie manes

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

Tel. POPlar 4110 <

Charles J. Roman į
(Ramanauskas) ■.
LAIDOTUVIŲ į

DIREKTORIUS į
1113 Mt Vernon St., į

Philadelphia, Pa. į
Moderniška laidojimo ištaiga. Di- ’■ 
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė. į

Pakeleivingiems suteikiama £ 
nakvynė /

Viskas nemokamai. Kreipkitės £ 
dieną ir naktį į

Skerdžius

DRABUŽIŲ VAJUJE

Bendrasis Lietuvių Komi
tetas ir šv. Kazimiero Para
pijos BALF skyrius dirba, 
kad pasisektų lietuvių drabu
žių rinkimo vajus. Pirmiau
sia, numatyta plačiai išgar
sinti per radiją ir spaudą, kad 
lietuviai renka bendram va
jui, ir išaiškinti, kaip lietu
viai reikalingi drabužių pa
ramos.

Pats rinkimas bus daromas 
šioje savaitėje, pradedant lie
tuvių diena balandžio 23.

Jau anksčiau lietuviai tu
rėjo surinkę nemaža drabu
žių, kurie bus dabar sudėti 
prie bendros rinkliavos. Dra
bužius rinks per namus vi
soj šv. Kazimiero parapijos 
srityje.

Jau dalinami distriktai, 
kad visi namai būtų išrinkti. 
Tuo darbuojasi ypač Šv. Ka
zimiero parapijos BALF sky
riaus nariai.

ŽUVĘS SERŽANTAS

A. a. S-Sgt. Steponas Usins- 
kas (Jusinskas)

DIRBA BONŲ VAJUI

Lietuvių Bendras Komite
tas balandžio 19 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėj nustatė 
visą tvarką, kaip platinti ka
ro bonus Philadelphijoj sep
tintos paskolos metu.

Štai nustatytas planas:
Varyti akciją, kad visi ži

notų 7 vajų. Todėl visi 
nariai agituoja už pirki
mą ko daugiau karo bo- 
nų.

Išsiuntinėti laiškus lietu
vių klubams ir organiza
cijoms, kad ir jie savo 
keliu platintų daugiau 
karo bonų.

Ypatingas karo bonų par
davinėjimo vajus bus 
rengiamas parapijose.

Šv. Kazimiero parapijoj 
tas vajus bus bal. 29 d. 4 vai. 
vak.

1.

2.

3.

PASVEIKINO SU BONU

P. Mikolenas, 429 Dudley 
St. ir šeima balandžio 22 d. 
pasveikino Mr. and Mrs. A. 
Kaskey, įteikdami 1000.00 
dolerių karo boną, kaip do
vaną jų vedybų metinėj šven
tėj. Jie labai dėkingi už to
kią gražią dovaną.

P. Mikolėnų šeima yra la
bai geri katalikai, uolūs pa
rapijos rėmėjai ir darbinin
kai.

Ponia Usinskienė tikrai 
sunkiai turėjo kentėti, kai 
gavo pranešimą, kad jos sū
nus, seržantas Steponas 
Usinskas, mirė karo fronte. 
Jis tarnavo pėstininkuose ir 
mirė Vokietijos fronte. Buvo 
sunkiai sužeistas ir nuo to 
mirė. Katalikiškai palaidotas 
ten artimoj vietoj.

A. a. Steponas taip mylė
jo savo motiną, kad dėl jos 
daugiausia ir kentėjo ir su
grįžti norėjo ir vėl drauge 
gyventi žadėjo. Juk dar tik 
keliolika buvo mėnesių, kai 
mirė jų šeimos galva p. 
Usinskas, o dabar ir sūnus 
paguldė savo galvą. Jis mi
rė kovo 16 dieną. Kariavo 3 
armijoj.

Motina apsigyveno pas 
dukterį, 421 Cheltenhem Avė. 
Pirma ji gyveno 518 A. E. 
Rosalie St. Iš ten išėjo jos 
sūnus kariuomenėn tarnauti, 
bet nebesugrįžo... Paliko bro
lis ir seserys, kurie turės pa
guosti savo motiną vietoj a. 
a. Stepono.

Velionies laiškai motinai 
būdavo labai graudūs ir ra
miną. Jis vis ramindavo, kad 
tik motina nesirūpintų, kad 
jam viskas gerai, kad tik mo
tinai būtų gerai. Jis nepa
miršdavo savo laiškuose ir 
kitų namiškių ir visų prašy
davo rūpintis motina. Jis ir 
mirdamas šnibždėjo savo lū
pomis mieląjį motinos vardą.

Užjaučiame motiną ir visą 
šeimyną, netekus savo kario 
Stepono.

Karys Julius Danta, 2346 
W. Allegheny Ave., kariuo
menėj tarnavo apie dvejis 
metus ir neseniai buvo su
žeistas į dešinę ranką Vokie
tijoj. Jis ilgą laiką gydėsi 
Anglijoj, bet dabar jau per
vežtas Amerikon, kur baigs 
gyti-

Karys yra atvykęs iš Lie
tuvos ir vėl buvo netoli savo 
mielos Tėvynės, bet jam ne
buvo lemta pamatyt ir aplan
kyti.

Savo kariniame gyvenime 
energingas karys patyrė la
bai daug ir įdomių pergyve
nimų. Jis susitiko su lietu
viais vokiečių paimtais ka
riauti per prievartą, jis ma
tė kitų tautų karius ir per
gyveno šiurpulingų kario gy
venimo valandų.

Kai bus paruošti jo įdomūs 
pergyvenimai, tai duosim ir 
„Amerikos” skaitytojams. 
Tai bus vienas pirmųjų lietu
vių karių pranešimų iš karo.

Dabar sužeistasis ilsisi ir 
gydosi namie, iš kur bus iš
vežtas vėl kariškon ligoni
nėn, kol visiškai pasveiks. 
Linkime greito pasveikimo ir 
įspūdžių.

Philadelphijos lietuviai 
gausiai aukoja Amerikos Lie
tuvių Tarybos darbams pa
remti. Neužilgo bus paskelb
ta visų aukotojų vardai ir pa
vardės.

Norintieji prisidėti savo 
aukomis, prašomi aukoti mū
sų rinkėjams ar Valdybos 
nariams.

AUKOS

1944 m. šv. Karoliaus Bo- 
romėjaus Seminarijai (Phi
ladelphijos arkivyskupijoj) 
surinkta beveik pusė milijo
no — 434,306 dol. Tai di
džiausia rinkliava Seminari
jai visoj istorijoj.

Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapija surinko $268,95, Šv. 
Jurgio parapija — $256.40. 
ir šv. Andriejaus — $183.13.

JAUNOS PARDAVĖJOS 
PLATINA BONUS

GRĮŽO LT. F. JURGAITIS

Balandžio 19 d. lėktuvu 
parskrido leitenantas Frank 
Jurgaitis iš savo kovos lau
ko.

Lt. Jurgaitis dalyvavo ke
liose invazijose ir dideliuose 
mūšiuose, todėl jis ir ga
vo ilgesnes atostogas ir po
ilsio po tiek pergyvenimų.

Sugrįžęs jis neberado savo 
mielo tėvelio, kuris mirė jam 
esant fronte. Prisimindamas 
savo tėvuką, karys tuoj už
prašė mišias už savo tėvo 
sielą.

KARIO SUTUOKTUVĖS

Vincas Krėvė

(Tęsinys)

— Šarke, šarke, ak kad tave galas! Tokia tu kvaila. 
Ar tau maža čia žolės, kad-lendi eglynan! — girdžiu, 
šūkaloja Lapinas ant visos girios: — Jonuk, Petruk! 
Jūs ten nestovėkit, kaip dudukai. Eikit paežerėn, kad 
kuri karvė avižosna nenueit...

Botagas pliaukšt pliaukšt! žiūrau, išlindo Lapinas 
iš krūmų ir sėdosi ant kelmelio pagal kelio.

— Dėdule, ar nebijai girininko, kad, suleidęs gyvu
lius sėtinėn, šūkaloji?

— Girininkas nuvažiavo į uošvį viešnagėn! — paaiš
kino balsas iš krūmų.

Žiūriu, išlindo iš ten Mykoliukas su pilnu aukšliu 
žeminių uogų. Skerdžius sėdi ant kelmelio, dumia no
simi ir man nė žodžio; matau, kad piktas. Nemačiau, 
kai atsimenu, kad Lapinas būtų piktas. Prisėdau ant 
kito kelmelio ir ėmiau autis: per mišką negerai eiti 
basam: ai' koją padursi, ar dar kas įkąs.

— Negerai, dėdule, darai, — kalbu audamas: — 
bėdos pridarysi, o atsakyti reikės girininkui.

— Kol negerai? — rūsčiai atrėžė man skerdžius: — 
Kad girininkas ar koks galas draudžia, tai ir negerai? 
Žolė — Dievo dovana ir ne žmogui, bet gyvulėliui; pik
tai tasai daro, kas draudžia, o ne aš! Kad nors dar žmo
gui naudon draustų, bet veltui šventa žolelė žūna. Ot, 
priganysim karveles, — šilčiau kalbėjo skerdžius, ir 
rūstus jo veidas nusišvietė, — jos duos daugiau pieno, 
moterys man balčiau buizą užbaltins.

— Taip, bet kiek nūnai karvės palaužys sėtinių?
— Seniau miško niekas nei sėjo, nei sodino, patsai 

sau augo, kaip siena; o dabar mišką, kaip kopūstus, 
ir sėja ir sodina, o jisai vis nyksta ir nyksta. Kokios

TIKYBŲ ATSTOVŲ 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 17 d. Pennsyl- 
vanijos Universiteto patalpo
se buvo sušaukta įvairių ti
kėjimų atstovų Konferencija 
vardu „Religion at Work in 
the Community”. Vestos dis
kusijos, kaip palaikyti vie
nybę tarp įvairių tikėjimų ir 
spalvų žmonių, kurie gyvena 
toje pačioje apylinkėj, kad 
jie visi galėtų gražiai ir nau
dingai sugyventi ir kad jie, 
visi dirbtų.

Tarp kitko pabrėžta, kad 
per daug laužoma įstatymai, 
kurių laužymas veda jaunimą 
prie nusikaltimų.

SERGA

Balandžio-April 27,PRANEŠIMAI
ATLEISTAS KARYg laimingai pa8veikti 

Karys Pranas Bagdo^'" *r ^ev0 palaimos.

1808 E. Lansing St., šit §v. Onos draugija bal. 15 
dienomis garbingai išlei* d turėjo kortų vakarą šv, 

_ - w _ 3 Vardo dr-jos salėje. Visi at-iš tarnybos dėl nesveika
Jis ištarnavo užsienyje i . sį]ankę buvo pavaišinti.
1 metus. Naujas koresp

SUSILAUKĖ SŪNAU!
---- FMr. and Mrs. A. Rodia^’ 

silaukė sūnaus. Motinos 
kata stiprėja; kurį laiką

pri- Marianapolis

Marianapoly jau gyvem 
kun. Dr. K. Urbonavičius_ ~ x y y E —-Z , nun. XX. x mwaxc* y ivx UKJ

tesi silpnai. Neseniai jų ^įuris kasmet marianapolie 
j riausia dukrelė, 6 metų -.^i? nudžiugina, po žiemo: 

šalčių čia grįždamas praleis 
ti pavasario šiltų dienelių i 
vasaros.

Dabar jis nemaža darbi 
turi, baigdamas spauda

žiaus, mirė nuo reumat 
karščio.

ATŠALĘS ORAS 
P

Balandžio 22 dieną tanu , __ .
šalo oras, kad žmonės riZ ^niosti savo knygos „Vytis i 
si j bažnyčias su paltaiZįM8 paskutinius skyrius 
kailiniais. Dauguma Knriam laikui čia apsigJ 
pradėta ve kūrenti. Kalį# ffin0 sveikatos sustiprinl 
karą, kad taip salta... j Ma{iulioniSi neseni£

------------------------- '^pasirodžiusios knygos „Sis 
ter Helen” autorius.

Vincas Bakanauskas, 2603 
Ritner St., karo veteranas, 
ilgesnį laiką sergąs, dabar 
gydosi Navy Hospital. Jo 
sveikata žymiai pablogėjusi.

Jonas Jokubauskis, Cam-
den, N. J., sunkiai ir pavojin- rūsio prezidento sūnus, 
gai serga Graduate ligoni- j vėlavo į tėvo laidotuves 
nėj. Jis dar jaunas vyras, ne-I Horn valandom. Jis iš F1J}, 
seniai vedęs ir dabar ilgesnį

Garbė mergaitėms, kad jos 
supranta, kas reikalinga ir 
remia savo tautos ir tėvynės laiką sergąs. Aprūpintas sa-
reikalus.

Šv. Kazimiero parapijoj 
jau tuoj bus 3 metai, kai kas 
sekmadienį pardavinėjami 
karo bonai prie bažnyčios. 
Kiekvieną sekmadienį daug 
tam darbui paaukojo laiko ir 
energijos B. Mickūnienė ir ki
tos. Jaunos sodalietės Agnes 
Mažeikaitė, Kotryna Baltru
konytė, Marcelė Adomaitytė 
ir Eleonora Savickaitė dabar 
sutiko padėti tą svarbų dar
bą tęsti, kad jis nenutrūktų 
ligi karo pabaigos.

Prie parapijos parduota 
karo bonų ir ženklų už 100.- 
000.00.

POLICIJA UŽ TAIKĄ

Balandžio 22 d. visi kata
likai policininkai susirinko į 
Šv. Petro ir Povilo katedrą, 
kur meldėsi už taiką. Jie tu
rėjo ir savo metinę bendrą 
Komuniją ir bendrus pusry
čius Town Hall.

Pamaldose dalyvavo mies
to galva — mayoras ir kiti 
žymūs valdininkai.

Balandžio 22 d. šv. Jurgio 
par. bažnyčioje, iškilmingų 
mišių metu, karys Petras 
Burokas, 319 Sear St., susi
tuokė su Maryte Kryžinaus- 
kaite, 2733 E. Venango St.

Jaunųjų porą sveikino 
daug pažįstamų ir giminių. 
Jie visi- turėjo vedybines vai
šes Ayerle’s restorane, 4324 
Frankford Ave.

Po to jaunieji su savo sve
čiais vaišinosi ir linksminosi 
namuose.

M. Seržantas P. Burokas 
gavo atostogų susituokti, o 
po kelių dienų jis vėl turės 
išvykti karo tarnybon.

Linkime jaunai lietuviškai
šeimai laimės ir pasisekimo, natvės ir kitokių ligų.

510 MIRĖ PER SAVAITĘ

Praėjusioj savaitėj Phila- 
delphijoj mirė 510 žmonių.

Pasirodo, kad dauguma 
miršta dėl širdies ir kraujo 
ligų. Nuo nelaimių ir žudymų 
mirė 16. Kiti mirė nuo se-

pirma buvo girios! Atsimeni žmogus, net širdį sus
paudžia...

— Ne, ne sodinti reikia girios, bet mylėti... O dabar, 
tai vis tie nedraugai žydai, kad juos visus iki vienam 
velniai išnešiotų! Jie vis girias naikina! Ir kam jiems 
tas miškas? Juk ir taip gyvena gerai. Įeik į turtinges
nį kur, pas jį gražiau, nei pas kunigą. Anądien, prasi
vėręs iš krautuvės duris, pažiūrėjau į Berkos pirkią, 
net nusispioviau. Ir kam jie velniam tuos miškus per
ka!

— Dabar ir be žydų miškus kirstų, kad tik žmo
nės pinigų turėtų... Kam dabar miško nereikia, — at
sakė jam Mykoliukas.

Jisai atsisėdo šaly ant kito kelmo, išsipylė uogas iš 
aukšlio ant kepurės ir atsilaužė duonos kąsnelį...

— Meldžiu paragauti — atkišo man aukšlį...
— Ir žmonės, dabar, neduok Dieve! Tai ne žmonės, 

bet nežinau kas. Kad aš eičiau miško kirsti!
— Neitų, kad pinigų žydai nemokėtų.
— Iškerta, užsėja, — kalbu — paskui jaunas dar 

gražesnis užauga.
— Jau tu man nekalbėk! Aš daugiau išmanau, nei 

tu, nors ir mokytas esi. Ką tu žinai? Iš knygų tik, o 
aš tiek pragyvenau, kad savo metams skaičių pamir
šau, ir vis miškuose nuo mažo vaiko.

— Ir vis Pagiryje ganai, dėdule?...
— Ne, ganiau ir Gružliuose kelias vasaras. Bet ne

mėgstu Gružlių: ten miško nėra. Visą vasarą laukuose, 
jei tik kada užginsi raisteliu, ar šlaitan.

— Bet ganyti lauke kur kas geriau: ir linksmiau 
ir gyvulio nepamesi. Vis tiek, kaip rugienoje! — iš
reiškė savo nuomonę Mykoliukas.

— Koks jau ten gerumas. Svilina tave visą vasarą, 
kaitina, kaip puode. O kad užėjo lietus, niekur nepa
sislėpsi. Vėl, kaip gali būti gerai, kur miško nėra! Be 
miško užkursti žmogus, čia tau ir pušelė pašvokščia, ir 
apušė pamirga lapais, ir eglė pasiūbuoja, ir berželis ka
sas taiso. Čia ir paukštukai... Ne, be miško niekur nėra 
gero, kad net ir Amerika ten būtų. Jau kad monai

Pulk. James Roosevelt,^[in-

Balandžio 20 d. Marian? 
polio auklėtiniai turėjo šoki

nu lėktuvu iškė 60 vaia>P ** «iai .P“tokė Vi 
(10.000 mylių), bet bit toperuosimmdaugpadej

kim. Dr. V. Andriuška, prii 
cipalas.

oras kelyje prailgino keli! 
Savo motiną ir kitus šei 1 
narius jis sutiko New Y( 
begrįžtant iš laidotuvių. 
__ _ _ _ _ _ _ ^ais;

Siuskite Kariami
c jusli

“VYTĮ”
j

“VYTIS” yra mėgiamas Ėįj 
tyt, nes jis paduoda daug žW 
lietuviškai ir angliškai, iš 
rikos lietuvių gyvenimo, 
Lietuvos reikalus, jaunimo i 
lą. Jis turi daug paveikslų.^ 
primins jus kas mėnuo.

Nusiųskite du doleriu su^ 
nais savo ir savo kareivio aS® 
sais, o jūsų mylimasis gaus 
TĮ kas mėnuo per aštuonis^'ir Viktoria Urboniūtė. Li 
nesius- jgjJa- Įįm joms laimės ir kitą n

“ VYTIS” ^-tą.
3. Tą Balandžio 17 d. visoms £ 

__________Wes Broadway, X Jalietėms dalyvaujančioi 
South Boston, Mass. Vtoją rungtynėse, buvo iškelt 

įai- bankietas Indian Hill R( 
a 67,- taurane. Dalyvavo apie ( 
n.ny- Jlūsų sodalės irgi buvo sa 

JONAS DAUNIS Tymu- sodalicijos apdovanotos gi
■avižiais sidabriniais Šv. Pane: 

Lietuvis Graborius - Balsamuotoias Marijos medalikais ir rete: 
J ipta- liais.

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. Bal. 29 d. įvyksta jungti

kramentais.

P. Žilinskienė, iš Patsville, 
Pa., serga American Ontolo
gical Hospital. Jai daromi 
kraujo perpylimai ir laukia
ma, kad jos sveikata pastip- 
rės. Ji yra iš Philadelphijos, 
kur ir jos motina gyvena 
Phila.

N.

MIRĖ SENUKĖ

Balandžio 15 d. mirė
Ona Aluzienė, 313 Titan St., 
sulaukusi 76 metų. Velionė 
buvo susižeidusi ir nebeatlai- 
kė savo sveikatos. Ji mirė 
pas savo dukterį.

Palaidota iš šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios balan
džio 19 d. Priklausė prie visų 
katalikiškų draugijų brolijų. 
Draugijų nariai gausiai _su- 
sirinko į jos laidotuves.

a a.

New Britain, Conn
Sodalietės vėl laimėjo

Dar kartą mūsų parapiji 
sodaliečių Bowling Team la 
mėjo viso New Britain sod 
liečiu championship taur 
Jeigu išlaimės trečią kart 
Ui taurė pasiliks mūsų p 
rapijoj ant visados.

Šią gražią mergaičių k 
maudą sudaro sekančio 
Ona Ryiz, Alena Radzeviči 
tė, Petronėlė Shilingaite, O) 
Įvišniūtė, Alena Janušiony

Tel. Stc 3208

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Steponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.: bu-

bėga iš ten, kur miško nėra, tai gal gi bloga.
— Jokių monų, dėdule, nėra. Juos tik tamsūs žmo

nės pramanė, — sakau.
Senis net suvirę, išgirdęs tai.
— Už tave gudresni buvo seniau žmonės, kurie ma

tė juos. Kaip tai, kad monų nebūtų! E, ką jums, jau
niems galvočiams, nūnai kalbėsiu!

Sumoja ranka senis mano šalin, lyg aš buvau koks 
niekniekis, ar varmas, ii' nusigrįžo nuo manęs. Išsi
ėmęs krepšį ir pypkę, ėmė kimšti pirštu jon tituną.

— Aš taipogi, dėdule, mėgstu ir monus ir laumes, 
ir labai man gaila, kad bėga jie iš Lietuvos girių, šlaitų 
ir šlaitelių, kad miršta, nyksta jie, kaip girios — pa
siteisinau aš.

Užtraukęs pypkę, nusispiovė senis šalin, ir nieko 
man neatsakė, lyg mano žodžių nė negirdėjo.

— Dėdė nūnai piktas, — atsišaukė piemenukas: — 
vakar vaikščiojo užurašams su merga, o kunigas ėmė 
ir pravarė.

— Užurašams? — nustebau. — Argi tikrai, dėde, 
vesti užsimanei?

— Kodėl ne? Ar tai negaliu! — atsigrįžęs mano 
šalin, prabylojo skerdžius: — dargi man numirusioj! 
paliko du ritimu audeklo, penkis ryšelius linų ir apie 
penkis svarus sėmenų? Kam gi tai turi žūti? Ir pir
kaitė gi... Mirsiu dar aš neveikiai.

— Iš kur, dėde, žinai, kad tu neveikiai dar mirsi?
— domėjasi Mykoliukas.

— Kad sakau, tai žinau. Kai aš mažas buvau, man 
viena čigonė delne išskaitė, kad aš mirsiu, kai Grainio 
liepa nuluš. O ji dar drūta, visus medžius prastovės.

— Tai tau, dėdule! Liepa dar kelis šimtus metų 
stovės.

— Tai ir aš gyvensiu. Kodėl man negyventi? Ot, 
kad tik dar neišnaikintų girių, beganau sau gyvulėlius.

— Kodėl gi tave, dėdule, kunigas pravarė? — klau
siu jį: — ar kad senas esi?

— Kur tau, vaikei, — katakizmų nemokėjau. Kai 
atėjau, tikrai, paklausė, ai’ daugel man metų. Aš at-

—------------------------------------------------ 1 ■ '-^žydy
sakiau, kad nežinau, bet gal šimtas yra. Nieko nesą M! 
tik paklausė, ar miršta žmogaus dūšia? Aš pasakPtevo 
kad gal miršta. Už tai ėmė ir pravarė.

— Kaip tu, dėde, tiek metų pragyvenęs, nežinosią- 
kad žmogus turi nemirtingą sielą!

Senis užtraukė drūtai pypkę kartą, kitą, kad Šiai- 
sugruzdėjo ten viduryje, paskum ėmė ją krapšt 
svaigeliu, kur karojo prie kandiklio. iltoo

— Iš kurgi man žinoti, ar aš kunigas; kai jauih te
buvau, niekas nemokė, tik žiūrėjo, kad tarnyston^hre 
čiau. Ponas buvo piktas... 'fada gi ir kunigai jokių ka»Įttin- 
kizmų neklausė.

— Kaipgi dabar bus, dėdule?
menukas: ■
kizmų nežinai...

^^įit-ldriejaus parapijoj, New E 
aper tain. Dalyvaus sodalietės 

g.000 Waterbury, Hartford, An 
^Rusi- nia ir New Britain. Prog 

ma susideda iš įdomių šok 
vaidinimų, dainų, dėklams 
jų ir kitų pamarginimų. 
sos sodalės įdėjo daug dai 
ir pastangų, kad vakaras 1 
tų pasekmingas ir kviečia 
sus atsilankyti. Progra 
išpildoma lietuvių kalboj

Mūsų „Stellarians” jai 
'/ .mo grupė įdomiai ir linksi 
j*1 praleido laiką kartu su 

Juozapo, Waterbury, jai 
mu bal. 22 d. Abi grupės 
pildė įdomią, bei įvairią p 
gramą Waterbury. Susirii 
daug publikos, o ypač jai 
mo ir visi linksmai kartu 

1 sidžiaugė. Po programos į 
atsišaukė vėl [iAOOO šokiai ir žinoma, visit

— kunigas nepriims užurašams, kad ka^,-Ug patiko. šv. juozapo pj 
at JT' ’ - - - -r A. - i a pijos jaunimas gražiai pa

- Ne, dabar jau uzrasys. Jau dabar žinau, kad fe p.----- .- .... ----
Girdėjau, kad Kareivių 

feay- Draugija gražiai 
^^ilinksmino ir skaniai pavi 

taip110 visus, kurte atsilankė 
suruoštą „Šurum-Burum” 

, ■> to karą bal. 22 d. bažnytinėj 
lėi. Visas Delnas skirtas i

U 
iu- 

m

šia nemiršta. Kai paklaus, taip ir pasakysiu.
— Kai nueisi, pasiklaus dabar ko kito, ir vėl ne 

nosi, — pagąsdinau senelį.
— Ar žinai, dėde, kiek yra dievų?
Skerdžius užkišo pypkę už juostos, pamąstė, 

mąstė, pakasė pakaušį.
— Tai, vaikei, ir nežinau...
O kiek ilgiau pamąstęs, pridūrė:
— Gal trys.
Piemuo nusikvatojo.
— Matai matai! O kad jūs girdėtumėt, kaip jis ] 

riauja! Dėdule sukalbėk tu mums “ojeze nasz”.
— Ek, gerai dabar jums juoktis, kai jus iš i

vaiko moko. Mūs ponai žiūrėjo, kad tik darban! 
tume. Nebuvo kada mokytis; kitas persižegnoti ir 
nemokėjo... | ^te.

Patylėjęs kiek pridėjo:
— O vis dėlto tada žmonės buvo geresni, nei dabar ^- 

o gal ir gudresni.
— Kaipgi, gudrūs buvo! Ponai juos rykštėmis šven

te, o jie tylėjo! — atrėžė jam piemenukas: — pairi^ti 
gintų kas dabar...

(Bus daugiau)

lėj. Visas pelnas skirtas į 
. riems tikslams, palinksre 

ir gelbėti parapijos naru 
kariuomenėje tarnau 
tiems.

Linden, N. J
Lithuanian Liberty F 

340 Mitchell Ave., sva 
šėrininkų mėnesinis sus 
kimas įvyks gegužės-Mi 
d., 7:30 vai. vakare.

Namo šėrininkai mal
M kite dalyvauti. Ture 

daug svarbių dalykų.
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•ių tikėjimų ir 
kurie gyvena 
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gražiai ir nau- 
nti ir kad jie

SUSILAUKt^žio 15 d. kun. L.

ki Jonui laimingai pasveikti 
ir prašo Dievo palaimos.\________

Šy. Onos draugija bal. 15 
d. turėjo kortų vakarą šv. 
Vardo dr-jos salėje. Visi at
silankę buvo pavaišinti.

—-uskas sušaukė viešą 
Mr. and M!Hgusįrįnkimą, įvykusį 

silaukč sūnaus.]įį0 dr-jos salėje. Pri
kala stiprėja;hį)iiucijaj reikalaujan-

Naujas koresp.

Marianapolis

pabrėžta, kad 
)ma įstatymai, 
s veda jaunimą 
nų.

JGA

anauskas, 2603 
aro veteranas, 

sergąs, dabar,

tesi silpnai. N^g įr nepriklausomy- 
riausia dukrelė,hvai. Rezoliucija nu- 
žiaus, mirė dm merikos vyriausybei 
karščio. ,cijos į San Francis-1

--------ms.
ATŠALĘS darbe daug pasidar- 

—n. L. Voiciekauskas
Balandžio22J. Paulauskas.

šalo oras, kad h ----------
si į bažnyčias rga J. Stasilionis
kailiniais. Dar , -•
pradėtą vėl i®radarbi jJonas £ta.

Hospilal. Jo kan>’ “*6ąl. 17 d. išėjo ligo- 

ai pablogėjusi.

įbauskis, Cam- 
ikiai ir pavojin- 
raduate ligoni- 
tunas vyras, ne- 
ir dabar ilgesnį 
Aprūpintas sa-

:nė, iš Patsville, 
merican Ontolo- 
tal. Jai daromi 
rlimai ir laukia- 
sveikata pastip- 
5 Philadelphijos, 
otina gyvena N.

SENUKĖ

15 d. mirė a.
ė, 313 Titan St., 
J metų. Velionė 
dusi ir nebeatlai- 
eikatos. Ji mirė 
kterį.
iš šv. Kazimiero 
lažnyčios balan- 
riklausė prie visų 
draugijų brolijų, 
iriai gausiai su- 
i laidotuves.

a.

_ .. JBarnabas Hospital, 
Pulk. Jausli’, Newark- J- Ji* 

„ . __ ikiai operacijai. Visi
vSavo į ir pažįstami lin’ 
liom valandom^-------------------------------
nų lėktuvu lėkė v.
(10,000 mylinčių Okupacija 
oras kelyje praiį- i •
Savo motiną iriuletuvoje 
narius jis sutiki ______
begrįžtant m lshradžia 2 pslp.)

"imi tapti rytiečiais; 
Siuskite b mūsų tauta jaučia- 

™ ntus metų susigyve- 
KVY^Europos kultūra, su 

ėmis, su krikščiony- 
“VYTIS” yrar^ralizmu. Tad orien- 

tyt, nes jis Rytietiška tvarka jai 
li.Rviškai ir Rnįįngaį kiauri ir bai- 
rikos lietuvių p °
Lietuvos reikta
lą. Jis turi ta:
primins jus kas rvy bes Nuostoliai

Nusiųskite datos žmonių gyvybės 
nais savo ir samu0 metu sunku net 
sais, o jūsų mjhaį apSkaičiuoti. 1942 
Tį kas menuo įu: r 
nesiūs.

Marianapoly jau gyvena 
kun. Dr. K. Urbonavičius, 

, kuris kasmet marianapolie- 
čius nudžiugina, po žiemos 
šalčių čia grįždamas praleis
ti pavasario šiltų dienelių ir 
vasaros.

Dabar jis nemaža darbo 
turi, baigdamas spaudai 
ruošti savo knygos „Vytis ir 
Erelis” paskutinius skyrius.

Kuriam laikui čia apsigy
veno sveikatos sustiprinti 
kun. J. Mačiulionis, neseniai 
pasirodžiusios knygos „Sis
ter Helen” autorius.

Balandžio 20 d. Mariana- 
polio auklėtiniai turėjo šokių 
vakarą. Gražiai pasisekė. Va
karo paruošimui daug padėjo 
kun. Dr. V. Andriuška, prin- 
cipalas.

New Britain, Conn.
Sodalietės vėl laimėjo

Dar kartą mūsų parapijos 
sodaliečių Bowling Team lai
mėjo viso New Britain soda
liečių championship taurę. 
Jeigu išlaimės trečią kartą, 
tai taurė pasiliks mūsų pa
rapijoj ant visados.

Šią gražią mergaičių ko
mandą sudaro sekančios: 
Ona Ryiz, Alena Radzevičiū
tė, Petronėlė Shilingaitė, Ona 
Višniūtė, Alena Janušionytė 
ir Viktoria Urboniūtė. Lin- 

-, ,,—-------- kim joms laimės ir kitą me- 
wVlD:uvai Ašmenos aps-1 tą.

svyrių apylinkes. Tų j Balandžio 17 d. visoms so- 
366JVsktų gegužės m. tose dalietėms dalyvaujančioms 
South B®e padarė gyventojų rungtynėse, buvo iškeltas

sąrį vokiečiai keitė 
ribas, „sugrąžinda-

ŲŲww\A>iwwwwwwwvwwwwjimą ir rado ten 2,-. b a n k i e t a s Indian Hill Res- 
gyv. Bet tuose 67,- taurane. Dalyvavo apie 60. 

1^08 km. (26,000 kv. my- Mūsų sodalės irgi buvo savo
1ONAQ RATINIS ^9 m’ Prad^°je mū-.sodalicijos apdovanotos gra- 
JVlNAo UAUivlo ūčiavimu gyveno 3,- žiais sidabriniais šv. Panelės 

yv. Tad iki 1942 m.' Marijos medalikais ir retežė-
1 vis Graborius ■ Balsaillllįnėn. Lietuva jau bu- liais.
MT. VERNON ST., PfflLADELPBU!111®1. aPie 40°>000 £VV- 

e dingo? Kuri jų da- 
ir dar galės at- 

— šiuo metu per

Bal. 29 d. įvyksta jungtinė 
sodaliečių programa šv. An
driejaus parapijoj, New Bri
tain. Dalyvaus sodalietės iš

Los Angeles, California, Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos moterų ir merginų choras. Iš kairės į dešinę: K. 
Malinauskienė, R. Janušauskienė, Genovaitė Gražytė ki
no artistė ir choro pianistė, E. Masonienė, Bronė Star- 
kienė, M. Klimaitė, J. Bruzgiūtė ir O. Masonienė. Trūks
ta dar keturių chorisčių, bet jos nebuvo pasirengusios 
tautiškais rūbais tą dieną, tai nenorėjo būti fotografuo
jamos. Viso yra 12 chorisčių su gerais balsais ir lietu
viška meile giesmei ir dainai.

„Netrūksta ten griovikų-ardytojų, prisidengusių 
kaž-kokio „nepartyviško bešališkumo” skraiste, bet, ne
paisant to, choras gerėja visapusiškai dėka lojalumo 

- mūsų lietuvaičių ir mūsų organizatorės energingumo” — 
sako Los Angeles koresp.

New Haven, Conn.

ent 8434 .ar atsakyti. 65,000 į

ICHMOND GROCERWrtuotiį š?ltusmus ir nėra vilties,
WHOLESALE GROCERS . penktadalis jų nuo 

Savininkai Lietuviai Staponavi&i išsigelbėtų.
PERKAME ČIA — REMIAME SA^jiai didžiausiu žiau- 

i Richmond Str. PM»ubinosi žudyti Lietu
si• iš 300,000 žydų
............... ...................... ... ..—^beliko apie 70.000. 
akiau, kad nežinau, bet gal šimtas JR3 Į Vokietiją buvo 
ik paklausė, ar miršta žmogaus (®' nai išgabena apie 
cad gal miršta. Už tai ėmė ir praW he1tuv^’ Kuri da’

— Kaip tu, dėde, tiek metų pra^auks karo Pabaigos’
, . . . ... neįmanoma apskai-

cad žmogus turi nemirtingą sielą! 4 r

Senis užtraukė drūtai pypke * tis lgi4_18 m kar0 
tugruzdejo ten vtduryje, pasta «ais Lietuvoje ir tu. 
svaigehu, kur karop pne kandi* ,esyi kad šiame kare

— Iš kurgi man žinoti, ar aš ^jiynai vykdo planin-
ouvau, niekas nemokė, tik žiūrėjo, ^-ermihaciją, tai iki 
Nau. Ponas buvo piktas... fada gi irLietuva iš 3,200,000 
kizmų neklausė. . nustojusi apie 600,-

— Kaipgi dabai’ bus, dėdule?--ynių. Be to, į nuosto- 
menukas: — kunigas nepriims užmeta įtraukti žymų pa-
kizmų nežinai... ,i inteligentijos pro-

— Ne, dabar jau užrašys. Jau
šia nemiršta. Kai paklaus, taip ir Į^3r 20 nepriklausomy-

— Kai nueisi, pasiklaus dabar koK ų visų gyventojij in- 
nosi, — pagąsdinau senelį. linis lygis buvo taip

— Ar žinai, dėde, kiek yra dievu pakeltas, kad visuose 
Skerdžius užkišo pypkę už juod uose ir kaimuose dar

mąstė, pakasė pakaušį.' r yra daug šviesių
— Tai, vaikei, ir nežinau... visoje šaly tūkstan-
O kiek ilgiau pamąstęs, pridūrė: štai kvalifikuotos in- 
__ Gal trys. i jos vis dėlto rado bū- 
Piemuo nusikvatojo. jes išvengti. Tad 1945
— Matai matai! O kad jūs girdėtu^ :uvos intelektualinis 

riauja! Dėdule sukalbėk tu mumspolitinis susiprati-
— Ek, gerai dabar jums juokūsžymiai aukštesni, 

vaiko moko. Mūs ponai žiūrėjo, išbuvo 1918 m.
tume. Nebuvo kada mokytis; kitasP ®’uo metu dar neturi- 
nemokėjo... lų abeioniU dei tau’

Patylėjęs kiek pridėjo: ^b1e^imo įstatyti sa-
— O vis dėlto tada žmonės bu^k Jei§u tlk

o gal ir gudresni. ;’alm^° q totalitarizmo
— Kaipgt gudroshuvol

te, o jie tylėjo! — atreze jam P10Fams 
gintų kas dabar...

Waterbury, Hartford, Anso
nia ir New Britain. Progra
ma susideda iš įdomių šokių, 
vaidinimų, dainų, deklamaci
jų ir kitų pamarginimų. Vi
sos sodalės įdėjo daug darbo 
ir pastangų, kad vakaras bū
tų pasekmingas ir kviečia vi
sus atsilankyti. Programa 
išpildoma lietuvių kalboje.

Mūsų „Stellarians” jauni
mo grupė įdomiai ir linksmai 
praleido laiką kartu su Šv. 
Juozapo, Waterbury, jauni
mu bal. 22 d. Abi grupės iš
pildė įdomią, bei įvairią pro
gramą Waterbury. Susirinko 
daug publikos, o ypač jauni
mo ir visi linksmai kartu pa
sidžiaugė. Po programos įvy
ko šokiai ir žinoma, visiems 
tas patiko, šv. Juozapo para
pijos jaunimas gražiai pavai
šino visus svečius.

Vėl auksinė žvaigždė
Kovo 26 d., eidamas karo 

pareigas, garbingai gindamas 
alijantų poziciją, žuvo Vokie
tijoj karys Benjaminas H. 
Gudaitis, gyv. su savo tėve
liais 77 View St. Dalyvavo 
kautinėse Anglijoj, Belgijoj, 
Prancūzijoj, Olandijoj. Iš ten 
buvo perkeltas į Vokietiją, 
kur didžiame artilerijos su
sirėmime buvo priešų kulkų 
perblokštas, vos sulaukęs 23 
metų.

A. a. Benjaminas buvo ma
lonaus būdo, turėjo daugy
bę draugų. Visi, kurie pažino 
karį, apgailestauja jo anks
tyvą mirtį.

Benjaminas paguldė savo 
gyvybę dėl pasaulio laisvės, 
dėl šios šalies demokratinių 
principų, dėl tėvynės Lietu
vos, iš kur kilę jo tėveliai. 
Jis pasiaukojo, kad mes ga
lėtumėm laisvam krašte gy
venti ir nauduotis ta laisve, 
kuri yra mūsų tautos sūnų 
ginama. Benjaminas buvo 
jauniausias iš trijų brolių, 
kurie buvo karo tarnyboj.

Paliko dideliam nuliūdime 
tėvelius Gudaičius, 4 brolius: 
Sgt. Antaną Gudaitį, kuris 
taipgi randasi už jūrių, M. 
Sgt. Kazimierą Gudaitį, ku
ris tarnauja Signal Corps, ir 
šiuo metu yra kur nos Belgi
joj, Petrą ir Juozą ir sesutę 
Adelę.

Skaudžioj liūdesio valan
doje reiškiame tėveliams, 
broliams, sesutei ir kitiems 
giminėms gilią užuojautą. 
Tegul gerasis Dievas sustip
rina liūdinčius, o a. a. Benja
mino vėlei suteikia amžiną 
atilsį danguje.

Karių Motinų draugijos 
1 susirinkime sukalbėta malda 
į už prezidento Roosevelt ir už 
a. a. kario Benjamino Gudai
čio vėles.

Draugijos narės pagerbė 
šio karo veteranus, grįžusius

Girdėjau, kad Kareivių Mo
tinų Draugija gražiai pa
linksmino ir skaniai pavaiši
no visus, kurie atsilankė į jų 
suruoštą „Šurum-Burum” va
karą bal. 22 d. bažnytinėj sa
lėj. Visas pelnas skirtas įvai
riems tikslams, palinksminti 
ir gelbėti parapijos nariams, 
kariuomenėje tarnaujan
tiems. P.

Linden, N. J.
Lithuanian Liberty Park, 

340 Mitchell Ave., svarbus 
šėrininkų mėnesinis susirin
kimas įvyks gegužės-May 4 
d., 7:30 vai. vakare.

Namo šėrininkai malonė
kite dalyvauti. Turėsime 
daug svarbių dalykų.

M. Prakop.

sužeistus iš karo lauko: 
Christopher Reynolds ir Va
lentą Letskų, įteikdamos po 
$10.00 kiekvienam.

Karių Motinų Draugija 
rengia gražią programą Mo
tinų Dienoje. Dainų progra
mas išpildyti atvyks Stul- 
ginskų šeima iš Waterbury, 
Conn. Vietos jaunimas ruo
šiasi visus palinksminti sa
vo gabumais. Ši programa į- 
vyks gegužės 13 d. parapijos 
salėje 339 Greene St., 4 vai. 
po pietų.

M.

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

Baltimore, Md.
Sveikiname!

Praeitą sekmadienį, 11 vai. 
ryte buvo atnašaujamos iš
kilmingos padėkos mišios už
prašytos policijos Įeit. Milton 
Hipsley ir žmonos. Ponia 
Hipsley pirm šliūbo buvo Ele
na Skabickaitė. Leit. Hipsley 
vedęs lietuvaitę, pamylėjo 
lietuvių tautą ir lietuvių baž 
nyčią. Būdamas policijos ser
žantu, jis lankė su savo žmo
na Stebuklingo Medalikėlio 
Novenos pamaldas šv. Al
fonso bažnyčioje ir yra tik
ras, kad jo paaukštinimas 
buvo įgytas per Marijos už
tarimą. Ponai Hipsley, abu
du susipratę katalikai, pasi
rinko tikrai katalikišką bū
dą tinkamai padėkoti Dievui 
už malonę jiems suteiktą per 
Marijos užtarimą. Kun. Dr. 
Mendelis atnašavo mišias. 
Jam padėjo kun. Antanas 
Dubinskas ir kun. šv. Juoza
po D-jos. Kun. Mendelis svei
kino dėkingą Marijos tarną 
primindamas visiems kad 
„dėkingumas visuomet išpra
šo naujas malones ir Gera
daris mėgsta atsiminimą su
teiktų geradarybių”. Mišių 
metu visa Hipsley šeima pri
ėmė Šv. Komuniją. Į šv. Mi
šias buvo atėję .visi Hipsley 
giminės. Tai buvo tikrai pa
vyzdingos padėkos aktas. 
Sveikiname Įeit. Hipsley, jo 
žmoną ir jo šeimą. Linkime 
geriausio pasisekimo jo pa
reigose ir trokštame, kad 
Dievas jį išaukštintų į kapi
tonus artimoje ateityje.

Ypatingos pamaldos už Ame
riką ir Naują Prezidentą
J. M. Arkivyskupo Mykolo 

Curley įsakymu, sekmadienį 
bal. 29 d. visose Baltimorės 
bažnyčiose bus atnašaujamos 
mišios už J. V. gerovę, kad 
išprašius Dievo palaimos mū
sų naujam Prez. H. S. Tru
man jo sunkiose pareigose. 
Mūsų bažnyčioje suma 11 
vai. bus atnašaujama sulyg 
Arkiv. nurodymo. Po mišių
bus kalbama ypatinga Arkiv. 
Carroll parašyta malda už 
krašto vyriausybę. Pirmadie
nį ir antradienį per novenos 
pamaldas buvo prašoma pa
laimos San Francisco Konfe
rencijai.

Marijos Mėnuo
Pirmadienį, bal. 30 d., mo

kyklos vaikučiai turės įžangi
nę gegužio mėn. procesiją. 
Rūpestingi Marijos vaikeliai 
jau iš anksto ruošiasi tinka
mai per visą geg. mėn. puoš
ti Marijos altorių, štai Alto
riaus ii’ Rožančiaus Dr-jos 
moterys, savo mėnesiniam 
susirinkime sekmadienį, bal. 
22 d., paaukavo iš iždo $20.00 
gėlėms geg. mėn. Kun. Dr. 
Mendelis praneša, kad viena 
svetimtautė Marijos mylėto
ja paaukavo $40.00 geg. mėn.

gėlėms, $10.00 kiekvienai sa
vaitei. Kun. Dubinskas stro
piai darbuojasi metinei ge
gužinei procesijai, Marijos 
garbei, kuri įvyks antrą sek
madienį geg. 13 d. Girdėjau 
sekmadienį, kaip jis kvietė 
visus vyrus, moteris, mergai
tes ir vaikučius dalyvauti šia
me metiniame Marijos vieša
me pagerbime.

Įvairenybės
— Mūsų parapijos vaiku

čių pirma Komunija šįmet į- 
vyks sekmadienį, geg. 6 d. 
Net 15 berniukų ir mergaičių 
priims Jėzų pirmą kartą į sa
vo nekaltas jaunas širdis. Tai 
bus linksma diena ne tik vai
kučiams ir jų tėvams, bet vi
sai mūsų parapijai.

— Rinkliava tėvams misi- 
jonieriams šv. Columbano 
Misijų Dr-jos pereitą savaitę 
davė $3,500.00. Kun. O’Brien 
dėkodamas mūsų kunigams 
už jų prielankumą o maldi
ninkams už jų dosnumą pra
nešė, kad tai buvo didžiau
sia rinkliava Dr-jos 27 metų 
gyvavimo istorijoj.

— Sekmadienį, bal. 22 d. 
antra kolekta per visas mi
šias buvo renkama katalikiš
koms mokykloms mūsų vys
kupijos ūkiuose. Surinkta 
$206.00. šių metų biudžetas 
reikalauja $60,000.00 tam mi
sijų darbui namie. Taip skel
bė Arkiv. savo laiške.

— Mirė netikėtai Antanas 
Paulonis. Palaidotas su mi- 
šiomis iš šv. Alfonso bažny
čios penktadienį, bal. 20 d. 
Jo brolis Juozas Paulonis, 
gerai žinomas biznierius Bal- 
timorėje, rūpinosi laidotuvė
mis. Nulydėtas į Holy Redee
mer kapus.

— Tą pačią dieną 2 valan
dą po pietų be bažnyčios pa
laidotas Alyta, gyvenęs 714 
W. Fayette St. Kadangi gy
vas būdamas nesilankė į baž
nyčią, tai ir mirusiam nebuvo 
suteiktas paskutinis bažny
čios patarnavimas.

— Šeštadienį, bal. 21 d. bu
vo antros gedulingos pamal
dos už žuvusio kario Edvar
do Rašlavičiaus vėlę. Jo 
krikšto motina p-lė Marijona 
šeškauskaitė užprašė ekzek- 
vijas ir kartu trejas mišias, 
kurios buvo atnašautos 9 vai. 
ryte.

— Novena 9 antradienių 
prie šv. Antano prasidėjo 
bal. 17 d. Kas antradienį 7 
vai. vakare yra laikomos ypa
tingos pamaldos į Šv. Antaną 
lietuviškai, šv. Antano relik
vija yra sveikinama po pa
maldų.

— Antradienį, bal. 24 d. 
9 vai. ryte buvo egzekvijos ir 
iškilmingos gedulingos mi
šios už vėlę žuvusio kario Ka
zimiero česnos. Užprašytos 
jo motinos Agnietės.

— Baltimorėje vieši sesu
tė Magdalena, Kazimierietė 
iš Chicago. Atvyko aplankyti 
sunkiai sergančią savo sese
rį Balionienę, taipgi kitą se
sutę Bikulečienę.

— Eleanora Pečiulytė, ku
ri šįmet baigia Notre Dame 
Kolegiją išpildė labai svarbią 
rolę operetėje Hans and Gre- 
tel, sekmadienį, bal. 22 d. 
Sveikiname Eleanorą ir lin
kime jai pasiekti viršūnės 
dainavime.

— Trečias Jono Lietuvni- 
ko nuo S. Stricker St. sūnus 
išėjo karo tarnybon. Vyriau
sias sūnus Jonas skrajoja 
Europos karo frontuose. A- 
gathonas, ištikimas Šv. Var
do dr-jos narys, apleido Bal
timore tik porą savaičių at
gal. Linkime jam sveikam 
grįžti namo.

' nas, išreiškė Čikagos lietuvių 
katalikų jausmus mirus pre
zidentui Franklin Delano 
Roosevelt. Prelato mintys 
buvo atspausdintos „Chicago 
Herald ir American” dienraš
ty. _____

Lietuvos konsulas Dr. Pet
ras Daužvardis savo ir pa
vergtos Lietuvos vardu iš
reiškė užuojautos žodžius ir 
prisiminė, kiek gera Lietuvos 
žmonės buvo patyrę iš mūsų 
prezidento ir kiek vilčių į 
laisvę turėjo mūsų broliai 
vergijoj. 

„Chicago Herald ir Ameri
can” religinio skyriaus re
daktorius Stasys Pieža per 
tris dienas skelbė įvairių as
menų ir jų atstovaujamų 
žmonių jausmus mirus mūsų 
Prezidentui.

Lietuvio Dariaus ir Girėno 
Amerikos legiono postas spe- 
cialėse apeigose prisiminė 
mūsų garbingą vadą ir pa
gerbė jo atsiminimą. Posto 
vėliavos per 30 dienų bus pu
siau nuleistos.

Jauniausia šv. Kazimiero 
Akademijos rėmėjų kuopos 
pirm. Julija Urba su kuopos 
nariais uoliai veikia dėl me
tinio draugijos vajaus pasi
sekimo ir bankieto Gimimo 
P. Šv. Marijos parapijos sa
lėj balandžio 29 d.

Jau antri metai, kai ši 
energinga lietuvaitė lydi se
selių bendradarbius Marquet
te parke jų darbuose. Prieš 
kiekvieną Akademijos rėmė
jų centro parengimą jos 
straipsniai būna „Drauge”. 
Nepaisant, kad ji dirba- va
karais, randa laiko aprūpin
ti savo gražią šeimynėlę ir 
dar darbščiau veikti. Jos gra
žų pavyzdį turėtų sekti mū
sų jaunosios kartos lietuvai
tės.

Kun. Dr. Kazimieras Sta- 
dalninkas, M. I. C., bažny
čios teisių profesorius Tėvų 
Marijonų seminarijoje Hins
dale, Ill., yra autorius nau
jos anglų kalba knygos apie 
bažnyčios teises, ši knyga 
pritaikyta seminarijoms, ku
nigams ir mokytojams.

Kun. Stadalninkas baigė 
Bažnyčios teisių mokslą Ka
talikų Universitete Washing
tone, D. C.

Saldžiausios Širdies kated
roj Pueblo, Colorado didžią
ją savaitę per tris dienas pa
maldose giedojo kun. Juoza
pas Varnaitis.

Jonas A. Stoškus

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Kalėjimo sargas nuobo
džiai žiūrėjo, kaip kalinys 
per keturias valandas daužė 
didelį akmenį.

— Paduok man kūjį, — ta
rė jis, — ir su vienu smarkiu 
sudavimu sutrupino akmenį 
į dešimtį gabalų.

— Matai, — atsiliepė kali
nys, — bepigu tau buvo taip 
lengvai tą akmenį sudaužyti, 
kai aš per keturias valandas 
jį suminkštinau.

Testamentas
Senas pirklys gulėjo mir

ties patale, ir pasišaukęs ad
vokatą daro testamentą... 
„ir kiekvienam darbininkui, 
kuris pas mane dirbo 20 me
tų palieku po $20.000.”

— Vai — vai, — tarė ad
vokatas, — kokis tavo didis 
dosnumas.

— Ne... visai ne, — atsakė 
žmogus, — matai, nei vienas 
iš jų nedirbo ilgiau kaip me
tus, bet spaudoje mano pali
kimas išrodys didelis.

Palydovai
— Kaip tai? — paklausė 

advokatas. — Išvardinai še
šis bankierius, kurie neš ta
vo grabą. Man išrodo, kad 
daug gražiau būtų išsirinkti 
grabo nešėjus iš savo drau
gų tarpo.

— Visai ne, ponas advoka
te. Tie bankieriai visą gyve
nimą nešė mano skolas, tai 
tegul ir užbaigia nešti mano 
grabą.

Paslaptis
Turiu paslaptį, kaip užlai

kyti sveikatą.
— Kaip tai?
— Valgyk daug svogūnų.
— Tai kaip galima tokį 

daiktą užlaikyti kaipo pa
slaptį ?

Pastaba
Žmogus: — Klausyk, tar

ne, ar šiame viešbutyje nie
kas nesijuokia?

Tarnas: — Taip... dažnai 
gauname nusiskundimų.

Pamokymas
Svečias: — Tarne, ši jau

tiena kieta, kaip oda, ir pei
lis atbukęs.

Tarnas: — Peilį reikia pa
aštrinti į mėsą.

Pranas Bekampis

Brooklyno Lietuviai Graboriai
---------- ■ " —1 — '. .

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsam uoto jas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

 i

Chicago, Ill.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Trylika lietuvių parapijų 

bažnyčių ir mokyklų susijun
gė pagerbti mirusį preziden
tą. Bažnyčių varpai skambi
no šeštadienį 3 vai. popiet. 
Mokyklų vaikučiai įspūdin
gose prisiminimo ceremoni
jose pagerbė mirusį vadą.

Prelatas Mykolas Krušas, 
Šv. Jurgio parapijos klebo-

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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United National Clothing Collection

BENDRAS DRABUŽIŲ VAJUS 
Aukokime Karo Nuvargintiems 

Savo Atliekamus Drabužius

DABAR — ŠIANDIE - TUOJAU 

Jūsų. Auką Priims:
United Lithuanian Relief Fund 

101 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

ŽUVĘS KARYS

Albertas Buskus, 
vienturtis Antano Buskaus 
sūnus, žuvęs šių metų kovo

BALE SANDĖLY LIETU
VIŲ DIENOS ATIDARY

MAS ĮSPŪDINGAS
BALF sandėly, 101 Grand 

St., Brooklyn, N. Y. rūbams 
rinkti bendrojo vajaus proga, 
lietuvių dienos atidarymo ce
remonijos įvyko sekmadienį, 
balandžio 22 d. 4 vai. popiet. 
Programą vedė BALF New 
Yorko apskrities pirm. Jo
nas Brundza. Kalbėjo Lietu
vos Vice-konsulas Vytautas 
Stašinskas. Jis įteikė savo ir 
Lietuvos konsulato štabo rū
bų. Tas įvykis nufotografuo
tas Daily News fotografo — 
korespondento P. Bernius ir 
buvo pirmadienio, bal. 23 d. 
laidoje.

Kalbėjo BALF raštinės ve
dėjas J. B. Laučka. Kvie
tė bendram šalpos darbui. 
Rūbų vajaus vedėjas Jonas 
Valaitis nurodė kaip rūbai 
paruošiami, kvietė dalyvau
ti bendram vajuj.

Meno programą išpildė 
Bronės Brundzienės šokėjų 
grupė: pašoko lietuvių tau
tinių šokių. Akordeonu gro
jo B. Kaveckas, gitara prita
rė C. Kazlauskis.
^Monologą pasakė p-lė O. 
Zajankauskaitė.

Plokštelių muziką teikė 
Kazys Motuzas, kuris po pro
gramai parodė Lietuvos, ka
ro ir BALF raštinės, sandė
lio, medikamentų parodos fil
mas spalvose. Aiškino Jonas 
Valaitis.

Žmonės labai domiai sekė 
rūbų paruošimą Lietuvai. Ta

proga, sunešta daug rūbų 
bendram drabužių vajui pa
gelbėti.

Apie Lietuvių Dienos mi
nėjimą buvo rašyta New 
Yorko dienraščiuose: World 
Telegram, N. Y. Times, Sun, 
Tribune, Daily News ir ki
tuose.

Rep.

LIETUVIŠKA PROGRAMA 
RADIJO STOTYJE

Bendrojo Tautinio Drabu
žių Rinkimo vajaus (United 
National Clothing Collec
tion) Lietuvių Dienos minė
jimas balandžio 23 d. užbaig
tas speciale radijo programa 
iš New Yorko stoties WNYC.

Programą išpildė Lietuvos 
Generalinis konsulas pulk. 
Jonas Budrys, artistė Poly- 
na Stoska (Stoškiūtė) ir pia
nistė Aldona Strumskytė.

Gen. konsulas J. Budrys 
savo kalboje pažymėjo Ame
rikos dosnumą kenčiančiai 
žmonijai, jos aukštus idealus, 
jos pagalbą silpnesniems. 
Jis dėkojo amerikiečiams už 
teikiamą lietuviams pašalpą 
per Bendrąjį Amerikos Lie
tuvių Fondą.

Polyna Stoska dainavo Ži
levičiaus, Laumenskienės, 
Tallat-Kelpšos, Gruodžio ir 
Šimkaus dainas, o Aldona 
Strumskytė skambino Nau
jalio, Tallat-Kelpšos ir Gruo
džio kūrinius.

Programa tęsėsi pusvalan
dį. Jos metu miesto radijo 
stoties klausytojai turėjo

AM. RAUDONAJAM KRYŽIUI AUKOS

Lietuvių Komiteto Priimtos
Aukos priimtos nuo vasario 25 d. iki kovo 28 d., 1945, jau

spaudoje paskelbtos.......................................................................  $679.69
Aukos surinktos Natalijos Stilsonienės .......................... 19.00
Aukos surinktos per katalikų laikraštį “Ameriką” .... 112.50
Aukos surinktos S. Subatienes........................................... 10.35
Aukos surinktos Teofilės Kubilienės .............................. 102.70
Aukos surinktos Juozefinos Gražienės ..............................  50.00
Aukos surinktos Onos Valaitienės....................................... 27.00
Moterų Vienybės auka............................................................. 25.00
Šv. Jurgio parapijos aukos .................................................... 3.00
Iš viso aukų priimta per Lietuvių Komitetą, nuo vasario 25

d. ”.d balandžio 16 d. 1945 m............................................... $1,029.24
Ę Kun. K. E. Paulionis, Iždininkas

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 
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MEMORIES of LITHUANIA

Lietuviy Radijo Draugijos Vakarinės

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

7:30
KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

J. P. GINKUS ____ „ VIOLETA PRANOKUS
495 Grand St. AD- JftZAVI S Muzikos Vedėja

EV. 7-7142 ' PraneŠimU Direktorius EVergreen 8-3626

5 d. Italijos fronte. Jis krito 
nuo nacių kulkosvaidžio.

Velionis karys buvo gimęs 
Brooklyne 1924 m. lapkričio 
10 d. Buvo lankęs Apreiški
mo par. mokyklą. Užjūrin su 
savo parašiutininkų daliniu 
išvyko pernai gruodžio mėne
sy.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Kun. J. švagždys buvo 
atvykęs Elizabethan pas sa
vo seserį Ver. Budreckienę. 
Dalyvavo 40 vai. atlaidų pa
maldose.

• Marijona Kižytė į San 
Francisco konferenciją išvy
ko balandžio 23 d. naktį lėk
tuvu. San Francisco ji pasie
kė bal. 24 d. vakare.

• Pulk. K. Grinius į San 
Francisco konferenciją išvy
ko balandžio 25 d. Drauge su 
juo vyksta SLA. pirm. adv. 
Wm. F. Laukaitis.

® Adv. N. Rastenis iš Bal- 
timorės buvo atvykęs į Ben
drojo Am. Lietuvių Fondo 
centro posėdį.

• Lt. Mary Zajankauskai
tė (Zinke) kariuomenėje pa
kelta pirmąja leitenante. Da
bar būna Utica, N. Y.

® St. Serž. Justas Jankus 
Indijoje visai netikėtai susi
tiko su Serž. Danielių VVieta.

Pramoga
Artimi giminės surengė 

Florencijai Kayzwinkle „mis
cellaneous shower”. Buvo 
daug svečių, apie 50 asmenų. 
Visi linkėjo sveikatos ir gra
žios ateities.

V. V.

DINGO SERŽANTAS

Marijona Zajankauskienė 
šiomis dienomis gavo Karo 
Departamento pranešimą, 
kad jos sūnus, seržantas Pra
nas Zajankauskas, yra din
gęs vokiečių fronte nuo ko
vo 27 dienos.

Serž. Pranas Zajankauskas 
buvo Treciojoj armijoj, tan
kų dalinyje. Tai armijai va
dovauja žinomasai generolas 
Patton.

Liūdinčiai seržanto moti
nai, Zajankauskienei, jo se
sutei Onai ir visai šeimai 
reiškiame užuojautos ir lin
kime kantrybės. Gal netru
kus ateis linksmesnių žinių 
telegrama.

161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Brooklyno Lietuviai Gydytojai).

tTel. EVergreen 8-92J8
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietu
6 — 8 vakare # 

Šventadieniais susitarus . .fįt&OS

TeL EVergreen 7 - MM
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

P AMERIKOS LIETUVIŲ KA 

j LKU VISUOMENINIO 1 
| KULTŪRINIO GYVENIMi 

? SAVAITRAŠTIS

į EINA KAS PENKTADIEI

Entered as Second-Class matter ] 
Office at Brooklyn, N. Y. under

HITLERIS SK]
: wjtisis p 

>!( P3'■ rVfj.. umgu pranešimų, nu 
mirė gegužės 1 d. Vokie'

^Tai-j

i!

puikiausią progą susipažinti 
su Lietuvos šelpimo dalykais, 
su lietuvių talka jungtiniam 
darbui ir su lietuvišku menu. 
Tai buvo aukšto kultūrinio 
laipsnio programa, kurių 
vertėtų dažniau suruošti.

L. K. FEDERACIJOS 
NARIAMS

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

Angelą Karalienės 
Parapija

BALE 75 sk. susirinkimas
Penktadienį, gegužės 4 d. 

vakare po pamaldų, įvyksta 
svarbus Bendro Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo 75 
skyriaus, mūsų parapijoje, 
susirinkimas.

Susirinkiman kviečiami vi
si nariai, taip pat visi para
pijiečiai — vyrai ir moterys, 
ateiti į susirinkimą ir prisi
rašyti. Svarbu, kad ko dau
giausia prie šio Fondo lietu
vių prisirašytų. Nario meti
nė mokestis — vienas doleris.

Dauguma jau žino, kad šio 
fondo priežiūroje buvo ren
kami drabužiai Lietuvos žmo
nėms. Gi nuo balandžio 1 d. 
šio fondo nariai gelbsti rink
ti drabužius nuo karo nuken- 
tėjusiems Europoje. Taigi, 
labai svarbu, kad lietuviai 
neatsiliktų rūbų rinkime. 
Kurie turi padėvėtus, nenau
dojamus drabužius, prašomi 
atnešti į parapijos svetainę,
arba tiesiog į Fondo rūbų 
sandėlį, 101 Grand Str., 
Brooklyne ir pasakyti, kad 
esate iš Angelų Karalienės 
parapijos. Nelaukite — at
neškite dabar.

BALF 23-ČIO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, bal. 29 d., 
tuojau po mišparų, įvyksta 
Bendrojo Am. Liet, šalpos 
fondo 23 skyriaus susirinki
mas, parapijos salėje. Nariai 
prašomi dalyvauti.

Norintieji pagelbėti Lietu
vai, nuoširdžiai prašomi pri
sirašyti prie šio skyriaus.

S. Subatienė, pirm.

METINĖ VAKARIENE

Šv. Monikos Našlių draugi
ja rengia savo metinę vaka
rienę, sekmadienį, gegužės 6 
d., 6 vai. vak., Apreiškimo 
par. salėje. Bus įvairių pa- 
marginimų, o po vakarienės 
bus šokiai.

Bilietai į vakarienę 1 dol., 
tik šokiams 35 c.

Urs. šašienė, pirm.

Maspetho Žinios

Jubiliejinė Vakarienė
Mot. Są-gos 30 kp. jubilie

jinei vakarienei geg. 13 d. bi
lietai smarkiai platinami. 
Kurie manote dalyvauti, ma
lonėkite įsigyti bilietus iš 
anksto, nes gali jų pritrūkti. 
Bilietai tiktai $1.50. Sąjun- 
gietės visados moka svečius 
maloniai pavaišinti.

Mūsų kariai
Sidaravičiai gavo liūdną 

pranešimą ir karo departa
mento, kad jų sūnus Sgt. Ka
zimieras Sidaravičius sunkiai 
sužeistas karo fronte, kur 
nors Vokietijoje. Tarnauja 
karo tarnyboje jau aštuoneri 
metai.

Netikėtai susitiko
Lt. Jonas Bleka netikėtai 

susitiko su savo broliu Stan
ly Prancūzijoj. Jų susitiki
mas buvo jiems didelis sur- 
prizas, taip rašo savo broliui 
Jurgiui Blekai. Jiedu buvo 
nesimatę per trejis metus.

PILIEČIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS<___

Piliečių klubo biznio sky
riaus susirinkimas bus ba
landžio 27 d., penktadienį, 
7:30 vai. vak., savo salėje, 
280 Union Avė.

Valdyba kviečia narius at
silankyti.

rian Speciale iš Garfield, N. 
J.; bal. 22 d. — Aleksandras 
Pukstas su Veronica Sabin.

— Novenos pamaldos tre
čiadieniais būna 9, 2, 7, 7:30 
(lietuviškai) ir 8:15 vai. vak.

— 40 vai. atlaidai prasidės 
gegužės 13 d.

Newark, N. J.

IŠ BALF APSKRITIES

S-Sgt. Bernardas Petrulis, 
valdžios paskirtas dirbti sep
tintam karo bonų vajui. Da
bar studijuoja Infantry 
School, Fort Benning, Geor
gia. Geriausio pasisekimo.

_____  O.
Mirė

Bal. 22 d. mirė Elena Mala- 
zinskienė, gyv. savo dukre
lės M. Molitor namuose, 
59-93 58 Avė. Priklausė 
LRKSA. 135 kp., Apreiškimo 
par. Rožančiaus ir Tretinin
kų draugijoms. Amerikoje iš
gyveno 40 metų. Buvo kilusi 
iš Daukšių par., Marijampo
lės apskr. Liko dukters Pran
ciška Valentukevičienė ir 
Magd. Molitor sūnūs Juozas 
ir Petras, 11 anūkų, 12 pro- 
anūkų.

Palaidota Šv. Jono kapinė
se bal. 24 d. iš Apreiškimo 
par. bažnyčios. Patarnavo 
grab. V. R. Valantiejienė.

Sulaukė 80 metų
Bal. 22 d. Jurgis Bilinskas 

sulaukė 80 metų amžiaus. 
Jam pagerbti puotą suruošė 
jo dukrelės ir žentas Jack- 
son. Dalyvavo sūnus Edvar
das su šeima, V. Valantiejie
nė ir būrys artimųjų. Linki
me sulaukti 100 metų!

BALF New Yorko apskri
ties susirinkimas įvyko bal. 
13 d. BALF sandėly, 101 
Grand St. Apskritį sudaro 14 
New Yorko skyrių.

Pirm. Jonas Brundza, ati
daręs susirinkimą, pirmiau
sia paprašė atsistojimu ir mi
nutės tyla pagerbti mirusį 
prezidentą Franklin Delano 
Roosevelt.

Drabužiams rinkti vajaus 
vedėjas J. Valaitis pranešė 
apie United National Cloth
ing Collection vajaus eigą ir 
kvietė pasiruošti Lietuvių 
Dienai.

Prie laikinosios apskrities 
valdybos, * kurią sudaro: 
pirm. Jonas Brundza, sekr. 
Leonas Šerkšnys, ižd. Salo
mėja čerienė, išrinkta kores
pondentė.

Sekantis susirinkimas nu
tarta šaukti gegužės 14 d., 
pirmadienį, 8 vai. vak. sandė- 
lio-patalpose.

Ona Valaitienė

Stuko koncertas
Bal. 22 d. įvyko J. Stuko 

radijo programos koncertas. 
Svarbiausi jo dalyviai daini
ninkė Florence Karsokaitė iš 
Chicagos ir Stulginskų šeima 
iš Waterburio. Kalbėjo Simas 
Gudas, pats radijo vedėjas 
J. Stukas ir kiti. Gerai pasi
rodė Kearny vyrų choras ir 
„Rūtos” radijo klubo mergi
nų choras. Vyrų chorui vado
vavo J. Dirginčius, o mergi
nų — M. šlekaitytė.

Koncerto įspūdžiai geriau
si. Visi linkėjo mūsų Jokūbui 
gražiausio pasisekimo lietu
viškame darbe.

Buvęs

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

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

* New York 16, N. Y.

Elizabeth, N. J.
Balandžio mėn. 22-24 d.d. 

Šv. Petro ir Povilo parapijo
je buvo iškilmingai atšvęsti 
40 vai. atlaidai. Pamaldos 
ryte ir vakare buvo laikomos 
dalyvaujant dideliam skai
čiui kunigų svečių. Pamoks
lus vakarais skelbė kun. A. 
Pažereckas, kun. Th. Chase 
ir kun. K. Malakauskas. Žmo
nių besimeldžiančių buvo pil
na bažnyčia.

Paskutiniu laiku po bažny
tinių iškilmių buvo palaidoti: 
Aleksandras šabunas, Bro
nislava Klišienė ir Aleksand
ra Kelly (Sozokaitė).

Moterystėje buvo surišti 
Feliksas Valinskas su Mari
ja Malaškevičiūte ir Thomas 
Dowd su Marija Jankauskai
te.

Bayonne, N. J.
IŠNUOMOJIMUI

Penki kambariai su šilu
ma. Norima mažos šeimynos. 
Kreipkitės:

293 Maujer Street
Brooklyn, N. Y.

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.

— Dijakonas Domininkas 
Pocius bus įšventintas kuni
gu gegužės 5 d. Jo pirmos iš
kilmingos šv. mišios bus ge
gužės 6 d. lietuvių šv. Myko
lo bažnyčioje, 10 vai. Primi
cijų puota įvyks parapijos 
salėje.

— Apkrikštyta: bal. 15 d. 
William ir Mildred (Stašaus- 
kaitės) Supsie sūnus Martin; 
bal. 22 d. Joseph ir Elenos 
(Stančiauskaitės) Babico sū
nus. Robert.

— Apsivedė: bal. 21 d. Jo
nas Varbačiauskas su Ma-

Vokietijos radijo iš E 
burgo pranešimu, Hit 

v^jmuc gcguz.cs i u. vumc 
karo laivyno admirolas 
Doenitz, vokiečių karo la 
no vadas, per radiją pa: 
bė, kad kancleris Ad( 
Hitleris gegužės 1 d. pc 
žuvo Berlyne, eidamas 
pareigas ir gindamas B< 
ną nuo rusų.

Kaip ir kokiose aplink 
se Hitleris žuvo, nepasal 
tik pranešta, kad jis 
kanclerio rūmuose Berlj 

j Admirolas Kari Doeni’ 
proga pareiškė, kad Hit 
jį paskyrė savo vietini

ilOti": 
\ t- rL.,

* mėnesy 
įveiks- 
, Karan

PARDUODAMI NAŠI 
t ’ Richmond Hill atskira 

nos šeimos namas, 6 kan

jįįpdyti.
Skinti.

£w,i* * * * aaa '■«nripsi Ji paskyrė savo vietinišilima ir garažas. $6,000 > Pnes * . , ~
„ . . . . . . . \ n,«8 Admirolas Doemtz tuDviejų seimų mūrinis, p Pnes! , ..... .. ...

ras namas, 11 kambarių, -įiinai, Pas^e^e Vokietijos gyvi 
garažas, 40x100; $7,750.0' jams, kad jis perima V(

Bushwick, 6 šeimų, i 
po 5 kambarius: rendos 
Kaina $5,950.00. Prie 
Subway.

Kreiptis: Tel. REpublic^į0S

' $ nau*
5
ravimas

PARDUODAMA F
172 - akrai, 11 kambai. ,.... 

mas, daržinė (barn), didėt 
tininkas su elektra, 4 kai, ^enio, 
bungalow $4,500. Lįpoir

147 akrai, 9 kambarių ^ei- 
didelė barn dėl 100 karvL Pirtiza- 
tininkas su elektra $4,00.^.^.

Turim New Yorko apy^ teisėjai 
visokio didumo ūkių. Kn^yfo.

ųnrian jė-

ujfeoiš-

REpublic 9-1506

PARDUOD

Puta-

tijos karinių jėgų vado 
ir bandys „išgelbėti Vol 
jos žmones nuo bolševiz 

Toliau Doenitz pare 
kad dabar eina kova išg 
ti Vokietijos gyvent 
Dėlto, esą, reikėsią v 
čiams kariauti prieš ai 
kiečius ir anglus.

Jeigu teisybė, kad Hit 
žuvo, būdinga, kad jį n 
pasiekė už trijų dienų p 
kai žuvo Italijos diktat 
Mussolinis, kurį Hitleris

EUROPAI GRI

fe, hr 
Ją Kur 

EJĖStiŠ-

Geri, pigūs, pato) 
mai. Gerose vietose, 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, fe fe ta1 
ko prašo. Apdraudžiu^ Pe
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastun*
Real Estate Ins

496 Grand St, Brookl JT
Tel. EVergreen 7 ,

._ išgĮKe-
Ikainie-

Clement VoketeX
Advokatas

4 ].40 — 74th Striki-
.pilto-

Jackson Heights, N^kdbia,

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.

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

0I

STagg 2-1451

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, plasteriavimų, šaligat
vių cementavimų ir Irt. darbus.

298 MAUJER ST„ 
BROOKLYN 6, N. Y.

3.
I

NEwtown 9-5972^tovo- 
ai) kva- 
fcpaaku- 

^sąvokie- 
c< 10 I3 svaitėsSaugok bavo A

Teikiamas 
patikrinimas, prižiūrėl;^^ 
AKINIAI prieinamiausi 
kainomis pagal jų rūšit^ 

81 {staiga (steigta prieš 40 l^Hitle- 
./Statytas

Stenger & Sten 
j išneši- 

OPTOMETRISTAS —

394-398 Broadway, Brooklyn, J ūšškai 
_ _ J^Uos 

RW

Iš oficialių šaltinių pi 
šama, kad šiemet, jeig 
merika, Kanada ir kito 
merikos žemyno vaisi 
neduos Europai pag 
maistu, šiais metais Eui 
fe gsITbadu mirti nemi 
pusantro milijono žmon

Dėl to ne tik Amerika 
visos Amerikos žemyno 
tybės turės bendromis , 
mis Europos žmonėms 
būti maistu ir kitais rei 
nimis.

Ryšium su ta milžii 
pagalba Europai, Amer 
šiemet žmonėms reikės | 
kai sumažinti maisto v 

. jimą. Dėl tos priežastie: 

. kurių maisto produktų , 
, rikoje gali būti mažiau, 
. buvo iki šiol, nežiūrint, 
. karas ir pasibaigtų gre

geriausias ^inineti-’

----------------- T
LIETUVIŠKA

kurs iš anksto buvo pui 
‘šiai žinomas ir Rusijai. 
Rusijos atstovas konfer 
joje elgėsi taip, lyg tar] 
tiniai pasižadėjimai niek 
reikštų. Galutinėje „ko1 
Molotovą iš 45 valstybii 
laikė tik Jugoslavijos, ( 
slovakijos ir Graikijos s 
vai

San Francisco konfer 
joje vargu ar kas ištars 
tuvos, ar jos šiaurės k? 
nių Latvijos ir Estijos v 
Konferencija sušaukta 
konkretiems klausk 
spręsti, bet naujos tarpt

_ w t • DŽS organizacijos santviALUDE* ari’ statutui priimti.

Karšti UikandiH^ Nežiūrint to, mes mai 

 

kad gerai pasielgė tos . 
rikos lietuvių organiza 
kurios nusiuntė savo e 
vus į San Francisco st 
įvykius ir, jei galima, 
atitinkamų žygių, šalia. 
rikos Lietuvių Tarybos 
tovų, ten jau nuvyko i 
tautininkų organizacijų 

. tovai

Mūsų nuoširdūs linkę j 
kad visi Lietuvos laisv 
nepriklausomybės gynė; 
draugai suderintų savo 
lą. Atsiminkime, visos 
vių tautos gyvybė yr; 
džiausiame pavojuje, ši 

turėtų pagaliau užl 
Mija smulkmeniškus ginA--- 
®ižioJiiienkn'<>’’4'

KASDIEN
Patogi Vieta Už6 “Su MOTERIMS I*1®

DIDELIS P 
VISOKIŲ GĖRIMUI .,

IŠ-

JUOZAS ZElDšm
411 Grand Stresu.

Brooklyn, N.
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