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A. Petriką
[TŲ GYDYTOJAS)

So. 4th Street

181 ^žės mėnesio pradžios 
j^ėse į kariaujantį pa- 
i-iel kreipėsi šventasis

HITLERIS SKELBIAMAS ŽUVUSIU

, ''kinčiąją žmoniją pa- 
Z^XT7i42^s^t^eguž5s mSnesį ypatin‘ 
e g M .dos už taiką laikotar-

SALDAINIŲ PALOOI prašo maldauti Tai- 
GERIAUSIOS RŪŠIES ralienės, Dievo Moti- 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot(^arPininkavimO, kad
lai — pietos — vakariene. Ges^i grįžtų taika pasau- 
MAS gamintas namie iš geriausios snefe 
ravorų. Parengimams priimami užsakys

Juozas Cinkus ‘°’ m5n.®sy]e didieji karo veiks- 
tnd Street, s u^baigti. Karan

---------- 5 pasaulį nacizmas ir 
PARD^s visiškai paklupdyti, 

liich«1ilradovai. sutriuškinti, 
nos šeimos Ę-aiaa cia Pat?
šilima ir garį šaliai dar didelės, 

Dviejų šeė, kovos Pacifike prieš 
SS'- Eur°pai s* ijrieš 

BushffW dar dlde11 klausimai, 
po 5 kai1 griuvėsių atsisteig- 
Kaina apsisaugoti nuo nau- 
Subway. spaudos pavojų.

Kreiptis. K-įaus maldavimas

PARDUOD?os Prasmės. Maldos 
. nebus perdaug.

172-akrai: __ * _
mas, daržinė.
tininkas saldžio 28 d. Italijoje, 
bungalow Mišveicari j os pasienio,

147 akrai,9iartizanai su^iuP° ir 
didelė bamį: Mussolinį ir visą ei- 
tininkas suįMidradarbių. Partiza- 

Tyrijn Nabuke formalaus teis- 
visokio didm PatYs buvo teisėjai 

sprendimo vykdyto- 
asmeniui, kuriam jė- 

-------- re teisę.
PARDlolinio kūnas buvo iš- 

3 didžiausiai paniekai 
į Geri, pip Tame mieste, kur 
. mai. Gerai nio jėga išaugo. Kur 

navimaa tašninios jį entuziastiš- 
Apdranil&eikindavo. Ten, kur 

ko prašo, ii vieno žvilgsnio pri- 
rinu)irš»avo daugelio žmonių 

Kreipkite
- Jenas korespondentas, 
Joseph lamas Mussolinio liki- 

iwžymi, kad gal daugel 
, kurie balandžio 29 d.

496 Grand S. įr spardė Mussolinio 
TeL Ety prieš keletą metų kė- 

/====Dvacijas... Bet tai nie-
ia. Juk senovės romė- 

(leincillydav0: varsas nuga-

/b - • -
jo trys dienos, štai ki- 

47-40-k
alą. Vokiečiai skelbia, 

JacksoiUužės 1 d. Berlyne žu-
.eris. Jis miręs kovo- 
„iki paskutinio kva- 

ip pranešta per pasku
bi]’o stotį, kurią vokie- 
r turėjo šios savaitės 
ije.
ešimui apie Hitlerio 
ar niekur tikrai neti- 

Teikiamas 7isa nacių veikla buvo 
patikrinimą melu ir apgaule. 
AKINIAI pareikšta, kad tik
kainomis patikėta, kai Hitle-

onas bus pristatytas 
® uninkams.
„ rio mirties praneši- 
□teūp'tndie

optom^os Pajėga visiškai 
;a. Ji suskaldyta. Jos 

394-598 Beimąs tik dienų klausi-

tale iš Garfield, N. 
! d. — Aleksandras 
.u Veronica Sabin, 
enos pamaldos tre- 
s būna 9, 2, 7, 7:30 
ai) ir 8:15 vai. vak. 
ai. atlaidai prasidės 
3 d.

wark, N. J.

iko koncertas
1 d. įvyko J. Stuko 
ogramos koncertas, 
si jo dalyviai daini- 
>rence Karsokaitė iš 
ir Stulginskų šeima 

ourio. Kalbėjo Simas 
lats radijo vedėjas 
g ir kiti. Gerai pasi- 
irny vyrų choras ir 
radijo klubo mergi- 

,s. Vyrų chorui vado- 
Dirginčius, o mergi- 
[. šlekaitytė.
rto įspūdžiai geriau- 
inkėjo mūsų Jokūbui 
io pasisekimo lietu- 
darbe.

Vokietijos radijo iš Ham
burgo pranešimu, Hitleris 
mirė gegužės 1 d. Vokietijos 
karo laivyno admirolas Kari 
Doenitz, vokiečių karo laivy
no vadas, per radiją paskel
bė, kad kancleris Adolfas 
Hitleris gegužės 1 d. popiet 
žuvo Berlyne, eidamas savo 
pareigas ir gindamas Berly
ną nuo rusų.

Kaip ir kokiose aplinkybė
se Hitleris žuvo, nepasakyta, 
tik pranešta, kad jis žuvo 
kanclerio rūmuose Berlyne.

Admirolas Kari Doenitz ta 
proga pareiškė, kad Hitleris 
jį paskyrė savo vietininku.

Admirolas Doenitz tuojau 
paskelbė Vokietijos gyvento
jams, kad jis perima Vokie
tijos karinių jėgų vadovybę 
ir bandys „išgelbėti Vokieti
jos žmones nuo bolševizmo.”

Toliau Doenitz pareiškė, 
kad dabar eina kova išgelbė
ti Vokietijos gyventojus. 
Dėlto, esą, reikėsią vokie
čiams kariauti prieš ameri
kiečius ir anglus.

Jeigu teisybė, kad Hitleris 
žuvo, būdinga, kad jį mirtis 
pasiekė už trijų dienų po to, 
kai žuvo Italijos diktatorius 
Mussolinis, kurį Hitleris pa-

mėgdžiojo ir kurį vėliau jis 
pasikinkė.

Žinia apie Hitlerio staigią 
mirtį tiek čia Amerikoje, 
tiek kitur buvo priimta ga
na abejingai. Daugelis mano, 
kad Hitlerio mirties paskel
bimas yra dar viena Vokieti
jos nacių „gudrybė”.

Kun. J. Prunskis
Gavo Daktarata Karo Europoje Galas Arti

Buvęs

□11 4-9561

tional Alcala
Industries
nd promotion in greater 
Metropolitan area

309-11 Fifth Ave.
few York 16, N. Y.

įsų namo stogas prakiu- 
kia pataisymo, mes esa- 
iruošę patarnauti. Joks 
nėra per mažas. Mes pa
ikame darbą, turime mo- 

jrankius. Mūsų darbi- 
yra patyrę mechanikai, 
j patys nori taisyti sto- 
es gaminame ALCALA 
1OOF COATING. Tam 
i šildymo. Jūs patys už- 
. Apsaugos nuo vandens, 
jai pastovus.
ite: MUrray Hill 4-9561 
ašykite: Mr. Kriaucunas, 
5 Ave., New York 16, 

rork.
nties metu garantija.

Japonai Mato 
Karo Užbaigą

Šios savaitės pradžioje Ja
ponijos radijas paskelbė, kad 
karas Europoje jau baigiasi 
ir Vokietija bus nugalėta.

Betgi japonai teigia, kad 
karo pabaiga Europoje padė
ties Tolimuose Rytuose ir Pa- 
cifike nepakeis, nes, girdi, 
Japonijos karo vadovybė tin
kamai pasiruošė momentui, 
kada jai reikės vienai kariau
ti prieš alijantus Pacifike.

NAUJAS SEKRETORIUS

Prezidentas Truman savo 
konfidencialiu sekretorių pa
skyrė M. J. Connelly, katali
ką. Jis yra baigęs Fordham 
universitetą, New Yorke.

Iš Washington© praneša
ma, kad kun. J. Prunskis A- 
merikos Katalikų Universi
tete apgynė disertaciją ir ga
vo Daktaro laipsnį.

Kun. J. Prunskis į Katali
kų Universitetą studijuoti 
buvo nuvykęs pernai rudenį. 
Taigi, jis savo disertaciją pa
rašė ir apgynė rekordiniu 
laiku.

Naujas daktaras yra gimęs 
1907 m. ir aukštuosius moks
lus baigęs Lietuvoje. Buvo 
pažangiausio ir plačiausiai 
skaitomo dienraščio „Dvide
šimtas Amžius” pirmuoju re
daktorium. Visą laiką jis yra 
nepailstamas katalikiškos 
spaudos darbininkas.

Į Ameriką kun. J. Pruns
kis atvyko 1940 m. ir gyve
no Chicago j e. šioj šalyje jis 
padėjo visiems katalikų lie
tuviškiems laikraščiams, bu
vo suorganizavęs informaci
jos tarnybą, teikdamas ži
nias apie lietuvius iš viso pa
saulio, ir yra išleidęs keletą 
smulkesnių knygučių.

Paėmė Miuncheną

Amerikos kariuomenė šios 
savaitės pradžioje paėmė 
Hitlerio nacių partijos lopšį 
—Miuncheno miestą, kur Hit 
leris įkūrė savo nacių parti
ją ir ją išaugino.

Tuo pačiu žygiu Amerikos 
kariuomenė Vokietijoje iš
laisvino 27,000 karo belais
vių, kurie buvo laikomi sto
vyklose. Daugelis tų belais
vių buvo amerikiečiai. 32,000 
belaisvių jau anksčiau buvo 
amerikiečių išlaisvinti.

Naujos Kautynės 
Borneo Saloje

EUROPAI GRESIA BADO PAVOJUS

Iš oficialių šaltinių prane
šama, kad šiemet, jeigu A- 
merika, Kanada ir kitos A- 
merikos žemyno valstybės 
neduos Europai pagalbos 
maistu, šiais metais Europo
je gali badu mirti nemažiau 
pusantro milijono žmonių.

Dėl to ne tik Amerika, bet 
visos Amerikos žemyno vals
tybės turės bendromis jėgo
mis Europos 
bėti maistu ir 
nimis.

Ryšium su
pagalba Europai, Amerikoje 
šiemet žmonėms reikės gero
kai sumažinti maisto varto
jimą. Dėl tos priežasties kai 
kurių maisto produktų Ame
rikoje gali būti mažiau, negu 
buvo iki šiol, nežiūrint, kad 
karas ir pasibaigtų greitai.

Rusai Suranda Tik 
Kitur Žiaurumų...

žmonėms gel- 
kitais reikme-

ta milžiniška

kurs iš anksto buvo puikiau
siai žinomas ir Rusijai. Bet 
Rusijos atstovas konferenci
joje elgėsi taip, lyg tarptau
tiniai pasižadėjimai nieko ne
reikštų. Galutinėje „kovoje” 
Molotovą iš 45 valstybių pa
laikė tik Jugoslavijos, Čeko
slovakijos ir Graikijos atsto
vai.

Londonas. — Rusų telegra
mų agentūra Tass paskelbė, 
kad amerikiečiai ir anglai, 
nežiūrint Krymo konferenci
jos nutarimų, su išlaisvintais 
rusų belaisviais elgiasi žiau
riai. Anot generolo Golikov, 
alijantai rusus belaisvius, iš
laisvintus iš vokiečių, laiko 
uždarytus stovyklose, už
tvertose spygliuota viela ir 
verčią juos dirbti 10-12 va
landų per dieną.

Ta pati rusų agentūra sa
ko, kad iki šiol amerikiečiai 
ir anglai iš nelaisvės išlaisvi
no 150,000 rusų belaisvių, bet 
Rusijai gražino tik apie 35,- 
000.

Rusai dar priduria, kad 
žiauriausiai elgiasi ameri
kiečiai su rusais, vienoje be
laisvių stovykloje Anglijoje, 
o anglai Egipte, kur yra di
delė rusų belaisvių stovykla.

Negana to, tvirtina rusai, 
anglai ir amerikiečiai iš vie
tos į vietą kilnoja rusų kari
ninkus belaisvius be Maskvos 
leidimo.

Italų Fašistai
Jau Pasidavė

Italijos fašistų maršalo 
Graziani armija šiaurės Ita
lijoje pasiduoda alijantams.

Pats maršalas Graziani į- 
sakęs savo kareiviams padėti 
ginklus ir pasiduoti. Jis per 
radiją pareiškė savo kariams, 
kad toliau kariauti būtų ne
žmoniška ir kriminališka.

žiniomis iš Manilos, japo
nų radijas paskelbė, kad ba
landžio 30 d. Sąjungininkų 
daliniai buvo išlaipinti Bor
neo saloje, olandų rytų Indi
joje. Kurioje vietoje ir kiek 
kariuomenės išlaipinta, japo
nai nepasakė, bet pabrėžė, 
kad išlaipinimo vietoje eina 
didelės kautynės.

Borneo sala yra viena tur
tingiausia Olandų Rytų Indi
jos salų, iš kur prieš karą A- 
merika ir Anglija gaudavo 
didelius kiekius gumos ir ki
tos žaliavos.

Borneo salon įsiveržė aus
traliečių ir olandų kariuome
nių daliniai.

Balandžio 28 d. vakare bu
vo daug pranešimų, kad Eu
ropoje karas pasibaigė, kad 
Vokietija pasidavusi. Netru
kus Jungtinių Amerikos Val
stybių prezidentas Truman ir 
kiti aukštieji Amerikos pa
reigūnai pareiškė, kad tie 
gandai neturi pagrindo.

Pora dienų vėliau paaiškė
jo, kad Vokietijos saugumo 
ministeris Himmleris per 
Švedijos Raudonojo Kry
žiaus direktorių grafą Folke 
Bernadotte įteikė alijantams 
taikos pasiūlymą, kuriame 
būk Vokietija sutikusi pasi
duoti Amerikai ir Anglijai 
besąlyginiai, bet tik ne Rusi
jai. Alijantai tokio Himmle- 
rio pasiūlymo nepriėmė.

Grafas Folke Bernadotte 
padarė keletą kelionių tarp 
Stockholmo ir Kopenhagos 
(Danijoj) nugabendamas ir 
pargabendamas Himmlerio ir 
alijantų pasiūlymus ir atsa
kymus.

Kiek matyti iš visų prane
šimų, yra galimybių, kad ka-

ras Europoje gali pasibaigti 
greičiau, negu buvo manyta. 
Kai kurie spėlioja, kad jis 
gali pasibaigti dar šią savai
tę.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Churchill pareiškė, 
kad šią savaitę gali būti rei
kalo trumpam laikui per
traukti sesijos eigą ir pada
ryti svarbų pranešimą parla
mentui apie karo padėtį.

Iš to kai kurie daro išva
das, kad Vokietija dar šią sa
vaitę gali galutinai pasiduoti.

Žiniomis iš Liuksemburgo, 
šios savaitės pradžioje vokie
čiai pradėjo ištraukti savo 
okupacinę kariuomenę iš Da
nijos. Liuksemburgo radijas 
skelbė, kad vokiečiai veda 
derybas su amerikiečiais per
duoti Amerikos kariuomenei 
vakarinę Čekoslovakijos dalį 
— Moraviją ir Bohemiją.

Iš Londono praneša, kad 
rusų kariuomenė Berlyne jau 
baigia užimti miestą ir tiki
masi, kad Berlynas visiškai 
bus rusų rankose dar preš 
šios savaitės pabaigą.

ANGLIAKASIŲ NAUJAS STREIKAS

Austrams Valdžią 
Rusai Sudarė

SAN FRANCISCE DAUG VARŽYTYNIŲ

įai — Apdrauda 
ąi norite pirkti ar par- 
namus, arba kai reika- 
apdrauda (insurance), 
ėkite kreiptis žemiau 
lėtu antrašu, kur Jums 
jai ir gerai patarnaus—

P. MACHULIS
u ESTATE & INSURANCE 
5th St., Woodhaven 21, N. Y.
e Forest Parkway Stoties) 
el. Virginia 7 -1896

;g 2-1454

GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

»ka mūriniu namų sienų 13- 
ilmą, plasteriavimą, Jallgat- 
cementavimą ir Irt. darbus.

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

ijtfFrancisco konferenci- 
k lyviams reikėjo visos 
IBs vien tik susiorgani- 
A ’ darbui atlikti. Nepa- 

daug laiko praleista j 
ĮĮį^s galėjo ir turėjo būti 
flta dar prieš konferen-

Pato^-tidarymą.
8D’s „trubelis” beveik iš- 

DiDlUfi buvo dėl Sovietų Są- 
atstovo Molotovo už- 

ii.Afį|rno- Amerika ir Angli
ju*'esi velionies Roosevel- 
4J|^žadėjimų Jaltoje, kiek 
B^ė sovietinių Ukrainos

Ltgudijos „respublikų” 
^r^^mą į konferenciją. A- 
—'''Si turėjo pagerbti ir 

™\kos žemyno respublikų 
RAU 'imą Argentinos atžvil-

r v nu, Amerika ir Anglija 
65-$j savo duoto žodžio,

San Francisco konferenci
joje vargu ar kas ištars Lie
tuvos, ar jos šiaurės kaimy
nių Latvijos ir Estijos vardą. 
Konferencija sušaukta ne 
konkretiems klausimams 
spręsti, bet naujos tarptauti
nės organizacijos santvarkos 
statutui priimti.

Nežiūrint to, mes manome, 
kad gerai pasielgė tos Ame
rikos lietuvių organizacijos, 
kurios nusiuntė savo atsto
vus į San Francisco stebėti 
įvykius ir, jei galima, imtis 
atitinkamų žygių, šalia Ame
rikos Lietuvių Tarybos ats
tovų, ten jau nuvyko ir du 
tautininkų organizacijų ats
tovai.

Mūsų nuoširdūs linkėjimai, 
kad visi Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės gynėjai ir 
draugai suderintų savo veik
lą. Atsiminkime, visos lietu
vių tautos gyvybė yra di
džiausiame pavojuje, ši tiesa 
turėtų pagaliau užbaigti 
smulkmeniškus ginčus dėl 
menkniekių.

ŽUVĘ KARIAI

pranešta, 
frontuose 
amerikie-

iš Chica-

Šiomis dienomis 
kad įvairiose karo 
žuvo šie lietuviai 
čiai kariai:

Ervinas Tylenis
go, Ill.

Edvardas Elevičius iš Chi
cago, Ill.

Serž. Petras Jakutis iš 
Cleveland, O.

Ignas Vengris iš Pitts
burgh, Pa.

James Bagdonas iš Rock
ford, Ill.

Aloyzas Poška iš Philadel
phia, Pa.

Vincas Jaruševičius iš Mil- 
lis, Mass.

Jonas Zimatravičius iš
East Millbury, Mass.

Feliksas Vencis iš Brigh
ton, Mass.

Adolfas Kučinskas iš Chi
cago, Ill.

Antanas Edikauskas iš 
Chicago, Ill.

Vincas Gudzinskas 
Brooklyn, N. Y.

iš

San Francisco Jungtinių 
Tautų konferencijoje, kaip 
matyti iš pranešimų, didžiau
sios varžytynės eina tarp A- 
merikos ir Rusijos delegatų. 
Pirmas susikirtimas įvyko 
antroje konferencijos sesijo
je, kada buvo renkamas pa
stovus konferencijos pirmi
ninkas. Tokiu pirmininku pa
našiose konferencijose vi
suomet išrenkamas tos vals
tybės delegacijos pirminin
kas, kurioje konferencija į- 
vyksta. Tai mandagumo ir 
pagarbos ženklas svetingai 
valstybei, kurioje kitų vals
tybių delegatai yra svečiai.

Pastoviu pirmininku buvo 
pasiūlytas Jungtinių Ameri
kos Valstybių Valstybės Se
kretorius Stettinius, bet stai
ga ir visai netikėtai Rusijos 
delegacijos pirmininkas, už
sienių reikalų komisaras Mo-1 
lotovas užprotestavo ir pa
reiškė, kad visų didžiųjų val
stybių pirmininkai dalyvau
ja lygiomis teisėmis ir todėl 
Amerikos, Rusijos Anglijos 
ir Kinijos pirmininkai turėtų 
būti konferencijos pirminin
kais ir jai vadovauti.

Po diskusijų ir tarimųsi, 
pagaliau konferencija sutiko 
Rusijai nusileisti, bet kartu 
taip patvarkė, kad Stettinius 
visvien vadovauti], konferen
cijos posėdžiams, kaip svar
bių dviejų komisijų pirminin
kas.

Antras susikirtimas tarp 
Rusijos ir Amerikos delega
cijų įvyko, kada Molotovas 
pareikalavo pakviesti Lenki
jos Liublino vyriausybę at
siųsti į konferenciją savo ofi- 
cialę delegaciją, kaip pilna
teisį Jungtinių Tautų narį. 
Amerikiečių delegacija tam 
pasipriešino ir nurodė, kad 
anksčiau buvo pareikšta, kad 
Lenkija nebus pakviesta iki 
bus sudaryta nauja, visiems

priimtina Lenkijos vyriausy
bė. Ameriką čia aiškiai rėmė 
Anglija.

Trečią kartą amerikiečiai 
susidūrė su rusais, kada bu
vo pasiūlyta į konferenciją 
pakviesti Argentiną. Argen
tina, kaip žinotna, visą laiką 
buvo neutrali valstybė ir tik 
kai paaiškėjo, kad alijantai 
karą laimės, ji stojo į Jung
tinių Tautų eiles.

Šį kartą Molotovas taip 
pat greitai užprotestavo ir 
pareiškė, kad jeigu priimti 
Argentiną, tai reikia priimti 
ir Lenkijos Liublino vyriau
sybę. Ta proga jis pareikala
vo konferencijos Argentinos 
priėmimo klausimą atidėti, 
bet mūsų Valstybės Sekreto
rius Stettinius tuojau atsis
tojęs pareikalavo, kad klau
simas būtų tuojau svarsto
mas. Argentinos pakvietimo 
reikalu buvo net du kartu 
balsuojama: Molotovo reika
lavimą atidėti Argentinos pa
kvietimą ir Stettinius pasiū
lymą neatidėliojant pakvies
ti Argentiną. Pirmuoju atve
ju 28 delegatai balsavo prieš, 
o 7 už Molotovo pasiūlymą, 
o antruoju atveju 31 balsavo 
už neatidėliotiną Argentinos 
pakvietimą, o 4 prieš. Tokiu 
būdu abiem atvejais Stetti
nius laimėjo. Tuo tarpu Len
kijos klausimas pasiliko, kaip 
buvo. Molotovas tuo tarpu 
konferencijoje laimėjo dar 
dvi vietas: Sovietinei Ukrai
nai ir Sovietinei Baltgudijai.

Vėliausiomis žiniomis, Ru
sijos ir Anglijos delegacijų 
pirminnkai, Molotovas ir 
Edenas, visokiais būdais 
stengiasi pagreitinti konfe
rencijos pabaigą, kad jiedu 
galėtų parvažiuoti namo 
pirm Vokietijos pasidavimo. 
Sakoma, kad Molotovas, ne
žiūrint kaip ilgai konferenci
ja užsitęstų, netrukus grįš į 
Maskvą.

Maskva. — šiomis dieno
mis Austrijoje sudaryta nau
ja vyriausybė, kuriai vado
vauja Dr. Karl Renner, so
cialdemokratų vadas ir bu
vęs Austrijos ministeris pir
mininkas ir užsienių reikalų 
ministeris.

Šiai vyriausybei anglai ir 
amerikiečiai nepritaria, 
ją sudarė vieni rusai.

nes

NAUJAS LAIVAS

Balandžio 29 d. įleistas 
vandenį didžiausias pasauly 
lėktuvų vežiotoj as — laivas, 
pavadintas Franklin D. Roo
sevelt vardu. Tai 45,000 to
nų įtalpos laivas. Laivą 
krikštino ponia Towers, vice- 
admirolo Towers žmona.

i

Pennsylvanijos kietųjų 
anglių kasyklų darbininkai 
grasina šią savaitę pradėti 
streiką. Tuo tarpu iki šiol 
apie 5,000 angliakasių šios 
savaitės pradžioje nepasiro
dė darbe ir manoma, kad 
daugiau jų pasitrauks iš dar
bo.

Angliakasiai reikalauja 
padidinti atlyginimą už dar
bą, nori užmokesčio už su
gaištą laiką po žeme einant į 
savo kasyklas ir $100 atosto
ginio atlyginimo. Taip pat 
reikalauja kompanijų dve
jiems metams atnaujinti dar
bo sutartį.

Darbininkų unijai ir darb
daviams tarpininkauja Dar
bo sekretorė Perkins, bet, 
kaip iki šiol matyti, streiko 
dar galutinai neišvengta. Ga
li atsitikti, kad prezidentas 
Truman bus priverstas paim- 

’ ti kasyklas valdžios žinion.

BENITO MUSSOLINI SUŠAUDYTAS

Balandžio 29 d. paskelbta, 
kad Benito Mussolini, buvęs 
Italijos diktatorius nuo 1922 
metų, 61 metų amžiaus, Ita
lijos fašistų vadas, balan-

Parašiutais Meta 
Olandams Maistą

Londonas. — Anglijos ka
ro aviacija paskutinėmis die
nomis pradėjo maisto pro
duktus Olandijos civiliniams 
gyventojams nuleisti para
šiutais.

Pereitos savaitės pabaigo
je viršum dar vokiečių oku
puotos Olandijos atskrido 
daug anglų didelių bombone
šių, kurie numetė apie 600 
tonų maisto produktų olan
dams. Vokiečiai Olandijoje 
vietinius gyventojus marino 
badu.

KARIŲ AUKOS

pra-Karo departamentas 
neša, kad Amerikos karių iki 
balandžio 26 d., sužeistų ir 
žuvusių skaičius siekė 929,- 
373; būtent: jūrininkų ir ki
tų — 100,372; armijos — 
829,001; nelaisvėn paimtų vi
so — 77,466.

džio 28 d. buvo šiaurinės Ita
lijos partizanų netikėtai už
kluptas ir sušaudytas Dongo 
kaime, prie Como ežero, kur 
jis paskutiniu laiku' pasislė
pęs gyveno ir laukė progos 
pasprukti į užsieni. Kartu su 
Mussolini buvo nužudyta vie
na jo palydovė ir šešiolika 
buvusių Mussolinio ministe- 
rių ir bendradarbių.

Vėliau, kaip pranešime sa
koma, Mussolinio ir jo ben
dradarbių lavonai buvo nuga
benti į Milaną ir ten išversti 
į gatvę, ten, kur prieš keletą 
mėnesių, Mussolinio įsakymu 
buvo sušaudyta 15 nekaltų 
Milano miesto gyventojų, ap
kaltintų pasikėsinime prieš 
vokiečius.

Gatvėje gulinčius lavonus 
saugojo 50 italų milicininkų, 
bet susirinkusi minia polici
jos apsaugą išvaikė ir pradė
jo spiaudyti ant lavonų, kai 
kurie keršto apimti žmonės 
lavonus net mindžiojo. Buvo 
pasibaisėtinas reginys.

Tokiu būdu žmogus, kuris 
norėjo ir bandė sukurti nau
ją Romos imperiją, paneigda
mas žmonių jausmus ir kitų 
valstybių nepriklausomybę, 
sulaukė savo karjeros galo— 
žmonių keršto, žiaurios mir
ties ir paniekos.

1
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Norint suprasti bet kurios 
tautos troškimus ir idealus, 
būtinai reikia pažinti jos lite
ratūrą, jos istoriiją, jos geo
grafinę aplinkumą ir ypač 
jos periodinę spaudą ir jos 
veikiančias organizacijas.

rios ideologinės srovės turė
jo simpatijos beveik 100% 
lietuvių. Joms visoms ben
dras ir neginčytinas politi
nis idealas buvo Lietuvos ne
priklausomybė.

Lietuvos miestai maži, SANTYKIAI SU UŽSIE-
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

ŽMOGŽUDYSTĖ VOKIETIJOJ

Vokietija sugriuvo, atskleisdama žiaurias ir šiurpias 
. nacių valdymo žaizdas. Toji atidengiama tikrovė tokia bai

si ir nežmoniška, kad kiti jos paveikslo negali pakelti.
Užimant vieną po kitos nacių koncentracijos stovyk

las Vokietijoje, aiškėja liūdna ir negailestinga daugelio 
žmonių istorija, — moterų, vaikų, vyrų, stiprių ir ligotų, 
visokių tautų, išsilavinimo ir kilmės žmonių.

Yra tai jų agonijos ir žudymo istorija.
Senovės raštai apsako priešų žygius, kada buvo naiki

nami visi gyventojai. Taip darė kryžiuočiai, eidami Į Lie
tuvą. Kur viduramžiais pasisukdavo garsiųjų mongolų pul
kai, ten ne tik nelikdavo nei miesto, nei medžio, bet ir nė 
vieno žmogaus. Kiekvienas, net ir ką tik gimęs kūdikis, bu
vo laikomas priešu ir žudomas.

Tai buvo anų laikų totalitarinis karas, kurio tikslas— 
kiek galima labiau išnaikinti prešininko gyventojus.

Europa išgyveno naujus amžius, kur nuskambėjo hu
manizmo idėjos. Karas buvo sušvelnintas ta prasme, kad 
žudynės ėjo tarp kareivių, o civiliai nebūdavo tiesiogiai nai
kinami.

Buvo manyta, kad mongolų praktika jau amžinai pra
ėjo. Civiliniai žmonės tikėjosi, kad kare jie bus apsaugoti 
tarptautinių įstatymų ir humaniškumo dėsnių.

Šis karas parodė, kad vėl grįžo mongolų laikai. Su tota
litarinėmis valstybėmis atsirado ir totalitarinis karas, ku
riame ir mažas kūdikis laikomas priešininku ir kuriame 
žmogui nepripažįstama nei jokios apsaugos nei jokios ver
tės.

Geriausiai tai paliudijo naciai: jie įrengė žmonių sker
dyklas. Jie visur jų buvo pristatę: ir Lietuvoj, ir Lenkijoj, 
ir Prancūzijoj, ir kituose kraštuose.

Didysis pasaulis visu platumu tik dabar išgirsta, kas 
darėsi tose koncentracijos stovyklose.

Užimant Vokietijoj koncentracijos stovyklas, atiden
giami masiniai grabai. Randami vos nužudyti žmonės. Kiti 
pusgyviai į žemes užkasti. Sutinkama išbadėję, vien su oda 
jrjcaųlais, nepaeinančios šmėklos — tai kada buvę sveiki 
ir stiprus vyrai, moterys iš įvairių Europos kraštų.

Štai vaizdas, kuris nėra iš šiurpulingų apysakų, bet iš 
tikrovės paimtas — iš koncentracijos stovyklos Belsene. 
Vienas Amerikos korespondentas rašo:

„Negalima žodžiais išreikšti kentėjimo ir šiurpo didy
bės Belsene... Po pušimis išmėtyti gulėjo mirusieji — ne po 
du, ar tris, ar tuziną, bet tūkstančiais. Gyvieji draskė skar
malus nuo lavonų susikurti ugniai, ant kurios jie virė sriu
bą iš pušų spyglių ir šaknų. Vaikučiai buvo atrėmę galvutes 
į dvokiančius savo motinų lavonus, patys beveik negyvi, 
kad galėtų rėkti. Vienas vyras prišliaužė prie manęs ir pra
šneko i mane vokiškai. Aš nesupratau, ką jis sakė, ir nie
kados nesužinosiu, nes jis sukrito negyvas prie mano ko
jų, įpusėjęs savo sakinį.

„Gyvieji guli greta mirusiųjų: dėl susitraukusių rankų 
ir kojų, dėl sukritusių veidų jie beveik neatskiriami. Mote
rys draskėsi savo drabužius ir gremžėsi pulkus utėlių, ku
rios ėdė jų sumenkusius kūnus... Nuogi kūnai su atviromis

miestelėnų ir senų prekybi
ninkų klasė visai negausi, ši 
aplinkybė neleido Lietuvoje 
išsiplėsti pasipelnymo tiks
lais leidžiamiems laikraš
čiams ir žurnalams. Lietu
vos laikraščiai ir žurnalai 
buvo leidžiami beveik išimti
nai ideologiniais ir kultūri
niais tikslais, skelbimų jie 
beveik neturėjo ir pelno ne
davė. Beveik visi jie leisti 
susiorganizavusių ideologi
nių ar kultūrinių'grupių, ku
riose pavienio žmogaus akci
jos labai retai prašoko $100.

Taigi, Lietuvoje nebuvo 
vadinamos kapitalistinės 
spaudos, kuri visuomenės 
vardu kalbėtų, jos reikalus 
atstovautų. Organizuotos ma
sės, ūkininkai, jaunimas, in
teligentija, įvairios ideologi
nės grupės pačios kalbėjo 
per savo laikraščius ir savo 
rašytojus. Dideliuose minios 
susirinkimuose šilčiausiai su
tikti ne tiek turtuoliai, ne 
sportininkai ir gal ne genero
lai, kiek labiausiai pasižymė
ję rašytojai, artistai, mokslo 
žmonės ir filosofai, šiuo at
žvilgiu Lietuva gyveno dar 
tarsi romantikų klasikinės 
Graikijos ūpu, apsigaubusi 
eteriška dvasia.

Kad ir neturtinga, didelio 
pelno nesiūlanti, Lietuva vis 
dėl to yra labai įdomi, origi
nali ir patraukli rašytojams, 
mokslo ir meno žmonėms. 
Praktiškas ir bent kiek skep
tiškas kaimietis — ūkinin
kas irgi su didele simpatija 
žiūri į tos dvasinės kultūros 
atstovus. Kad juntamai tai 
suprastum, turėjai pabuvoti 
kaimo jaunimo dideliuose su
važiavimuose ar moksleivi
jos susirinkimuose: svetimos 
šalies turistas čia pajus ki
tur neregėtą entuziazmą jau
natvę ir tikrą švelnumą san
tykių tarp vadinamos masės 
ir jos dvasinių lyderių, kultū
ros atstovų ir organizatorių. 
Šitaip dvasiniais ryšiais susi- 
cementavusi tauta įgyja di
delės galybės. Tad supranta
ma, kodėl Rytų ir Vakarų 
despotizmas taip skubiai ir 
planingai ėmėsi naikinti 
tūkstančius Lietuvos švie-

NIAIS
Nebuvo Lietuvoje nei vie

nos organizacijos, nei vieno 
laikraščio, kurs būtų bent 
kiek nukrypęs nuo šio ben
drojo idealo. Kai būdavo šne
kama apie regionalines poli
tines sąjungas ar net federa
cijas, tai lietuviai griežtai 
vengdavo ir kalbėti apie bet 
kokius jungimosi politinius 
ryšius su Rusija, su Lenkija 
ir su Vokietija.

Savisaugos sveikas in
stinktas kiekvienam lietuviui 
pagelbėdavo išvengti pagun
dos dėtis į artimas sąjungas 
su neproporcingai dideliais 
kaimynais. Bet visose ketu
riose partijose būdavo po tru
putį žmonių, kurie propaga
vo Baltijos Valstybių (Lietu
vos, Latvijos ir Estijos) 
glaudžią ekonominę, kultūri
nę ir politinę sąjungą ar net 
federaciją. Labai stiprių sim
patijų ir pagarbos Lietuvoje 
buvo visiems skandinavams: 
švedams, danams, norvegams 
ir suomiams. Niekas neveng
davo su jais glaudžiau ben
drauti.

Užsienių politikos srity vi
sa Lietuva labai rėmė stip
rios Tautų Sąjungos idėją, 
tokios Tautų Sąjungos, kuri 
turėtų dantis ir pajėgtų ga
rantuoti saugumą mažoms ir 
didelėms valstybėms.

Greta visuotinės simpati
jos Tautų Sąjungai ir trijų 
Baltijos Valstybių federaci
jai, Lietuvoje buvo nedidelė 
žmonių grupė, kuri organi
zuotai skelbe Pan-Europos 
Federacijos idėją pagal pla
čiai žinomą grafo Couden- 
hove-Kalergi programą, ši
tai idėjai niekas piktai ne
prieštaravo, bet daugumas 
laikė ją tolimos ateities ide
alu. Bet kokios kitos federa
linės koncepcijos neturėjo 
pasisekimo, niekas jų ir ne
drįso ten skelbti.

DEMOKRATINIAI PALIN
KIMAI

Iki 1926 m. pabaigos visos 
Lietuvos partijos ir politi
nės grupės tvirtai tikėjo į 
demokratinę valstybės san-

žaizdomis nugaroje ar krūtinėje parodė, kurioje vietoje tie, 
kur gali dar vartoti peilį, išpiovė inkstus, kepenis ir širdį 
iš savo draugų ir suvalgė, kad patys galėtų gyventi”.

Tai tik trumpa ištrauka iš mirties ir žudynių vietos.
Nebuvo čia kokios atsitiktinės žudynės: tai šaltai su

planuotas, aukščiausių Reicho galvų patvirtintas darbas. 
Taip naciai ant smurto, kraujo ir žudynių statė naująjį savo 
pasaulį.

To naujojo pasaulio aukų tarpe yra daug lietuvių. Mes 
žinome mūsų tautiečių, kurie buvo kankinami vokiečių kon
centracijos stovyklose. Nevieną jų pažinojom. Jie buvo nu
žudyti už tai, kad jų troškimas buvo matyti Lietuvą laisvą.

Mes šiandien žinom dar ne visą paveikslą.
Maskvos laikraštis ,,Pravda” rašo: „Kas yra Buchen- 

waldas? Tai Maidanekas, tik miniatiūroj...”
Maidanekas buvo didžiulė, baisi koncentracijos sto

vykla, nacių įrengta Lenkijoje.
Dabar ateina žinios, kad Maidaneko stovykla vėl ati

daryta.
Totalitarinio karo praktika dar nėra išnaikinta.

R.

SVARBI, MINĖTINA SUKAKTIS
Suėjo 600 meti], kai Algirdas 
ir Kęstutis paėmė Lietuvoj 

valdžią
Šiais metais sueina nema

ža lietuviams svarbių sukak
tuvių. Vienos iš labiausiai 
minėtinų yra kunigaikščių 
Algirdo ir Kęstučio atsisėdi
mas i Lietuvos sostą.

Tai atsitiko 1345 metais.
Abu broliai savo viešpata

vimo laiku aukštai iškėlė Lie
tuvos garbę ir galybę, išplė
tė valstybės sienas ir atliko 
daug garsių žygių, mušdami 
kryžiuočius ir atsidurdami 
prie Maskvos vartų. 1

Iš visų narsiųjų Lietuvos 
istorijos vyrų Kęstutis dėl 
savo būdo taurumo ir rite
riškumo ligi šios dienos pa
siliko mylimiausias asmuo 
visų lietuvių širdyse. Kęstu
tis su Birute yra pati popu
liariausia pora iš Lietuvos is
torijos. Juodviejų sūnus bu
vo Vytautas Didysis.

Algirdas ir Kęstutis val
džią paėmė iš savo jauniausio 
brolio Jaunučio, kurs valdė 
Lietuvą po tėvo Gedimino 
mirties.

Apie Kęstutį lietuvių kal
ba yra plati Dr. A. Kučinsko

suomenės, kuri, pati nese
niai kilusi iš vargingų kaimų, 
pasilieka su jais susirišusi 
šiltu krauju ir jautria širdi
mi.

IDEOLOGINE SPAUDA
Tarp 160 įvairių periodinių 

leidinių Lietuvoje buvo kele
tas tokių, kurie ryškiai for
mulavo bendruosius tautos 
idealus dvasinės ir materia
linės kultūros srityse, kūrė 
savo ideologiją, vadovavo vi
suomenei. Tokių įtakingų lei
dinių tarpan pirmiausia ten
ka įskaityti labiausiai skai
tytą šalies diehraštį „Dvide
šimtą Amžių” (katalikų), 
dienraščius „Lietuvos Ži
nias” (liberalų) ir „Lietuvos 
Aidą” (tautininkų), savaiti
nį žurnalą „Naująją Romu
vą” (katalikų) ir mėnesinius 
literatūros, meno ir politikos 
žurnalus „Židinį” (katalikų), 
„Kultūrą” (liberalų ir socia
listų) ir „Vairą” (tautinin
kų). Kiekvieną šių laikraš
čių leido atitinkama ideolo
ginė organizacija ir per juos 
reiškėsi svarbiausieji tautos 
idealai, čia paminėtos ketu-

studija „Kęstutis, lietuvių 
tautos gynėjas”.

Būtų gerai, kad lietuviš
koji visuomenė šioje šalyje 
paminėtų šias sukaktuves, 
kaip 1941 metais buvo pami
nėta Gedimino mirties su
kaktis.

tvarką ir visišką partijų ly
gybę naudotis demokratiniais 
rinkimais. 1926 m. pabaigoje 
Lietuvos tautininkai pradėjo 
savo naują evoliuciją autori
tetinės santvarkos kryptimi, 
bet ji nerado jokios kalbos 
su Vokietijos nacizmu ar su 
Rusijos komunizmu. Nespė
jęs išsidirbti ryškios nuosa
vos ideologijos, lietuviškas 
totalitarizmas, po 1940 m.

i tragedijos, vėl rodos beveik 
visas pasuko atgal demokra
tijos kryptimi ir įsijungė į 
bendrą demokratinių partijų 
kovą ne tik už nepriklauso
mą, bet ir už demokratinę 
Lietuvą. Sujungta Lietuvos 
demokratija politiniu valsty
bės idealu laiko Skandinavi
jos, Šveicarijos, Čekoslovaki
jos, Belgijos, Olandijos, D. 
Britanijos ir,.Jungtinių Vai-' 
stybių pavyzdžius, ogi la
biausia bijo Rusijos ir Vo
kietijos despotinės santvar
kos.

Iš arti matydama Rytų gy
venimo baisenybes, kasdien 
reikalaujančias tiek daug gy
vybės aukų, Lietuva su ne
paprastu karščiu pabrėžė sa
vo vakarietišką kultūrą, 
krikščionybės, humanizmo ir 
liberalizmo persunktą. Nau
joji Lietuva daugiausia ryšių 
turėjo su Skandinavijos, 
Prancūzijos, Šveicarijos, Bel
gijos ir Italijos kultūra, su 
jų menu ir mokslu, su jų lais
vomis socialinėmis įstaigo
mis. Su šitomis šalimis buvot

išvystytas platus kultūrinis 
santykiavimas ir jis nutrauk
ti Lietuvai būtų didelė baus
mė. Santykius su Amerika 
buvo užsibriežusi plėsti „Lie
tuvių ir Amerikiečių Draugi
ja”. Bet ji įsisteigė tik 1936 
m., tad jos sumanymai tebe
buvo tik planavimo stadijoj.

UNIVERSALINĖS IDĖJOS
Lietuva spėjo sukurti sa

vo originalę literatūrą ir sa
vo meną. Jos literatūriniai ir 
meno žurnalai pasiekė aukš
to europinio lygio ir savo tu
rinio rimtumu ir įdomumu 
sėkmingai lenktyniavo su di
džiųjų Europos sostinių žur
nalais. šalia grynai tautinių 
temų juose atspindėjo visos 
Europos ir Amerikos idėjos 
ir srovės. Tačiau, jei būtų pa
klausta, kuri viena paskira 
šalis turėjo daugiau įtakos ar 
atspindžio naujos Lietuvos 
literatūroje ir mene, tektų 
pirmoje eilėje statyti garbin
gos Prancūzijos vardą. Joks 
kitas miestas nesutraukdavo 
tiek daug lietuvių studentų, 
menininkų, literatų, karinin
kų ir paprastų turistų — 
kiek Paryžius. Prancūzija 
pataikė suprasti naują Lie
tuvą ir jos piliečius svetin
gai priimti. Lietuva gausiai 
už tai atslygino 1935 m., už
leisdama pirmą vietą prancū
zų kalbai savo mokyklose.

DIDŽIOSIOS PARTIJOS
Politiniame gyvenime ir 

socialinėse reformose didelės 
įtakos Lietuvoje turėjo krikš
čionys demokratai ir liaudi
ninkai. Šios dvi partijos nor
maliniuose rinkimuose pa
prastai gaudavo daugiau 
70% viso krašto balsų. 1938 
m. jas griežtai skirdavo tik 
pažvalgos į bažnyčios ir val
stybės santykius. 1938 m. ru
denį jos suderino savo pažiū
ras ir pasirašė vieną progra
mą ir karo metu turėjo abiem 
partijom bendrą pogrindžio 
laikraštį. Prie jų programos 
šiek ar tiek linksta ir kai ku
rios kitos mažesnės grupės.

Šių dviejų Lietuvos parti
jų programą nelengva paly
ginti su Amerikos partijų 
platformomis, nes skirtingi 
jų reikalai, skirtinga socia
linė aplinkuma. Trumpai, 
visgi galima pasakyti, kad 
tos Lietuvos partijos yra kai
resnės už Amerikos demo
kratų partiją; jos nesitenki
na politine demokratija ir 
lygybe, bet lygiai siekia ar 
ekonominės lygybės, daug 
dėmesio kreipia į plačių ma
sių sukultūrinimą, ypatingai 
pabrėžia biednojo žmogaus 
teises į aukštesnį mokslą ir į 
kuklaus prasigyvenimo pro
gas. Jos tiki į planingą kraš
to ūkį, į kooperaciją, į pa
žabotą kapitalizmą, bet ne
atmeta privatinės nuosavy
bės ir iniciatyvos.

(Bus daugiau)

MARIJAMPOLĖS MIESTAS 
SUNAIKINTAS

Per Šveicariją pasiekė ži
nia, kad Marijampolės mies
tas per paskutinius mūšius 
pernai vasarą buvo visai su
griautas. Prieš šį karą Mari
jampolė buvo svarbiausias 
miestas Suvalkų krašte, kul
tūros centras su 15,000 gy
ventojų.

Sunaikintas Marijampolė
je ir T. Marijonų vienuoly
nas. Marijonai yra kur nors 
kitur apsigyvenę.

PAMINI BALTRUŠAITĮ

Oklahomos universiteto 
žurnalas „Books Abroad” 
paskutiniam savo numery 
(Winter 1945) įsidėjo 
straipsnį apie žymųjį lietu
vių poetą Jurgį Baltrušaitį, 
kuris pernai metų pradžioje 
mirė Paryžiuje. Straipsnį pa
rašė A. Vaičiulaitis.

„Books Abroad” jau anks
čiau yra išspausdinęs keletą 
straipsnių apie lietuvių lite
ratūrą.

“VAI LĖKITE DAINOS!”
Tokiu vardu ką tik išėjo 

dainų knygelė, turinti 200 
puslapių. Ją išleido kun. Pr. 
M. Juras, o atspausdino 
„Darbininko” spaustuvė.

Šį gražių dainų rinkinį 
yra parašęs Lietuvoje kun. 
J. Dabrila ir paskyręs Lietu
vos jaunimui.

Knygutė gražiai išleista. 
Jos pradžioje įdėtas rašytojo 
Antano Vaičiulaičio įžangos 
žodis apie lietuvių dainas.

Mes čia norime paduoti tai, 
ką Ant. Vaičiulaitis yra pa
sakęs savo įžangos žodyje:
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■ duodamas „mizern
■ das, likusio pasaulic

„Kaip jie tvarko 
syklas?”

„Jie tikrai daro 
visai kitaip, negu, 
darom” —sako Te? 
kim, bet kokį 10 m 
rikos vaiką. T 
„Meccano” setą, ji 
pradės nuo apačios 
rusai pradeda nuo 
padaro pirmiau sto 
skui jį pakelia.”

„Bet palauk” — 
—” jie visada pir 
stato tribūną prakž 
pakabina didelius f 
Lenino paveikslus”.

„Visi tie paveiksi 
bos yra dėl to, kad i 
nuolatiniai darbini 
sako Tex. — „Ilgą 
tupinėja aplinkui, 

į staiga užsilipa ant
■ pasako daug kalbų,
■ liną, įkaitina jų eni 
: ir paskui šoka pri

darbo. Tatai jie v 
. cialistiškomis varŽĮ 
i „Bet mes negaili 

ti kodėl” — pasakė
„Blogiausias dal 

tai, kad jie neturi 
medžiagai” — s; 
Mat, jie patys niel 
rėjo nuosavybės. V 
klauso valstybei, t 
niais ko jie paiso? 1 
juos iškraunant 
vamzdžius nuo p 
tik paprastai juc 
miant nuo krautu 
aukštinimo) — vis: 
sudaužydami. Tas 
tinka ir su plytom 
yra supiaustomos 1 
liai ir apdaužytos v 
netinka. Po tokio i 
25% netinka naudi

„Kai mes mėgti 
sustabdyti” — sal 
„jie mums paaišk 
dėl prekinių vagor 
mo, Rusijoj yra to 
mas, kad vagonai 
iškrauti per dvi vai; 
pristatymo. Atrodė 
kas nemato, kad i 
daugiau vagonų, k 
tų daugiau medžią^ 
jie visiškai nepaisė*

„Vyriausias direl 
jo inžinierius buvo j 
sako Tex. — bet ji 
užverčia juos su su 
mis ir popierizmu, 
pasirašyti net san< 
tus — dalykai, kuri 
rikoj mes paliekan 
lės svarbos darb 
Galutinos instrukc 
nai nepasiekia žmo: 
dirba laukuose, o 
sėdintieji valdinink 
laiko išeiti iš sav< 
Visa bėda ta, kad vi 
te nėra pakankamu 
sugebančių išpildy 
parėdymus”.

„Et manau, kad 1 
tema” — sako Ed

______  jgiko Mm- 
kad iš savo poetų ji n^6^6^' 
vino goriausiuosius: Str'^^0,.^ 
Baranauską, Vienažindį, į po Is'
ronį. Tai būtų lygu, 
merikoj žmonės girdėti^ ^us' 
nuojant ne kokias ka'^darpduosi- 
besikeičiančias daineles’^ ^os i' 
Poe, Longfellow ar Whi^ santraukos, 
kūrybą. Ne be to, kad 0 
vių dainininkai, šalia pjįKASYKLŲ 
eilių poetų, nebūtų pris’' 
nę ir kitokių. 0 . f k -

„Šis rinkinys, „Vai, tfjL ie 
dainos”, buvo prieš ke;^.L , , , ± . | jj emu ty-
metus sustatytas Lietu? , s ' , -. j.. .. . . . C do, žemynturėjo didelį pasisekimaX% 
trumpą laiką išėjo ketu0, -
dimai, ir dabartinis yra ne'
tas. Tas šios knygos p, 
kimas rėmėsi tuo, kad gesusios gu- 
tenkino žmonių norą pmpsivilkę kaki 
ka turėti dažnesių įėjus jie i 
pluoštą, šia prasme ir , mieguistai i 
nys sudarytas: jin buvjssėda. Vienas 
tos ne būtinai tos liepęs kažką 
dainos, kurios gražiaS negu aš spė- 
bet tos, kurios dažniu kad aš ne
buvo girdimos dainų, įtas pasakė: 
Dabartiniam leidime yrSįn rusas.”

— - -------------------------------xx .guBu—aš

ta keliolika naujų eilėr% ^r ir jūs
„Knygos sumanytoji 

J?*1?®!“ sietuvoj buvo C^ 
Dabrila, Vilkaviškio gip“ ri ,- t • mes esam jos kapelionas, kuris 
rastas bolševikų nužu’1

„Kaip visa lietuvių ^a" 
taip ir jos daina šiandier0cia va1' 
čia vargą, priespaudą ;hscia per vie- 
naikinimą. Kaip taut; „ 
neleidžiama laisvai gyfl j®' M cia 
taip ir jos dainai truk& F18 ®ms' 
skambėti, kadangi toji 
lietuviui nuo amžių bi> ps pakartojo 
tik savo sielos nuramb.da lygiai to- 
bet ir geresnių laisvės S tad bet kur 
skatintoja, įkvėpėja ięaBes turim 
palydovė. Už tai tegžto" 
trokšti ir linkėti, kad tegsakėbuvę pa- 
šiandien mūsų broliai įis patarėjais 
serys yra laisvi, toji asko statybos 
daina nenutiltų, bet bū1 
vi, maloniai priimama,jiaiuię"- sa
koma. Tuo būdu būtų i 
jama ir pagerbiama .įmenate su 
senbš cfeinų tautos tra j įklausiau, 
palaikomas ir ugdomag^hi pirmą 
gus grožio lobis, kurij/^ecia vi- 
gaus sielą, tegali nuskt pietų, 
ti, turtinti ir, poeto žc-^ mes 
kalbant, nušluostyti Sį^rs vienas 
kelti jausmus.” įrašė. Atro-

ši knygutė jau plati2-’gandai, kad 
Kaštuoja 75 c. Galimaųhd niekas 
per „Amerikos” admtisanais netu
ri ją. špebnvopui-

-------------------- & padėdavom
TĖVŲ PRANCIŠKCiitSĮ ir anglų 

MISIJOS 1945 M^bettuo vis- 
--------- si

Lewiston, Maine -a rusų-anglų 
Patriko bažnyčios koplamohliams, 
gegužės 10-20 d. — Te^ medus” — 
venalis Liauba. 3i jo sakiniai

Haverhill, Mass, -zbs kasyklų 
Jurgio parapijoje, ginamai) gau- 
6-13 d. — Tėv. Justina^ algas", Di- 
kys. ųyra kapita-

Rumf ord, Maine. —JEja", ir , 80- 
Antanazo bažnyčioje, a apsupta 
žės 17-20 d. — Tėv. Jti^tokių da- 
Vaškys. Uvanov iš-

Newark, N. J. — t nfo ,Mw 
Trejybės parapijoje, ip^ė) neduoda jiems par 
ir 40 vai. atlaidai gegužy^^0 asmens ambicij 
22 d. Tev. Juvenalis^ jiems; cįatyyos^ kaip kad
oa.

Elizabeth, N. J. — Š?
ro ir Povilo parapijoj' », , . . -
Onos novena, liepos 17< LlCtllVtU At^Slltl L3. 
— Tėv. Juvenalis Liaut *

Chicago, Ill. — Visų AMERIKOS LIETUVIŲ TA 
tųjų parapijoje, Šv. On ^INFORMACIJOS CENTRĄ, 
vena, liepos 17-26 d- p^aulyje teisingas žinias apie Liet 
nelius Krasauskas.Newtown, Pa. - š?** troskimus' 
mero Seserų vienuolyn^ ą lapelį, ir pasiųskite kartu sa 
tinės rekolekcijos, rug^Uftuvių Tarybos Centrui: 
6-15 d. Tėv. Juvenalis 
ba. MW AMERICAN COUNCIL

Plymouth, Pa. — Šv. 1159 South Halsted St 
miero parapijoje, 40 vi Chlc^o 8, Illinois 
laidai, rugsėjo 23-25 ........ .... , ,
Tėv. Juvenalis Liauba-J Wn’ Tar>bos ^linink

Franciscan Fathers,
Mount St. Francis ,

Greene, Maine. w^s(Da) siunčia Amerikos Liehr 
-------------- ^paremti lietuvių tautos kovą už 

PALENGVINS MOKI
JAMS

MŪSŲ DAINOS
„Nuo žilos senovės daina 

buvo ir ligšiol pasiliko neat
skiriama lietuvio palydovė, 
ramintoja, gražesniij pasau
lių nešėja, vargo lengvinto
ją. Istorija mums pasakoja 
apie vaidilas, kurie dainuo
davo mūsų protėvių žygdar
bius. Kai tauta neteko savo 
didvyrių, kada ant mūsų se
nelių pečių užkrito baudžia-Į leista keletas dainų ir ^jaU-aš 
vos jungas, tada darbų nu- --.....
varginti kaimiečiai paguodos 
rasdavo dainoje. Dažniausiai 
liūdnos ir svajingos būdavo 
tos jų dainos, ir kartais bu
vo tai vienintelis jų susira
minimas ir džiaugsmas: poe
to Vienažindžio žodžiais be
tariant, mūsų žmogus buvo 
tik tada laimingas, kada dai
nuodavo, kada dainoje minė
davo savo vargus verkdamas.

„Į lietuvišką dainą mūsų 
broliai ir sesės, mūsų žilosios 
motušės sukrovė savo var
gus, džiugesius, širdies jaut
rumą, atsiminimus, svajones 
ir mintis apie gražesnius pa
saulius už mėlynų marių, kur 
stovi liepa su aukso viršūne 
ir kur žėri pilys su žalvari
niais vartais. Net ir kasdie
ninė buitis toje dainoje turi 
savo gražumą ir švelnumą, 
net ir juodas vargas ten var
geliu vadinamas. Dainuoda
mas, lietuvis ne tik sau šir
dį graudino, kaip Maironis 
sako, bet ir visu gilumu ir 
išsiilgimu išreiškė savo me
ninį pamėgimą, grožio meilę 
ir estetinį skonį. Kad lietu
viškoji liaudies daina yra 
aukštos grožinės vertės, jau 
ne nuo šiandien pastebėta. 
Didžiausieji pasaulio genijai 
kaip Goethe, yra jomis žavė
jęs! ir net savo kūryboj pa
kartoję.

„Lietuviška daina ilgą lai
ką buvo saugoma, iš kartos 
į kartą perduodama tik liau
dies. Paprasti kaimiečiai, vy
rai ir moterys mėgo tą dainą, 
su ja gimė, augo ir mirė, jąja 
palydėjo kiekvieną savo dar
bą, ar tai būtų šienapiūtė, ar 
linų rovimas. Tas pamėgimas 
buvo ir ligšiol išliko toks di
delis, kad paprasti kaimiečiai 
šimtus .jų mokėjo atmintinai. 
Pereitam amžiuj kun. A. Juš
ka, Veliuonos apylinkėj rink
damas tautosaką, iš vienos 
moteriškės užrašė net 506 
dainas. Prieš dabartinį karą 
tautosakos rinkėjams yra 
pasitaikę rasti kaimiečių, ku
rios sudainavo po tris ar ke
turis šimtus dainų. Tie di
džiuliai liaudies kūrybos tur
tai paskutiniu laiku buvo 
kruopščiai užrašomi ir moks
liškai tvarkomi Kauno Tau
tosakos Archyve, kur 1938 
m. turėta jau ‘daugiau kaip 
300,000 dainų, pasakų, pada
vimų, mįslių, patarlių. Apie 
10,000 dainų buvo užrašyta 
plokštelėse, kurias, kaip lai
kraščiai praneša, vokiečiai 
sunaikino.

„Kai atsirado rašytinė lie
tuvių literatūra ir poetai ėmė 
kurti individualinę lyriką, 
lietuvių tauta pasigavo dau
gelio šių poetų eiles, jas dai
navo drauge su liaudies dai
nomis, ir kartais net sunku 
beatskirti, kur čia liaudies 
daina baigiasi ir kur rašyti
niai poeto posmai suskamba. 
Ir kitose tautose žmonės dai
nuoja savo poetų ir dainų su- 
statinėtojų darbus. Tačiau 
lietuvių liaudžiai būdinga,

New Yorko miesto fl 
čių mokėtojai gaus pal< 
nimų, nes mieste visi V; 
didkeliai — highways 
užlaikomi valstybės piB

(parašas)

(adresas)
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AI LĖKITE DAW
AMERIKA a

i ką tik išėjo 
i, turinti 200 
įleido kun. Pr.
i atspausdino 
spaustuvė.
dainų rinkinį 

sietuvoje kun. 
askyręs Lietu-

ražiai išleista, 
įdėtas rašytojo 
įlaičio įžangos 
uvių dainas.
me paduoti tai, 
ulaitis yra pa- 
ingos žodyje:

KELIONE PO RUSIJĄ
kad iš savo po; _ _ _ _ _ _
vino geriausi prieg kiek laiko „Ameri- 
Baranauskąjįs” puslapiuose esame susi- 
ronį. Tai būtiĮj.žinę su amerikiečio Wm. 
menkoj žmoiį|hite kelionės po Rusiją įs- 
nuojant ne kadžiais. Jis juos surašė kny- 
besikeičiančijjjje „Report on the Rus- 
Poe, Longfellfcans”. čia mes dar paduosi- 
kūrybą. Nebe kelias ištraukas iš tos į- 
vių daininiiikbinias knygos santraukos, 
eilių poetų, nį --------
nę ir kitoį-ABORTAS IŠ KASYKLŲ 
da£'>?7u.rim pat°gius klanus 
metus ° aerodrome, bet kaz-
turėjo diddj?de n®ga \u užmigti, ir apie 
trumpą lZvaL (““kties) as einu ty- 
dimaįPiratų.galų žemyn 
, ’ .. -jridoriu i tuščią laukiamąjįtas. Tas si?įmbarį Dej kambarys ng. 
kunas r-Hį tuščias 
tenkino zmoĘ . , .v .x.
ka tnrPfi ^Ant SUO1I1 ISSltieSUSlOS gU- 
pluoštą. š»tT fig0’. °s' apsivilkę kaki 

’aivos rubais. Man įėjus jie 
tosS ne btįS!kelia .ir, . ”ie8uistai 
, . , irkciodami atsisėda. Vienas
dainos, nūn pakiaUsė manęs kažką 

e os,.Jūsiškai. Pirm negu aš spė- 
jiyo girdiimu pasįaiškinti, kad aš ne

leistakeletasgell, Tex, jis nėra rusas.” 
ta keholikana ,T „ i

Knvpns ■ ”Ne — as Pasakiau — as 
leidėjas LieWu, amerikietjs‘. ?,Ar ir Jūs 
DabrUa,VilhJ,aLamer!kl1eciai? v .. , 
jos kapeliocž! ”Nors imk ir Pabučiuok 
rastas bolwklį’ “ žinoma. mes esam”

Kaip visa 7 Pasakė Tex.
taiįir josdain* ”K^S; Tamsta, esi” - pa- 
čia varPA nrc ause kltas “ ”ir k^ cia vei’ naikini fc1'- Be t0- kas čia Per vie' 
neleidžiama k1 \ v . . . ,, . . . . As pasakiau jam, ką čia 
ajp ir j s įr kad čia yra Oms-

skambeti, kati J1 Q Q
Uk“™*”°msk” - jis Pakart°i° 
t savo si®įjj.scįaį — „vieta lygiai to- 
bet ir geres^ia patį, ^ajp kacį bet kur 
skatintoja,įukti 1ėktuv0> Mes turim 
palydove. l!ar vajan(ja laiko”.
trokšti« Jie raanąpasisakė buvę pa- 
siandien mffiljįpĮį techniškais patarėjais 
serys yra b^.įe didelio kariško statybos 
daina
vi, maloniai p „Kasykloje į šiaurę” — sa
koma. Tuo bffl0 Tex

DAINOS
senovės daina 

l pasiliko neat- 
uvio palydovė, 
ažesnių pasau- 
irgo lengvinto- 
iums pasakoja

kurie dainuo-
-otėvių žygdar- 
ta neteko savo
a ant mūsų se- DabartiiuMil^^H rusį§Įęaų kitas pasakė:
žkrito baudžia- 
;ada darbų nu? 
iečiai paguodos 
>je. Dažniausiai 
a j ingos būdavo 
, ir kartais bu
telis jų susira- 
naugsmas: poe- 
žio žodžiais be- 
4 žmogus buvo 
ingas, kada dai- 
a dainoje minė- 
•gus verkdamas, 
ką dainą mūsų 
is, mūsų žilosios 
rovė savo var
us, širdies jaut- 
nimus, svajones 
j gražesnius pa
gynų marių, kur 
i aukso viršūne 
)ilys su žalvari- 
. Net ir kasdie- 
oje dainoje turi 
ią ir švelnumą, 
vargas teiŲvjnį. jąnia ir paje „Kaip jūs sugyvenote su 

mas. Dainuoda-' 
ne tik sau šir- 
kaip Maironis 

visu gilumu ir 
reiškė savo me
ną, grožio meilę 
konį. Kad lietu- 
dies daina yra 
iinės vertės, jau 
dien pastebėta, 
pasaulio genijai 
yra jomis žavė- 

avo kūryboj pa-

a daina ilgą lai- 
igoma, iš kartos 
uodama tik liau
ti kaimiečiai, vy- 
rs mėgo tą dainą, 
iugo ir mirė, jąja 
kvieną savo dar
ių šienapiūtė, ar 
. Tas pamėgimas 
oi išliko toks di- 
prasti kaimiečiai 
okėjo atmintinai, 
ižiuj kun. A. Juš- 
is apylinkėj rink- 
□saką, iš vienos 
užrašė net 506 
š dabartinį karą 
rinkėjams yra 

sti kaimiečių, ku- 
,vo po tris ar ke- 
s dainų. Tie di- 
dies kūrybos tur- 
niu laiku buvo 
žrašomi ir moks- 
omi Kauno Tau- 
chjrve, kur 1938 
au daugiau kaip 
ių, pasakų, pada- 
į, patarlių. Apie 
ų buvo užrašyta 
kurias, kaip lai- 
aneša, vokiečiai

-ado rašytine lie- 
ūra ir poetai ėmė 
ūdualinę lyriką, 
ta pasigavo dau- 
etų eiles, jas dai- 
5 su liaudies dai- 
artais net sunku 
kur čia liaudies 
įsi ir kur rašyti- 
osmai suskamba, 
įtose žmonės dai- 
ooetų ir dainų su- 
darbus. Tačiau 

ėdžiai būdinga,

vaiz-

pa-

Ed 
pa-

duodamas „mizernas 
das, likusio pasaulio.

„Kaip jie tvarko savo ka
syklas?”

„Jie tikrai daro dalykus 
visai kitaip, negu, kad mes 
darom” —sako Tex. „Paim
kim, bet kokį 10 metų Ame
rikos vaiką. Turėdamos 
„Meccano” setą, jis statyti 
pradės nuo apačios į viršų. O 
rusai pradeda nuo viršaus, 
padaro pirmiau stogą ir 
skui jį pakelia.”

„Bet palauk” — sako 
—” jie visada pirmiau
stato tribūną prakalboms, ir 
pakabina didelius Stalino ir 
Lenino paveikslus”.

„Visi tie paveikslai ir kal
bos yra dėl to, kad rusai nėra 
nuolatiniai darbininkai”. — 
sako Tex. — „Ilgą laiką jie 
tupinėja aplinkui, paskui 
staiga užsilipa ant tribūnos, 
pasako daug kalbų, apie Sta
liną, įkaitina jų entuzijazmą 
ir paskui šoka prie bendro 
darbo. Tatai jie vadina so- 
cialistiškomis varžybomis.”

„Bet mes negalim supras
ti kodėl” — pasakė Ed.

„Blogiausias dalykas yra 
tai, kad jie neturi pagarbos 
medžiagai” — sako Tex. 
Mat, jie patys niekad netu
rėjo nuosavybės. Viskas pri
klauso valstybei, tai po vel
niais ko jie paiso? Aš mačiau 
juos iškraunant vertingus 
vamzdžius nuo platformos 
tik paprastai juos nustu
miant nuo krautuvės (pa
aukštinimo) — visiškai juos 
sudaužydami. Tas pats atsi
tinka ir su plytomis. Jos gi 
yra supiaustomos labai tiks
liai ir apdaužytos vartojimui 
netinka. Po tokio iškrovimo 
25% netinka naudojimui.

„Kai mes mėginam juos 
sustabdyti” — sako Ed — 
„jie mums paaiškina, kad, 
dėl prekinių vagonų trūku
mo, Rusijoj yra toks įstaty
mas, kad vagonai turi būti 
iškrauti per dvi valandas nuo 
pristatymo. Atrodė, kad nie
kas nemato, kad reikalinga 
daugiau vagonų, kad atvež
tų daugiau medžiagos. O gal 
jie visiškai nepaisė?”

„Vyriausias direktorius ir 
jo inžinierius buvo gabūs” — 
sako Tex. -— bet jų sistema 
užverčia juos su smulkmeno
mis ir popierizmu. Jie turi 
pasirašyti net sandėlių kvi
tus — dalykai, kuriuos Ame
rikoj mes paliekam antraei
lės svarbos darbininkams. 
Galutinos instrukcijos daž
nai nepasiekia žmonių, kurie 
dirba laukuose, o viršūnėj 
sėdintieji valdininkai neturi 
laiko išeiti iš savo įstaigų. 
Visa bėda ta, kad visam kraš
te nėra pakankamai žmonių 
sugebančių išpildyti duotus 
parėdymus”.

,Et manau, kad tai jų sis-
— sako Ed. — Kuri

temoje. Ir visa yra taip kom
plikuota, kad jiems reikia 
aiškintis su begale žmonių 
pirm negu kas nors galima 
padaryti. Komunistų p-ja tu
ri sistemą, kur visa kas yra 
daroma industrijoje yra pa
kartojama. Kiekvienoj orga
nizacijoj direktorius ir, kai 
kada inžinierius, yra komu
nistų Partijos nariai. Vienin
teliai žmonės, kurie gali ką 
nors nuveikti, yra partijos 
kūs. Jis viso rusai niekad ne- 
nariai. Bet net ir jie yra ne
paslankūs. Iš viso rusai nie
kad negalėtų būti pavojingi 
varžovai Amerikai.. Mes vi
sados galim pastatyti per pu
santrų metų, tai, kas jiems 
užtruks dešimt”.

ge- 
pa-

KALINIŲ DARBAS
„Ar jų inžinieriai yra 

rai išsitreniravę? — aš 
klausiau.

„Kai kurie” — sako Tex 
—geriausi inžinieriai buvo 
N.K.V.D.”

„Bet ar tai nėra jų slapto
sios policijos organizacija?”

„Žinoma. Matai, Rusijoj 
visada yra apie 15 milijonų 
kalinių, tik jie neturi mūsų 
kalėjimų sistemos. Jie suva
ro juos į priverstino darbo 
grupes, kurias prižiūri N.K.
V.D., kurs tam reikalui iš
vystė gerą inžinierių perso
nalą. Jie dalyvauja varžyty
nėse dėl statybos darbų, ku
riems atlikti jie turi ir in
žinierius ir kalinius darbi
ninkus”.

„Šiam projektui” — sako 
Ed — „buvo paskirta apie 
70,000 darbininkų, kurių pu
sė buvo kaliniai. Daugumas 
jų moterys. Darbą jie dirbo 
sargybos priežiūroj”.

„Vien tik patys kaliniai 
yra ištisa tema”. — sako 
Tex. — „Kai jie yra suareš
tuojami, jie tiesiog išnyksta 
iš akių. Jei kalinio žmona yra 
tikrai atsidavus ir sunkiai

Karininkus Laikys 
Nelaisvėj Ilgiau

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Churchill šią savaitę 
pareiškė Anglijos parlamen
tui, kad, nežiūrint karo pa
baigos, alijantai vokiečių ka
rininkus nelaisvėje laikys tol, 
kol visoje Vokietijoje galuti
nai pasibaigs bet koks gink
luotas pasipriešinimas ali- 
jantams.

Milijonai Benamiu 
Japonų Miestuos

Japonų radijas šią savaitę 
pripažino, kad kovo mėnesio 
laikotarpyje keturiuose di
deliuose Japonijos pramonės 
centruose, dėl Amerikos lėk
tuvų bombardavimų, trys mi
lijonai žmonių liko be pasto
gės.

Per tą patį laiką Amerikos 
lėktuvai sunaikinę 770,000 
pastatų.

Anglijos Miestuos
Vėl Šviesos

Po šešių tamsybės metų, 
pagaliau Anglijos miestai 
balandžio 23 d. užsidegė ži
burius. Nuo balandžio 23 d. 
visoje Anglijoje, išskiriant 
penkių mylių pajūrio juostą 
aplink visą Angliją, leista 
uždegti žiburius ir šviesas. 
Tarp kitų miestų ir didysis 
Londonas pirmą kartą nuo 
karo pradžios užžibins gat
vėse žiburius.

Okinawa Saloj 
Nauja Bazė

Admirolo Nimitz praneši-

Vytautas Didysis
Parašė SIMAS SUŽIEDĖLIS
k>> .<«• ..<<» <«. <«- Ir

senos d^lįisais?” — aš paklausiau.
palaikomasis „Labai draugiškai pirmą 
gus grožio lobįeną. Jie net pakviečia vi- 
gaus sielą, taus sekančią savaitę pietų.
ti, turtinti ir,Set tai buvo viskas, ką mes 
kalbant, nu&pie tai girdim, nors vienas 
kelti jausmui r du vėliau atsiprašė. Atro

ji knvpiitfi0, kad Pasklido gandai, kad Kaštuoja^'aldžia b7elija’ kad. niekas
/ vieko bendra su mumis netu- per „Amenbstų Be(. darbe jig buv0 puį_ 

C1^’ jūs vyrukai. Mes padėdavom
TFUIPRi'iens kitam SU rUSU ir an?lų
1 uicnffi;a^°s pamokom, bet tuo vis- 

MISW;as įr baigdavosi.
"7 „Aš turėjau rusų-anglų 

Lewiston, ’-a(j0Vgiį pradžiamoksliams,
Patriko bamp:uris buvo kaip medus” — 
gegužės 10-ja|co Tex. „Pirmi jo sakiniai 
venalis Liai®)UV0. „Amerikos kasyklų

Haverhill, darbininkai (maineriai) gau- 
Jurgio pararia, labai žemas algas”, Di- 
6-13 d. — Tulžioji Britanija yra kapita- 
kys. ištinę plutokratija”, ir „So-

Rumford, Lietų Sąjunga yra apsupta 
Antanazo babriešais”. Dar buvo tokių da
žęs 17-20i-ykų, kaip kad: ,,Ivanov iš-j 
Vaškys. ’ado elektrą”, arba ,,Petrov tema

Newark, Dirmas pažabojo (pakinkė) neduoda jiems pareikšti sa- 
Trejybės parvarą.” Vardai, kurių jūs nie- vo asmens ambicijos ir ini- 
ir 40 vai. atlaikad negirdėjot. Tikrai jiems ciatyvos, kaip kad mūsų sis- 
22 d. — Tėv. t 
ba.

Elizabeth,) 
ro ir Povilo f; 
Onos novena ■ 
— Tėv. Juvens-

Chicago, 11
tųjų parapijoj';
vena, liepos P:
nelius Krasa^:

Newtown,!:
mero Seserųf: 
tinęs rekoleL 
6-15 d. Tėv.K 
ba. :

Plymouth, 
miero parapij-1 
laidai, rugsėju 
Tėv. Juvenali-’ <

Franciscan 1:

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL 
1739 South Halsted St. 

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

Padekime Lietuvai Atgauti Laisvę.
REMKIM AUKOM AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ 

IR JOS INFORMACIJOS CENTRĄ,
kuris skleidžia pasaulyje teisingas žinias apie Lietuvą ir 
skelbia tikrus lietuvių tautos troškimus.
Iškirpkite, išpiklę šį lapelį, ir pasiųskite kartu savo au
ka Amerikos Lietuvių Tarybos Centrui:

Greene.

(parašas)
PALENGVA-

(adresas)

Žemiau pasirašęs (usi) siunčia Amerikos Lietuvių Ta
rybai $........... auką paremti lietuvių tautos kovą už laisvę.

New Yorko ' 
čių mokėtojai? 
nimų, nes 
didkeliai - J- 
užlaikomi

AAW'ZW'ZV'AA

stengiasi, gal, po kokių tri- mu, amerikiečių inžinieriai 
jų menesių, jai pavy s sua- jau dabar pradėjo Okinawa 
noti, kur jos vyras yra ir kuo J , • v TI ,,. m l . . salone, 350 mylni nuo Japo-jis kaltinamas. Tada, jeigu .. . .. / , .fJ ’ J & mina ireno+i Irarn nn’zn vAilra.ji gaus advokatą, ji gali iš
sikovoti teisę susirašinėti su 
juo, kas reiškia: ji galės jam 
rašyti sykį į mėnesį, o jis — 
du sykius.”

„Politiniai kaliniai susilau
kia sunkiausio likimo”. — 
sako Ed — „Jie paprastai 
gauna 10 metų kalėjimo, ir 
joks susirašinėjimas nelei
džiamas”.

„Jeigu per tuos metus jis 
negaus šiltinės ir atkalęs jam 
duotą laiką” — sako Tex — 
„jie jį paleis, bet jo pasas 
bus atžymėtas raudona lini
ja. Tas reiškia, kad jis turės 
bastytis iš vietos į vietą, nes 
jis negaus buto ar geresnio 
darbo”.

„Pasakyk jam, kaip mūsų 
projekte dirbą darbininkai 
buvo apgyvendinti” — sako 
Ed.

„Nagi, jie iškasė duobę 
apie 10 pėdų gilumo, 20 pla
tumo ir 100 pėdų ilgumo. 
Virš tos duobės jie padarė 
nuožulnų stogą iš pušinių 
lentų. Matracai sumesti tie
siog į purvą.”

„Kaip jie dirbo?” — aš pa
klausiau.

„Jie turėjo dirbti 12 va
landų į dieną. Jie dirbdavo 
apie nuo 30 iki 50 procentų 
viso laiko. Nė vienas iš jų ne
gaudavo užtektinai maisto. 
Mes stebėdavom, kaip jie bu
vo maitinami. Kiekvienas ka
linys turėjo įsigyti du ame
rikoniškus kenus, kuriuos jie 
prisirišdavo su viela prie sa
vo diržų. Jie atitempdavo vie
ną katilą sriubos, o kitą ko
šės. Kartais ant maisto sunk
vežimio būdavo džiovintos 
žuvies ir juos už uodegų pa
ėmę mesdavo kaliniams, taip 
kaip kad tu mestum žuvį krū
vai ruonių (seals). Mes ma
tėm, kad ir laisvųjų darbi
ninkų maistas buvo nė kiek 
negeresnis. Niekas negauda
vo užtektinai ir jiems ener
gijos užtekdavo vos paeiti”.

(Bus daugiau)
E. M.

nijos, įrengti karo bazę veiks
mams prieš japonus okupuo-' jų valios, 
tus Kinijos pakraščius ir pa
čią Japoniją.

(Tęsinys)
Tačiau Žemaičiai nebuvo kryžiuočiams 

lengvas kąsnis. Iš senų laikų įpratę su jais 
grumtis, jie nepaisė Vytauto užrašymų, 
bet ir toliau kovojo kaip kovoję. Beveik 
kiekvieną žemaičių sodžių, miestelį, pilį ir 
visa kita kryžiuočiai turėjo imti jėga. Už
tat ir elgėsi su žemaičiais labai žiauriai: 
grobė jų žemes, varė prie sunkiausių dar
bų, trėmė į Prūsus. Tenai išveždavo ir jų 
vaikus, kuriuos taip augino ir mokė, kad 
paskum nepažindavo savo tėvų ir kovoda
vo po kryžiuočių vėliava. „O kas nenorė
davo savo vaikų atiduoti, — skundėsi pas
kum žemaičiai, — tą su visa šeimyna gyvą 
sudegindavo”. Taip nežmoniškai buvo kan- 

i kinami šie smarkūs lietuviai, kurie iki pa- 
' skutinio kraujo lašo gynė savo tėvų že
melę. Kryžiuočiai pravardžiavo juos pik
čiausiais šunimis, vadino atkakliausiais 
pagonimis, kad tik galėtų pateisinti nedo
rą savo darbą.

Negalėdami tokio gyvenimo pakelti, že
maičiai bėgo pas savo brolius aukštaičius. 
Reikėdavo jiems tik persikelti per Nevėžį, 
ir geležinė priešo ranka jų jau nebegniauž- 
davo. Per trumpą laiką — per trejus me
tus — į Aukštaičių kraštą pabėgo apie 
4000 žemaičių. Visi jie prisiglaudė pas Vy
tautą ir gavo naujas sodybas.

Kryžiuočiai pareikalavo, kad Vytautas 
juos grąžintų. Mat, buvo su juo susitarta, 
kad laisvi žmonės gali į Aukštaičius keltis 
ir ten pasilikti, bet nelaisvieji arba darbi
ninkai, kurie visus sunkiausius darbus dir
bo, turėjo grįžti, iš kur buvo atvykę. Vy
tautas nė vieno pabėgėlio negrąžindavo, 
pasiteisindamas, kad jis nežinąs, kuris 
laisvas, o kuris ne. O iš tikro jam gaila 
buvo varginamų žmonių ir tų žemių, kurias 
atidavė vokiečiams dėl karo su totoriais. 
Kadangi karas jau buvo baigtas, tai Vy
tautas panoro Žemaičių kraštą atsiimti. 
Kai kryžiuočių pasiuntiniai jam dar kartą 
priminė, kar grąžintų pabėgusius žemai
čius, Vytautas piktai atšovė: „Aš nesu 
dar kryžiuočių valdinys, kad klausyčiau 
in xrn 11 **

jojo netekti savo galvos, kadangi dėl kry
žiuočių žiaurumo žemaičiai iš tolo kratėsi 
ir Kristaus mokslo.

Kryžiuočiai, matydami piktuoju nieko 
nepešią, prievarta žemaičių nesuvaldysią, 
panoro geruoju juos apgauti ir suvokietin
ti. Tad ėmė dalyti žmonėms drabužius, siū
lė dovanai javų ir gyvulių, vienam kitam 
grąžino atimtąsias žemes. Tačiau ir gra
žiausios priešų dovanos žemaičių nesuvi
liojo, nes už visas gėrybes labiausiai jie 
brangino savo krašto laisvę. Todėl vieni 
žemaičių vyrai ir toliau keldavo maištus, 
neleisdami kryžiuočiams atsidusti, o kiti, 
labiau nusikaltę, bėgdavo pas Vytautą į 
Aukštaičius, kaip ir anąkart. Tada kry
žiuočiai Nevėžio upę apstatė savo sargais 
ir niekam neleido persikelti į vieną arba 
antrą krantą. Jei kam būtinai reikėdavo 
nuvykti į Aukštaičius, turėdavo gauti kry
žiuočių leidimą. Bet tų leidimų neduoda
vo nei žemaičių pirkliams, nei amatinin
kams, nei ūkininkams — vadinasi, vi
siems, kurie norėdavo su aukštaičiais la
biau susibičiuliauti. Tuo būdu tarp Aukš
taičių ir žemaičių buvo nutraukti visi sai
tai.

Žemaičiai tada sukilo visi kaip vienas. 
Jiems padėti Vytautas pasiuntė anuos pa
bėgėlius, kuriuos gerai aprūpino ginklais, 
davė jiems arklius ir maisto. Kova užvirė 
visame krašte. Sukilėliai išvijo iš žemaičių 
kryžiuočius, sudegino Klaipėdos pilį, pa
ėmė į nelaisvę daug žymių riterių. Tai at
sitiko 1401 metų gegužės mėnesį. Visas 
Žemaičių kraštas, atgijęs po žiemos šalčių 
ir pasipuošęs naujomis gėlėmis bei žaliu- 
mynais, rodos, šventė nepaprastą šventę: 
minėjo išsivadavimą iš vokiečių nelaisvės. 
Sunki buvo nelaisvė — tai ir didelis buvo 
žemaičių džiaugsmas, nusimetus verguvės 
pančius.

O kas bemąstys džiaugsmo valandą apie 
artėjančius naujus vargus?!

Iš tikro, neilgai žemaičiai galėjo pasi
džiaugti savo laime ir jų krašte pražydu
siu pavasariu. Nors ir labai norėdamas 
Vytautas jiems padėti negalėjo. Jis ne
buvo dar kaip reikiant pasirengęs grum
tis su kryžiuočiais, kurie jam keršydami 
puolė Lietuvą iš visų pakampių: pasiekė 
Vilnių, Merkinę, Gardiną ir kitas Aukštai
čių vietas smarkiai jas apiplėšdami. Siun
dė taip pat ant Vytauto neklusnius rusus

Kovo 20, 1945
Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 

Mount St. Francis 
Greene, Maine 
Prasideda

ŠV. ANTANO GARBEI]
Iškilmingos 13-kos

Antradienių Pamaldos, 
kurios baigsis birželio 4-12 

ŠV. ANTANO NOVENA 
Už visus Šv. Antano pamaldų 

ir novenos dalyvius, už visus 
Pranciškonų Fundatorius ir Rė
mėjus, kas antradienį 7:30 vai. 
bus laikomos šv. Mišios; vaka
re 7 vai. iškilmingos pamaldos jr kalavininkus, kiršino prieš jį Jogailos 
su švenč. Sakramento palaimi- brolį Švitrigailą. Vytautas pamėgino jiems 
nimu. Pamaldų metu bus skai- už tai atsilyginti: sudegino kalavininkų 
tomos dalyvių prisiųstos inten- tvirtovę Daugpilį ir kryžiuočių Jurbarką, 
cijos ir karių vardai. Pranciš
konai melsis už juos visus.

Kviečiame Visus
šv. Antano Mylėtojus 

Jungtis su Pranciškonais mal
doje, Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose, kad per Šv. Antano užtaa- 

rymą išprašius iš Dievo:
Laimingo Sugrįžimo Mūsų 

Kariams!
Taikos Kenčiančiam 

Pasauliui!
Laisvės Ir Nepriklausomy-i 

bes Mūsų Tėvynei 
Lietuvai!

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

Mount St. Francis
Greene, Maine.

Bet rimtai susikirsti su kryžiuočiais ne
galėdamas, vėl užleido jiems Žemaičių 
kraštą, o pats išvyko kariauti į rytus, ti
kėdamas, kad ateis laikas, kada jis galės 
kryžiuočius gerai pamokyti.

Dabar kryžiuočiai buvo jau atsargesni 
ir griežtesni. Jie privarė į Žemaičių kraštą 
daug kariuomenės, prisikvietė pirklių, 
amatininkų, priveisė daug žvalgų, kurie 
šnipinėjo, kas iš žemaičių yra neištikimas. 
Tokius narsuolius ištremdavo į Prūsus, 
uždarydavo į pilių rūsis arba ir nužudyda
vo. Trijuose apskrityse kryžiuočiai atėmė 
visus žemaičių vaikus ir juos išsivežė į 
Prūsus įkaitais, kad tėvai nesukiltų. Drą
sesnieji, nepaisydami, kad gali nukentėti 
jų vaikai, užpuldinėjo kryžiuočių pilis, jų 
stovyklas, valdininkus, pirklius ir, ką tik 
sučiupę, be pasigailėjimo žudė. Gyventi 
Žemaičių krašte buvo taip neramu ir nepa
kenčiama, jog kryžiuočių atsiųstieji kuni
gai, kuriems buvo pavesta krikštyti žmo
nes, slapta bėgdavo atgal į Prūsus. Jie bi-

Visa tai vyko 1408 ir 1409 metais, kada 
Vytautas sėkmingai baigė karo žygius ry
tuose — rusų krašte. Nuvykęs iki pat Mas
kvos, jis prispyrė didįjį jo kunigaikštį, 
savo žentą, pasižadėti nepulti Lietuvos. 
Taip pat Vytautui pakluso arti Maskvos 
gyvenusieji Smolensko ir Odojevo kuni
gaikščiai. Žiemiuose jo valdžią pripažino 
turtingi Naugardo ir Pleška vos pirklių 
miestai. Visi šie laimėjimai didžiai sustip
rino Vytauto galią rusų žemėse. Jis galė
jo dabar visiškai drąsiai užsistoti skriau
džiamus žemaičius.

Kryžiuočiams pareikalavus, kad ir Vy
tautas uždraustų savo žmonėms keliauti 
į žemaičių kraštą, jis su tuo nesutiko ir 
jų seniūnui, kuris gyveno prie Dubysos pa
statytoje pilyje, nusiuntė aštrų laišką: 
,,Žemaičiai ir aukštaičiai, — rašė jam Vy
tautas, — jau iš senų laikų įpratę su įvai
riais reikalais lankytis vieni pas antrus, 
ypač pasitaikius nederlingiems metams-. 
Iš to Kryžiuočių ordinas neturi jokių nuos
tolių. Kai aukštaitis nuvyksta į savo pa
žįstamą žemaitį, o tas jį priima su duona 
ir druska, taip pat pašeria jo arklį, tai čia, 
seniūne, nieko nenukenti. Juk ir ano kraš
to žmonės, kai atvyksta į manuosius, taip 
pat esti vaišinami ir gražiai priimami. 
Taip jie vieni antriems ir atsilygina. Be to, 
leidimai keliauti į žemaičius arba Aukš
taičius visiškai nereikalingi. Argi ieškos 
kas manęs už šimto mylių, kai jam pa
vogs kas arklį ir reikės vytis vagis, pa
bėgęs į užnevėžį”.

Atvykęs kryžiuočių pasiuntinys ėmė Vy
tautui prikaišioti, kad jis Ordiną visuo
met tik apgaudinėjąs. Du kartu jis naudo
josi Ordino globa, o atsimokėjęs už tai ke
lių jo pilių sudeginimu. Taip pat du kartu 
atidavė kryžiuočiams Žemaičius, bet slap
tai kurstąs žmones sukilti ir priglaudžiąs 
pabėgėlius. „Jei ir toliau taips bus, — sa
kė tas pasiuntinys, — tai Vytautas susi
lauks krikščionių nemalonės”. — Tokie 
įžūlūs priekaištai Vytautą labai įžeidė. 
Bet dar smarkiau jis supyko, kai kryžiuo
čiai sulaikė javus, kuriuos Jogaila siuntė 
žemaičiams nederliaus metais. Javai bu
vo siunčiami per Klaipėdos uostą, kuris 
tada buvo kryžiuočių rankose. Tada Vy
tautas pakurstęs žemaičius sakydamas: 
„Reikia vyti iš krašto vokiečiai, paimti 
Karaliaučius ir prigirdyti jie Baltijos jū
roje”.

Žemaičiai, kaip vienas, vėl sukilo ir ap
siautė kryžiuočių pilis: Skirsnemunę, Ve
liuoną, Jurbarką. Jiems padėti atvyko Vy
tauto pasiųsta karo vadas Rumbautas. 
Persikėlęs per Nevėžį, jis užėmė Surviliškio 
ir Krekenavos apskritis. Pats Vytautas su 
mikliais savo raiteliais atidundėjo į Kauną 
ir čia vadovavo sukilimui. Iš Kauno suki
lėliams buvo siunčiami ginklai, maistas ir 
arkliai. Netrukus visas Žemaičių kraštas, 
iki pat Klaipėdos, buvo jau sukilėlių ran
kose.

Taip 1409 m. žemaičiai vėl susilaukė 
šviesesnių dienų. Tačiau juodi debesys, 
kurie gaubė jų dangų, dar nebuvo visiškai 
išsisklaistę. Kiekvieną dieną galima buvo 
laukti naujų kryžiuočių pulkų — pikto jų j 
keršto. Savo rankose jie turėjo Vytauto 
raštą, kuriuo žemaičiai buvo jiems dova- | 
noti. Vytautas turėjo jį išpirkti krauju. Jo 
laukė dabar labai sunki, rasit, pati sun
kiausia ir didžiausia kova, kuri turėjo ga- . 
lutinai laiduoti Žemaičiams nepriklauso- | 
mybę.

(Bus daugiau)
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KAKČIAI MINĖTI

Amerikos Lietuvių Tary
bos pastangomis, yra rengia
mas Lietuvos Steigiamojo 
Seimo 25 metų sukakties mi
nėjimas. Tai bus gegužės 20 
dieną, šv. Jurgio parapijos 
salėj.

Juk tai labai svarbus įvy
kis visiems lietuviams. Tai 
yra vienas pirmųjų Nepri
klausomos ir laisvos Lietu
vos ženklų, kuris taip gražiai 
davė demokratinį atspalvį 
Lietuvos* gyvenimo pradžiai. 
Ir šiandien mums reikia žiū
rėti į Nepriklausomos- Lietu
vos atstatymą per laisvą ir 
nepriklausomą Seimą.

Rengėjai nori šį minėjimą 
surengti kaip visų lietuvių 
karštą ir patrijotinį susirin
kimą Lietuvos laisvei ir ne
priklausomybei ginti. Todėl 
kiekvieno lietuvio pareiga 
dalyvauti tame parengime.

Minėjimo programa suda
ryta trumpa, bet įvairi ir į-

domi. Mes išgirsime žymių 
kalbėtojų, pasiklausysime 
patrijotinių dainų ir žiūrėsi
me tautiškų šokių. Per tą 
minėjimą bus paduotos ir vė
liausios žinios iš Kaliforni
jos, iš San Francisco konfe
rencijos, kurioj Amerikos 
lietuvių atstovai dalyvauja. 
O gal ir pačius atstovus iš
girsime, jei tik jie jau bus 
namie, tai mes turėsime juos 
pas save ir išklausysime jų 
svarbių pranešimų.

Minėjimas bus ir tuo svar
bus, kad jis rengiamas vi
siems lietuviams drauge pa
reikšti savo viešą balsą, kad 
mes kovojame už Nepriklau
somą Lietuvą.

Minėjimo kvietimuose ir 
bilietuose aiškiai išspausdin
ta mūsų vyriausias šūkis — 
Mes trokštame Nepriklauso
mos Lietuvos. Todėl visi ren
kasi į tą minėjimą, kad mes 
galinga ir nepalaužiama lie
tuviška dvasia visiems pa- 
reikštume ir parodytumėm 
darbais, jog mes norime lais
vos ir nepriklausomos Lietu
vos.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
PASITARIMAS

DRAUGIŠKAI PASILINKS
MINS

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.

Philadelphia, Pa.

IŠGIRDO POPIEŽIAUS 
PRAŠYMO BALSĄ

Popiežius savo paskutinėj 
kalboj prašė, kad gegužės 
mėnesį visi melstųsi už taiką. 
Taip ir darys Philadelphijos 
lietuviai katalikai.

Be to, Popiežius ragina 
gegužės mėnesį pašvęsti 
krikščioniško gyvenimo at
naujinimui. Pagal Jo švente
nybės norą, ypatingu būdu 
vaikučiai ir jaunimas mels 
Dievo Motiną Mariją, kad, 
per Jos užtarimą ir palaimi
nimą, visi greičiau susilauk
tų taikos ir šventos ramybės. 
Marijos sodalijos ir kitos 
brolijos jau nusistatė ypatin
gu būdu melstis už teisingą 
taiką ir nukankintų žmonių 
vargų sumažinimą.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

RENKA DRABUŽIUS

Balandžio 28 dieną įvyko 
Šv. Kazimiero parapijos 
draugijų ir brolijų Valdybų 
svarbus pasitarimas-susirin- 
kimas. Atrodo, kad tokie su
sirinkimai būtų naudinga tu
rėti ir dažniau. Todėl visi

Bendras drabužių vajus nutarė dabar vėl susirinkti 
Philadelphijoj sekasi gerai. ug mėnesio, gegužės 25 d., 8 
Katalikai renka per parapi- vaj vak 
jas. Iš parapijų surenka 
sunkvežimiais drabužius. Tik' 
pašaukite tel. Ritenhouse 
3477. I

Svarbiausias susirinkimo 
nutarimas buvo, kad visos 
Draugystės numatė rengti 
visų lietuviškų draugijų teis- 

Lietuviai savo dienoje ir mą. Kai tas dalykas bus pa
rengtas, tai ir daugiau apie 
tai išgirsime iš mūsų prane
šėjų.

Vyčių 3 kuopos nariai nu
tarė kas antrą šeštadienį su
sirinkti į parapijos salę ir 
draugiškai praleisti vakarą, 
pasilinksminti, pašokti ir pa
žaisti. Pasilinksminimų me
tu vytės Poskevičiūtė ir Aza- 
ranskaitė mok$s visokių tau
tų šokius, žaidimus, kuriuos 
jos išmoko šokių mokykloj 
International Institute.

Tuos žaidimus turėtų 
mokti daugiau jaunimo 
juos šokti bendrai, kas
teikia daugiau draugiškumo 
ir tikro linksmumo. •

iš- 
ir 

su-

Mes Trokštame Nepriklausomos Lictuvo
LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO.'

25 METŲ JUBILIEJINIS

, grupelė savo vaidinimu, dai-
$ navimu ir maloniu elgesiu pa

liko gilaus įspūdžio. Ačiū ui 
į^’ atsilankymą.

■Ant. žiemy*

M Mt. Carmel, Pa.

per visą savaitę nešė drabu
žius į paskirtas vietas. Bet 
visi labai laukia, kad ir as
meniškai galėtų siųsti 
artimiems drabužių.

PALAIDOTA
savo

BUS REKOLEKCIJOS

BUVO IŠVYKĘS

Kun. Stan. Lukšys buvo iš
vykęs į New Philadelphiją, 
kur dalyvavo parapijos va
karienėj.

Jis tuoj sugrįžo, nes para
pijoj buvo laidotuvės.

SODALIŲ PROCESIJA

Metinė procesija rengiama 
gegužės 20 dieną, 3 vai. po
piet.

Kiekvienais metais Šv. Ka
zimiero parapijos sodalės da
ro tokią procesiją, šiemet ji 
bus taip pat iškilminga. Po 
procesijos bus maldos bažny
čioj už taiką.

Procesija bus anksčiau, 
nes 6 vai. jau bus Šv. Jurgio 
[Parapijos salėj Lietuvos Stei
giamojo ™ si;™ a c

? Norima, kad ir ten visi ga
lėtų dalyvauti.

DŽIAUGIASI ATLAIDAIS

Šv. Jurgio parapijos atlai
dai praėjo su pakilusia nuo
taika. Pamaldos rytą ir va
kare su pamokslais labai 
gražiai nuteikė visus atsilan
kiusius.

Šv. Jurgis yra lietuvių my
limas šventasis ir malonu 
buvo visiems dalyvauti jo 
šventės ir parapijos šventėj. 
Pamokslus sakė kun. Vežis, 
Kidykas ir Garmus.

Vincas Krėvė

Skerdžius
(Tęsinys)

— O ką tu jam padarytum? Ne tik mušė, bet ir į 
šunis mainė...

— Vis tiek, kas būt — tas būtų, o nedovanočiau.
— Kaipgi, — lyg kirkindamas, kalbėjo piemenu

kas: — tada gudrūs buvo žmonės! Mano senelis, kaip 
ir tu, dėde, vienas bijojo vakaro metu eiti pro pirtį, 
kad laumė, pirtin įsivedusi, neužkutentų jo...

— O gal ne? gal ne tiesa?
Piemenukas tik nusikvatojo.
— Juokis, juokis! Pamatysi, ko fu dasijuoksi.
— Kad gi, dėde, jokių laumių nėra, tai tik gražios 

pasakos, — ištrūko man vėl.
— Nėra, nėra! Iš kur tu žinai, kad nėra? Kaipgi 

jau ir žmogui gyventi, jei nėra jau nei miškinių, nei 
monų, nei laumių!...

— Ir kunigas, dėdule, sako, kad nėra, — kirkia se
nį piemenukas: — argi tu kunigu netikėsi?

— Kunigas! kunigas! Kas tasai jūsų kunigas! Pirma 
tai buvo kunigai! Vis iš ponų, ir kokių dar ponų! O da
bar kas kunigas? štai, prieš keletą metų Makščio Jan
ka kiaules ganė, ir aš jį dar botagu šveičiau, o nūnai 
jisai jau kunigas, ir moterys jam rankas bučiuoja. Ku
nigas tiek tame išmano, kiek ir visi. Ot, tegul pasakytų, 
iš kur tai, jei jisai visa išmano, — rodydamas ranka 
straublį, tęsė Lapinas. — Nepasakys, kad kažin kas. 
O senovės žmonės visa gerai žinojo.

— Ir aš tau pasakysiu be kunigo: nuo lietaus tai.
— Visai ne nuo lietaus. Nemeluok sveikas. Kad nuo 

lietaus, visados būtų, kai lyja. Ot ir nežinai, nors ir 
mokytas.

— Tai kas gi, kad ne nuo lietaus?
— Kas gi, kad ne Straublys, kur taiso Vaivos juo

stą ir ašaras barsto?

Balandžio 28 dieną mirė 
Teklė Stankienė. Palaidota 
gegužės 2 d.Šv. Pranciškaus tretininkų 

kongregacija šv. Kazimiero 
parapijoj gegužės 17, 18 ir 
19 d. turės savo metines re
kolekcijas. Rekolekcijos už
sibaigs ypatingomis pamal
domis gegužės 20 d. rytą.

Rekolekcijas ves misijonie- 
rius kun. T. J. Kidykas, S.J. 
Pamaldos bus rytais 9 vai. ir 
vakarais 7:30. Gegužės 20 
dieną 7:30 bus užbaigimo pa
maldos ir kitos iškilmės.

Tretininkai turi dalyvauti
būtinai savo metinėse reko- ^us Sa^ skelbti kaip ir se
lekcijose, o kiti kviečiami pa- niau- Todėl Prašė visus kreip- 
sinaudoti ta proga, nes po jų tis į ją, kad ji galėtų patar- 
gal ir daugiau tretininkų at-! nauti-
siras. -------------------------

SKELBS LAIDOTUVES

Ponia Antanaitienė, lietu
vių radijo vedėja, per savo 
programą pranešė, kad ji ir 
toliau paskelbs laidotuves, 
jei tik mirusiojo artimieji pa
prašys.

Pagal naują tvarką, radi
jo stotis neleidžia skelbti 
graboriaus vardo, o pagra-

UŽJAUČIAME
PIRMOJI KOMUNIJA

Lietuvos Vyčių 3-os kuo-
Šv. Kazimiero parapijos POs nariaL valdyba ir dvasios 

vaikučių Pirmoji Komunija i vadas kun. Stan. Raila giliai--------------- i vaikučių rirmoji Komunija'
Seimo minėjimas. bus gegužės 6 dieną. Vaiku- užjaučiame savo bendradar- 
:ad ir ten visi aa- *•_ - _ •____ T*i„m. hp irnlpriin Tvlsiifp kuričiai jau prirengti. Iškilmės b? Valeriją Tylaitę, kuri liu- 

bus 9 vai. rytą.

KARO BONŲ VAJUS

Balandžio 29 dieną parduo
ta karo bonų Šv. Kazimiero 
parapijoj už $4,000.00. Bet 
galėjo ir daugiau. Nedidelis 
žmonių būrelis ir taip nupir
ko tiek bonų. Buvo atsilankę 
ir kariai iš fronto.

44 METŲ SUKAKTIS

Balandžio 29 dieną Liber
ty Federal Savings & Loan 
Association, seniau vadina
ma lietuvių banku, minėjo I 
savo 44 metų sukaktį. Visi 
draugijos valdytojai ir sve
čiai tą įvykį paminėjo karo 
bonų pardavimu 
ne, kuris buvo 
Hotel.

di mirus jo tėveliui a. a. Mi
kčiui Tylai. Savo maldas ir 

SODALIEČIŲ KONFEREN-' mišiM auką aukojame jos ir 
visos šeimos paguoda.CIJA

Balandžio 24 dieną Kunigų 
Vienybės susirinkime nutar
ta organizuoti Philadelphijos 
ir apylinkių Sodalių Konfe
renciją — susivažiavimą.

Susivažiavimas bus spalių 
7 d., šv. Rožančiaus šventėj. 
Konferencijai rengti direkto
riai bus kun. Stan. Lukšys 
ir kun. V. Vėžis, jie daro pa
rengiamuosius darbus, kad 

| šis susivažiavimas būtų tik
rai įspūdingas ir naudingas.

A. A. MYKOLAS TYLA

PAGERBĖ VYSKUPĄ

ir vakarie- 
Broadwood Gegužės 3 d. Philadelphi

jos katedroj pagerbtas buvęs 
Philadelphijoj vysk. O’Hara.

Ši lietuviška įstaiga jau Jis švenčia 25 metų kunigys- 
turi virš milijono dolerių ka-Ąės jubiliejų. Dabar jis yra 
pitalą. Ji moka nuoš. visiems vyskupu pietinėj Amerikos 
savo nariams. dalyj, Savannah-Atlanta.

Lapinas ilgai dar šnipavo įpykęs. Mes abu su pie
menuku tylėjova ir laukėva, ką mum papasakos La
pinas.

— Kad nežinote, tai ir nekalbėkite! — prabylojo 
jisai, atsikėlė nuo kelmelio ir, nė neatsisveikinęs, nu
lindo krūmuosna.

III.
Nėra kitų tokių gerų, tokių linksmų švenčių, kaip 

Sekminės. Kai ateina jos, lyg žmogus iš miego prabun
da; ir ne vien žmogus, net medžiai. Viena diena puikiau 
pasprogsta, kad linksmiau žmonės jų žaliomis šakelė
mis nukaišiotų savo nelinksmus butus.

Linksmos ir triukšmingos buvo krikštynos antra- 
dien Sekminių pas Valainį; krikštino pirmą savo sūnų, 
kurio ilgai laukė ir belaukdamas jau net paseno. Gimė 
jam penkios dukterys, bet kas iš duktės? Kiek duk
terų, tiek naujų bėdų. O kad jau žmogus turi jas kelias, 
tai nors gulk ir mirk.

Aimanavo ir Valainis, bet ūmai laukė sūnaus.
— Kad aš sūnaus neturėčiau! Ne, šito nebus! Tegul 

bus dešimts, vienuolika mergaičių — vienas galas — 
o dvyliktas bus sūnus, ir gana!

Juokėsi kaimynai klausydami, bet Valainis nenu
siminė ir laukė sūnaus. Ką padarysi tokiam žmogui! 
Užsimanė sūnaus, ir gana.

Tikrai, gimė, jam ir sūnus, gimė jisai tik po Velykų, 
bet krikštynas atidėjo Valainis į Sekmines, kad ge
riau atsidžiaugti, garsesnes ir iškilmingesnes krikšty
nas atkelti. Ir triukšmingos gi buvo, triukšmingesnės 
nei kitos vestuvės; muzikos tik nebuvo, o tai vestuvės, 
ir gana. Net visą sodžių per kvieslį suprašė Valainis, 
vis tiek, kaip vestuvėsna. Matydami tai žmonės, vieni 
juokėsi, kiti stebėjosi.

— Dračinasi žmogus! — kalbėjo treti.
Kūmu paprašė Valainis patį kunigėlį, o kūma buvo 

seniūno Alksninio žmona, to pačio Alksninio, kuris 
turi daugiau kaip šimtą kelmų bičių. Ir Dievas vienas 
žino, kodėl jam taip jos vedasi? Vieni kalba, kad jisai 
ką tai žinąs, net raganiumi vadina; kiti gi mano, kad

Cį- 
Sekmadienį, GEGUŽES - MAY 20 d., 1W112

, 16 lie-

Philadelphia, Pa.'

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJ
Venango ir Salmon Sts.,

6 valandą vakare
Programoj: Žymūs kalbėtojai, “Dainos” choras, tautiškų įjŪ®’ 

kiu šokikes. Bus gėrimų ir užkandžių.
Auka 50 centų

PELNAS LIETUVOS LAISVEI GINTI
Rengėjai: — AM. LIETUVIŲ TARYB

SUNKIAI SERGA

Jonas Bakaitis, 2409 S. 61 
St., sunkiai ir pavojingai ser
ga General ligoninėj. Jis jau 
ilgą laiką sirgo namuose, bet 
dabar patalpintas ligoninėj. 
Ligonis, dar nesenas žmogus, 
bet ligos prislėgtas. Jis ap
rūpintas sakramentais.

te 
sėlių Kazimieriečių iš Chic 
gos, kuriame kviečiama į s<. jj 
mą, geg. 27 d. Nutarta it 
siųsti sveikinimą ir $15? . 
auką.

' Indi* Pirmininkė prašė visų jr.4 
simelsti už taiką. ^7!

O. B., rai>

SUSILAUKĖ SŪNAUS

Karo bonai yra galingi. , 
ginklas prieš išorinius ir 
dans priešus.

Danielius ir Elena (žemai- 
taitytė) Leeman, 226 Pierce 
St., balandžio 4 dieną susi
laukė sūnaus, kuris pakrikš
tytas Juozapo vardu balan
džio 29 dieną.

Nanjas kunigas
Klierikas Vladas C. Kara 

veckas baigė teologijo 
mokslą šv. Vincento semina 
rijoj, Latrobe, Penn. Jo Eks 
celencija vyskupas Joh 
Mark Gannon suteiks naujai 
levitui kunigystės sakramei 
tą geg. 10 d., šv. Petro ks 
tedroj, Erie, Pa. Pirmos ii 
kilmingos Šv. Mišios bus a 
našaujamos Šv. Kryžiaus p; 
rapijos bažnyčioj, Moui 
Carmel, Pa., gegužės 13 d.

Baigęs vidurinę mokyk] 
savo tėviškėj ir jausdami 
pašaukimą į dvasinį gyven 
mą, kun. Vladas išvyko į s. 
vo tėvelių gimtinę Lietui 
ruoštis moksle. Baisiam k 
nii prasidėjus Europoj, VI 
das, kaipo Amerikos pilieti 

' turėjo palikti tą žemę, kur 
jis pamilo ir brangino. J 

'dažnai prisimena įspūdži 
. iš savo gyvenimo Lietuvoj 
’ Sugrįžęs į Ameriką „Am 
' rican Legion” laivu, jis pi 

leido kiek laiko su savo t 
vėliais. 1940 m. rudenį ; 
stojo į Marianapolio kolei 
ą, Thompson, Conn., bau 
antrojo filosofijos kur: 
Studentavimo dienon 
Thompsone, jis savo stipr 
maloniu ir rimtu būdu p 
traukė prie savęs visus si 
dentus. Jo įdomūs pasakc 
mai apie Lietuvą, žmonių | 
venimą, miestus ir istorim 
įvykius įkvėpė visų širdj 
norą vykti į Lietuvą. Ga: 
kad karas neleidžia daų 
liui išpildyti savo norų.

Jaunasis levitas taisyki 
gai vartoja lietuvių kai 
Tai vis pasiliks jo širdy 
kaip prisiminimas pralei 
mokslo dienų Lietuvoje.

Jo klasės draugai, esą 
■tolimuose karo laukuose 
mokslo suoluose, ar k; 
dirbtuvėse, visi širdin

Siuskite Kariams-^
“VYTĮ”

jė. Sue
“VYTIS” yra mėgiamas skirto

1 lietuviškai ir angliškai, iš An .
l rikos lietuvių gyvenimo, af- ™* 
Lietuvos reikalus, jaunimo ve3Spa
lą. Jis turi daug paveikslų, .Tr-kiu 
primins jus kas mėnuo.

Nusiųskite du doleriu su p^Iie- 
nais savo ir savo kareivio adL,^" 
sais, o jūsų mylimasis gaus V,. .' 
TĮ kas mėnuo per aštuonis n*-- 
nesiūs. z S

“VYTIS” .

Berniukas auga sveikas ir tyt, nes jis paduoda daug žin, „ 
,. , -i v. . - . i I liptiix7iQlrni ir ancniokni i.q Aru 8
linksmas. Krikšto tėvais bu- 
vo Kazimieras Žemaitaitis ir

i Marijona Gorman.

Balandžio 25 d. žaibo grei
tumu pasklido žinia, kad mi
rė a. a. Mykolas Tyla. Velio
nis visiems buvo pažįstamas, 
nes ilgus metus gyveno neto
li bažnyčios, 342 Earp St.

Jis jau ilgoką laiką sirgu
liavo, bet niekas nemanė, kad 
taip staiga atsiskirs su šiuo 
pasauliu beveik nesirgęs. Jis 
turėjo silpnoką širdį, kuri ir 
nustojo plakusi.

Jis buvo 57 metų amžiaus. 
Paliko žmoną, dukterį. Iškil
mingai palaidotas balandžio 
30 dieną Šv. Kryžiaus kapi
nėse. Daug žmonių, draugų, 
pažįstamų, draugijų narių 
dalyvavo paskutiniame atsi
sveikinime su a. a. Mykolu. 

jTeilsisi ramybėj jo siela.

SUSIRINKIMAS

Balandžio 29 d., šv. Kazi
miero parapijos salėje, įvyko 
Apaštalystės Maldos draugi
jos susirinkimas, kurį pirm. 
O. Jurgaitienė atidarė su 
malda. _

Skaitytas laiškas nuo Se-

366 Wes Broadway, /
■ 11 jlmo

South Boston, Mass. 3
įjyo

"labaiTel. Ste 3208

JONAS DAUNIS ii
. i hd Lietuvis Graborius - Balsamuotojas mpa.

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

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa. į

sveikina naują Dievo tar 
.JĮ? kun. Vladą C. Karavec 
... i linkėdami jam gausių nu 

nių dvasiniam gyvenime.
Jonas A. Stosiitotes- 

’Rija, 
ūa L

inuski- 
■miali-

Pittsburgh, Pa

Ačiū 
Ne kartą esame patyrus 

Philadelphijos lietuvių gi 
širdingumą ir dosnumą i: 
same labai dėkingos, tai 
jų paskutinis, mūsų reil 
parėmimas, kortų baliaus 
liu, tikrai mus stebina ir 
dina prie didesnių pasir 
mą ir prie karštesnės ma! 
jų vardu.

Nuoširdus ačiū Šv. Ju: 
(Richmondo) parapijos < 
huotojoms su jų didingos 
dies energingu klebonu, 1 
Dr. V. J. Martusevičiu ] 
šakyje. Jo pritarimu, užg 
mu ir raginimu, tokie d 

JSijąlHU yra galimi.
— pakalbino Lapinį ta- Dėka, taipgi, Alenos K 

* turinio kauskienės vadovybei ir 
padėjėjų, ponių E. Žūk 
kienės, Alenos Sabienės 
panelės Monikos Pečiui 
Čiūtės pasidarbavimui ir 
noma, gerų rėmėjų bei c 
vių parėmimui, ši prame 

— Ką tu, žmogau, kalbi jam apie mirtį! — nusišyp4 didelis davė labai gražaus peln 
. $900.00. Tai stambi m 

parama, kurios pagalbi

jisai Švenčiausią, per komuniją iš burnos išsiėmęs, 
parsinešęs namo ir įdėjęs avilin į bites. Lapinas kalba, 
kad patsai matęs avily lyg “kieliką”, kaip bažnyčioje 
pas kunigą, tik iš vaško sulipdytą.

Dabar Alksninis atsiuntė krikštynoms visą ąsotį 
medaus. Jame buvo svarų dešimts, o gal dar ii' daugiau.

Sukvietė taipogi Valainis ir visą savo giminę. Visi 
žino, kad jisai buvo nebikokios giminės. Tai ne žmogus, 
kur Amerikoj tik praturtėjo, bet nuo senų laikų gar
sus buvo. Atvažiavo čia ir Čepulis iš Rudnios, kur iš
leido kuniguosna sūnų, ir Dumblis iš Pakelmių, kur 
senai pasistatė mūro namus, lyg bajoras mieste kur; 
buvo čia ir Kozulis iš Pagilšės, patsai mokyčiausias 
žmogus visoje parapijoje; jisai net pas kunigą pietums 
būna; o suplikacijos tai be jo niekas negiedos; pribuvo 
čia ir Dundis iš Persėdų, kur turi šešis valakus juodos, 
kaip tirštimas, žemės: tai turtingiausias žmogus visoje 
parapijoje, ir kitaip jo niekas nevadina, kaip tik ‘’ponu
li”. Paprasti žmoneliai jam net ranką bučiuoja. Nors 
turtuolis buvo, bet geras žmogus; nosies nerietė, nepui
kiuos! ir poniškai nesinešė.

Daugel buvo dar ir kitų garsių vyrų su žmonomis, 
kai kurių net su vaikais, kriktšynoms suvažiavusių.

Linksminosi dabar visi. Riksmas ten, juokai skam
ba, kad net sodžiaus gale girdėti. Bobos, išgėrusios 
kuri alaus, kuri net ir degtinės, nusilinksmino taip, 
kad net dainas užtraukė, senovines, ne dabartines. 
Vyrai rėkaloja, pasakoja tas tam, ir tas to neklauso. 
“Vestuvės, ir gana!”

Arti vidudienio, saulė į pietus slenka. Trik-trik-trik! 
skamba skerdžiaus trimitas dar ten kur sodžiaus gale, 
štai ir kiaulės, užrietę uodegas, šuoliu nešasi, viena 
antrą aplenkdama, namo, kad greičiau pirmai paspė- 
jus apzuiti visus kampelius. Gena skerdžius gyvulius 
nuo rytagonių.

Moters tuoj išsinešė namo: reikia gyvuliai priimti, 
karves pamelžti, pripenėti, paskum tvartan suvarinėti, 
kad kur daržan kuri neįsilaužtų. Nūnai nelauk, kad 
tau visa duktė padarytų ar tarnaitė samdininkė. Jos

dar anksti rytą visos išsinešė iš namų: kuri bažnyčio: 
kuri girion, kuri taip sau braidžioja po laukus, po pi^. 1 
vas. Nūnai jau tokia šventė, kad traukia žmogų teįJ^ 
kur žaliuoja, ir gana. ,^!

*Liko Valainio pirkioje tik vyrai; ir iš jų kai kur?4™* 
išėjo, vieni kieman, kit sodelin, treti, gatvėje sustų 
ję pas vartus, kalbėjo apie tai, apie šiai, daugiaus^ ‘N; 
apie nieką.

Kūma nuėjo kitan namų galan rengtis bažnyčioiy®1?’ 
patsai gi Valainis tupinėjo papavietėj aplink vežimf^“ 
pamovė naujus ratus pasturgaly, patepė gerai, kad nū 
girgždėtų — “gerti neprašytų”. 5*®"

Stovi vyrai patvoryje, užėmę visą pašalę, ir šneke41®- 
čiuoja apie ganiavas, kur geriau gyvuliui, ar mišk^e- 
ar pievose.

— Ar sveikas, seni? Dar kruti?
Kozulis iš Pagilšės.

— Kaip matai tamsta. Ko man nekrutėti! — atsr-iffleri-
liepė Lapinas ir prisiartinęs padavė jam ranką. — Kai* toko 
tamstą Dievas laiko? ^ga-

— Senstu, ot ir visa! Betgi tu, kaip buvai, toks reliktas
dabar, nei tu sensti, nei tu nieko. Kada gi tu mirsi-J.Le- 
seni? Ar gal mus visus nori pergyventi? ;^dės

sojo Čepulis Levanarda: — jisai vesti dar mano, tilpti, 
neranda sau tinkamos mergos: visos per senos. sJjnį.

Nusijuokė vyrai taip smagiai, kad net višta, ku/Muvių philadelpiečių atminimui 
po serbentas krūmu purtinosi, nusigando ir kudekin^JS^ taisysime baisiai išvažir 
dama nuo gūštos pabėgo. Lapinui nepatiko tat. Nori 
jisai prijunko, kad iš jo juokus keltų, bet čia gi buvime įyy. 
svetimų šalių žmonės

— Aš ir pamiršęs būčiau gražiai, čia su jumis su
šnekėdamas; gerai kad, žmogel, priminėt man; — atakos”, 
sigrįžo jisai į Čepulį: — jūs čia uliojate ir nieko nežinoknį 
te, o ten Valakų gale, pas Miegakulinę, jūs vaikai gAh- 
užmušė kits kitą. Kai ginėm namo, let perskyrėme^ iaį. bė tą pramogą savo r 
apsikruvinę, tas tą vis akmenais, akmenais. Let apgy5 Ma
nėme Antoskę. Mackč jį būtų gražiai užmušęs.

(Bus daugiau)

ir žiaurios žiiemos sutn 
tus kelius aplink vieni 
ną, kurie dabartiniame i 
jime daro matantiems ] 
tą įspūdi.

Ačiū irgi pridera A. 
kui, kuris neapmokamai

programose, kas žymiai 
aidėjo padaryti ją pase! 
ga-
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Bridgeport, Conn. TIESA APIE BALF SURINKTUS RŪBUS Chicago, Ill.

grupelė savo vaidinimu, dai
navimu ir maloniu elgesiu pa
liko gilaus įspūdžio. Ačiū už 
atsilankymą.

Ant. žiemys

25 METŲ
^tikrėmis žiniomis, 
inapolio auklėtinių 
yra 70, laivyne 21, 
e 6, prekybiniam

dienį, GEGUŽĖS
yra 5 ir vienas din- 

JURGIO PARAPIJOS?0 tai sudar0 112 
ir Salmon Sts., ' ' Į^arianapolio alumnų

mas šiemet bus lie- 
6 valandą vakare viarianapoly.

moj: Žymūs kalbėtojai, “Dainos” t^užės 12 d. Mariana- 
. Bus gėrimų ir užkandžių. kytojas Edgar Page 

Auka 50 centą 1 su Eleonor Cour- 

PELNAS LIETUVOS LAISVEI CK* . , . . v.met baigiančių Ma- 
Rengėjai: — AM. Lffim0 mokyklą šokiai 

------ ^žės 25 d.
sėlių Kazimir.. ZT
gos, kuriame^ester, Mass, 
mą, geg. 27 i - - - - - - - - - -
siųsti avėdavo Sue Griska ir 
auką. R. Juška

Pirmininkėj d., sekmadienį, 
simelsti už tįsrio Memorial Audi- 

lažesnėj salėj daina- 
___ riska ir Rapolas Juš-

Karo boniii 
ginklas piltis mėgėjams tai buvo 
data priešus -®a išgirsti gražius, 

nūsų dainininkų bal- 
~3igėrėti aukštais me-

Sinęlil4abiejų laimėjimais. 
^llPwl‘mninkai yra plates- 

Kimulio menininkai, ku
odo su garsiais Ame- 

“VYTIS” ynĮzikos vienetais. Sue 
tyt, nes jis Rainuoja New Yorko 
lietuviškai ir anter Operoj, gi R. 
rikos lietinibžnai pasirodo kon- 

kurių vienas iš palą. Jis tunte, . F.
nriminciHchiibUVO SU StokoWsklU ĮJllllllIlh JUi MS 3 

rke.
Nusiųskite ii, dainavo lie_ nais savoir®’Ka ąainavo sias lie 

sais, o jūsųmji dainas: ,,0i kas , 
TI kas mėmkgi sakalėliai”, 
nesiūs. z dai Nemunėlis 

«ynj lankelėj”.
'‘riska dainavo:

366 WesJ11® ”’ x.„ .
gyventi ir 

South I®

Mt. Carmel, Pa

KIAI SERGA

akaitis, 2409 S. 61 
,i ir pavojingai ser- 
1 ligoninėj. Jis jau 
sirgo namuose, bet 
alpintas ligoninėj, 
ar nesenas žmogus, 
prislėgtas. Jis ap- 
sakramentais.

WKĖ SŪNAUS

is ir Elena (Žemai- 
,eeman, 226 Pierce 
džio 4 dieną susi- 
aus, kuris pakrikš- 
zapo vardu balan- 
eną.
as auga sveikas ir 
Krikšto tėvais bu- 
leras žemaitaitis ir 
Gorman.

BRINKIMAS

;io 29 d., Šv. Kazi- 
apijos salėje, įvyko 
tės Maldos draugi- 
tikimas, kurį pirm, 
itienė atidarė su

teka

as laiškas nuo Se-

Ma-
Burtai”, „Sun-

Mano

.w^^AVA^wAMAWA^WMWVtojai, kurių buvo 
oonQ ditorija, buvo labai

3 i • • t • • iabiejų dainininkų
JONAS DAUNIS ■ menišku dainavimu. | 
u . pažymėti, kad

tu vis Graborius ■ Balsam11"”11,lkams, akompa- 
rl Lamson, kuris yra

5 MT. VERNON ST., PHILADELP®is garsaus smuiki- 
ritz Kreislerio akom-

rengė Worces- 
sgent 8434 Kazimiero parapija,
RICHMOND GROCER? I:lebonas ku". a.

W0LESA1E GROCBS !rt0 pelnas buvQ ski. 
Savininkai Lietuviai StaponaT®parapįjos Memoriali- 

PERKAME ČIA — REMIAME SF) karo Fondui.
16 Richmond Str. Fl?---------------------

Naujas kunigas
Klierikas Vladas C. Kara- 

veckas baigė teologijos 
mokslą šv. Vincento semina
rijoj, Latrobe, Penn. Jo Eks
celencija vyskupas John 
Mark Gannon suteiks naujam 
levitui kunigystės sakramen
tą geg. 10 d., šv. Petro ka
tedroj, Erie, Pa. Pirmos iš
kilmingos Šv. Mišios bus at
našaujamos Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioj, Mount 
Carmel, Pa., gegužės 13 d.

Baigęs vidurinę mokyklą 
savo tėviškėj ir jausdamas 
pašaukimą į dvasinį gyveni
mą, kun. Vladas išvyko į sa
vo tėvelių gimtinę Lietuvą 
ruoštis moksle. Baisiam ka
rui prasidėjus Europoj, Vla
das, kaipo Amerikos pilietis, 
turėjo palikti tą žemę, kurią 
jis pamilo ir brangino. Jis 
dažnai prisimena įspūdžius 
iš savo gyvenimo Lietuvoj.

Sugrįžęs į Ameriką „Ame
rican Legion” laivu, jis pra
leido kiek laiko su savo tė
veliais. 1940 m. rudenį jis 
stojo į Marianapolio kolegi
ją, Thompson, Conn., baigti 
antrojo filosofijos kurso. 
Studentavimo . dienomis 
Thompsone, jis savo stipriu, 
maloniu ir rimtu būdu pri
traukė prie savęs visus stu
dentus. Jo įdomūs pasakoji
mai apie Lietuvą, žmonių gy
venimą, miestus ir istorinius 
įvykius įkvėpė visų širdyse 
norą vykti į Lietuvą. Gaila, 
kad karas neleidžia dauge
liui išpildyti savo norų.

Jaunasis levitas taisyklin
gai vartoja lietuvių kalbą. 
Tai vis pasiliks jo širdyje, 
kaip prisiminimas praleistų 
mokslo dienų Lietuvoje.

Jo klasės draugai, esą ar 
tolimuose karo laukuose ar 
mokslo suoluose, ar karo 
dirbtuvėse, visi širdingai 
sveikina naują Dievo tarną, 
kun. Vladą C. Karavecką, 
linkėdami jam gausių malo
nių dvasiniam gyvenime.

Jonas A. Stoškus

Bal. 22 d. parapijos meti
nės iškilmės — Šv. Jurgio 
parapijos atlaidai praėjo la
bai iškilmingai. Suma buvo 
labai iškilminga, choras ir 
solistai gražiai pasirodė, šv. 
Jurgio draugija turėjo savo 
metines Šv. mišias, kuriose 
vyrai in corpore pasirodė. 
Tikrai yra pagirtina šauni 
parapijos vyrų draugija. Ma
nau, kad gal kas parašys 
plačiau apie jos veikimą ir 
veikėjus.

Matyti, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Brodgeporto sky
riaus skelbti pavasarinįai 
parengimai bus atkelti į ru
denį, nes nebuvo galima gau
ti salių.

Gegužės 13 d. parapijos sa
lėje bus gražus metinis kon
certas, kurį rengia parapijos 
choras. Bus pagerbtos moti
nėlės su gražiomis lietuviš
komis dainelėmis. Jaunimas 
kviečia visus atsilankyti ir 
paremti savo parapiją; pel
nas skiriamas parapijos nau
dai. Taipgi suteiksite jauni
mui daugiau energijos dar
buotis muzikos srityje. Kon
certo metu bus ne tik dainų, 
ir smuiko solo, šauni smuiki
ninkė dalyvaus koncerte.

Vietinės choro solistės pa
sirodys su nauja programa. 
Visi turi atminti Motinų die
ną gegužės 13.

O.

Pora bolševikų laikraščių 
paskelbė, būk Bendrasai A- 
merikos Lietuvių Fondas su
rinkęs 750,000 svarų rūbų, o 
išsiuntęs tiktai labai mažutę 
jų dalį. Šį naują išmįslą ko
munistai nemažai garsina sa
vo spaudoje ir susirinkimuo
se ir net ragina savuosius 
aukštesnėms Amerikos įstai
goms pranešti: tegu visi ma
to, kaip dirba BALF, visų de
mokratinių lietuvių įstaiga...

Kam rūpi tikra tiesa apie 
Fondo veiklą — tai gali gau
ti žinių jo centraliniame ofi
se. šia proga visuomenei pra
nešame, kad BALF iki kovo 
31 d. savo sandėlin surinką 
255,000 svarų rūbų, šin skai- 
čiun taipgi įeina arti 10 tūks
tančių padėvėtų batų.

Iš surinktų kiekių išsiųs
ta Lietuvon 80,000 svarų rū
bų, tame skaičiuje 2,000 ba
tų. Prancūzijoj atsidūru- 
siems lietuviams išsiųsta 
apie 20,000 svarų per Ameri
can Relief for France. Taip
gi 20,000 svarų paskirta Ita
lijon, kur taipgi atrandama 
vis daugiau lietuvių. Ypač

daug jų esama atvaduotoje 
šiaurinėje Italijoj. Siuntiniai 
Italijon eina per American 
Relief for Italy. Bet abiejose 
šalyse rūbų dalinime daly
vaus ir vietiniai lietuvių ko
mitetai.

Balandžio 30 d. BALF san
dėly liko 135,000 svarų rūbų 
ir jie yra supakuoti taip pa
vyzdingai ir saugiai, kad 
jiems negresia joks pavojus 
sugesti per penkeris metus. 
Sandėly jie ilgai nepasiliks; 
bus palaukta žinių apie la
biausiai nukentėjusias lietu
vių grupes, kur rūbai sku
biau reikalingi. Taipgi teks 
prisiderinti prie labai apri
botų transporto galimybių ir 
gauti atitinkamų valdžios įs
taigų leidimus rūbų ekspor
tui.

Dėl rūbų pagedimo visuo
menėje neturėtų kilti joks 
rūpestis, nes ekspertai tvir
tina, kad New Yorke nėra 
nei vieno sandėlio, saugiau 
ir tvarkingiau paruošiančio 
drabužius, kaip BALF sandė- 
lys.

Šv. Marijos seminarijoj, 
Mundelein, Ill., įvyko mokslo 
metų užbaigimo ir mažesnių 
šventinimų programa. Rek
torius prelatas Malachy P. 
Foley suteikė seminaristams 
įvairius laipsnius moksle. 
Vysk. W. O’Brien suteikė 
šventinimus klierikams. Kl. 
Povilas Marcinkus, baigęs 
antrą teologijos kursą, gavo 
Bakalauro laipsnį. Jam taip
gi buvo suteiktas pažymėji
mas už gabumus moksle.

Bakalauro laipsnis mene 
buvo suteiktas trečios filo
sofijos kursą baigusiaim stu
dentui Jonui Kazimierui Ma
lin. Jo tėveliai gyvena Mar
quette parko kolonijoj, kur 
jo tėvelis yra ilgametis lietu
vių parapijos veikėjas ir ko
miteto narys. Jauno semina
risto dėdė yra kun. Jonelis, 
Šv. Kryžiaus parapijos vika
ras. Jo mamytės sesutė yra 
vienuolė Sr. M. Clarita, C. S. 
C., kuri moko muzikos lietu
vių parapijų mokyklose. 
Mundelein seminarijoj yra 
trys lietuviai iš Gimimo P. 
Šv. parapijos.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Puiki tvarka
— Sakai, šią skrybėlę ne

šiojai dvejus metus?
— Taip, ir dar išrodo kaip 

nauja. Du kartu daviau išva
lyti ir sykį valgykloje apsi
mainiau su kita skrybėle, ku
ri išrodė naujesnė.

Nurodymas
— Linksma išgirsti, kad 

vienas iš mano rėmėjų patarė 
tau apsigyventi mano viešbu
tyje.

— Taip. Noriu pamesti 
svorio... Tad mano draugas 
patarė pas tave apsistoti.

Tikrumas
Vyras, kuris ne per geriau

siai primate, nuėjo su savo 
žmona į paveikslų parodą.

— Tas paveikslas... tai 
biaurų biauriausias, kurį ka
da nors esu matęs, — tarė 
žmogelis.

— Eik šalin, tu neišmanė
li, — atsakė moteris. — Pats 
visą laiką žiūrėjai į veidrodį.

Newark, N. J.
Susirgo Pr. Vaškas

Bal. 26 d. St. James ligo
ninėje padaryta apdendicito 
operacija Pranui Vaškui. 
Operacija pavyko, ligonis 
greit bus namie.

Pranas Vaškas yra labai 
veiklus vytis ir kuopoj ir ap
skrityje. Visi draugai ir pa
žįstami linki jam ko veikiau
siai pasveikti.

Pavasario piknikas
Gegužės 27 d. J. Stuko lie

tuvių radijo klubas ir Linde- 
no moterų klubas rengia pa
vasario pikniką? Bus Linde- 
ne, lietuvių parke.

Omaha, Nebr.

Pittsburgh, Pa

K)®or^hester, N. Y.
dar anksti rytą visos išsinešė iš nair'džio 25 d. įvyko visų 
kuri girion, kuri taip sau braidžioja Paaugi jų susirinkimas, 
vas. Nūnai jau tokia šventė, kad ū^r bažnyčią sukvietė 
kur žaliuoja, ir gana. m. J. Bakšys. Atsi-

*Liko Valainio pirkioje tik vyrai; Valdybos iš šių dr-jų: 
išėjo, vieni kieman, kit sodelin, Hpo, šv. Petro ir Povi- 
ję pas vartus, kalbėjo apie tai, api^ Marijos, Sodaliečių, 
apie nieką. 1 Legijono ir kitų. Iš

Kūma nuėjo kitan namų galando 10 draugijų.
patsai gi Valainis tupinėjo papaviefrnui paaiškinus, vien- 
pamovė naujus ratus pasturgaly, patpnutarta priimti rezo- 
girgždėtų — “gerti neprašytų". ^an Francisco konfe-

Stovi vyrai patvoryje, užėmę vis?$ reikalu ir nusiųsti ją 
čiuoja apie ganiavas, kur geriau g?08 delegacijos na- 
ar pievose Rezoliucijos turinio

— Ar sveikas, seni? Dar kruti?-f2’11 Pasirinkta „Ameri- 
Kozulis iš Pagilšės. 'askelbta New Y oi ko

— Kaip matai tamsta. Ko manrezoliucija. Jos ga- 
liepė Lapinas ir prisiartinęs padavėja® Pai uosimas paliktas 
tamsta Dievas laiko? Norkeliunui ir J Le-
- Senstu, ot ir visa! Betgi tu>Tad 1S™U^ nedideles

, . . , .. ■„i,„jjPs padarytas didelisdabar, nei tu sensti, nei tu nieko. .y •? . ..... ’ , . . Lietuvos laisvei ginti,seni? Ar gal mus mus non pe^ Dievas laimin“mū.
- Ką tu, žmogau, kalbi jaw . lietuvių

sojo Čepulis Leyanarda: - jisai rf ži darbuot Lietuvai 
neranda sau tinkamos mergos: \w ______

Nusijuokė vyrai taip smagiai, ^28 d. par. salėje įvy- 
po serbentos krūmu purtinos), nu^jurgį0 dr-jos vakaras, 
dama nuo gūštos pabėgo. Lapinui Džojai į§ Kanados su- 
jisai prijunko, kad iš jo juokus keto ', komediją „Lapkus”, 
svetimų šalių žmonės! idintojai gerai ir vaiz-
- Aš ir pamiršęs būčiau gražiai5-tliko savo roles. Pa

šnekėdamas; gerai kad, žmogel, pri®^? ir labai gražių dai- 
sigrįžo jisai į Čepulį: —jūsčiauitoji ims negirdėtų. Solis
te, o ten Valakų gale, pas Miegai jackas rytojaus dieną 
užmušė kits kitą. Kai ginėm nanftWioje per sumą gana 
apsikruvinę, tas tą vis akmenais,^ pagiedojo.
nėme Antoskę. Mackė jį būtų gražto^realo lietuvių maža

Ačiū
Ne kartą esame patyrusios 

Philadelphijos lietuvių gera- 
širdingumą ir dosnumą ir e- 
same labai dėkingos, tačiau 
jų paskutinis, mūsų reikalų 
parėmimas, kortų baliaus ke
liu, tikrai mus stebina ir ža
dina prie didesnių pasiryži
mų ir prie karštesnės maldos 
jų vardu.

Nuoširdus ačiū Šv. Jurgio 
(Richmondo) parapijos dar
buotojoms su jų didingos šir
dies energingu klebonu, kun. 
Dr. V. J. Martusevičiu pry- 
šakyje. Jo pritarimu, užgyri- 
mu ir raginimu, tokie daly
kai yra galimi.

Dėka, taipgi, Alenos Kaza- 
kauskienės vadovybei ir jos 
padėjėjų, ponių E. Žukaus
kienės, Alenos Sabienės ir 
panelės Monikos Pečiukevi- 
čiūtės pasidarbavimui ir, ži
noma, gerų rėmėjų bei daly
vių parėmimui, ši pramogėlė 
davė labai gražaus pelno — 
$900.00. Tai stambi mums 
parama, kurios pagalba ir 
philadelpiečių atminimui pa
taisysime baisiai išvažinėtus 
ir žiaurios žiiemos sutrupin
tus kelius aplink vienuoly
ną, kurie dabartiniame padė
jime daro matantiems pras
tą įspūdį.

Ačiū irgi pridera A. Dzi- 
kui, kuris neapmokamai skel
bė tą pramogą savo radijo 
programose, kas žymiai pri
sidėjo padaryti ją pasekmin
ga.

Mūsų kareiviai
Sgt. B. Wašagis buvo at

vykęs iš Vokietijos. Tėvelio 
jau nesurado, nes pernai mi
rė. Motinėlei įdavė medalį, 
kurį gavo už narsumą. Ser
žantas pasakojo įdomų daly
kų, kaip reikėjo vokiečius 
gaudyti rūsyse ir namuose.

Taip pat sugrįžo Sgt. B. 
Mokūnas iš Pietų salų. Jis 
išmetinėjo bombas iš orlai
vio. Padarė apie 150 misijų. 
Prieš du mėnesius jo motinė
lė matė, kaip amerikiečiai 
bombardavo japonų gaso tan
kus. Sūnelis pasakojo, kad 
jis ten buvo ir atliko savo 
darbą. Tai padidino motinos 
džiaugsmą, kad sveikas ir gy
vas sugrįžo.

Baltimore, Md.

(Bus daugiau)

Motina M. Dovydą, 
Vyresnioji ir Seserys.

Įžanginė Procesija
Bal. 30 d. mokyklos vaiku

čiai sveikino grąžųjį geg. m., 
skiriamą Marijos garbei, iš
kilmingai bažnyčion įnešda
mi Marijos Gegužės Karalie
nės statulą. Gėlėmis skonin
gai apkaišyta, Marijos stovy- 
la buvo atnešta iš mokyklos 
bažnyčion. Įeinant bažnyčion 
buvo giedama Sveika Marija, 
Dievo Motina. Nešant stovy- 
lą apie bažnyčią vaikučiai 
sveikino Gegužės Karalienę 
giesme Sveika Marija Dan
gaus Lelija ir Avė Marija. 
Padėjus stovylą sanktuari- 
joj, visi giedojo Nešk Gėles 
Puikiausias. Giedant šią 
giesmę, visi dideli ir maži 
Marijos vaikeliai nešė ir dėjo 
gėles prie Marijos kojų. Tai 
buvo jaudinantis reginys.

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND
19 W. 44th Street, New York 18, N. Y.

Pasiaukojimas
Sudėję gėles prie Marijos 

kojų, visi atkalbėjo Pasiau
kojimo Aktą ir dar kartą Ją 
sveikino giedodami O Mari
ja, Mano Džiaugsme! Švč. 
Sakramentas buvo išstatytas 
ir duotas trumpas pamokini
mas. Visi esantieji bažnyčio
je atgiedojo P-lės Švč. Lita
niją. Sekė Tantum Ergo, Pa
laiminimas ir Garbinkime. 
Apeigos užsibaigė giedojimu 
Švenčiausia Pana. Nuopelnas 
šios gražios įžanginės proce
sijos pridera Sesutėms Mo
kytojoms Kazimierietėms. 
Didžioji metinė procesija, ku
ri šįmet įvyks Motinų Dieno
je, geg. 13 d. yra skaitlinges- 
nų, turi daugiau įvairumo, 
tačiau viską palyginus ne 
daug ką viršija šią pirmą Ma
rijos pasveikinimą. Gaila 
tik kad mūsų lietuviai toli 
nuo bažnyčios gyvendami ne
gali skaitlingiau atsilankyti 
į gegužines pamaldas.

Iškilmingas Sekmadienis
Pirmą geg. mėn. sekma

dienį bus daug iškilmių. 8:30 
vai. ryte 15 parapijos vaiku
čių priims Pirmą Šv. Komu
niją. Tai dvasinio atjaunėji- 
mo parapijos metinė šventė. 
Ne vienas dalyvis šiose iškil
mėse negali išvengti atsimi
nimo ir pergyvenimo savo 
pirmos Komunijos dienos. 
Tai tikrai diena kurią Vieš
pats padaro visiems Jį my
lintiems.

10 vai. ryte įvyks šliūbas 
p-lės Višniauskaitės ir 
Brooks. Kun. Antanas Du- 
binskas išmokino ir pakrikš- 
tino kataliku p. Brooks ir jis 
atnašaus jų vestuvių mišias.

11 vai. bus iškilmingos mi
šios užprašytos svetimtaučių 
kurie myli Šv. Alfonso baž
nyčią. Mišios bus atnašauja
mos už bažnyčios geradario 
tėvelius.

4 vai. po pietų misijonie- 
rius tėvas Jėzuitas kun. Ki
dykas, S. J., pradės prieš Mo
tinų dieną Misijas. Kun. kleb. 
Dr. Mendelis šią savaitę pa
siuntė atsišaukimą į visus 
lietuvius kviesdamas juos 
dalyvauti šioj brangioj dva
sinėj iškilmėj. Mūsų bažny
čia sekmadieniais yra atda
ra iki 9 vai. vak. Didelis skai
čius svetimtaučių ją atlanko 
atlikdami šv. valandą arba 
taip pasimelsdami.

Šis — Tas
— Seminarijos kun. J. 

Spencer, kurs gelbėjo mūsų 
kunigams per pereitus tre
jus metus, išeina karo tarny
bon. Išleistuvėms mūsų mo
kyklos vaikučiai pirmą penk
tadienį giedojo per kun. 
Spencer mišias, 8 vai. ryte.

— Senukė Ona žolinienė,

aną sekmadienį visus nuste
bino ateidama į mišias. Se
natvės dėliai, jos širdis nu
silpnėjo ir ji nebegali kas ry
tą ateiti pėkščia į bažnyčią. 
Viena iš seniausių Baltimo- 
rės gyventojų, ji yra visų my
lima, tad visi džiaugėsi ją 
pamatę bažnyčioje. Jos duk
tė Ona ištikimai rūpinasi jos 
gerove.

— Antanas Rakauskas, gy
venęs pas mūsų zakristijo
nus Ivoškus, pašauktas karo 
tarnybon. Jis dirbo prie or
laivių, turėjo svarbų darbą, 
tačiau Dėdė Samas nutarė 
kad jis reikalingesnis gink
luotose jėgose.

— Karys Pr. Bagdonas at
rašė kleb. kun. Dr. Mende- 
liui, kad jisai mokinasi prie 
B-29. Pranas ištarnavo Eu
ropoje virš dviejų metų ir 
turbūt apie 15 kartų bombar
davo Berlyno miestą. Linki
me Bagdonui geriausio pasi
sekimo.

— Girdėjau, kad Magdale
na Claytonienė rengiasi par
duoti savo namą ir apleisti 
Baltimore. Par daugel metų 
ji buvo žymi veikėja, kaip Al
toriaus ir Rožančiaus dr-joj, 
taip vietinėj Tretininkių kuo
poje. Jos išvažiavimas bus 
didelis nuostolis parapijai.

— Jurgis Markelionis at
rašė mūsų klebonui kun.. Dr. 
Mendeliui, kad jis randasi 
Vokietijoj. Praneša, kad nuo
latinė malda beveik visų A- 
merikiečių karių yra, kad Vo
kiečiai kuo veikiausiai su
prastų pralošę karą ir šį be- 
vilties skerdynė jau baigtųsi.

— Tomas Marcinkevičius, 
Baltimorės lietuvių Ameri
kos Legijono narys, rūpinasi 
tinkamu paminėjimu žuvusių 
Amerikiečių, kaip I-am taip 
II-am pasauliniam kare. Vie
tinė lietuvių Legijono kuopa 
užprašė mišias Šv. Alfonso 
bažnyčioje geg. 27 d. ir po 
pietų rengia tam tikras pa
maldas Holy Redeemer ka
puose.
• — Kun. Juozas Jesaitis 
randasi Bon Secoure ligoni
nėje. Padaryta sunki opera
cija. Kaip šv. Petro bažny
čios parapijiečiai, kur kun. 
Jasaitis taip uoliai darbuo
jasi, taip Baltimorės lietu
viai reiškia užuojautą dva
sios vadui ir linki jam veikiai 
pasveikti.

— Pirmą kartą mūsų para
pijos istorijoj įvyks Reko
lekcijos prieš Motinų Dieną, 
geg. 13. Su pagelba kun. mi- 
sijonieriaus Tėvo Kidyko, S. 
J., mūsų kunigai turi vilties 
matyti visus Baltimorės lie
tuvius pagerbiant savo gyvas 
ir mirusias mamytes pri
imant Šv. Komuniją tą die
ną.

Lietuvių jaunimas susilau
kė antro centro, kur jie gali 
smagiai laiką praleisti, posė
džiauti, žaisti savųjų tarpe. 
Nekalto Prasidėjimo par. kle
bonas kun. Briška ir jo vika
rai kun. Valuckis, Stankevi
čius ir Mikolaitis padarė šį 
žingsnį Brighton parko jau
nimo labui.

Tiesą pasakė
— Ateis laikas, — tarė 

kalbėtojas, — kai moterys 
gaus savo vyrų savaitės už
darbio vokelį.

— Taip, — atsiliepė balsas 
iš svetainės. — šį vakarą vi
sos gaus, nes tai penktadienio 
vakaras.

Šv. Mykolo parapijonai 
pirmą kartą galės savo salėj 
matyti tautinius lietuviškus 
šokius geg. 6 d. Ateitininkų 
draugovės nariai’ atvyksta 
išpildyti programą BALF 4 
skyriaus naudai.

Gedulo pamaldos įvyko St. 
Francis de Sales bažnyčioj 
Denver, Colorado, už Oną 
Kubienę, kuri mirė po trum
pos ligos. Velionė buvo 79 
met. amžiaus. 1883 m. ji at
vyko į Ameriką ir apsigyve
no Kansas valst. Po to su sa
vo šeima išvyko į Denver, 
kur ji praleido arti 50 metų. 
Jos vyras ilgus metus buvo 
kriaučius. Abu atvyko iš že
maičių krašto.

Jonas A. Stoškus.

Elizabeth, Anglijos kara
laitė, jau 19 metų amžiaus. 
Sako, kad jai labai patinkąs 
Graikijos karalaitis Pilypas.

Išmokė
— Na, Jonai. Dabar galiu 

aiškiai matyti, kad esi vedęs 
vyras. Daugiau nesimato 
skylių tavo kojinių kulnyse.

— Ne... vienas iš pirmuti
nių dalykų, ką žmona išmokė 
mane, tai užsilopyti kojines.

Aritmetika
— Kelias avis turi šioje 

pievoje?
— Kiek sakytumei čia 

yra?
— 250.
— Teisingai įspėjai. Bet 

kaip galėjai taip greitai sus
kaityti ?

— Labai lengvai: suskai
čiau visas kojas ir padalinau 
į keturias dalis.

Pranas Bekampis

Pradėta siųsti į Europą 
lėktuvais kiaušiniai, kurie 
bus naudojami perėjimui.

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

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.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT 
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6 AMERIKA

LIETUVIŲ DIENA BUS LIEPOS 8 D.

Balandžio 28 d. Angelų Ka
ralienės par. salėje įvyko 
Lietuvių Dienos rengimo ko
misijos susirinkimas. Susi
rinko gražus būrys veikliau
sių komisijos narių, kurie iš
rinkti praeitame Apylinkės 
Seimelyje.

Susirinkimą atidarė J. 
Laučka ir iš pradžių pranešė, 
kad buvęs „Amerikos” baza- 
ras davė gražių pajamų. Dė
kojo visiems prie jo prisidė- 
jusiems ir darbuotojams.

Lietuvių Dienos reikalu 
nutarta Lietuvių Diena šie
met ruošti Liepos-July 8 die
ną, Klasčiaus Parke, Maspe- 
the. Valdybon išrinkta: J. B. 
Laučka — pirmininku, J. Tu- 
masonis — raštininku, K. 
Krušinskas ir D. Averka — 
ižd.

Bus įdomi programa: dai
nos, laimėjimai, šokiai ir k. 
Nutarta kviesti visus apylin-

kės chorus ir visus geros va
lios lietuvius dalyvauti tame 
minėjime — pramogoje. Mo
terų draugijos pasižadėjo pa
sidarbuoti laimėjimuose. Lai
mėjimų bus — bonais ir pi
nigais. Įžanga į parką bus 
50 centų.

Susirinkimas baigtas drau
giškais pasikalbėjimais ir 
pasivaišinimu, kurį parūpino 
„Amerikos” vadovybė.

Įvairius darbus Lietuvių 
Dienos pasisekimui užtikrin
ti pasižadėjo J. Butkus, St. 
Subatienė, N. Civinskienė, O. 
Sijevičienė, R. Kašėtienė, A. 
Kivytienė, M. Krašauskienė, 
R. Pankevičienė, U. šašienė, 
J. Karpus, M. šertvytienė, 
St. Lukoševičius, M. Mikolai- 
tis, U. šarkauskienė, A. Spai- 
čys, muz. Pr. Dulkė, A. Tvas- 
kienė, V. Vitkus, S. Cerebie- 
jus, K. Galčius, B. Adomai
tienė, O. Poniatauskienė, J. 
Gražienė.

NAUJAS KUNIGAS

IŠ FEDERACIJOS 
VEIKLOS

Balandžio 27 d. Apreiški
mo par. salėje įvyko L. K. 
Federacijos apskrities susi
rinkimas. Vadovavo pirm. D. 
J. Averka. Sekretoriavo sekr. 
M. Mikolaitis. Atsilankė aps
krities dvasios vadas kun. N. 
Pakalnis. Buvo atvykę iš ke
turių parapijų atstovai.

Apskritis priėmė New Yor- 
ko Lietuvių Tarybos kvieti
mą į gegužės 20 d. konferen
ciją, išrinko atstovus ir pa
skyrė dovaną.

Federacijos centro pirm. 
Juozas B. Laučka padarė pla
tų pranešimą apie lietuvišką 
veiklą.

KARYS A. MIKOLAITIS 
SUTIKO LIETUVIŲ

Karys Algirdas Jonas Mi- 
kolaitis dažnai rašo savo tė
veliams iš fronto. Jis rašo 
jiems gražia lietuvių kalba. 
Jis kovoja narsiojo generolo 
Patton dalinyje.. Jam teko 
dalyvauti didžiausiose kau
tynėse.

Kovo mėnesy rašytame 
laiške iš Vokietijos Algirdas 
pasisako sutikęs lietuvių, iš- 

- laisvintų iš vokiečių darbo 
stovyklų. Jam teko susitikti 
su lietuviais iš Gražiškių ir 
Kauno. Susitiko jis net du 
lietuvius kunigus, gimusius 
Chicagoje, o mokslus išėju
sius Lietuvoje.

Savo įspūdžiuose pažymi 
aplankęs kaizerio Vilhelmo 
kapą.

Algirdas pakartotinai ra
šo, kad jis gauna „Ameriką” 
tvarkingai ir iš jos seka, kas 
nauja New Yorko lietuvių 
gyvenime. Jis labai džiaugia
si, kad L. Vyčių 41 kuopa pa
gyvino savo veiklą.

KRIAUČIAI IŠRINKO 
DELEGATUS

Balandžio 25 d. įvyko 
kriaučių 54 skyriaus susirin
kimas.

Pirmiausia buvo skaitytas 
kvietimas nuo New Yorko 
Lietuvių Tarybos į konferen
ciją gegužės 20 d. Pakvieti
mas priimtas ir tuojau iš
rinkta delegacija, kurion įė
jo P. Montvila, J. Jonaitis, 
K. Kundrotą, J. Petersonas ir 
K. Pačėsa.

Vameckas raportavo iš 
Trade Board.

Iš raporto štai kas paaiš
kėjo: Vieną savaitę apmoka
mų vakacijų galima gauti 
nuo gegužės 1 d. Susirgus bus 
apmokama penkios savaitės 
ligoninėje. Moterys po gim
dymo gaus dar $50.00.

Pikniko komitetą sudarys 
J. Peterson ir J. Buivydas.

Jos. Bar nata

MOTINŲ DIENOS 
PROGRAMA

Gegužės 10 d. per Juozo 
Ginkaus radijo programą, iš 
stoties WWRL, 1600 kc„ bus 
perduodama speciali Motinų 
Dienos minėjimo muzikos 
programa. Pirmą sykį dai
nuos naujai susiorganizavęs 
merginų trio, kuriam vado
vaus Violeta Tamkiūtė — 
Pranckienė. Taipgi dainuos 
tenoras Alekas Vasiliauskas.

Radijo programos pradžia 
7:30 vai. vakare.

Kun. Domininkas Pocius, 
įšventinamas kunigu gegu
žės 5 d. Tai Juozo ir Veroni
kos (Lesauskaitės) Pocių,' 
gyv. Bayonne, N. J., sūnus. 
Jis gimė Bayonne, N. J., 1918 
m. vasario 26 d. Vidurinę mo
kyklą išėjo Jersey City (St. 
Peter’s High), o kolegijos 
kursą — Seton Hall College, 
So. Orange, N. J., kurią bai
gė 1941 m. Iš ten stojo į Im
maculate Conception semina
riją, Darlington, N. J.

Jo pirmosios iškilmingos 
mišios bus gegužės 6 d. šv. 
Mykolo bažnyčioje. Jam asis- 
tą sudarys: arkikunigu — 
kleb. kun. M. Kemėžis, dija- 
konu — kun. Pr. Ignaciūnas, 
subdijakonu — subd. V. Svir
nelis, apeigų vedėju subd. A. 
Kasparas. Pamokslą sakys 
kun. M. Kemėžis.

Po mišių, par. salėje bus 
primicijantui pagerbti pie
tūs, kuriuos ruošia parapija 
ir draugijos.

Sveikiname naująjį kuni
gą, linkėdami jam daug Die
vo malonių.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

° Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALF pirmininkas, šią sa
vaitę grįžta iš poilsio.

® New Yorko Apylinkės 
Lietuvių Diena šiemet bus 
liepos 8 d. Klasčiaus parke ir 
salėje.

® Dr. Victor J. čiepaitis 
birželio 2 d. apsives su Mary 
Ann Marks, šliūbas bus Šv. 
Dvasios bažnyčioje.

• Elena Vilniškienė buvo 
atvykusi vienai dienai New 
Yorkan iš New Haven, Conn.

• Kun. Pr. Bulovas ves Šv. 
Antano Noveną Apreiškimo 
par. bažnyčioje birželio 4-13 
dienomis.

® Viktoras Benderis, teno
ras, išvyko užjūrin su „Okla
homa” teatro grupe. Vaidins 
kariams.

7 vai. ryte visos narės eis 
drauge prie Komunijos. Po 
mišių bus bendri pusryčiai. 
Susirinkimas baigtas malda 
už sąjungiečių sūnus karius.

Bal. 24 d. P. Barkauskie
nės namuose įvyko žaidimų 
vakaras, šeimininkė visus 
pavaišino. Kuopai liko pelno. 
Nuoširdžiai dėkojame p. Bar
kauskienei. Aguona

Užuojauta
Reiškiame giliausią užuo

jautą M. S. 29 kuopos narei 
Uršulei čižauskienei dėl jos 
vyro, a. a. Jurgio čižausko, 
mirties. M. S. 29 kuopa

METINE VAKARIENĖ

161 No. 6th Street

Tel. EVer green 8-9}
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitari

Prancūzijoje šiame kare 
žuvo 4,880 kunigų ir semina
rijų auklėtinių.

SUŽEIST ASJV^SNTEČKUS
Kautynėse Pacifike sun

kiai sužeistas Vincas Snieč
kus, buvusio Milčiaus čevery- 
kų krautuvės vedėjo sūnus. 
Šiuo metu Vincas gydomas 
Guamo saloje.

Linkime Vincui ko grei
čiausiai pasveikti.

Brooklyn© amatų mokyk
lose pradėta mokyti automo
bilius taisyti.

40 vai. atlaidai
Gegužės 13-15 d. šv, My

kolo bažnyčioje bus 40 valan
dų atlaidai. Pamokslus sakys 
kun. Dr. Ant. Bružas, lasa- 
lietis. Atlaidų pradžios iškil
mingą sumą laikys kun. D. 
Pocius, naujasai kunigas.

Angelų Karalienės
Parapija

Gegužės men. pamaldos
Mūsų parap. bažnyčioje ge

gužinės pamaldos (giesmės, 
litanija ir palaiminimas), bus 
šiokia tvarka: pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadie
niais 7:30 vai. vakare; an
tradieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais — rytais po 
8 vai. mišių. Sekmadienį — 
4 vai. po pietų. Parapijiečiai 
prašomi skaitlingai dalyvau
ti pamaldose.

Ketvirtadienį, gegužės 10 
d. pripuola šeštinės — V. J. 
į Dangų Įžengimo šventė. Mi
šios bus 6, 7, 8 ir 9 vai. Kiek-

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

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA

LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENI

fįtered as Second-Class matter March 16, 
ftfice at Brooklyn, N. Y. under the Act <

« imu VADAI MAS
Tel. EVergreen 7 - 61 -------------------------------------- -

VALANDOS: Jį p 1 • i • TJ’i-l ^Gandai Apie Hitlerį

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

Lietuviii Radijo Draugijos Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GENKUS, Direktorius

7:30
KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

AD. JEZAVITAS
VIOLETA PRANOKUS

Muzikos Vedėja
EVergreen 8-3626

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 
495 Grand St.

Brooklyn, N. Y. PraneginllJ DirektOrius 
EV. 4-7142

vienas katalikas privalo iš
klausyti Šv. Mišių tą dieną.

Geg. 7, 8 ir 9 d. d., bus Kry
žiaus dienos. Rytais po 8 vai. 
mišių bus kalbama Visų šv. 
litanija.

Šį penktadienį, gegužės 4 
d., mūsų parapijos salėje, į- 
vyksta Bendrojo Lietuvių 
Šalpos Fondo 75 skyriaus 
svarbus susirinkimas. Įvyks 
tuojau po šv. Valandos pa
maldų, 8 vai vakare. Visi pa
rapijos vyrai ir moterys kvie
čiami ateiti ir prisirašyti. 
Bus ir naujienų.

Šį sekmadienį, geg. 6 d., 
9 vai. mišių metu, Gyvojo Ro
žančiaus draugijos narės eis 
bendrai prie šv. Komunijos. 
4 vai. p.p. po pamaldų bus 
procesija ir vėliau susirinki
mas.

Apreiškimo 
Parapija

Vyrų dėmesiui
Šį sekmadienį, gegužės 6 

d., po sumos pamaldų, įvyks 
Šv. Vardo draugijos vyrų su
sirinkimas, į kurį prašomi vi
si draugijos vyrai. Turim 
daug svarbių reikalų aptar
ti. Prašomi visi parapijos vy
rai ateiti ir prisirašyti prie 
šios svarbios draugijos.

Gegužės 13 d., 8 vai. mi
šių metu, šv. Vardo draugi
jos vyrai eis bendrai prie šv. 
Komunijos. Prašomi visi 
draugijos nariai dalyvauti.

Valdyba

Pas sąjungietes
Moterų’ S-gos 29 kp. su

sirinkimas buvo bal. 18 d. 
Priimta nauja narė Rozalija 
Diržis. Nutarta surengti pa
rapijos naudai laimės vaka
rą rudenį.

Motinų Dienoj, geg. 13 d.,

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
— Bal. 29 d. Pranas Tau

ras susituokė su Sofija Do- 
myon.

— Ligoninėje atsigulė 
Mockevičienė ir Pr. Navickie
nė.

— Gegužinės pamaldos lai
komos trečiadieniais ir penk
tadieniais 7:30 vai. vakarais 
ir sekmadieniais 4 vai. p.p.

— Pirmadieny Maspetho 
abu BALF skyriai nusiuntė 
troką drabužių į Lietuvių 
sandėlį Brooklyne. Į 16 sky
rių įsirašė 17 naujų narių.

— Sodalietės ruošiasi da
lyvauti Lietuvių Sodaliečių 
met. suvažiavime geg. 27 d. 
Apreiškimo par. salėje.

— Sąjungietes Motinų Die
ną minės pamaldomis ir va
kariene.

— Visos draugijos ruošia
si dalyvauti draugijų suva
žiavime geg. 20 d. New Yorke 
ne tik delegatais, bet ir auko
mis.

— Geg. 1 d. mirė Liudvikas 
Riauba. Palaidotas Šv. Jono 
kapuose geg. 4 d. Laidotuvė
mis rūpinosi V. R. Valantie- 
jienė.

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.

i
 Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS >
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirij.'jdS 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS* ui, 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPK^

Juozas Ginkus %.495 Grand Street, R— "

U«2.Xe Gandai Apie Hitler} 
Penktadieniais uždarj.jji-

Paskutiniu laiku apie bu- 
vusio Vokietijos diktatoriaus 

. - ------------------ ^ Adolfo Hitlerio likimą padau

gėjo gandų. Gegužės 2 d. na
ciai buvo paskelbę, kad Hit
leris žuvo begindamas Berly
ną, bet vėliau pranešta, kad 
jis mirė nuo didelio sukrėti
mo; dar vėliau buvo sakoma,

Rūbų Rinkliava Brooklyne

Courtesy of Daily News
Lietuvos vicekonsulas New Yorke Vytautas Stašinskas įteikia savo ir 

Lietuvos generalinio konsulato drabužius United National Clothing Col
lection (Bendrojo Tautinio Drabužių Rinkimo) vajaus Lietuvių Dienos 
(balandžio 23) iškilmėse, kurios buvo suruoštos Bendrojo Amerikos Lie
tuvių Fondo sandėly, 101 Grand St., Brooklyn, N. Y. Vicekonsulų V. 
Stašinskų ir šių Bronės Brundzienės vadovaujamų lietuvaičių šokėjų gru
pe, fotografavo arti keturių milionų skaitytojų turinčio dienraščio Daily 
News štabo fotografas Bernius.

Jonas Valaitis, BALF rūbų rinkimo vedėjas

7:30 vai. vakare. Pirmiau bū
davo pamaldos kasdien, bet 
labai mažai atsilankydavo 
žmonių.

Šokėjos pas kitataučius
Tautinių šokių šokėjų gru

pė buvo užkviesta gegužės 1 
d. į YWCA. Ten dalyvavo ke
letą tautų, šokiams grojo B. 
Kaveckas akordionu. šo
kiams vadovauja B. Brun- 
dzienė.

Motinų Diena
Gegužės 13 d. Motinų die

noje šokėjų grupė, priside
dant chorui, rengia gražų pa
rengimą, kuris įvyks para
pijos salėje, 207 York Str. 
Pradžia 6 vai. vak.

Bus suvaidinta gražus vei
kalas. Bus ir koncertinė da
lis. Programa bus įvairi. Ren
gėjai užkviečia visus atsilan
kyti į šį parengimą.

Brooklyn© laivų dirbtuvė
je nuleis į vandenį gegužės 
5 d. naują 27,000 tonų įtalpos 
lėktuvnešį, „Kearsarge”

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

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

New York 16, N. Y.

Brooklyn, ;įi kad Hitleris mirė, kai krau- 
užliejo jo smegenis. Buvo

PARDUODAMI K * kitokių &andų’
Richmond Hill atskSf'j tarpu rusai Berlyne 

nos šeimos namas, 6 k^i?' stengiasi išaiškinti Hitlerio 
šilima ir garažas. $6,0^as įįjjgįmo misteriją. Keletas

Dviejų šeimų mūrin^Lerikog korespondentų 
ras namas, 11 kambari u, ,-. -.. • garažas, 40x100; $7,75^ tade Įvažiuoti į Berlyną, bet

Bushwick, 6 šeimų, l nišų karo vadovybe jų nelei- 
po 5 kambarius: rende^do.
Kaina $5,950.00. Priėji 
Subway. J

Kreiptis: Tel. REpub^.

PARDUODAMA FA
172 akrai, 11 kamLju 

mas, daržinė (barn), d3, 
tininkas su elektra, 4 1. 
bungalow $4,500.

147 akrai, 9 kambarį?^

Vokiečių Laivai 
Jau Perimti

Londonas. — Alijantų ka
ro vadovybė perima vokiečių 

-.A4,- akrai,J9 kambariu laivus Baltijos jūroje, didele barn del 100 ka#.. - \T
tininkas su elektra $4 1

Turim New Yorko 
visokio didumo ūkių. IM šios savaitės pradžioje ali-

REpublic 9-150* I*'jautai Danijoje perėmė kele- 
k tą vokiečiu karo laivų ir ke- 

PAmiiTnnAi>yika Prekybini^ į 
r sljjantų rankas pateks apie

Geri, pigūs, pato’“® Povandeninių 
mai. Gerose vietose/* plaukiojo Atlan- 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, 
ko prašo. Apdraudži'^ s 
rmuf ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastu
ÊĮJ.

Šiaurės jūroje, Norvegijos 
vandenyse ir kitur.

te ir Norvegijos pakraščiuo
se.

r ALTMEMORAND

| ALT išsiuntinėtą memo-
Real Estate Insuiįi,randum^ pokarinės organiza- 

496 Grand St., Brooklyį cijos 'klausimu jau plaukia 

Tel. EVergreen 7-1 nito
< ■ ■ -Ag-

Šv. Jurgio Parapija
Žuvo karys

J. Gudzinskienė gavo pra
nešimą iš karo departamen
to, kad Vokietijos karo fron
te žuvo jos sūnus Vincas. Už 
a. a. kario vėlę pamaldos į- 
vyko pereitą savaitę.

Petras Butkus, kurį rado 
negyvą gatvėje prie savo na
mų, nesuspėjo padaryti tes
tamentą patvarkymui savo 
turto, kurio dalį žadėjo palik
ti Šv. Jurgio par. Jis neturė
jo artimų giminių.

Palaidotas su 3 Šv. Mišio- 
mis.

Sunkiai susirgo Stungienė. 
Ji kovoja su mirtimi ligoni
nėje. Linkime greitai pagyti.

Sodalietės parodė gražų 
pavyzdį rūbų rinkime. Jos 
ėjo per namus rinkdamos rū
bus BALF. Pasitaikė lietinga 
diena, o neturėjo automobi- 
liaus pavežioti surinktus rū
bus. Bet jos padarė gražų ir 
prakilnų darbą. Balandžio 28 
d. jų surengti šokiai gražiai 
pavyko. Atnaujintos gražiai 
salės grindys puikiai atrodo.

Gegužinės pamaldos bus 
tik tris kartus per savaitę: 
sekmadieniais 3 vai., trečia
dieniais ir penktadieniais

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- 
sidesite. 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

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plaster lavintų, Šaligat
vių cementavimii ir kt. darbus.

29S MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

i
v

atsiliepimai. Jau atėjo kelios 
dešimtys laiškų.

South Dakotos gubernato
rius M. Q. Sharpe pareiškia, 
kad „you have presented the 
case well’.

Liberalų partijos vadas 
Dean Alfange rašo, „I am in 
full sympathy with your just 
claims which are in keeping 

i with the tenets of the At- 
'lantic Charter”.

į28 Kongresmanas Herman P. 
^P’Kopplemann (Conn.) pažadė

jo dirbti ir primena, kad „Di
rectly after the last World 
War, at my own expense, ] 
went to Washington and ap
peared before the Senate Fo
reign Affairs Committee or 
behalf of Lithuania.”

Atstovų Rūmų pirminiu 
J* kas Sam Raybum perdavė 

Stenger & Stefį'menioran^un1^ atitinkama 
® komisijai. Kiti pareiškia, ka(

jie sutinka su iškeltomis min 
timis ir pasiūlymais.

Geg. 3 d., Lenkijos šventė. 
(1791 m. geg. 3-5 Konstitu

Clement Vokei*'
Advokatas^

®įj.
4j.40—.74th Sfhi
Jackson Heights, 1^

NEwtown 9 - 59 ąii

Saugok Savo ui
Teikiamas geriausias^ 
patikrinimas, prižiūru 
AKINIAI prieinamiai 
kainomis pagal jų rfl,. .•M

SI ištaiga (steigta prieš

3 iiiOPTOMETRISTAS — OP # 

894-398 Broadway, Brookly;^

lietuviška'-
H1

ALUDEI 
Karšti Užkandi^ 

KASDIEN 
Patogi Vieta Užejl^ 

Su MOTERIMS.
DIDELIS PASIRINKU;

visokiu gėrimu

JUOZAS ZElDtoi
411 Grand Stre 

Brooklyn, N.

cijos) proga, abiejuose kon 
greso Rūmuose kalbėjo vis; 
eilė atstovų ir senatorii 
Thomas D'Alessandro (Md 
reikalavo, kad Kongresas da 
rytų viską, kad gelbėtų mi 

, žoms tautoms jų kovoje u 
laisvę (Harrisono žodžiais 

.Atstovai reikalavo griežti 
i stovėti ir reikalauti atdar 

urų į rusų okupuotus krai

HAvemeyer 8-025^ 
RALPH KRV^ 

FOTOGRAFĖJ
65 - 23 GRAND AVE*^' 

Maspeth, N. Y.

■baa

Ui-

as — sukelti tiek pinigini 
paramos, kad būtų paskubii 
tas visiškas japonų nugalėj 
mas.

Iki šiol karas Amerikai p 
ugais kaštavo beveik 276 t 
ijonus dolerių. Pirmasai p 
saulinis karas kaštavo beve 
ttbildol

Lietuviai amerikiečiai, 1 
tone, savo pareigą atliks s 
tingiausiai — kiek 
pajėpnc
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