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^*aitės pradžioje te- 
atėjusį iš Lietu- 

i Rašytas jis lap- 
Prienuose vienos 

Y” kuri išliko gyva 
^iors ir buvo mūšių

ARK. STRITCH DRĄSINA LIETUVIUS 
KOVAI UŽ LIETUVOS LAISVĘ Churchill Apie Europos Valdymąk-

SALDAINIŲ PAŲios traukos:
GERIAUSIOS Rasiąs momentas

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbatą f ; n>kluno vo- PUSRYCIAI — PIETŪS - VAKARIENE, J3tai?a. UZ ?UP°_ ? 

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausi C;uvai ir UZoege VI- 
rlausLx bravorų. Parengimams priimami u^ko triobas. Kitas 

Juozas Gini® laikas. ,bu™’ ka! 
" “-aus besitraukdami

495 Grand Street, ,mo... Iš visų pusių
——granatos... Bet po 
. vietoje njes likau sveika ir 
1 gūžės į
. turi laiško rašytoja pa

tini pai^d „arkivyskupas 
lankyta ? Per prievartą bu- 

j į Vokietiją, o apie 
j. gį žinių nėra.”

raniL vienas liudiJimas> 
iškiiię iš«aben° Lietuvos 

vainikai w
Stovai žurnalas „Karas ir 
parweW,,
ProcesiP.'lbė apie demokrati

nį, kuris perspaus-
Tėvaibvietų ambasados 

savo gijsjne biuletenyje. 
Europte^yje sakoma: 
chorasl^a užginčyti, kad 
^*™tyitinai svarbus skir
tai KMEp dem0kratij0S) ku- 
nyno.Jm Sovietų Sąjungoje 
mingaiBBį veįkia daugely ki-

Demokratija vys-

įką. Kleb. kun. J. Kinta pa
ce įspūdingą pamokslą ir 
'eiškė visos parapijos už
jautą liūdintiems Bieliū- 
ns ir giminėms.
Zelionies jūrininko tėve- 

Bieliūnai nuoširdžiai dė- 
a už užuojautą, už gau- 
s mišių intencijas (40) ir 
lems už atsilankymą pa- 
Idose.

Joseph E. Jacobus

Bridgeport, Conn.

į sekmadienį, geg. 13 d. 
Motinų Diena. Parapijos 

ras rengia gražų koncer- 
pagerbimui motinėlių, 

ras išpildys daug gražių 
iviškų liaudies dainelių, 
gražių solo, duetų, kvar- 
ir smuiko solo.

Chicago. — Tūkstančiai 
Chicagos ir apielinkės lietu
vių geg. 13 d. po pietų daly
vavo pamaldose už Lietuvos 
laisvę ir teisingą taiką di
džioje šv. Vardo Katedroje.

J. E. Arkivyskupas Sa
muel A. Stritch sakė pamoks
lą, kuriame pareiškė:

„Lietuva žymiai prisidėjo 
prie Krikščioniškos Kultūros, 
tačiau visuomet turėjo kovo
ti už savo nepriklausomybę”.

Pabrėždamas, jog Lietuva 
nori savistoviai vystyti savo 
kultūrą, Jo Ekscelencija sa
kė lietuviai visuomet pasi
ruošę pasiaukoti, kaip įrodo

Atrado Hitlerio 
Turtus

Iš Londono praneša, kad 
šiomis dienomis Amerikos 
kareiviai Bavarijos kalnuose, 
druskos kasyklose užtiko pa
slėptus Hitlerio turtus.

Giliai kasyklose, specia
liuose urvuose atrasti bran
gūs paveikslai, dėžės su bran
giomis knygomis ir daugybė 
kitų brangenybių ir muzieji
nės vertės daiktų.

jų kovos prieš bolševikus ir 
nacius įsibriovėlius.

„Mūsų širdys eina su lie
tuviais, ypatingai prievarta 
išvežtais iš tėvynės,” Arki
vyskupas sakė. „Lietuva yra 
krikščioniškas kraštas, kuris 
užsipelnė visų krikščionių pa
ramą”.

Apeigose celebrantu buvo 
kun. Ig. Albavičius. Dijakonu 
buvo kun. J. Paškauskas ir 
subdijakonu kun. V. Černaus- 
kas. Asistentai Arkivyskupui 
buvo kunigai A. Briška ir A. 
Linkus.

Pamokslą lietuvių kalba 
pasakė kun. K. Barauskas, 
kuris sakė, „Lietuva pateku
si į ašarų ir kraujų pakalnę. 
Jos vaikų verksmai pasieks 
Švč. Marijos globėjos ausis.”

Arkivyskupas padrąsino 
lietuvius pareiškimu, kad 
„pridera jums čion atvykti 
melstis, nes maldoje yra di
delė galybė.

„Jūs esate geri katalikai 
ir patrijotingi piliečiai ir ge
rai darote protestuodami 
prieš Lietuvos užgrobimą.”

Baigiant, Jo Eksc. Ark. 
Stritch sakė: „Aš melsiuos, 
kad Dievas būtų geras mūsų 
broliams Lietuvoje.”

Rusai Laiko Mūsų 
Belaisvius

Rusams užimant Rytų Prū
siją ir kitus rytinius Vokie
tijos kraštus, iš vokiečių pa
imta daug mūsų ir anglų ka
reivių ir karininkų, pateku
sių vokiečiams į nelaisvę. Tie 
mūsų kariai vis dar laikomi 
belaisvių stovyklose, kurias 
prižiūri rusai.

Mūsų karinės įstaigos jau 
kuris laikas rūpinasi tuos be
laisvius pergabenti į alijantų 
kontroliuojamą teritoriją, 
bet iki šiol nepavyksta su ru
sais susitarti. Prieš keletą 
dienų mūsų įstaigos pasiuntė 
rusams pasiūlymą visus ali
jantų belaisivus pargabenti 
iš rusų užimtos teritorijos 
transportiniais lėktuvais, bet 
rusai iki šiol į tą mūsų pasiū
lymą nieko neatsakė.

Paskutiniai Nacių 
Belaisviai

Kinijos Vadai Nori 
Konferencijos

Kinijos oficiali spauda ra
šo, kad dabar jau pribrendo 
laikas sušaukti trijų didžių
jų konferenciją Tolimuose 
Rytuose. Kadangi Tolimuose 
Rytuose kariauja tik Kinija, 
Amerika ir Anglija, tai rei
kėtų, sako kinų spauda, su
šaukti Trumano, Churchillio 
ir čian Kaišeko konferenciją, 
kuri sudarytų vieną bendrą 
karo vadovybę Tolimuose Ry
tuose ir aptartų kitas prob
lemas.

Reikės Trauktis 
Maršalui Tito

Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir Didžioji Britanija 
pareikalavo Jugoslavijos 
marš. Tito ištraukti savo ka
riuomenę iš Triesto miesto 
ir kitos Italijos teritorijos, 
kurią jugoslavų karuomenė 
be alijantų žinios okupavo.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Churchill, kalbėda
mas iš Londono per radiją 
gegužės 13 d., savo premje- 
ravimo penkerių metų sukak
tuvių proga, pareiškė, kad 
negalima leisti išlaisvintoje 
Europoje vokiškąją tiraniją 
pakeisti totalitarine arba po
licijos valdžia.

Ta proga jis kvietė Jungti
nes Amerikos Valstybes pa
dėti Anglijai ten, kur reikia 
ginti „teisingumą ir laisvę 
pasaulyje.”

Churchill įspėjo Anglijos 
visuomenę, kad darbas toli 
gražu dar nebaigtas, „kad 
dar daug reikia padaryti” ir 
daug aukotis. „Mes turime 
dirbti, kad pasaulinio saugu
mo organizacija, kuri dabar 
formuojama San Francisco 
konferencijoje, nebūtų tuš
čias vardas, stipruolio sky
das ir silpnojo paniekos ženk
las”.

Jis ypač pabrėžė būtiną 
reikalą nukreipti savo jėgas 
ir dėmesį į Tolimuosius Ry
tus prieš kitą priešą — Ja
poniją, kuriai turi būti atly
ginta už išdaviškiškus ir

žiaurius žygius. Jis neabe
jojo, kad alijantai bendromis 
jėgomis pasiklupdys Japoni
ją ir sėkmingai sieks pasau
linio taikos laido.

Toliau jis bendrais bruo
žais peržvelgė paskutinių me
tų įvykius iki karo pabaigos 
Europoje. Ta proga jis nepa
lankiai pasisakė apie Airijos 
prezidentą De Valera, kuris 
per visą karo eigą Europoje 
nedavė Anglijai reikalingų 
laivams bazių.

Uždraudė Draugauti 
Su Nacių Generolais

Vyriausias Jungtinių Tau
tų karo vadas vakaruose, 
gen. Eisenohoweris, paskelbė 
draudimą alijantų karinin
kams, esantiems jo vadovy
bėj „bičiuliauti” ar patai
kauti į nelaisvę paimtiems 
nacių generolams.

Spaudoje buvo paskelbta, 
kad kai kurie mūsų karinin
kai su suimtais naciais elgia
si beveik draugiškai.

isi turi atminti šį sekma- 
į ir atsilankyti į gražų 
ikos — dainos darbą ir 
u savo parapiją.

ig. 17 d. prasidės parapi- navimaste' 
metinis bazaras, kuris j

~;iuoja pirmyn... To
pini) tuščia reikalauti, 
1 ikratija visose Eu-

[įyse būtų statoma 
gflįško ar amerikoniš-

• iO”.

RUSAI NORI VADOVAUTI PASAULIUI

Šią savaitę iš Europos at
gabenti į Ameriką paskuti
niai vokiečiai belaisviai, iš
viso 3,237. Jų tarpe buvo ka

Alijantų reikalavime nuro
doma, kad ta teritorija šio 
karo metu buvo Italijos ir ALT. SPAUDOS KONFERENCIJA

negali ginčytis dėl 
fcop^Qio skirtumo” san- 
nnu) ir® bet kai Sovietai sa- 

vadina demokra- 
t Ju ar galima įsivaiz- 
J™desnį piktžodžiavi

me. . .. ,
496 Grf'1 klsa savo melą’ 

, p^okratij os tobulini- 
____ Lciasi kaip tik Rūši

San Francisco. — čia, kur gi iš tų laimėjimų paaiškėjo, 
vyksta pasaulinė saugumo ko rusai siekia, 
konferencija, Sovietų Rusija 
siekia pasaulinės įtakos ir 
net vadovybės.

Kai kurie Amerikos ir An
glijos žmonės pripažįsta, kad 
rusai konferencijos užkulisy
je laimėjo keletą punktų, bet-

iy Hill 4-9561

National Alcala
Industries

s and promotion in greater 
Metropolitan area 

809-11 Fifth Ave.
New York 16, N. Y.

jūsų namo stogas prakiu- 
eikia pataisymo, mes esa- 
asiruošę patarnauti. Joks 
s nėra per mažas. Mes pa
liekame darbą, turime mo- 
s įrankius. Mūsų darbi- 

yra patyrę mechanikai, 
ie patys nori taisyti sto
nes gaminame ALCALA 
ROOF COATING. Tam 
ia šildymo. Jūs patys už- 
e. Apsaugos nuo vandens, 
bai pastovus.

__ ratija ten, kur nėra 
(JglUflsmens laisvės, kur 

., vertė nieko nereiš- 
kur žmogus laiko- 

iaprastu daiktu? De- 
4Wa ten, kur mažesnių 

laisvė ir nepriklau- 
Jacksoi’ sutrempiama, o po 

Ibiama, kad prisijun- 
N^:elios naujos sovieti- 

ublikos ?

cite: MUrray Hill 4-95611 
•ašykite: Mr. Kriaucunas,

5 Ave., New York 16,
fork.
mties metŲ garantija.

įai — Apdrauda 
u norite pirkti ar par- 
namus, arba kai reika- 
apdrauda (insurance), 
skite kreiptis žemiau 
ėtu antrašu, kur Jums 
ai ir gerai patarnaus— 

P. MACHULIS
ESTATE & INSURANCE 

th St., Woodhaven 21, N. Y. 
Forest Parkway Stoties) 

I. Virginia 7 -1896 
emaooKDBKaKS
2-1454 B

1RAŽYS ir SŪNUS | 
KONTRAK TORIAI
i mūriniu namu sienų Iš- 
14, plasteriavhnų, šallgat- w 
nentavima ir kt. darbus, V 
293 MAUJER STn į 
ROOKLYN 6, N. Y.

es 15 d. sukako ly- 
įnetai, kai Lietuvoje 
tartą susirinko visų 
i gyventojų tiesiu, 

Teikiant iproporcingu balsavi- 
patikriDĖ^kta demokratinė at- 
AKMAD 
kainomis t^masis Seimas pade- 

s didžiausius pagrin- 
$1 W«ip“UVOs nepriklausomy- 

c pravedė pagrindinius 
uteD^w'us, kuriais rėmėsi 
optojbjj^ kultūrinis, politinis, 

inis, socialinis gyve- 
894-398 Steigiamąjį Sei- 
— _^>tuvos liaudis išlaikė 
—■ subrendimo egzami-

iMie ne tik Steigiamojo 
i t [darbai Lietuvoje su- 
A^bet ir jų vykdytojai 

K(ir$li^^ l^ai liūdno liki-

M Seimo pirmininkas 
Patogi Indras Stulginskis, jei 

gB^'Vas, kur nors Sibiro 
DiDEU!^e- st- Seimo metu 

vuoJll o ministerių kabine- 
.njeras Dr. K. Grinius 

JUGlI'rs Vokietijoje. Tai tik 
gardės. Jos ryškiausiai 

tu kokia skriauda Lietu- 
’jionėms padaryta žiau- 

=^į?uolikų.

HAv®^;as iš valstybininkų 
RA I,p8! kare nepralenke mi- 

TYYrfld0 pirmininko Chur- 
iškalbingume ir savo 

65-2S0p

mo išlaikyme. Jis atėjo prie 
Anglijos vairo prieš penke- 
ris metus, kai jo tautai grė
sė visiškas pralaimėjimas. 
Šiandie, Churchillio vadovau
jama, anglų tauta išėjo švie
son ir pergalėn.

Bet Churchill pergalės kal
ba, kurią jis pasakė gegužės 
13 d., ne džiūgavimo ir pa
sigyrimo žodžiai. Jis prime
na tuos didžiuosius idealus, 
dėl kurių Anglija išėjo ka- 
ran. Tai Europos laisvė. Ir 
todėl Churchill nurodė, kad 
viskas būtų perniek, jei „tei
sė ir teisingumas neviešpa
tautų, jei užpuolikų vokiečių 
vietą užimtų totalitarinės 
ar policinės valdžios”.

Tenka tik palinkėti, kad 
šio įspėjimo Churchill laiky
tųsi tokiuo pat griežtumu ir 
ryškumu, kuriuo jis kovojo 
ir laimėjo prieš nacius.

rių po 14 metų amžiaus ir 
net 59 m. amžiaus.

Šie vokiečiai belaisviai yra 
paskutiniai, kurie bus atga
benti į Ameriką

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI

dėl to ji turi būti anglų ir
amerikiečių okupuota, jos li
kimas bus galutinai išspręs
tas prie taikos derybų stalo.

Apie šį alijantų reikalavi
mą Rusijos vyriausybei pra
nešta ir tikimasi, kad reika
las bus išspręstas „draugiš
kai ir patenkinančiai”.

su- 
an- 
pa- 
or-

Iš Maskvos skelbiama, kad 
per visą karą rusai užmušė 
ir į nelaisvę paėmė 12,770,- 
000 vokiečių.

Molotovas Maskvoje

Goebbels Nusižudė

Paskutinė Churchillio kal
ba tuojau susilaukė įvairių 
atgarsių. Ne vienas laikraš
tininkas nurodė, kad Chur
chill savo įspėjimą taikė Ru
sijai. Juk niekas kitas šian
die Europoje nepraktikuoja 
diktatūrinės (totalitarinės) 
valdžios, kaip tik Rusija.

Be to, Rusija visur elgia
si vienašališkai, ne taip, kaip 
buvo susitarta Teherane ir 
Jaltoje.

Amerikos atstovai Rumu
nijoje ir Bulgarijoje yra vi
siškai suvaržyti. Lenkijon, 
Čekoslovakijon, Lietuvon, 
Latvijon, Estijon jokio ame
rikiečio neįsileidžiama. Len
kijos pogrindžio laisvės ko
votojai, kurie prieš nacius 
kovojo nuo pat karo pra
džios, šiandie atsidūrė Mas
kvos kalėjime. Jugoslavijoje 
vykdomi katalikų kunigų žu
dymai.

Štai kokia laisvė ir koks iš- 
ių dvasinio atsparu- laisvinimas iš vergijos!

Anot tų konferencijos da
lyvių, rusai siekia trijų pa
grindinių dalykų:

1. Apsaugoti pačią Rusi
ją. Tam tikslui ji stengiasi 
visu savo pasieniu valstybėse 
įstatyti palankias Maskvai 
vyriausybes, su kuriomis 
daro saugumo sutartis ir, 
troje vietoje, kooperuoti 
saulinei taikos saugumo
ganizacijai, kuriai pamatas 
padedamas San Francisco.

2. Sudaryti įspūdį, kad 
Maskva turi teisę tapti pa
saulio „moraliu vadu”. Tam 
tikslui rusai save perstato 
demokratinės teisės ir lais
vės kovotoja, o tuo tarpu va
karų valstybes perstato, 
kaip konservatizmo gynėjas.

3. Paruošti tvirtą pamatą 
Rusijos pokarinei įtakai pa
saulinėje politikoje.

Visi rusų žygiai ir pastan
gos tiek anglų, tiek ameriko
nų politikų atidžiai sekami 
ir studijuojami, nes, kaip ži
noma, Rusijai pasaulinėje 
politikoje yra naujas reiški
nys.

Iki šiol San Francisco kon
ferencijai pavyko išlaikyti 
balansas, nežiūrint įvairių 
skirtumų ir uždavinių didu
mo. Dažniausiai tai buvo Eu
ropos reikalai, bet paskuti
niu laiku konferencijoje ir 
jos užkulisyje pradėjo iškil
ti Pacifiko problemos.

Rusijos užsienių reikalų 
komisaras Molotovas, kuris 
dalyvavo San Francisco kon
ferencijos atidaryme, geg. 15 
d. Amerikos karo lėktuvu 
parskrido į Maskvą.

Iš Maskvos praneša, kad 
rusų kariuomenė Berlyne, 
vienam giliam požemyje ra
do Vokietijos nacių propo- 
gandos ministerio Goebbelso 
ir visos jo šeimos lavonus.

Iš visų žymių matyt, kad 
Goebbels ir visa šeima nusi
žudė. Goebbels turėjo žmoną 
ir du vaikus.

LENKAI DIDINA SAVO KARIUOMENĘ

Nacių Laivai 
Pasiduoda

Gegužės 14 d. netoli New 
Jersey valstybės pakraščių, 
iš anksto paskirtoje vietoje 
Atlante, vokiečių povandeni
nis laivas U-858 oficialiai pa
sidavė mūsų karo laivynui.

Vokiečų laive dar buvo 14 
torpedų. Povandeninis laivas 
U-858 išplaukė iš Hamburgo 
prieš aštuonias savaites ir 
per visą laiką plaukiojo At
lante. Laivas statytas prieš 
pustrečių metų. Per karą jis 
nuskandino 16 alijantų lai
vų.

Amerikos karo laivynui 
pasiduoda ir kiti vokiečių po
vandeniniai laivai, kurie iki 
šiol operavo Atlante.

San Francisco (LAIC) — 
gegužės 12 d. Hotel St. Fran
cis 10:30 vai. ryte Amerikos 
Lietuvių Tarybos atstovybė 
suorganizavo pasitarimą su 
spaudos korespondentais. De
legacijos vardu kalbėjo adv. 
Wm. F. Laukaitis. Buvo su
kviesti tiktai įtakingiausieji 
korespondentai — kolumnis- 
tai, stambausių laikraščių at
stovai ir spaudos agentūrų 
vyriausieji korespondentai 
bei radijo komentatoriai.

Pasikalbėjimas buvo labai 
gyvas. Buvo visa eilė paklau
simų. Adv. Laukaitis padali
no ALT ir prie jos prisidė
jusių latvių ir estų amerikie
čių centrinių organizacijų 
memorandumo nuorašus. Kai 
kuriems korespondentams 
buvo padalinta daugiau turi
mos medžiagos, ypač nese
niai gautų sovietų policijos

ŽUVĘ KARIAI

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

Harold Kvietinskas (Kel
sey) jūrininkas, iš So. Bos
ton, Mass.

Jonas Jankeliūnas iš Phi
ladelphia.

St. Serž. Raimondas Buja- 
nauskas iš Waukegan, Ill.

Viktoras J. Krause iš Chi
cago, Ill.

Jonas Gediminskas iš Bos
ton, Mass.

Boleslovas Vaičiūnas iš 
Boston, Mass.

Londonas. — Londono len
kų vyriausybė paskutiniu lai
ku pradėjo didinti savo ka
riuomenės skaičių, nežiūrint, 
kad karas Europoje pasibai
gė. Iki šiol lenkų vyriausy
bės ištrėmime žinioje buvo 
apie 100,000 kariuomenės, 
kuri dalyvavo kautynėse Ita
lijos ir vakarų frontuose.

Dabar karui Europoje pasi
baigus alijantams išlaisvinus 
apie 2,500,000 lenkų, lenkų 
kariuomenė Europoje padi
dinama iki 250,000.

Numatyta, kad dalis tos 
lenkų kariuomenės bus pa
statyta Vokietijoje, o kita 
palikta kitoms pareigoms. 
Kiek žinoma, lenkai, nebus 
siunčiami į Pacifiką.

Lenkų kariuomenės dali
niai, kurie atliks okupacinės 
kariuomenės pareigas, bus 
pastatyta tokiose vietose, 
kur jie negalėtų susisiekti su 
rusais.

Kai anglai apginkluoja 
250,000 lenkų, rusai taip pat 
apginkluoja maždaug tokį 
skaičių lenkų, prielankių ru
sams ir dabartinei lenkų vy
riausybei.

Iš išlaisvintųjų 2,500,000 
lenkų labai mažai nori grįžti 
į Lenkiją, kol ją valdo rusai. 
Tiems anksčiau ar vėliau teks 
pasirinkti vieną iš dviejų:

grįžti į Lenkiją. Anot lenkų 
vyriausybės Londone, tokių 
bus labai mažai, o gal nė vie
no, kuris panorės grįžti į Len
kiją, rusams ten viešpatau
jant.

Nori Didesnio 
Karo Laivyno

Washington. — Amerikos 
karo laivyno vadovybė jau 
dabar sudarė planus pokari
niam Amerikos karo laivy
nui. Iš Kongresui patiektų 
reikalavimų matyt, kad mū
sų laivyno vadovybė numato 
palikti tik apie 30 procentų 
dabartinio laivyno laivų ir jų 
įgulų.

' Pagal patiektą planą, po 
karo Amerika turėtų-500,000 
jūrininkų ir 50,000 karinin
kų, iš viso 550,000 vyrų. Tai 
būtų lygiai dvigubai daugiau, 
negu turėjome prieš dabarti
nį karą.

Beto, karo laivyno vado
vybė rekomenduoja įvesti vi
suotinį jaunimo mokymą ir 
paruošimą karo laivynui, 
kaip atsargą. Po karo su Ja
ponija iš karo laivyno tar
nybos būtų atleista apie 300,- 
000 karininkų ir 4,000,000 jū-

Mažina ‘Lend-Lease’
Washington. — Jungtinių 

Amerikos Valstybių prezi
dentas pereitą savaitę žymiai 
sumažino Sovietų Rusijai 
„Lend — Lease” medžiagos 
ir prekių siuntimą, kuris pra
eityje siekė apie $300,000,- 
000 kas mėnesį. Dabar skel
biama, kad „Lend - Lease” 
taip pat bus sumažintas ir 
Anglijai.

Berlynas Rusams 
Iš Mandagumo...

Amerikos laikraščių ko
respondentai dabar praneša, 
kad Vokietijos sostinę Ber
lyną alijantų kariuomenė 
lengvai galėjo paimti, bet dėl 
mandagumo ir politinių su
metimų, leido rusams paimti 
Berlyną, kaip dalinį atlygi
nimą už vokiečių padarytas 
rusams skriaudas.

Iš korespondentų praneši
mų matyti, kad Amerikos ka
riuomenės daliniai, kurie bu
vo arčiausia Berlyno, galėjo 
Berlyną pasiekti viduryje 
balandžio mėnesio, kai tuo 
tarpu rusai Berlyną pasiekė 
balandžio pabaigoje.

dokumentų fotostatų.
Atgarsiai buvo labai pla

tūs po visą kraštą.
ALT delegacija vykusiai 

suorganizavo savo informa
cinę tarnybą. Atspausdinti 
specialūs blankai ir vokai su 
ALT delegacijos antrašte ir 
adresu. Mimeografas visą lai
ką dirbo.

Palaikyti gyvi ryšiai su 
kitomis panašiomis amerikie
čių delegacijomis.

Septintasis Vajus

New Yorke ir kituose A- 
merikos miestuose prasidėjo 
Septintasis Karo Bonų Par
davimo vajus, kurio metu rei
kia kraštui sukelti 14 bilijo
nų dolerių karo su Japonija 
reikalams.

Nežiūrint, kad karas Euro
poje baigėsi, bonų pirkimas 
visur gana didelis ir mano
ma, kad ne tik pavyks pa
siekti nustatytos sumos, bet 
bus parduota bonų daug dau

te--- c--- £j

Daugiau Karo Bonų Dabar Pirksi —
giau.Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsispriimti Anglijos pilietybę ar rininkų.
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Raitus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklu.

AGRESORIŲ DARBUS NAIKINANT

Klausykitės veidmainystės akrobato žodžių: „Tarptau
tinio saugumo interesų atžvilgiu, mes visų pirmiausia turi
me žiūrėti, kad visos priklausomos šalys kuo greičiau ga
lėtų eiti nacionalinės nepriklausomybės keliu.”

Taip kalbėjo ne kas kitas, kaip pats Rusijos užsienių 
reikalų komisaras Molotovas San Francisco mieste spaudos 
atstovams.

Kad nebūtų neaiškumo dėl sovietų skaisčiausių norų, 
rusų įteiktame konferencijai pareiškime dar tiksliau pasi
sakoma: ten minima „visiška nacionalinė nepriklausomybė”.

Nacionalinė nepriklausomybė čia reiškia valstybės ne
priklausomybę. Jeigu kuri tauta yra, tai ji savo buvimo fak
tu jau turi tautinę nepriklausomybę, skirdamos! nuo kitų 
tautų ar tai kalba, ar praeitimi, ar rase, ar geografinėmis 
sąlygomis. Todėl kada atsakingi asmenys kalba apie na
cionalinę nepriklausomybę, tai jie supranta nepriklausomą 
valstybę.

Keista girdėti iš sovietiškų lūpų skrendant nepriklau
somybės žodžius ir jos reikalaujant toms tautoms ar vals
tybėms, kurios yra kitų užimtos.

Tokių žodžių pasiklausius, norėtum tikėti, kad štai Ru
sija ims ir grąžins nepriklausomybę Lietuvai, Estijai, Lat
vijai.

Bet kodėl ji to nepadaro, nors šneka gražiausius žo
džius ?

Gal Molotovas ir jo sėbrai nepriklausomybę kitaip su
pranta, negu visas kultūrinis pasaulis?

Kad Molotovas gerai žino, kas yra nepriklausomybė, 
paliudijo jisai pats prieš šįjį karą.

1939 m. spalių 31 d. Molotovas, mušdamasis į krūtinę, 
prisiekinėjo prieš Aukščiausiąjį Sovietą: „Ypatinga aukš
čiau minėtų tarpusavio apsaugos paktų prigimtis jokiu bū
du nerodo kokio nors Sovietų kišimosi į Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos reikalus, kaip kai kurie užsienio spaudos organai 
mėgina tvirtinti. Priešingai, visi šie tarpusavio apsaugos 
paktai pabrėžia pasirašiusių valstybių suverenumo nepa- 
liečiamumą ir abišalio nesikišimo principą... Mes pareiš
kiame, kad plepalai apie Baltijos valstybių susovietinimą 
tegali patarnauti bendriems mūsų priešams”.

Nežiūrint tų jo kalbų ir vėlesnių pažadų, Rusija virto 
agresore ir užpuolė Baltijos valstybes.

Ta agresija ligšiol neatitaisyta, ir anuo metu ja apsi
džiaugė tik vienas Hitleris, taip palaimindamas Stalino žy
gį: „Nei Vokietija, nei Rusija nežengė nė vieno žingsnio 
anapus savo abipusių interesų sferos”. Taip Vokietijos dik
tatorius pareiškė prieš Reichstagą 1940 m. liepos 19 die
ną, neilgai trukus po Rusijos įsibrovimo į Baltijos valstybes.

Anglija su tuo įsibrovimu nesutiko. Nė Amerika jo ne
pripažino. Niekas nepripažino, išskyrus du liūdnos atmin
ties sėbrus — Hitlerį ir Mussolinį. Juodu džiaugdamiesi 
plojo Stalino agresijoms.

Nuo šios agresijos Lietuva ir jos žmonės po šiai dienai 
tebekenčia. Jeigu Molotovą ėmė graužti sąžinė arba jei 
Stalinas pamatė klaidingai, neteisingai ir žiauriai pa
sielgęs su Baltijos valstybėmis, abu jie savo klaidas gali 
pataisyti ir palengvinti daugelio nekaltai kenčiančių žmo
nių likimą. Abu jie to nedaro, tik tuščius žodžius pila mul
kinti pasauliui.

Be galo gaila ir keista, kad prie šios agresijos įsise
nėjimo ranką prideda ir kaikurie oficialūs amerikiečiai, 
ir tai vieni iš atsakingiausių.

Apie tai jau buvome neseniai užsiminę. Dabar iš Vo
kietijos pranešama: „Kartu su „rusų tautomis” daugely 
vietų yra išleisti ir lietuvių civiliniai belaisviai. Jie... turi 
raudonas žvaigždes nešioti ant rankovių...”

Yra tai didžiausias pažeminimas ir tiesiog atsakingo 
amerikiečio nusispiovimas į visus laisvės, tautinės savi
garbos ir nepriklausomybės idealus, kurie yra brangūs 
kiek ' *iam lietuviui. Jam toji raudona sovietiška žvaigž
dė yi vergijos, agresijos, daugelio kentėjimų simbolis, — 
ir šte amerikietis įsako tą vergijos ženklą lietuviui nešioti!

Heatitaisyta agresijos skriauda Lietuvai ir kitoms ša
lims rodo, kad iš tikrųjų pasaulyje esama dar diktatūros 
aukų — priklausomų šalių, kuo greičiausiai reikalingų ne
priklausomybės grąžinimo, anot Molotovo.

Vietoj to matome Europoje plečiantis priešingus daly
kus. Juos ryškiai pabrėžė Anglijos ministeris pirmininkas 
Churchillis paskutinėje savo kalboje. Jis drauge nedvipras
miškai pasakė, kad negalima pakęsti, jog vietoj demokrati
jos, laisvės ir išvadavimo Europoje viešpatautų kitos tota
litarizmo diktatūrų ar policinio valdymo formos.

Lietuva seniai jau laukia, kad jai būtų grąžinta lais
vė, demokratija ir teisingumas, apie kuriuos Churchillis 
taip gražiai ir su tokiu ryžtingumu kalbėjo.

Iš tikrųjų, Britų ministerio pirmininko žodžiais tariant, 
visas pasaulis turi būti — saugus ir švarus.

To švarumo, laisvės ir teisingumo neturėsim, kol ne
bus panaikintos agresorių skriaudos ir kol ištisos kultū
ringos tautos vaitos tironų persekiojamos.

R.

(Tęsinys)
SPECIFINIAI SĄJŪDŽIAI

Greta praktiškojo patrio
tizmo, laisvės ir pažangos i- 
dealų, rado sau pakankamai 
erdvės įvairūs specifiniai są
jūdžiai su savo organizacijo
mis, laikraščiais ir šūkiais.

Religinės ir bendros kultū
ros srity svarbiausią vietą 
užima Ateitininkų sąjūdis, 
pradėtas universitetų studen
tijos 1910 m. su šūkiu „Visa 
atnaujinti Kristuje”. Šiame 
sąjūdy šiek ar tiek dalyvavo 
arti pusės gimnazijų ir uni
versitetų studentijos. Jo žmo
nės leido pačius įtakingiau
sius ir didžiausius spaudos 
organus: dienraštį „Dvide
šimtas Amžius”, bendros kul
tūros žurnalus „Židinį”, 
„Naująją Romuvą”, moterų 
„Naująją Vaidilutę”, grynai 
moksliškus žurnalus: ,Cos
mos” — gamtai, „Logos” — 
filosofijai, „Atheneum” — li
teratūrai ir istorijai, „Soter” 
— religijai. Be šių, tas pats 
sąjūdis pripildė straipsniais 
daugelį jaunimo žurnalų ir 
kaimo bei darbo žmonėms 
skiriamų laikraščių, šito są
jūdžio žymiausiais lyderiais 
buvo filosofas St. Šalkaus
kis (1886-1941) ir lyginamo
jo religijų mokslo profeso
rius ir žinomas enciklopedis- 
tas Pr. Dovydaitis, bolševikų 
išgabentas į Sibiro koncen
tracijos stovyklą.

Greta šito labai plataus 
katalikiško sąjūdžio, studen
tijoj ir šviesuomenėje seniai 
veikė ir liberališkas sąjūdis 
„Varpas”, skaitąs savo pra
džią nuo himno autoriaus V. 
Kudirkos ir leidęs savo žur
nalą „Kultūrą” bei įtakingą 
dienraštį „Lietuvos žinios”. 
Šiame judėjime dažnai sutil
po ir mažiau gausūs socialis
tinių pažiūrų žmonės, taipgi 
turėjo savo organizacijų ir 
mažesnių laikraščių.

Nacionalistinis sąjūdis la
biausia reiškėsi per tautinin
kų sąjungą ir jos žmonių glo
bojamas jaunimo organizaci
jas. Šios srovės svarbiausiais 
organais buvo „Lietuvos Ai
das” ir mėnesinis žurnalas 
„Vairas”.

Lietuvos svarbiausia tauti
nė mažuma buvo žydai. Jie 
turėjo gana žymią savo spau
dą, organizacijas ir daug mo
kyklų bei labdarybės įstąigų.

Ekonominėje srity labiau
sia buvo išsiplėtę kooperaty
vai su šimtais tūkstančių na
rių ir savais specifiniais lai
kraščiais.

Lietuvių tautos veržimąsi 
į jūrą ir jūreivišką gyveni
mą propagavo „Jūrininkų Są
junga” su savo mėnesiniu 
žurnalu. Jai talkon ėjo „Va
karų Sąjunga”, kuri savo už
daviniu laikė atremti Vokie
tijos pretenzijas į Lietuvos 
pajūrį ir siekė atgauti dar ir 
pietinį Lietuvos pajūrį, kurs 
1919 m. Versalio sutarties 
buvo paliktas Vokietijos val
džioje, bet dar tebeturi lietu
viškų etnografinių žymių.

Kaip ir visur šiaurės kraš
tuose, alkoholizmas Lietuvo
je buvo pavojingas žmonių 
sveikatai ir gerovei. Alkoho
lizmui apriboti nuo seniai 
veikė katalikų blaivybės 
draugija su savo spauda ir 
paskaitų ciklais.

Senajai sostinei atgauti 
krašte buvo labai paplitusi 
„Vilniui Vaduoti Sąjunga” 
su savo laikraščiu ir leidi
niais.

Skautizmas Lietuvoje irgi 
buvo jau labai prasiplatinęs. 
Rotary klubai dar neseniai 
pradėjo steigtis ir jų kol kas 
buvo tiktai trys.

Sportas Lietuvoje plito di
deliu greitumu, turėjo daug 
organizacijų ir savo speciali- 
nę spaudą. Didžiausių tarp
tautinių laimėjimų Lietuvos 
sportininkai pasiekė krep- 
šiasviedy, du terminu (1935 
ir 1938 m.) tapdami visos Eu
ropos meisteriais.

Galingas buvo sąjūdis vi
suotiniai atgaivinti spalvingų 
tautinių rūbų nešiojimą. Už 
savo nepaprastą gražumą 
Lietuvos moterų tautiniai 
rūbai yra laimėję pirmą vietą 
pasauly 1938 m. rugtynėse 
Berlyne.

Tikrai reto gražumo lietu
vių dainos ir jų kalba taipgi 
įkvėpė sąjūdžius dar labiau 
tobulinti dainos meną ir kal
bos taisyklingą vartojimą. 
Lietuvių liaudies dainos sie
kia tikrai pasakiškų skaičių. 
Kai dainavimo kultūra bus 
pakelta iki reikiamo lygio — 
Lietuva turės kuomi nuste
binti pasaulį.

Paminėti ir nepaminėti są
jūdžiai, jų idealai ir šūkiai 
apma viską, kas žmoniška ir 
siekia iškelti Lietuvos kultū
rą bei žmonių gerovę į vis 
aukštesnį lygį, ko taip galin
gai troško didysis tautos fi
losofas St. Šalkauskis, pa
šaukdamas visą jaunimą ti
tanų kovon pagal šūkį: „Ir 
nupinsime iš brangios Tėvy
nės gyvą dainelę ir padarysi
me iš jos pasigėrėjimą am
žiams”.

Karas ir svetimos okupaci
jos su visais jų žiaurumais, 
žinoma, nieko nepakeitė žmo
nių prigimty. Prieš keletą 
metų skelbti idealai ir šūkiai 
esmėje pasiliko tie patys. Ta
čiau nelaisvės metu papras
tai vienas idealas laikinai nu
bloškia kitus į šalį: šis idea
las — tai laisvė. Jos tauta 
neteko, tad laisvė pasidarė 
be palyginimo brangesnė už 
visus kitus idealus. Už savo 
laisvę ir nepriklausomybę lie
tuvių tauta jau sumokėjo 
tūkstančiais gyvybių, gau
siai aukoja savo gyvastis da
bar ir aukosis ateity. Be lais
vės idealo, ji nepasieks ir jo
kių kitų idealų. Tad Lietuvai 
laisvė šiuo metu tas pats, 
kaip žmogui vanduo, oras ir 
duona, be kurių nėra kaip il
gai net gyventi. Ypač didelis 
siaubas lietuviui, kai jis pa
mano, kad jo kraštas gali 
tapti didžiausio vergo ir gu
driausio melagiaus vergu.

the duration) palengvins 
ruošos darbams ieškoti kelių 
ir būdų vieningai veikti.

2. Bendras darbas neįma
nomas į vieną dieną. Nepasi
tikėjimas ir įtarimai šali
nami tik geresniu pažinimu 
vienas kito. Tinkamas kelias 
— tai srovių suartėjimas ko
lonijose. Kaimynai greičiau 
susipažįsta ir susidraugauja, 
nei toliau gyveną. Kai turė
sime bendras sueigas atski
ruose miestuose, tai suva
žiuosime valstybėse, na, ir 
visuotinius seimus įstengsi
me sušaukti. Nekliudykime 
suartėjimui kolonijose ir pa
likime ramybę joms autono
miškai veikti.

3. Dabar žodis saviškiams. 
Mes, katalikai, esame aiškioj 
daugumoj. Nesidėti į bendrą 
darbą (Lietuvos nepriklauso
mybės kovose) būtų didelė 
klaida ir Lietuvai skriauda. 
Aš žinau, kiek jėgų mums 
reikia užlaikyti savas įstai
gas bei draugijas ir kokia 
sunkenybė yra dalyvauti ben
droje veikloje. Mums uždėta 
dviguba pareiga — tikybinė 
ir tautinė. Jodvi taip susiju
sios, kad neatskiriamos. Vie
ną apleidžiant, kita silpnėja. 
Privalome abi pildyti. Tik 
kodėl tautinei pareigai daž
nai kur skiriama mažiau lai
ko, mažiau svarbos ir mažiau 
rūpesčio? Tą pareigą turime 
netik savo tėvų šaliai, savo 
kalbai, bet kiekvienam lietu
viui. Visi padorūs lietuviai 
mums lygiai brangūs ir rei
kalingi. Nė vieno neprivalo
me išskirti. Klaidinga yra 
santykiauti su vienais ir pa
neigti kitus. Nebūtų mūsų 
kaltė, jei kas norėtų nuo mū
sų skirtis.

Ar ne laikas aiškiau ir ge
riau pažinti savo pareigą ir 
J4 įgyvendinti. Ieškokime, 
kas lietuvius jungia, o ne kas 
skiria.

Kun. Jonas Bailumas

AMERICAN 
RED CROSS

NAŠI VIENINGA VEIKLA

PERGALEI - PIRKITE KARO BONUS

Kad neturime Amerikoje 
visiškai vieningos lietuviškos 
veiklos, visiems tur būt, aiš
ku. Tapgi aišku, kad bendro
ji veikla kokia dabar yra ve
dama, nėra labai naši. Kodėl'? 
Todėl, kad dar nevisi sąmo
ningi lietuviai yra susijungę 
bendram darbui. Laikraščių 
ginčai, veikėjų varžytynės, 
srovinės pagyros ne tik near
tina, bet dar labiau tolina ir 
skaldo mūsų pajėgas. Savy
je nesutinką namai neilgai 
stovės.

Kūrybinis darbas duoda 
vaisių. Tuščia kritika, kito 
pajuoka netik neduoda gero, 
bet neša bloga. Todėl nesi
imsiu kritikos, kam kaltini
mus mesti, ar priežasčių ieš

koti. Rasime klaidų iš visų 
pusių. Kad kas man nereika
lingai neprikaišiotų, steng
siuos net vardų neminėti. 
Štai mano pasiūlymai ben
dram ir plačiam lietuviškam 
darbui:

1. Gerbkime visas pajėgas, 
kurios siekia laisvos, nepri
klausomos Lietuvos. Nusto
kime pravardžiuotis. Ugdyki
me pagarbą vadų autoritetui. 
Meskime abejones ar įtari
mus kėlę. Ankščiau ar vėliau, 
reikės sueiti vieningai veik
ti. Purvais apdrabstyti as
mens nejau lengvai galės pa
miršti skriaudą ir sėstis prie 
vieno stalo su „priešininkais” 
bendrą kalbą vesti. Laikinos 
laikraštinės paliaubos (for

Lietuvių ir kitų tautybių 
kilmės Amerikos kareiviai ir 
jūrininkai vis dažniau krei
piasi į Raudonojo Kryžiaus 
atstovus, tarnaujančius prie 
karo vienetų, prašydami pa
tarimų įvairiais asmens rei
kalais. Panašiai yra ir su jų 
šeimomis, kurios randa pa
galbos jų vietiniam Raud. 
Kryžiaus skyriuje tokiais 
reikalais, kaip karo pensijos, 
algos, karių šeimoms skiria
ma užmokestis ir kt.

Tipiškas pavyzdys čia nu
rodomas, kokiu būdu ir ko
kiais atvejais Raud. Kry
žiaus atstovai karo lauke ir 
namie patarnauja mūsų ka
riams.

Vienas kitataučių kilmės 
Amerikos karys užėjo pas 
Raud. Kryžiaus direktorių 
karo lauke. Jis pareiškė, kad 
jo tėvas menkai supranta 
anglų kalbą, ir negali supras
ti, kaip išpildyti gautas iš 
valdžios pensijų formas, ku
rias valdžios įstaiga pasiun
tė jiems, kai kitas jo sūnus 
žuvo karo fronte. Pensija ka
rio tėvams buvo reikalinga ir 
jie turėjo teisę ją gauti, bet 
nemokėjo išpildyti prisiųstą 
blanką.

Raud. Kryžiaus atstovas 
tuojau pranešė R. K. skyriui 
mieste, kur kario tėvai gyve
no. Skyriaus atstovas, gavęs 
laišką, tuoj pasiuntė pas ka
rio tėvus žmogų, kuris visą 
reikalą ištyrė ir pagelbėjo 
jiems išpildyti aplikaciją ir 
ją pasiuntė, kur reikėjo.

Po kurio laiko kario tėvai 
gavo pranešimą, kad jų ap
likacija priimta ir jie gaus 
pensiją iki gyvos galvos. Jau
nesnysis sūnus karys iš A- 
merikos išvyko į užjūrio ka
ro frontą ramesnis, nes jis 
žinojo, kad jeigu jiems rei
kės pagalbos, Raud. Kryžius 
visuomet jiems patarnaus.

ARK.

__________ Gegužės-May 18,10PO RUSIJĄ
LIETUVIS SERŽANTAS VOKIETI,
SUSITIKO PAVERGTUS LIETUV

rašyta- 
matyti,

seržan-

į vieną

Seržantas Edvardas Bru
žinskas, buvęs Brooklyn© Ap
reiškimo parapijos choro na
rys, šiuo metu yra kur nors 
Vokietijoje. Jis ten nuvyko 
su laisvinančia Amerikos ka
riuomene. Jam, kaip ir ki
tiems Amerikos kariams, te
ko užtikti iš Lietuvos atga
bentų lietuvių, kuriuos vo
kiečiai buvo pristatę prie 
sunkių darbų. Apie vieną to
kį susitikimą su lietuviais 
serž. Ed. Bružinskas aprašo 
savo seseriai laiške, 
me balandžio 23 d., 
netoli kur Berlyno.

Leiskime kalbėti 
tui:

„Neseniai įėjome
vokiečių požemio dirbtuvę, 
kur dirbo darbo vergai. Tarp 
darbo vergų buvo dvi lietu
vių šeimos iš 16 asmenų. Vie
nos moters pavardė tokia 
pat, kaip mūsų motinos.

„Kai mes atradome juos, 
jie neturėjo duonos jau per 
5 dienas. Suaugusiems buvo 
leidžiama per dieną 4 uncijos 
sriubos, o vaikams — 2 un
cijos. Darbo vergai mirė ba
du greitai. Ten buvo lavonų 
deginimo vieta, kuri galėjo 
kas 20 minučių priimti vieną 
lavoną, bet kai mūsų kariai 
išlaisvino tą vietą, ten buvo 
krūva iš 200 lavonų, belau
kiančių sudeginimo. Ir tai ne 
pirma tokia vieta, kurią mes 
suradom.

„Tačiau vokiečių kariuo
menės sandėliai buvo pilni 
maisto, kai jie buvo mūsų 
užimti.

„Lietuvė moteris man taip 
sakė: kai juos vežė iš Lietu
vos, tai nelaimingesni lenkai 
ir rusai, kurie keliavo daug 
toliau, tiesiog viens kitą val
gė. Stiprieji valgė silpnes
niuosius...

„Visi jie džiaugėsi pama
tę mus, jankius ir ypač to
dėl, kad turėjo su kuo pasi
kalbėti. Abi tos moteriškės 
jaunosios dukterys išbučiavo 
mane. Jos norėjo žinoti, ar

Rusija ir toliau valdyk 
vą. Jei taip būtų, jo<5C3aį. 
tai jos mėgins vykti i 
ar Amerikon, bet ne 
von.

Jos man davė lie.i^' 
laikraščių spausdintųjų 
ne ir vis priminė, kadyje®1 
nai propagandiniai, 
stebau sužinojęs iš ' 
čio, kad Dr. Jonas ^jizaci- 
mirė. To laikraščio '-j^rgo 
aš Jums įdedu. /rj. Mes

„Mes turime su savLjį, no- 
tra maisto savo sunk’^jyįntą 
je. Aš jiems palikau 'Cįnasi- 
valgius, kurių užtenL^’" 
šimčiai vyrų. Pasakiau te
paruošti ir nurodžiau' 
taupant to maisto 
jiems kelioms dienor 
buvo nepaprastai ( .. . 
kai mes turėjome Sksff 
aš užėjau-už sunkveži^";'’? 
pradėjo giedoti „Lieti"! ^f0 
vyne mūsų” — giedoj^' 
te, dukters, vaikai ir -pasakė

„Kai mes traukėmės motorų 
nelio, šiurpulio gauga^ė savo 
jo per mano kūną, man<ir išėjo 
lė užspringo, o man 
pasruvo ašaromis.

čiai, kaipo taisyklė, yra la 
komi kaip šnipai. Sovietų p 
reigūnai nuslepia nuo sa1 
sąjungininkų net vietas kai 
nių fabrikų, kurie yra kit 
pusėj Uralu. Apie leidir 
juos aplankyti — neapsina 
ka net svajoti.

Nors po Roosevelto-Chi 
chillio - Stalino konferen 
jos Teherane rusų įtarinū 
sumažėjo, bet jis vistiek č 
yra stiprus.

Bolševikai pradžioje g 
vojo, kad sutverti socializ 

1 tik vienam krašte nebus j 
1 Įima. Kad tas pasisektų, i 

kėjo pasaulinės revoliucij 
Bet Stalinas pritarė nusis 
tymui, kad socializmas i 
nam krašte yra galimas 
Rusija išdrįstų pašvęsti s; 
energiją sutveriant savo n 
savą ekonominę strukti 
Pasaulinė revoliucija b 
pageidaujama ir jis pasiž? 
jo visomis jėgomis remti 
gius jais sukelti.

Bet artimoj ateityj tas 
buvo būtina Rusijos bolš 
kams.

Pastaraisiais metais te 
' vyko tolimesnio pasikelt 
Kremlius paskelbė, kad 
saulinė revoliucija vistik

šluosčiau ašaras, man^JIAS reikalinga, bet net nepi 
gai nudavė nieko nem tajama, žiūrint iš So, 
noji moteriške Pal’?; Sąjungos teško. Ir gabi 
man į abu skruostus 1>dėio melstis už manei^1 uzsiemH stebėtojai Mas dėjo melstis UZ mane-^“ „.HnVa Irarl tie nnaiatafisutinka, kad tie nusistat; 

yra nuoširdūs. Jie nui 
kad Rusija nuo karo b? 
nukentėjo ir jai despei 
kai reikalinga kelių dei 
mečių taikos. Jie sako, 
Rusija dabar įsitikina^ 
Europa nenori būti „i 
vintą” ir kad to pasiekt 
Įima būtų tik per tolir 
kruviną kovą, įveliant 
pasiaukojimą, kurio F 

i nenori ir neįstengia pad 
. Stebėtojai prisispyrę 1 
. na, kad Rusija nori tik ] 
. vios ir draugiškos Eure 

Tie stebėtojai netvi 
kad Rusija yra entuzia; 
apie demokratiją, arba 
talizmą Europoje. Tai 
priimtina tik dėl to, k; 
(valstybės) žada keliei 

ATITAISO GANDUS APIE ŽUDYH*“^^"“ f ifiiUK me- tą taiką ir pastovumą,

„Kai teatruose' mik®!1011' ‘ 
paveikslus apie nacių 
mus, jūs tikrai išgirsi™3 
kant, kad tai ,propag:aii lei- 
Aš ir taip galvojau. Ii sostinės, 
negalite įsivaizduoti^! Vals- 
žvėriški yra naciai! Baisybėje 
tykiuose su civiliais jit^nnonės, 
na sakyti, kad jie n<-ąiomati- 
supratimo, kas aplinkoje spe- 
rėsi. Vienas palydovu ir šias 
drįso paklausti, ar nejmitai 
mėm jo paimti Amerik^o su 
kydamas jau turėjęs į ku
kamai naciško režimo.^ į^į. 
nės atrodo draugiški, 
nos šypsosi, flirtuoja į® jam 
tais sunku tikėti, kad i 
atėjome kaip nugalėtojoj, 
taip kaip Anglijoje, 
zijoje, Liuksemburge.^-

prisis-

Žurnale „Lithuanian Jew” 
(New York, kovo men. laido
je) paskelbta p. Pesach 
straipsnis netiesioginiai lei
džia darytis išvadą, būk 
„daugelis buvusių gerųjų kai
mynų” lietuvių neva padėję 
vokiečiams skersti savo bro
lius, Lietuvos žydus.

Jau nekalbant apie seniau 
iškeltą Lietuvos gyventojų 
veiklą gelbstint žydams, k. a., 
Lietuvos vyskupų pareiški
mai ir intervencija pas vo
kiškąjį okupantą, vyriausio
jo Lietuvos rabino padėka 
Kauno arkivyskupui, dauge
lio žydų prieglauda ir išslaps- 
tymas per 3 metus lietuvių 
ūkininkų šeimose, ir Lietu
vos partizanų nuopelnai iš
vaduojant žydus Kaune, Kre
tingoje ir kitur, — čia pra
vartu paminėti eksperto nuo
monė šiuo klausimu.

Dr. Jozef Rettinger, buv. 
Lenkijos premjero gen. Si
korskio politinis sekretorius, 
1944 m. pradžioje buvo para
šiutu nuleistas slaptai misi
jai atlikti Lenkijoje. 57 me
tų amžiaus parašiutininkas 
išgyveno Lenkijoje keturis 
mėnesius ir lankėsi įvairiuo
se miestuose, kaip tiktai tuo 
momentu, kai lenkų propa
gandos organai buvo pasimo- 
ję skleisti gandus apie taria
mąjį lietuvių, latvių ir uk
rainiečių dalyvavimą vokie
čių organizuojamose žydų 
skerdynėse. Sugrįžęs iš ke
lionės, Dr. Rettinger turėjo 
pasikalbėjimą Londone su 
Ona agentūros koresponden
tu. Lenkiškų žydų organas 
„Nasza Trybuna”, New Yor
ke, 1944 m. rugp. 30 d. laido
je (Nr. 8-60, psl. 5), įdėjo šį 
pasikalbėjimą, Dr. Rettinger 
pareiškė sekamai:

•intik me-
Rusijai reikia. Bet jei 
neatneš pastovumo, j 
netvarka ir neramum; 
tie sutveria jėgos tr 
bet kur kontinente, ru 
ra kvaili ir jie pasi 
kad komunistų rėžim 
pildytų tą tuštumą. 1 
Amerika ir Anglija 
griežtai diplomatiškai 
nomiškai, kad užlaiky 
rą demokratinę fvar! 
ropoj, tie stebėtojai į 
rad Rusija bus pilnai 
dnta priimti paker 
kompromisus, kurių r 
sispyrę reikalautume.

--------  SĮtskūtinį 1
„Nuo karo pradžiontaikijos. i 

munistų įtakingumas 
joje sumažėjo. Prieš4^'“6' 
komunistų partija Ler^^16^ 
turėjo 5,000 narių, 
turi tiktai apie 2,000 
Lenkai tėvynėje galva 
tokiomis kategorijomi^ 
daugelį politinių ir viseto!™ 
ninių problemų, begu ir^lei- 
emigracijoje. karo

„ v amen-„Kiek liečia žinias ap,^ 
kiečių žiaurumus, turėję V 
Imybės patikrinti, kad ;0i.." 
atitinka tikrovei. Bet^_, 
formacijos apie lietuvii 
vių ir ukrainiečių dali , 
mą lenkų ir žydų perse5, 
mo akcijoje yra žymia^1™^1 
dėtos. Buvo tiktai k(<}“^0 
tautybių dalyvavimo 
kuose persekiojimuoseę^™0________________
tykiai”.

Šio žinovo nuomonė », t • T •
yra autoritetinga. Imtuvai Atgauti Lai!

KULTŪRINĖ PARO^ AMERIKOS LIETUVIŲ TAI 
- -------- WORMACLJOS CENTRĄ,

Balandžio 21 ir 22 dd.itol. u.holmo miesto vaMyb.^^*^ 
muose vyko lietuvių, lat
estų bei Estijos švedų ■MM, ir pasiųskite kartu sav 
gėlių etnografinė ir lia'^ Tarybos Centrai: 
meno paroda. Parodą K 
re karaliaus brolis Pr^lAN AMERICAN COUNCIL 
Eugen. South Halsted SL

Lietuvių skyrius buv( (Mago 8, Illinois 
turtingas. Vieno kito lakfu. , 
šio Lietuvą švedo turėtu ^yMte Tarybos iždininke 
bai vertingų ir retų da 
Kai ko turėjo čia ankh, 
gyvenę lietuviai, o taip^^) siunčia Amerikos Lietui 
ir pabėgėliai kai ko atsikovą

Lietuvių skyrių tv 
Juozas Lingis ir Ignas 
nius. Pastarasis balandŽ 
d. Jakobsberge, aukštoje 
tinėje mokykloje, turėjo 
skaitą apie Lietuvą, La’ 
ir Estiją ir apie tris ok 
ci j as. H

PRIĖMIMAS PAS PC 
VIRŠININKĄ 

«

Sibiro sostinėj Noi 
ke mes patenkam į „c

(parašas)

(adresas)
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KELIONE PO RUSIJĄ

Seržantas Edvardas Bru- 
nskas, buvęs Brooklyno Ap- 
iškimo parapijos choro na- 
rs, šiuo metu yra kur nors 
okietijoje. Jis ten nuvyko 
i laisvinančia Amerikos ka- 
uomene. Jam, kaip ir ki- 
ems Amerikos kariams, te- 
o užtikti iš Lietuvos atga- 
mtų lietuvių, kuriuos vo- 
iečiai buvo pristatę prie 
inkių darbų. Apie vieną to- 
i susitikimą su lietuviais 
mž. Ed. Bružinskas aprašo 
ivo seseriai laiške, rašyta- 
ie balandžio 23 d., matyti, 
etoli kur Berlyno.
Leiskime kalbėti seržan- 

li:
„Neseniai įėjome į vieną 

skiečių požemio dirbtuvę, 
ur dirbo darbo vergai. Tarp 
arbo vergų buvo dvi lietu- 
iii šeimos iš 16 asmenį]. Vie- 
os moters pavardė tokia 
at, kaip mūsų motinos.
„Kai mes atradome juos, 

e neturėjo duonos jau per 
dienas. Suaugusiems buvo 

jidžiama per dieną 4 uncijos 
riubos, o vaikams — 2 un
ijos. Darbo vergai mirė ba- 
u greitai. Ten buvo lavonų 
eginimo vieta, kuri galėjo 
as 20 minučių priimti vieną 
tvoną, bet kai mūsų kariai 
.laisvino tą vietą, ten buvo, 
rūva iš 200 lavonų, belau- 
iančių sudeginimo. Ir tai ne 
irma tokia vieta, kurią mes 
uradom.
„Tačiau vokiečių karino- 

lenės sandėliai buvo pilni 
laisto, kai jie buvo mūsų 
žimti.
„Lietuvė moteris man taip 

akė: kai juos vežė iš Lietu
os, tai nelaimingesni lenkai 
' rusai, kurie keliavo daug 
?liau, tiesiog viens kitą val- 
ė. Stiprieji valgė silpnes- 
iuosius...
„Visi jie džiaugėsi pama- 

ę mus, jankius ir ypač to- 
ėl, kad turėjo su kuo pasi- 
albėti. Abi tos moteriškės 
aunosios dukterys išbučiavo 
lane. Jos norėjo žinoti, ar

su rusais” — sako 
„Jie visiškai neturi 

simpatijos. Atsimeni 
lonplaukę merginą?”

«. UVV AllUkDlį K7X

sako Ed. „Ji susirgo 
■ įgalėjo pasivilkti. Mes 
Je', fcakėm viršininkui, no- 

kad jis palengvintų 
sunciairbą. jįs tik šaltai pasi- 
painojį; koks skirtumas?” 
“Wbasake. Kaip tas galė- 
jiems įjis nesuprato — liesti 
buvo % kitą, išskyrus ją pa
kai mej;
13 W ten buvom praėjusį 
pradėję _ sako Tex. „2,600 
\J™®nkų iš 70,000 prie to 
tė,dnfenirė nuo šiltinės”.
įklausyk!” — pasakė 

. O'^nke pasigirdo motorų 
jopem jie pasiėmė savo 

RC atsisveikino ir išėjo 
pasro <tuvo.
šluostai
gai KINIEČIŲ ĮTARIMAS 
noji e
jjjauiiįja vis dar nepasitiki 
dėjo Ė0 Pasauliu- Diploma- 

Pjj jai taip pat „įkalinti” 
kaip >r korespon- 

mus iš Mūsų vizito metu tuo- 
kantV Britų ambasadorius 

o išsirūpinti sau lei- 
-švažiuoti iš sostinės.

?^iš Sąjungininkų Vals-
■ kurios vyriausybėje 

ty™®įriųjų pažiūrų žmonės, 
na 'ė prie savo diplomati- 
^P^sonalo Maskvoje spe- 
rWL jarbo attache ir šias 
“Į80 Pis pavedė svarbiam 

šului. Jis atvyko su 
kytta.ištiesti Vakarų drau- 
kamaiBį.anką Rusijos darbi
nės l&is. Bet dabar jis skun- 
nos šyps kad Sovietai kėlė jam 
tais skaitomus bankietus
atėjomfis), bet ką nors pama- 
taip beleido. Toks laisvumo 
rijoje, Ihas tiek paveikė jo pa- 

________________________——į kad dabar jis prisis- 

ATITAISO GANDUS ClS.“ S ± 
is išspausti paskutinį 

“ į lašą iš darbininkijos.
munistp priešingai yra Ame-

Žumale „Lithuanian Jew” 
New York, kovo mėn. laido- 
e) paskelbta p. Pesach 
traipsnis netiesioginiai lei- 
Ižia darytis išvadą, būk 
daugelis buvusių gerųjų kai
nynų” lietuvių neva padėję 
'okiečiams skersti savo bro- 
ius, Lietuvos žydus.

Jau nekalbant apie seniau 
skeltą Lietuvos gyventojų 
reiklą gelbstint žydams, k. a., 
sietuvos vyskupų pareiški
mai ir intervencija pas vo
kiškąjį okupantą, vyriausio- 
o Lietuvos rabino padėka 
Cauno arkivyskupui, daugė
to žydų prieglauda ir išslaps- 
ymas per 3 metus lietuvių 
ikininkų šeimose, ir Lietu-

joje s® Čia yra 1,500 Sovietų 
įoninI!£imo komisijos narių ir 
turtjo^ yra laisvi keliauti bet 
turį (jį? traukiniu, bet kuriuo 
Leijraj^ ir į bet kurią mūsų 
tokioj dali- Kaipo patikimi 
Upninkai, jie visada lei- 
^j-i apžiūrėti musų karo 
emi^nę- Nė vienas ameri- 

6 ' tam nėra priešingas, 
„Kidj šiol amerikiečiai jau 

kiečių#1 suprasti, kad tai yra 
Imybėspienšališkas sutvarky-
atitinki'
formacija kelionėje mes buvom 
vių irfti į kiekvieną fabriką, 
mą leiii-mūsų klausimai buvo 
mo a$i atsakyti, bet užsienie- 
dėtos. Btaūsų klausimai buvo

ros partizanų nuopelnai iš
vaduojant žydus Kaune, Kre- 
ingoje ir kitur, — čia pra
tartu paminėti eksperto nuo- 
nonė šiuo klausimu.

Dr. Jozef Rettinger, buv. 
^enkijos premjero gen. Si
korskio politinis sekretorius, 
.944 m. pradžioje buvo para- 
liūtu nuleistas slaptai raiši
ai atlikti Lenkijoje. 57 me- 
ų amžiaus parašiutininkas 
šgyveno Lenkijoje keturis 
nėnesius ir lankėsi įvairiuo- 
le miestuose, kaip tiktai tuo 
nomentu, kai lenkų propa
gandos organai buvo pasimo- 
ę skleisti gandus apie taria- 
nąjį lietuvių, latvių ir uk- 
•ainiečių dalyvavimą vokie- 
:ių organizuojamose žydų 
ikerdynėse. Sugrįžęs iš ke- 
ionės, Dr. Rettinger turėjo 
jasikalbėjimą Londone su 
)na agentūros koresponden- 
u. Lenkiškų žydų organas 
,Nasza Trybuna”, New Yor- 
:e, 1944 m. rugp. 30 d. laido- 
e (Nr. 8-60, psl. 5), įdėjo šį 
įsikalbėjimą, Dr. Rettinger

6J"*’,, 
ir pato?

Lietai 
Juozas 
nius. P*^ 
d. Jak^

—- (Tąsa)
vMa$ip jūs valgėt?” — aš 

5iau.x
jjj galėtume gauti pa- 
^ai pavalgyti, mes tu- 

,pakelti peklą”. — at- 
laiknfc1 '
nein* &Us tur* būti siurks- 
_fli n ■ stačiokiškas santy- Udl 
stebiu | 
čio, fe;
mire ii

v « Imlaįjicl JLJLLd.glJ.lQ •

as.^iuvo mūsų organizaci-

čiai, kaipo taisyklė, yra lai
komi kaip šnipai. Sovietų pa
reigūnai nuslepia nuo savo 
sąjungininkų net vietas kari
nių fabrikų, kurie yra kitoj 
pusėj Uralu. Apie leidimą 
juos aplankyti — neapsimo
ka net svajoti.

Nors po Roosevelto-Chur- 
chillio - Stalino konferenci
jos Teherane rusų įtarimas 
sumažėjo, bet jis vistiek dar 
yra stiprus.

Bolševikai pradžioje gal
vojo, kad sutverti socializmą 
tik vienam krašte nebus ga
lima. Kad tas pasisektų, rei
kėjo pasaulinės revoliucijos. 
Bet Stalinas pritarė nusista
tymui, kad socializmas vie
nam krašte yra galimas ir 
Rusija išdrįstų pašvęsti savo 
energiją sutveriant savo nuo
savą ekonominę struktūrą. 
Pasaulinė revoliucija buvo 
pageidaujama ir jis pasižadė
jo visomis jėgomis remti žy
gius jais sukelti.

Bet artimoj ateityj tas ne
buvo būtina Rusijos bolševi
kams.

Pastaraisiais metais ten į- 
vyko tolimesnio pasikeitimo. 
Kremlius paskelbė, kad pa
saulinė revoliucija vistik ne
reikalinga, bet net nepagei
daujama, žiūrint iš Sovietų 
Sąjungos taško. Ir gabiausi 
užšienių stebėtojai Maskvoj 
sutinka, kad tie nusistatymai 
yra nuoširdūs. Jie nurodo, 
kad Rusija nuo karo baisiai 
nukentėjo ir jai desperatiš
kai reikalinga kelių dešimt
mečių taikos. Jie sako, kad 
Rusija dabar įsitikina^ kad 
Europa nenori būti „išlais
vinta” ir kad to pasiekti ga
lima būtų tik per tolimesnę 
kruviną kovą, įveliant tokį 
pasiaukojimą, kurio Rusija 
nenori ir neįstengia padaryti. 
Stebėtojai prisispyrę tvirti
na, kad Rusija nori tik pasto
vios ir draugiškos Europos.

Tie stebėtojai netvirtina, 
kad Rusija yra entuziastiška 
apie demokratiją, arba kapi
talizmą Europoje. Tai jiems 
priimtina tik dėl to, kad jos 
(valstybės) žada keliems de
šimtmečiams duoti Europai 
tą taiką ir pastovumą, kurio 
Rusijai reikia. Bet jeigu jos 
neatneš pastovumo, jei bus 
netvarka ir neramumai, ku
rie sutveria jėgos trūkumą 
bet kur kontinente, rusai nė
ra kvaili ir jie pasistengs, 
kad komunistų rėžimas už
pildytų tą tuštumą. Bet jei 
Amerika ir Anglija veiktų 
griežtai diplomatiškai ir eko
nomiškai, kad užlaikytų tik
rą demokratinę tvarką Eu
ropoj, tie stebėtojai galvoja, 
kad Rusija bus pilnai paten
kinta priimti pakenčiamus 
kompromisus, kurių mes pri
sispyrę reikalautume.

PRIĖMIMAS PAS POLITINĮ 
VIRŠININKĄ «

Sibiro sostinėj Novosibirs
ke mes patenkam į „dačą” —

tautybi-
kuose F e o o * . T .
Padekime Lietuvai Atgauti Laisvę.

Šio P D
yraa^lMKIM AUKOM AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ

> IR JOS INFORMACIJOS CENTRĄ,
Kiuris skleidžia pasaulyje teisingas žinias apie Lietuvą ir 

,Blbia tikrus lietuvių tautos troškimus.
Balikhoiiju) pūrpldte, išpildę šį lapelį, ir pasiųskite kartu savo au- 

Amerikos Lietinių Tarybos Centrui:
estų to -
gelių
meno
rė kai^
Eugen ’M arba Money Orderį rašykite Tarybos iždininko Miko 

Ljeti^ddylos vardu.
turtinį
šio Žemiau pasirašęs (usi) siunčia Amerikos Lietuvių Ta- 
bai v^bai $.......  .... auką paremti lietuvių tautos kovą už laisvę.
Kai Ir

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL 
1739 South Halsted St. 

Cliicago 8, Illinois

(parašas) 

(adresas) 

rusiškas žodis, reiškiąs už
miesčio rezidenciją, keno 
nors, kas paprastai gyvena 
mieste (lietuviškai-vasarvie- 
tė). Atrodo naujai ir baltuo
ja tarp didelių medžių, ku
rie ją apsupa, ir iš kurio ma
tyt Ob, vienos iš didžiausių 
pasaulių upių, geltonas van
duo. Patį namą būtų sunku 
atskirti nuo didelių dvarų, 
kurie apsupa Hudsoną. Jis 
turi lygiai dideli patarnauto
jų personalą. Kambariai di
deli, švarūs ir liuksusiniai.

Sekančios dvi dienos yra 
dominuojamos vienos iš gy
viausių asmenybių, kurią aš 
kada nors esu sutikęs. Tai 
yra asmuo mažo ūgio, apie 
40 metų, su garbiniuotais 
plaukais. Jis yra staigus, 
kaip „fox-terrier” — ir rė
žiančiai nerusiškas. Keista 
priešingybių kombinacija čia 
stepėse sukūrė greitos orien
tacijos kietą, mažą airį. Jis 
galėtų būti Jimmy Cagney— 
garbiniuotais plaukais ir 
griežtu smakru. Jo vardas 
yra Michael Kalugin ir jis 
yra Sibiro komunistų parti
jos sekretorius.

Mes pabrėžiame, kaip keis
ta, kad toks tikslus Tamma
ny airio tipas galėtų čia vi
duryj Azijos pasikartoti, ku
ris vairuotų kitą partiją. Ne 
tik Mike rusiškumas slysta 
iš jo lūpų kertės, bet jis aš
triai žiūri į tave ir vienas an
takis skeptiškai pasikelia, 
kai jis kalba.

Po didelės vakarienės pir
mą dieną, Mike nuvedė mus 
prie upės ir į blizgantį bal
tą garlaivį. Saulė aiškiai švie
tė ir neturėjo nusileisti iki 
10 vai. Mike nurodė mums 
keletą eilių denio kėdžių. Kai 
tik laivas pasijudino, pradėjo 
griežti kariškas orkestras. 
Orkestras buvo labai puikus 
ir nieko stebėtino: tai buvo 
oficialus Raudonosios Armi
jos orkestras; muzikantai, 
dėl savo gabumų, parinkti iš 
visų Raudonosios milijonų. 
Jų uniformos buvo be prie
kaišto. Pusė jų grojo instru
mentais; kita gi pusė buvo 
puikiai išlavintais balsais 
choras iš apie 30 balsų. Upė 
skambėjo Raud. Armijos 
maršais ir širdį veriančiomis 
rusų senovės melodijomis.

Kai tik tie sustodavo atsi
kvėpti, kitas nematomas or
kestras pradėdavo.

„Ar matei, kada nors ką 
panašaus?” — pašnibždėjo 
man korespondentas. „Koks 
Amerikos milijonierius ga
lėtų mus priimti tokiam va
sarnamy j, duoti tokį maistą 
ir linksminti mus tokioj di
delėj jachtoj ne vienu, bet 
dviem orkestrais? Ar tu ži
nai tokį asmenį, kuris tai ga
lėtų?”

Kai pritemo, Mike prisiar
tino nešdamas kažką pana
šaus į „blunderbuss” šautu
vą”.

„Jis sako” —išvertė Kiri
lov, „kad jis dabar iššaus sa
liutą.”

Mike nukreipė šautuvą i 
temstantį dangų ir paspaudė 
gaiduką. Pasigirdo sielą ve
riantis šūvis, pasirodė žiežir
bų lietus ir šnypšdama rake
ta iššoko iš šautuvo vamz
džio ir sukdamosi skrido dan
gaus link, kur sprogo ir pa
virto į šviesiai žalią žvaigž
dę, kuri lėtai leidosi upės link 
ir ten išnyko.

Mike įdėjo naują šovinį iš 
pilnos dėžės, esančios ant de
nio, į šautuvą ir su „lordiš- 
kom manierom” padavė jį 
Eric’ui. Eric nukreipė šautu
vą į mažą salą, viduryj ka
nalo, ir jo žvaigždė nukrito 
į žoles ant kranto, ir ten mes 
stebėjom ją išdegant. Mike 
tuojau paėmė šautuvą ir iš
šovė antrą degančią žvaigž
dę.

Toks šaudymas būtų skai
tomas labai tiksliu bet kokioj 
armijoj. Man dingtelėjo min
tis, kad Sibiras būtų nelabai 
sveika vieta bet kokiam par
tijos nariui, kuris nesutiktų 
taškas į tašką su marš. Sta
linu.
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LYGYBĖS SAPNAS
Sekantį rytą mes aplan

kėm Lenino Optikos dirbtu
vę no. 69, kuri dabar gamina 
atstumui nustatyti įrengimus 
artilerijai ir tankams. Dirb
tuvė švari, gerai apšviesta ir 
atrodo labai gerai tvarkoma, 
nes niekas nesėdinėjo ant 
suolų be darbo. Eidamas per 
įvairius skyrius, direktorius 
aiškino darbo eigą, bet Mikę 
atsiliko kalbėdamas su darbi
ninkais, vienam pamodamas 
ranka, kitam patapnodamas 
per pečius, taip, kaip politi
nis viršininkas, lankydamas 
savo rinkimų apygardą.

Dirbtuvės valgomajam 
kambaryj mes apdovanojami 
Raud. Armijos lauko žiūro
nais, su rusų raidėm, įgravi- 
ruotais mūsų vardais ir, ži
noma, vėl nauja puota. Ei
nant atgal į mūsų automobi
lius, mane prisiveja kores
pondentas.

„Truputį susiginčinau su 
Mike” — jis sako.

„Kas atsitiko?”
„Spėju, kad aš kiek pasi

karščiavau. Matai — visos 
tos puotos ir viskas. Galų ga
le aš jam pasakiau tik tiek: 
„Jūs čia visai neturit Markso 
ir Lenino! Jūs čia turit pa
siučiausią nelygybę, kokią aš 
kada nors esu matęs! Aš 
skaičiau Marksą ir Leniną ir 
jie tikrai nebuvo už tai-”

„Ką jis tada pasakė?”
„Jis sakė, kad aš labai 

klystu, kad Leninas niekad 
nebuvo už lygybę, sakė lygy
bė yra tik sapnas, kurį jie 
tikisi įgyvendinti tolimoj 
ateityj. Ir kad žmonės dabar 
yra atlyginami tik už tai, ką 
jie pagamina.”

E. M.

Minėdami Gintarą, 
Gina Lietuvius

Berno dienraštis „Der 
Bund” paskelbė ilgą straips
nį apie gintarą. Laikraštis, 
pasiremdamas istoriniais šal
tiniais, nurodo, kad gintaras 
nuo senovės randamas lietu
vių, prūsų ir latvių gyvena
mame Baltijos pajūryje. Lie
tuviai ir latviai davę Balti
jos jūrai savo pavadinimą, 
kuris vartojamas ir kitose 
kalbose. Nors prūsai yra iš
mirę, o jų vardą pasisavino 
svetima tauta, bet lietuviai 
ir latviai pajėgė atsispirti 
spaudimui tiek iš slaviškųjų 
rytų, tiek iš germaniškųjų 
vakarų. Lietuviai ir latviai 
pavertę savo kraštus žaliuo
jančiais laukais ir žydinčiais 
sodais, o taip pat išpuošę sa
vo tėvynę gražiais miestais 
ir didingais uostais.

PASAULIO SĄŽINĖ GYVA

Vytautas Didysiszzz
Parašė SIMAS SUŽIEDĖLIS Ir Jo Darbai

Portugalijos bažnyčios gal
va, kardinolas Cerejoira, ga
nytojiškame laiške į savo 
krašto tikinčiuosius pareiškė, 
kad „krikščioniškoji sąžinė 
nerimsta” dėl priespaudos, 
šiuo metu tebevykdomos Bal
tijos valstybėse ir Lenkijoje.

Lenkų PAT pranešimu, 
Australijos katalikų galva, 
Sydney arkivyskupas Daniel 
Mannix, atsišaukė į J. V. Pre
zidentą Trumaną, prašyda
mas pagelbėti baigti „ap
peasement and humiliation” 
politiką, kuri sėja naujo Pa
saulinio Karo sėklas. Arki
vyskupas pareiškia: „At Yal
ta, the Big Three seemed to 
have forgotten that the war, 
with all its slaughter and de
struction, wasn’t fought to 
enable the Big Three or any 
one of them to dispose as 
they willed of Polish territo
ry or that of any other na
tion, or to overthrow and 
set up Governments without 
any reference to the will of 
the people.” — (LAIC)

~~--------------
Karo bonai yra galingas 

ginklas prieš išorinius ir vi
daus priešus.

(Tęsinys)
Tuo pačiu laiku iš pietų šalies traukė į 

kryžiuočių pasienį lenkų kariuomenė. Jos 
priešakyje jojo taip pat nebejaunas Lenkų 
karalius Jogaila, o paskui jį lingavo 51 
pulkas raitų ir pėsčių karių. Iš jų 37 pulkai 
buvo lenkų ir mozūrų, 5 už Vytauto pini
gus pasamdyti čekų ir 9 rusų. Visi jie bu
vo žymiai mažesni už lietuvių pulkus. Juo
se, kaip spėja, galėjo, būti 15 tūkstančių 
vyrų. Bet lenkai buvo nupratę nuo karo, 
nes daugiau kaip 40 metų nedalyvavo di
desnėse kovose. Jogailos jie buvo surinkti 
daugiausia tik tam kartui. Vis dėlto ir jų 
parama Vytautui buvo labai reikalinga.

Abi šios kariuomenės — lietuvių ir len
kų — birželio 30 dieną atvyko į paskirtą 
vietą nepasivėlavusios. Lietuviai sustojo 
dešiniajame Vislos krante, apie 60 kilo
metrų nuo Varšuvos, o lenkai — kairiaja
me. Per upę Vytauto pastatytu tiltu len
kai persikėlė į lietuvių kraštą. Susidarė 
apie 65 tūkstančiai karių, kurių vyriau
siu vadu buvo Vytautas. Nė valandėlės 
netrukdamas, jis su šia didžiule kariuome
ne tuojau traukė į kryžiuočių žemes ir lie
pos 9 dieną peržengė jų sieną. Savo ka
riuomenę jis vedė tiesiog į kryžiuočių sos
tinę Marijenburgą.

Kryžiuočiai ilgai nieko tikro nežinojo 
apie Vytauto karo planus. Jie manė Vytau
tą juos pulsiant iš žemaičių, kurie yra ar
čiausiai Prūsų, o Jogailą nuo Vislos upės. 
Šiose vietose jie sutelkė didesnius kariuo
menės būrius, sustiprino pilis ir rengėsi 
smarkiai pulti, kai tik įsiverš lietuvių ka
riuomenė. Staiga, paskutinėmis birželio 
dienomis, jie sužinojo, kad Vytautas su sa
vo pulkais žygiuoja visai kitu keliu. Kry
žiuočių vadai nemaža turėjo vargo, kol su
rinko savo karius į Vislos paupį, kad už
kirstų lietuviams kelią. Nusiskubinę prie 
nedidelės upės, į kur artėjo Vytautas, jos 
šlaituose jie užėmė gana patogias vietas. 
Upės krantus sutvirtino dar užtvaromis 
bei grioviais, pristatė sunkių patrankų — 
ir laukė. Jie manė lengvai nugalėsią Vy
tauto karius, kai tie imsią keltis per upę.

Tačiau Vytautas, patyręs priešo spąs
tus, su visa kariuomene pasuko truputį at
gal ir nužygiavo kitu keliu į Marijenburgą. 
Jis keliavo dar dvi dienas niekur niekam 
nepasipriešinant. Trečią dieną priėjo stip
rią kryžiuočių pilį, pastatytą tarp ežerų. 
Lietuvių ir totorių raiteliai ją užpuolė ir 
paėmė. Pilies rūsiuose buvo rasta nemaža 
maisto, matyti, kryžiuočių sukrauto karo 
reikalams. Vytautas paliepė savo kariams 
tuštinti pilies sandėlius ir ilsėtis čia dvi 
dienas: liepos m. 13 ir 14 d. Antrosios die
nos vakarą lietuvius užklupo toks smarkus 
viesulas, taip jis visa naktį dūko ir šėlo, 
jog, rodėsi, sunku bus toliau žygiuoti ir ry
tui išaušus. Tačiau liepos 15 dieną iš ryto 
audra kiek nurimo ir dangus prasiblaivė. 
Galima buvo laukti gražios ir kaitrios die
nos, smagios kelionės. Vytautas liepė tuo
jau išeiti iš paimtosios pilies ir vykti to
liau.

Nužygiavę šešis kilometrus, jie susidūrė 
akis į akį su vokiečių pulkais, kurių mar
gos vėliavos plėvesavo neaukštuose saulės 
nudegintuose kalneliuose. Jie čia keliavo 
per visą audringą naktį ir taip atsidūrė 
lietuvių priešakyje. Lietuvių kariuomenė 
buvo sustabdyta tarp vieno ežero ir di
delio miško. — Žalgirio laukuose. Jogaila 
liepė tuojau pastatyti palapinę ir rengėsi 
klausyti Šv. Mišių, o Vytautas, nenulip
damas nuo žirgo, pradėjo rikiuoti savo 
karius lemiamam mūšiui.

--------c---------

DIDYSIS VYTAUTO LAIMĖJIMAS
Jau dūmai rūksta, dunda žeme, 

Nerimsta juodbėriai žirgai, 
Pats Vytautas žiūri, mūšį lemia — 
Arti kryžiuočių vanagai!

Pr. Vaičaitis

Buvo graži liepos penkioliktoji diena. 
Maloniai, kaip visada, švietė vidurvasario 
saulė, po lietingos nakties garavo įmirkusi 
žemė. Ramiame Prūsų kampelyje, prie 
Griunfeldo ir Tanenbergo sodžių, nepap
rastam mūšiui rikiavosi lietuvių ir kry
žiuočių kariuomenės. Jas skyrė tiktai ne
didelis, apie pusantro kilometro slėnis — 
kovos laukas.

Viename jo šone, neaukštuose kalne
liuose buvo susibūrę Vytauto pulkai. Nuo 
priešų akių juos slėpė jauni miškeliai ir 
tankūs krūmai, kurių pridengti lietuviai 
išsirikiavo į tankias grandines, sudaryda
mi stiprų ir ilgą frontą. Jo viduryje Vy
tautas pastatė smarkiausius savo rūmų 
pulkus ir totorius, kurie greitais arkliais 
galėjo staiga priešą užpulti arba ūmai per
sikelti iš vienos vietos į kitą. Jų užpakaly
je sustatė karingus Smolensko gudus ir

lietuvių pėstininkus, o iš abiejų galų leng
vuosius raitelius. Dešiniajame buvo susta
tyti lietuviai, kairiajame — lenkai. Be to, 
slaptoje vietoje Vytautas paliko atsargai 
kelis stiprius savo pulkus ir čekų šimtines. 
Jie turėjo tuojau stoti į mūšį ten, kur im
tų retėti besikaujančių karių grandinės.

Antrame slėnio šone, tarp dviejų balų 
įstrigusioje aukštumoje, skubiai rikiavosi 
kryžiuočiai ir jų talkininkai — Vakarų 
Europos riteriai. Iš viso jų buvo apie 50 
tūkstančių vyrų — kiek mažiau, negu lie
tuvių. Tačiau visi jie buvo žymūs kariai, 
apsiginklavę nepalyginti geriau už lietu
vius. Nuo galvos iki kojų jie buvo apsi
kaustę geležimis, turėjo geriausius to lai
ko ginklus ir šarvais apdangstytus ar
klius. Gali sakyti, tai buvo tikri „geleži
niai riteriai”, kurie visą savo gyvenimą tik 
karo laukuose ir gyveno. Vyriausias jų va
das, Ulrichas von Jungingenas, taip pat 
buvo reto narsumo ir didelės drąsos vy
ras. Visus savo riterius jis išrikiavo į tris 
grandines: pirmosios dvi turėjo tuojau 
pulti lietuvius, o trečioji, kurią sudarė 16 
pulkų, pasiliko atsargoje, pasislėpusi už 
Griunfeldo kalniukų. x

Pirmąsias dvi kryžiuočių grandines lie
tuviai aiškiai matė: jos stovėjo ant ne
aukštų, retais krūmokšniais apaugusių 
kalnelių. Vidurvasario saulė juos negailes
tingai kepino, nes buvo jau gerokai įdieno
ję. Kryžiuočiai nebūtų kentę tokios saulė
kaitos, kuri spirgino juos per geležinius 
jų šarvus, bet sunkūs jų raiteliai negalėjo 
pulti miškeliuose susispietusių lietuvių. 
Be to, jie nenorėjo palikti savo patogių vie
tų, nes iš dviejų šonų juos gynė sunkiai 
išbrendamos balos. Jie laukė, kad Vytau
tas savo karius išvestų į lygų lauką. Tada 
riteriai, smarkiai leisdamiesi nuo savo kal
vų, galėtų lietuvius gerokai apkulti. Vy
tautas, tai numatydamas, sąmoningai del
sė.

Netekę kantrybės, kryžiuočiai pasiryžo 
patys iškviesti lietuvius į mūšį. Jie atsiun
tė į lietuvių stovyklą du riterius, kurie ne
šė po nuogą kardą. Prisiartinę prie Vytau
to ir Jogailos, įteikė jiems tuos kardus ir 
pasakę: „Mūsų garbingas vadas siunčia 
juos šviesiajam karaliui Jogailai ir Vy
tautui, kad turėtų viešpačiai kuo gintis. 
Tad nesislapstykite daugiau giriose ir sto
kite į atvirą kovą. Jei bus maža vietos, 
mūsų vadas sutinka kiek pasitraukti.” Vy
tautas ir Jogaila į tai atsakę: „Kardus 
mielai priimame, nes kiekvienas ginklas 
kare yra reikalingas. Bet mums nuostabu, 
kad kryžiuočiai taip lengvai atiduoda sa
vo ginklus. Pasistengsime atimti iš jų ir 
tuos, kurie jiems dar yra likę”. Pasiunti
nius Vytautas suėmė. Tada priešai pradė
jo jau judėti, pasiryžę smogti lietuviams 
pirmą smūgį.

Jogaila pasitraukė į slaptą vietą, iš ku
rios viską galėjo matyti. Vytautas pasky
rė jam pačius geruosius savo vyrus, kurie 
turėjo jį saugoti ir, ištikus nelaimei, su 
juo bėgti. Pats kaip žaibas nuskrido į ka
riuomenės eiles, niekieno nesaugojamas. 
Jis buvo visos kariuomenės siela, vyriau
sias jos vadas, be kurio ji negalėjo palikti 
nė valandėlės. Greičiausiu žirgu jis lakstė 
iš vieno grandinės galo į antrą, duodamas 
paskutinius įsakymus. Kai "tik vokiečiai 
pasijudino, suaidėjo į mūšį šaukią karo tri
mitai.

Juos išgirdę, priešakyje stovėjusieji lie
tuvių raiteliai ir totoriai, it viesulas, iš
skrido iš miško ir susirėmė su stipriu prie
šu. Kryžiuočių pusėje tuojau sugriaudė ke
li patrankų šūviai, šviesdami į lietuvius 
didelius akmenis. Bet nuo jų tik krūptelė
jo raitelių žirgai. Baisesni už tuos šūvius 
buvo geležiniai kryžiuočių riteriai: patys 
stiprieji ir narsieji ėmė spausti lietuvius 
kiek tik įmanydami. Ties lietuvių fronto 
viduriu užvirė kruvina kova. Kardai, kir
viai ir ietys lūžo ir trupėjo į karių krūti
nes, mirštamai žalodami vienus ir antrus. 
Menkiau apsišarvavę lietuviai mūšio pra
džioje pasitraukė kelias varsnas atgal. Bet 
iš miško tuojau išlindo kairysis lietuvių 
sparnas ir naujomis jėgomis puolė kryžiuo
čius. Bijodami, kad jų neapsuptų, kryžiuo
čiai turėjo savo grandines labiau ištiesti 
ir papildyti naujais kariais. Kaikurie jų 
pulkai pasitraukė iš vidurio ir susigrūmė 
su kairiuoju lietuvių sparnu. Kova dabar 
užvirė dar nuožmiau, žuvusiųjų ir sužeis
tųjų skaičius didėjo vienoje ir antroje pu
sėje.

Tiktai praslinkus porai valandų ir pasi
girdus smarkiam trimitui, patys smarkie
ji lietuvių ir totorių raiteliai smuko į de
šinį šoną ir kiek galėdami pasileido bėgti 
iš kovos lauko. Geriausi kryžiuočių riteriai 
šuoliu juos nusivijo.

(Bus daugiau) .
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IŠTIKIMYBES GALIA

kių ir keliaujant palinksmin
ti karių.

Joms vadovauja p. E. Sla- 
vinaitė. šokių moko p. Anta
navičienė iš New Yorko.Philadelphijos Žinios

.W.'iVAY.V.Y.W.WiW.Y.V.Y.Y/.Y.VAVAWAY.V.V'.V.V.

DVIGUBOS IŠKILMES MŪSŲ MIESTE
Karo Pergalės šventė ir Lietuvos Steigiamojo Seimo 

25 Metų Minėjimas

Gegužės 20 dieną šv. Jurgio Parapijos salėj įvyksta 
tikrai didelis lietuvių parengimas su labai gražia ir turi
ninga programa:

1. Bus ALT Delegatas iš San Francisco Konferencijos 
pranešti vėliausių žinių apie Lietuvą. Ką tik tie de
legatai sugrįžo iš Konferencijos.

2. Meninę programą išpildys artistė Ona Skeveriūtė iš 
Chicagos, III. Ji yra solistė operetėj „Oklahoma”, da
bar Forrest teatre. Pirmą kartą Philadelphijoj.

3. Šoks „Vaidilutės”, šokėjų grupė, kuri atsižymėjo 
dideliuose parengimuose, New Yorke, Valley Forge 
Ligoninėj, Trenton, N. J. ir visoj Philadelphijoj.

4. „Dainos” choras pagražins programą.
5. Po minėjimo bus šokiai, taipgi gėrimų ir užkandžių.

Kun. Dr. V. Martusevičius, vietos klebonas ir ALT vi
cepirmininkas, mielai kviečia visus lietuvius gausiai daly
vauti tame svarbiame parengime, kurs bus mūsų lietuviškų 
troškimų ir laimėjimų pareiškimas.

Kaip sužinota, į šį parengimą susirinks daug žmonių. 
Visi nori tinkamai atžymėti Amerikos pergalę Europoje. 
Visi nori laimėti Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę. Vi
si atsilankykime.

ji ištikimai kiekvieną dieną 
rašo laišką ir taip pasišneka 
su savo vyru.

Nors ir kiek apsiprato gy
venti be vyro per metus, ta
čiau laiškais palaiko vieny
bę ir meilę savo vyrui.

Jų dukrelė taipgi laukia tė
vuko pargrįžtant, kuri ir jau 
pavaikščioja ir šnekėti mė
gina, kad galėtų pasveikinti 
sugrįžtantį savo tėvą.

Šalia laiškų kiekvieną die
ną ji dar kiekvieną savaitę 
siunčia po siuntinį.. O jūri
ninkams siuntiniai labai rei
kalingi, nors juos gauna ir 
vėlokai, bet kai gauna, tai 
tikrai gyvena su savo drau
gais.

ATŽYMĖTAS VYTIS

MOTINOS DIENOJE

Laiškai, telegramos, siun
tiniai, paveikslai, gėlės, atvi-

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadienj 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m.

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

Pliiladelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salS. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktj
WWWWWWV

rutės, gražūs žodžiai, maldos, 
linkėjimai, šeimos sueigos, 
atsidūsėjimai buvo Motinos 
Dienos vyriausi reiškiniai. 
Visuose namuose buvo jau
čiama Motinos Dienos atitin
kama dvasia. Namuose esan
tieji vaikai karščiau sveikino 
savo motinas, reikšdami ge
riausių linkėjimų. Kariai iš 
kariuomenės su didžiu karš
čiu sveikino savo motinas, 
nes jie gal geriau suprato, ką 
reiškia turėti savo motiną ir 
ką reiškia gyventi be jos mo
tiniškos globos.

Kuriem likimas lėmė ne
tekti motinos, tie maldoje 
paskendę ar kapinėse prie 
kapo sodino savo meilės ir 
ilgesio gėles. Gal nelaimin
giausi jautėsi tie, kurie ir ži
note nežino, ar jų motinos 
dar gyvos, ar mirusios, ir 
kaip jos pergyveno tą baisų 
karą, gal kur ištrėmime.

O nemaža lietuvių taip pra
leido Motinos dieną be žinios 
apie savo motinų tikrą liki
mą. Jie tik maldose ir atsidū
sėjimais galėjo atjausti savo 
motinos ir tik tuo būdu pa
siųsti jums savo motiniškus 
sveikinimus.

Motinų džiaugsmui moti
nos diena yra paguodos ir 
vilties bei laimės valandėlė.

Vytis Antanas Rimgaila, 
318 Wharton St., kurs jau 
antri metai dalyvauja karo 
lauke, šiomis dienomis gavo 
diplomą, nes užbaigė kores
pondencijos Institutą. Tai 
pirmas karys iš visos jų da
lies. Todėl jį pasveikino visi 
draugai ir viršininkai, įteik
dami pažymėjimą.

Visi vyčiai draugai ir drau
gės sveikina savo draugą 
pasisekimu.

SIRGO MOKINIAI

su

Šv. Kazimiero parapijos 
mokinys Ričardas Kolojeys- 
kis, 1305 E. Moyamensing 
Avė., buvo susirgęs. Pagul
dytas Šv. Agnietės ligoninėj. 
Bet po kelių dienų gerokai 
jautėsi ir pasveiko.

Petras Kairaitis keletą die
nų sirginėjo namie ir vėl pa
sveiko.

LAIMĖJO STIPENDIJĄ

Edwardas Broskis, 1423 S. 
Philip St., laikė konkurso eg
zaminus La Salle High 
School stipendijai gauti. Kon
kurse dalyvavo net 1,500 mo
kinių.

Ir mūsų lietuviukas laimė
jo pirmąją stipendiją. Dabar 
jis galės lankyti tą mokyklą 
ir taip geriau prisiruošti uni
versiteto studijoms. O juk 
taip reikia lietuvių mokytų 
žmonių.

ŠOKĖJŲ VAKARAS

KIEKVIENĄ DIENĄ 
LAIŠKAS KARIUI

P. Burokienė, 312 Earp St., 
jau metai nematė savo vyro 
jūreivio Mikolo Buroko, bet

Lietuvaičių „Vaidelyčių” 
tautiškųjų šokių grupė gegu
žės 19 dieną Lietuvių muzi
kalinėj salėj rengia savo va
karą, kad padengtų išlaidas, 
kurios susidaro mokantis šo-

Vincas Krėvė

Skerdžius
(Tęsinys)

— Ko dar man gėdytis. Nugriaus kada vėjas ant 
tvartų, gyvulius dar sukoneveiks.

— Nugriaus, nugriaus! Klausykit tik jūs, žmonės! 
Amžius liepa stovėjo, o dabai' “nugriaus”. Alaus tu 
apsigėrei, žmonele! — plėšojasi Lapinas. — Nukirsti 
tokį medį, vis tiek, kaip žmogų užmušti!

— Ot, imsiu ir nukirsiu! — ūmai prakalbėjo Grainis:
— mano liepa, kas man užgins? Noriu — kertu, noriu
— ne.

— Tavo liepa! Ar tu ją sodinai, kad ji tavo, ar tu 
ją auginai, kad kirsti nori? Ar gal ji tau vienam 
švokščia ir gražuojasi? Kad tavo lauke auga, tai jau 
ir tavo! Dievulio ji ir mažų paukštelių, ne tavo!

Suširdęs atstūmė skobnes ir pasikėlė nuo uslano.
— Štai, seni, nukirs Grainis liepą, — juokėsi vyrai, 

kirkindami jį: — priseis tau mirti veikiau, nei rengiesi.
— Mano liepa ir nukirsiu. Rytoj nukirsiu! Ot pama

tysiu, ar užgins man kas! — įsispyręs net rėkė Grainis.
— Ne tavo, nenukirsi! Rankos nudžius, kojas sau 

palaužysi. Kas tau liepa, girioje pušelė, ar kas? Kros
ny gal malka deginsi? Ek, ir žmonės gi nūnai! Senovėj 
žmonės, kaip galėdami, sodino medžius aplink namus, 
sodžiuose, kaip giriose, švokštė šlamėjo, visokių paukš
čių pilna buvo, o dabar koks ten smurglius, let nuo 
žemės nuaugęs, šūkaloja: “nukirsiu, nukirsiu!” — šai
pydamas rėkė Lapinas. — “Mano liepa!” Pamėgintum 
tu senovėj taip kalbėti! Ištiestų tave ant grandymo, 
įpiltų tau kapą, tai žinotum!

Gegužės 20 d. šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioj, su
mos metu, įvyksta sutuoktu
vės sunkiai buvusio sužeisto 
kario Stanislovo Leckaus, 
3017 S. 2nd St. su p. Ona Ze- 
delyte, 2840 Winton St.

Nors jaunuolis neteko vie
nos kojos, bet jo sužadėtinė 
nepasitraukė ir sutiko drau
ge gyventi ir dar daugiau pa
siaukoti šeimos laimingam 
gyvenimui. Pagirtina, kad iš
laikoma ištikimybė. .

Juozas Rimas (Švagždis) 
susituokė su Olese Zaleckai- 
te, 4141 Robinson Ave. Vedy
bos įvyko gegužės 12 dieną 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj.

SERGA

Vincas Stankaitis, 331 
tan St., neseniai sunkiai 
sirgo ir dabar gydosi General 
Hospital. Ligonis šiek tiek 
geriau jaučiasi. Vincentas 
buvo nuolatinis parapijos 
darbininkas visuose parengi
muose ir bažnyčioj uoliausias 
pagelbininkas. Užjaučia 
jį ligoje ir linki greitai 
sveikti.

Veronika Rupšienė,
Reed St., serga namuose. Ji 
yra silpnos sveikatos, ilgesnį 
laiką ir dažnai sirguliuoja. 
Bet jos dukrelės rūpinasi sa
vo mamyte.

Ti- 
su-

visi
pa-

323

Pranešta, kad jau pasiža
dėta ir išpirkta šiai paskolai 
apie 200,000.00 vertės karo 
bonų. Mat, karo bonų parduo
ta per Liberty Federal Sa
vings and Loan Association 
bankietą balandžio 29 dieną. 
Pati draugija pirko už $100,- 
000.00, o pavieniai asmenys 
už apie 50,000.00.

2. Komitetas rimtai svars
tė ir lietuvių gelbėjimo reika
lus ir padarė atitinkamus nu
tarimus, kurie bus vykdomi 
greičiausiu laiku. Drabužių 
rinkimo vajus aptartas ir 
priimtas atitinkamas planas.

3. Komitetas nutarė remti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
rengiamą Lietuvos Steigia
mojo Seimo sukaktį ir Lietu
vių Victory susirinkimą, kurs 
įvyksta gegužės 20 dieną, šv. 
Jurgio parapijos salėj. Komi
tetas įsigijo savo laiškų po
pierius su visų komiteto 
draugijų vardais. Tai bus 
gražus parodymas, kiek tas 
komitetas atstovauja ir kaip 
plačiai jis yra žinomas.

Amerikos Lietuvių Taryba 
rengia Lietuvos Steigiamojo 
Seimo minėjimą su plačia 
programa, lietuviškomis dai
nomis. Susirinkimo metu bus 
padarytas labai svarbus pa
reiškimas Lietuvių ir Lietu
vos reikalais. Svarbiems dar
bams atlikti Philadelphijos 
lietuvių tarpe eina rinkliava. 
Kai kurie aukoja labai gau
siai. Jie žino, kad mūsų fi
nansinė parama yra reikalin
ga. ALT. turi ir kitų suma
nymų, kurie bus vykdomi ar
timoj ateityj.

BENDRI PUSRYČIAI

KĄ LIETUVIAI VEIKIA

Šiuo skyreliu norėtumėm 
nuolat painformuoti, ką nau
dinga daro Philadelphijos ir 
lietuvių visuomenė. Todėl vi
si kultūros, meno, labdary
bės, lietuvybės ir kiti geri 
darbai turėtų būti užrašyti. 
Jei kokios organizacijos ką 
gero daro ar rengiasi daryti, 
tai prašome pranešti Phila
delphijos žinioms „Ameriko
je”.

Karo Pergalės ir Raudono
jo Kryžiaus Komitetas savo 
susirinkime gegužės 9 dieną 
atliko tikrai gražių darbų:

Sudarytas 7 Karo pasko
los bonų vajaus planas. Pa
gal tą planą visas miestas ir 
apylinkė turės Karo bonų va
jus. Pietinėj Philadelphijoj 
toks vajus jau atliktas ba
landžio 29 d. Gegužės 27 die
ną numatytas vajus daryti 
Lietuvių muzikalinėj salėj. 
Birželio 10 dieną šv. Andrie
jaus parapijoj. Tokie vajai 
bus padaryti Pt. Breeze klu
bo, Chester Pa., Canden, N. 
J. ir West Philadelphijoj Al
kos klubo.

Moterų Sąjunga kiekvie
nais metais mini Motinos Die
ną. šiemet taipgi turėjo ben
dras pamaldas, bendrą Ko
muniją ir pusryčius parapi
jos salėj. Gražus būrelis su
sirinko dalyvauti savo meti
nėj šventėj.

VYČIAI ATOSTOGOSE

Motinos Dienos proga trys 
vyčiai kariai: Jonas Valavi
čius, Albertas Rinius ir Juo
zas Pakštis buvo parvykę 
savo motinų pasveikinti. Vi
si atrodo laimingi ir paten
kinti, kad galėjo apsilankyti 
namie.

Jonas Valavičius tik pirmą 
sykį parvyko iš savo karinio 
gyvenimo.

DIENA PHILADEL
PHIJOJ

Gegužės 7 dieną jau gir
dėjosi pergalės balsai Phila
delphijoj. Bet Philadelphijie- 
čiai daug ramiau tai sutiko 
ir visai mažai džiaugėsi tą 
dieną, nes laukė tikro pra
nešimo, kuris įvyko gegužės 
8 dieną, 9 vai.

Gegužės-May 18, r __ ~

įlNIOS
LIETUVIŲ RADIJO VALANDŲ^--------f

s Sukaktis

KORESPOND!
Rochester, N. 1

— Ot, nukirsiu ir gana! Mano liepa ir baigta. Kad 
ne šventė, dabar nueičiau ir nukirsčiau.

— Tfu! — spiovė Lapinas ir, paėmęs nuo suolo bo
tagą, trimitą ir kepurę, nė neatsisveikinęs, išėjo iš 
trobos.

Vyrai juokėsi, matydami tat. Jie visi manė, kad 
Grainis tik kirkino Lapiną, bet kirsti liepos nė manyti 
nemano.

Saulė pasikopėjo aukščiau, j vidudangę. Laukuose 
jau gerai kaitina, bet girioje nieko: čia visą dieną vė
su. Tik mato senas skerdžius, kad varmų daugiau ir 
daugiau sukasi aplink gyvulius, o musės net jam pa
čiam burnon, nosin lenda. Karvės salina, kad vis kur 
unksnėn, po egle.

Stojosi Lapinas lygumėlėj ir žiūri j savo šešėlį, ai' 
didesnis jisai, nei jo žingsnis ar ne. Užbriežė lazdos ga
lu, kur baigėsi jo šešėlis, ir žengė. Nužengė toliau nei 
užbriežta buvo.

— Na, vaikeliai, leiskit namo gyvulius.
Piemenys to tik ir laukė. Užsiėmę visą kaimenę, 

pliauškina botagais, bruka gyvulius, kaip galėdami.
— Nevykit, nevykit. Ne bažnyčion einate, skubinti 

nereikia.
Bet piemenys mažai jo klauso. Vienas jų dūzgia, 

kaip varmas: biz-biz; kiti išgirdę uždūzgė taipogi vi
sokiais balsais. Karvės klausė, klausė ir, papūtusios 
uodegas, nudūmė bėgomis; o kuri buvo ramesnė, bėg
ti nenorėjo, toji ir botagų per šoną gavo.

Linksma visiems. Medžiai nesiūbuoja, neūžia; saulė 
kaitina, tik paukštukai tai ten, tai čia užtraukia, su
čiulba ir vėl nustoja staiga, lyg nukerta.

Vai, gražu, gera ir linksma Dievo pasauly, o dar 
girioje!..

Aukojusių vardai 

Lietuvos gynimo rei 
aukojo: po 20 dol. F. t 
lis ir A. Širvinskai; 10 < 
J. Kraivaitis; po $5.00 
Beganskas, S. Gėry; po 
— J. Daugilis, J. Čep: 
Saunoras; po 1.00 — 
kas, Ch. Thon, J. Joks 
Kriaučiūnas, J. Spurg 
viso 71.00. Pirmiau su 
buvo 662.28. tad dab< 
733.28.

Gerb. Rochesterio 
viai! Dar atidaryki! sa 
dis ir užbaikit 1,000 d( 
tą! Juk matome, kas ] 
rą ir po karo dėjosi si 
viengenčiais. Vokietijc 
rinės kančios jau pa: 

stoty f įdino, ir dainavo, ir de- bet badavimas nema 
kas Rusijos ribose 

galei pažymėti. Relig: ‘ginimo kalbas sakė sunku ir įsivaizduoti, 
erramns dvasia hiiv? ninVočio Inin T Ear- gį Rusijos Valdžia kite 

darbininkams ir jų vy 
)ėms ne tik neleidžia 
tvarkytis, bet nori į p 
pasaulį ko greičiausi 
nusiųsti, tad dabar la 
daryti ir širdis, ir 
ausis ir pakrapštyti 
nes be pinigų nieko, 
negalima!

Kam brangi Lieti 
minga ateitis, dabar 
kim ir su aukom ir e 
Nes nepriklausoma 
dabar, ar niekados.

Ant

Sekmadienį, Biržclio-June 3 d., į^t^V4LXR1EXL i 

joties minėjimo vaka- • 
J^darė sveikinimo žo-

Susisiekimas Troleycar ligi City Line įjpnn.A.Kvytienė. Mal 
J • "įkalbėjo dvasios vadas!

BUS SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ j^esis. Programos : 
Rengiasi dalyvauti svečių iš įvairių mieštu oju buvo kun. J. Balkū- 

Radijo Pikniko Rengėjas p. Antanas Da> , Visminuiakompa- 
mielai kviečia visų dalyvauti šiame Piknike. . w Augustinaiti 

papkevičiūtė daina- 
damųjų paveikslų y duetą ū solo. Ei. Ne- 
Keli gatvių blokai u įįskaitė, pati sau akompa- 
žmonėmis. Visi lat.M Padainav0 .J, 
daugiau žinių. Visi la kusia įvairumo šukele 
naujų išlaisvinimų iš metės M. Tamasauskie- 
vės. ujjLNorkevičienė — jos

Visos radijo 
ypatingą programą

gramos dvasia buv? ‘ p Lekešis, kun. J. Kar- 
gražiai pravesta. Iš š’ kun. Ed. Nedzins- 
bažnyčios daug minuč pirm. St. Suba-
pavesta taikos balsui’^ y. Valantiejienė

Miesto galva — nŲ-į pirmųjų kuopos or- 
savo kalboje išreiški 35 kp.
tį džiaugsmą. Jis nori Brangaitienė, soda- 
laisvės varpas visiem,^ M} zembrauskai. 
betų. Jis sake, kad*n0sSodalicij0spirm. 
daugiau aar reikia . ...•/„ kad būtu visiška petW ** 1
laimėjimas. 'jUiMim Rožančiaus

J tjjncepinn. Pr. Ranckie-
VEIKLI DRAUGlWaus vieepirm.

---------- įekevičienė, A. Busokiene, 
Gyvojo Rožančiaus <į. 0. Petrulienė, R. Ne- 

ja savo susirinkime ižd. 0. Bagočiū- 
6 dieną nutarė paausį,B.Laučka (Federa- 
serų Kazimieriečių Lį .Amerikos” vardu). 
$15.00. Per visą mėnį^ dovanos: pirm. A. 
tarta melstis už dr^fa. sekr. 0. Os- 
mirusias nares: M*^ (dabarserga), piot 
Biržietienę ir Oną A . Q petni]ieDei V. Va.

Draugija] pirminį^ 
p. E Vitkuniene. Si 
ja labai gražiai

KATALIKE MOTI®*,e'į8'.” ,aka”C' 
______  2, bet ir jubiliejiniu pyragu 

Šiemet „Katalike jf-tortu, kurį drauge su gė- 
išrinkta Mrs. Louis B/hė kuopai aukojo V. Va- 
rer iš Philadelphia, Tiriejienė.
10 vaikų yra tikybini1 Kiriįona ir Jonas čižaus- 
šaukime: 7 sūnūs (5 %lmtėsveikinimo tele- 
litų kunigai, 2 domin.4^
o 3 dukterys — dom1’ ^ užbaigos kalbą 
nės vienuolės. į]e|). fon. j. Balkū-

•8. Vakarienė praėjo labai

TORRESDALE PARK

Kai Prezidentas viešai pa
skelbė, tai pasigirdo sirenos 
ir bažnyčių varpai, kurie 
skambino pusę valandos. 
Bažnyčion skubėjo būriai 
žmonių. Visi savo karštomis 
maldomis ir garsiomis gies
mėmis reiškė savo džiaugsmą 
ir padėką už dalinę pergalę.

Po to tuoj prasidėjo para
dai, kurie užpylė miesto vi
durį. Nežiūrint lietaus, gat
vėse maršavo jaunimas. 12 
vai. buvo celebravimas iš In
dependence salės, kur daug 
sužeistų karių iš ligoninės 
dalyvavo kaip svečiai.

Marinų orkestras grojo iš
kilmingai Amerikos himną. 
Minia žmonių, netilpę į salę, 
su lietsargiais prisidėję klau
sėsi programos lauke. Visuo
se buvo matyti džiaugsmas, 
susipynęs su susirūpinimu ir 
viltimi visiškai pergalei.

Prelatas McCormick atkal
bėjo maldą katalikų vardu, 
melsdamas tikros ir didžios 
taikos visam pasauliui. Jis 
maldavo, kad būtų krikščio
niška’meilė ir teisingumas. 
Kalbėtojai aiškino tą reikš
mę, kurią atnešė paskelbta 
taika. Jie griežtai pareiškė, 
kad visi pasaulio tironai su
silauks to paties likimo, kaip 
ir Hitleris, kurs įvarė visą 
šalį ir pats save į pražūtį. Vi
si išreiškė apgailestavimą 
dėl žuvusių karių ir laukė vi
suotinos pergalės. Visi 
reiškė viltį į Dievą.

Mieste buvo uždaryta 
kyklos, pasilinksminimo 
kurios vietos, nors veikė

Paterson, ?

pa-

mo
kai 
ju-

> Tegyvuoja sąjungiečių 30
Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS 
i -------

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

‘ Dmskaitė, mokytoja,
Chicagoj. Turi brolį

I
Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, yįį- ^ps
®__________________ _ _____ _______ : taviems, Jonas.

: feviootė, Nastė. Pa- 
po vyra nežinoma.

, ta, Antanas, kilęs iš

*
Išėjo gyvuliai iš miško, pamate juos kiaulininkai ir 

paleido kiaules namo.
— Udžiu namo, udžiu džiu namo-o! — Rėkia jie, 

kiek galėdami. Kiaulės atsiminė, kad namie jų laukia 
loviai, pilni gardžios, minkštos žolės, pasileido namo, 
kaip ribuoliai, o paskui jų ir avys, nors jos tai ir nieko 
nelaukė. Avis kvaila, mato, bėga kiaulės, ir ji bėga, 
nors pati nežino, ko.

Paleidę kiaules namo, susėdo piemenys ant kalnelio 
pas balą ir laukia kitų, kur atgena gyvulius; supuolė 
karvės balon ir geria; kita įėjo net lig pilvo. Atsigėrė, 
ir kitaip atrodo: ir pilnesnė ir riebesnė.

Štai ir tie, kur miške gyvulius ganė, “stotkinikai”. 
Vienas jų tęsia kelias vantas ant pečių, kitas šluotą, 
trečias — skujinę, kaip kupstą.

Bet ne jie tai rišo ir ne jų tai, tik skerdžiaus.
Štai ir sodžius.
— Teta, a teta! — šaukia Lapinas. — Aš tau trukt- 

žolių parnešiau.
Dar jauna moteriškaitė, bet jau suliegusi, išėjo iš 

vartų. Lapinas traukia iš sijono kišenės šaknis ir pila 
jai rieškučiosna.

— Turėk prijuostę, žmonele, rieškučiomis ne apimsi; 
aš tau čia daugel prikasiau, kad ilgam tektų.

Toji atstatė prijuostę; skerdžius išdėjo visa ir kišenę 
išvertė.

— Kad tave Dievulis apdovanotų, dėdule. Aš jau 
nežinau, kaip tau dėkoti. Aš pati, matai, nepažįstu.

— Nėra už ką, žmonele. Ar tai sunku; tik kad svei
katom

— Gindamas užeik, dėdule, aš tau nors sūrio kąsnelį 
laukan duosiu.

— Gerai, užeisiu, užeisiu, žmonele, kodėl ne! — žada 
Lapinas ir gena toliau.

----------- - ' Miskaliūnaitės, Pranutė ir
— Motien, a Motien! — šaukia kitą moterišką nfr.

eina per kiemą į tvartus su melžtuve rankoj: —
tu prašei skujinės? .

...... . . . ... . takas, Edvardas, gyr-
— As, širdele, as. Tik ražai senos liko. ■
— Taigi, moterele. Aš tau nūnai surišau tokF^^

visai vasarai užteks. Kaip kupstas. ... .. .
-r . . , + . .. A_._ , , taoskiene, Aeronika,

— Vai kad tau Dievulis sveikateles duotų! Gyven0
koja moterėlė, eidama į vartus: — jau aš tau,
gerą ragaiši iškepsiu. - O tai visai jau bėda bu 
kalbėjo moteriške, imdama is skerdžiaus rankijjU 7 7^. .
jinę: - šluoji šluoji, ir pusė anglių krosny liekt*^“.®!“^6- 
ni ražai tik. O gal vyrų prisiprašysi! '^?*. *■* '

— Ką jūs darytumėt, kad seno Lapino netektu
— Užeik, dėdule, gindamas, aš tau nors kiat Hhnskaite Katre, pavar-

duonkrepšelin įdėsiu. Tik užeik! po vyru nežinoma
— Gerai, gerai, tetule, užeisiu. Kodėl neužeil,
Eina skerdžius toliau vidugatve. Apipuolė jį i'. 'lškėliij vaisė., Marijampo- 

pusių vaikai, kaip musės. *ųskr.
— Dėdule, ar parnešei man aukšliuką? — i Ieškomieji arba apie juos

vienas. .' Otieji prašomi skubiai
— Man dūdelę? — šaukia kitas. ,'tsiiepįį
— Ar nudrožei man rėknę? — lenda trečias. (^1^ General of 
Skerdžius vienam kiša aukšliuką, kitam rėkni Lithuania

čiam margintą lazdelę, o tam vėl dūdelę. U West 82nd Street
— Tik žiūrėkit, kad man pavogtumėte iš tėvo York 24, New York

šio tituno; o tu, — atsigrįžęs į mažesnį, kuriank^
lazdelę: — nors dešimtį degtukų; ne, tai atimsiu 
dą ir atiduosiu Jonukui; jisai man visą saują < Consulate of Uthnania 
degtukų. Atneši, Jonuk? ‘ 30 North La Salle St

— Atnešiu, — juokiasi Jonukas, o akutės net Chicago 2, Illinois 
tik parnešk man tokią, kad išlenktą dar.

(Bus daugiau)

Laivyno vado 1:

Bieliūnai gavo te 
apie savo žuvusį sū 
ną:

„Dear Mr. & Mrs. E
I wish to expres 

the heartfelt symp 
ithe officers and 
command in the los 
son, Anthony, who 
in action March 27

Tony as your 
known to his shipi 
one of our most 
machinist and bes 
ficers. As a mem 
engineering gang 
spected for his 
and his leadershi 
duct in daily rout 
as in battle alwa 
to the highest ti 
he naval service 
of the „Black 
ong remember -

There is truly 
can be said to ( 
at a time like tl 
may be of assist 
in any way, pleas 
May I assure yo 
of my sinceres 
and that of the 
men in this shi]

Very sincen
W. W.

Commander

Bridgepoi

' b diagku bonų ISpirk- 
bi tuo greičiau liliv* -*

Motinų Dienos 
vyko labai gra: 
ir solistai išpil 
viškų dainų. (3 
dainavo: Radv 
sutės Šulinskai 
Pakeltis. j 
Šumskytė, Di 
liauskaitė, Bri 

i kaitis, L Ribt 
į kas, Fr. Cesik 

piegaitė smuil 
veikalėlius. Pi 
kai patiko. Žir 
ti daug daugi 
dovavo A. St

Daug pasid 
kis, A. Klim 
čius, Lučinski 
tikrai verti p 
sada pirmutii 
bą, ar tai būt 
ras, ar para 
dalyvavo «-
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LIETUVIŲ RADIJO ij——---------------

victory pioETOS ŽINIOS
Sekmadienį, Biraelio-|i®~7"T “JT 

u Sąjungos 30 Kuopos SukaktisTORRESDALEpf iJ  1
Susisiekimas Troleycar kuopa

* minėjo savo gy-
BUS SKANIŲ VALGIŲHįij metų sukaktį. 

„ ..j. « .. .. gta 1920 m. bir-Rengiasi dalyvauta mR.^pethe Atsimai- 
Radijo Pikniko Rengėjas prijos salėje. Pra

naičiai kviečia visų dalyvauti sia^ašė 19 narių. Pir- 
bą sudarė ‘'pirm. 

----- <tė, vicepirm. S. 
damąją ut. rašt. A. Bru- 
Kelijfc. rašt. V. Valan- 
žmoDėį. u- Martišiūnie- 
daugiaiį 
nauji) i^yno 24 kuopos 

narės: V. Valan- 
VisosjMartišiūnienė, A.

ypatingi; A. Svirmickienė. 
galapaęir R. Nedzinskie- 
gramosj
glares ėjo per na< 

aza^£ildamos moteris ir 
^įtšytis Moterų Są- 

^Jsužilgo 30 kuopa 
aav°į 60 narių. 1929 
M daaęi anįzuotas jauna_ 
lawis.
betų. į 
daugiais kuopa minėjo 
kad plakti. Apreiškimo 
laimėjisčioje užprašytos 

_.r visos narės ėjo 
Unijos. Vakare lie

ju klubo sdlėje
Gyroįjankietas.

ja™skUOpa minėjo 15 
6 dieninį su gv> Mišiomis 

“toje Maspeth par.
$15.00.lt Turėjo bendrus 
tarta sZabielskių salėje, 
minsi'j i enė buvo pakel- 
Biriiefeiare.

F Eitus kuopa pergy- 
iah^ų laikų- Ne sykį 

, J ^markios audros. 
, "o, ji viską pergy-

■ nepalaužta. Mot. 
puvusios ir dabar- 

išrmfe^’os’ energingos,
• ttier 25 metus kuo-■ rer is Pt , -. . , .

. J°s dažnai
/ reikalus ir sku- 
aaU^.i didelius darbus 

“/Bažnyčiai. Nepa-
0 savo lietuviškos

■ nes v®

SUKAKTIES VAKARIENĖ

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Rochester, N. Y Širdingas dėkui chorui 
gražų pasidarbavimą.

už

Chicago, Ill ir savo prisidėjimu karui lai- čios ir tautos mylėtojas kun. 
mėti.

Kai Prezidentas viešai pa
skelbė, tai pasigirdo sirenos 
ir bažnyčių varpai, kurie 
skambino pusę valandos. 
Bažnyčion skubėjo būriai 
žmonių. Visi savo karštomis 
maldomis ir garsiomis gies
mėmis reiškė savo džiaugsmą 
ir padėką už dalinę pergalę.

Po to tuoj prasidėjo para
dai, kurie užpylė miesto vi
durį. Nežiūrint lietaus, gat
vėse maršavo jaunimas. 12 
vai. buvo celebravimas iš In
dependence salės, kur daug 
sužeistų karių iš ligoninės 
dalyvavo kaip svečiai.

Marinų orkestras grojo iš
kilmingai Amerikos himną. 
Minia žmonių, netilpę į salę, 
su lietsargiais prisidėję klau
sėsi programos lauke. Visuo
se buvo matyti džiaugsmas, 
susipynęs su susirūpinimu ir 
viltimi visiškai pergalei.

Prelatas McCormick atkal
bėjo maldą katalikų vardu, 
melsdamas tikros ir didžios 
taikos visam pasauliui. Jis 
maldavo, kad būtų krikščio
niška "meilė ir teisingumas. 
Kalbėtojai aiškino tą reikš
mę, kurią atnešė paskelbta 
taika. Jie griežtai pareiškė, 
kad visi pasaulio tironai su
silauks to paties likimo, kaip 
ir Hitleris, kurs įvarė visą 
šalį ir pats save į pražūtį. Vi
si išreiškė apgailestavimą 
dėl žuvusių karių ir laukė vi
suotinos pergalės. Visi pa
reiškė viltį į Dievą.

Mieste buvo uždaryta mo
kyklos, pasilinksminimo kai 
kurios vietos, nors veikė ju-

henoje kasmet uz- 
'ei. Ste 3208 Mišias, eina ben-

tai Tirt Komunijos, turi JONAS DAlWisrycius, pagerbia 
, , _ į kuopos nares. Su-

LietllVlS Graborius•l»lJ.rtingas, lanko li- 
ydi mirusias, už 

1025 MT. VERNON ST., PHHU^elą užprašo trejas

Sukakties minėjimo vaka
rienę atidarė sveikinimo žo
džiu pirm. A. Kivytienė. Mal
dą sukalbėjo dvasios vadas 
kun. P. Lekešis. Programos 
vedėju buvo kun. J. Balkū- 
nas.

Varg. A. Visminui akompa
nuojant, Mar. Augustinaitė 
ir Mar. Dapkevičiūtė daina
vo ir duetą ir solo. EI. Ne- 
dzinskaitė, pati sau akompa
nuodama, padainavo solo. 
Daugiausia įvairumo sukėlė 
sąjungietės M. Tamašauskie
nė ir M. Norkevičienė — jos 
ir vaidino, ir dainavo, ir de
klamavo.

Sveikinimo kalbas sakė 
kun. P. Lekešis, kun. J. Kar- 
tavičius, kun. Ed. Nedzins
kas, apskr. pirm. St. Suba- 
tienė, grab. V. Valantiejienė 
(ji viena pirmųjų kuopos or
ganizatorių), M. S-gos 35 kp. 
pirm. M. Brangaitienė, soda- 
liečių pirm. J. Zembrauskai- 
tė, Šv. Onos Sodalicijos pirm. 
O. Brady, tretininkių pirm. 
O. Laukaitienė, Rožančiaus 
dr-jos vicepirm. Pr. Ražickie- 
nė, Altoriaus'dr-jos vicepirm. 
Mackevičienė, A. Busokienė, 
sekr. O. Petrulienė, R. Ne- 
dzinskienė, ižd. O. Bagočiū- 
nienė, J. B. Laučka (Federa
cijos ir „Amerikos” vardu).

Įteiktos dovanos: pirm. A. 
Kivytienei, fin. sekr. O. Os- 
teikienei (dabar serga), prot. 
sekr. O. Petrulienei ir V. Va- 
lantiejienei.

Visi vakarienės dalyviai, 
kurių buvo arti 200, buvo pa
vaišinti ne tik gera vakarie
ne, bet ir jubiliejiniu pyragu 
— tortu, kurį drauge su gė
lėmis kuopai aukojo V. Va
lantiejienė.

Marijona ir Jonas čižaus- 
kai atsiuntė sveikinimo tele
gramą.

Iškilmių užbaigos kalbą 
pasakė kleb. kun. J. Balkū- 
nas. Vakarienė praėjo labai 
jaukiai.

Tegyvuoja sąjungiečių 
kuopa!

Aukojusių vardai
Lietuvos gynimo reikalui 

aukojo: po 20 dol. F. šlape
lis ir A. širvinskai; 10 dol.— 
J. Kraivaitis; po $5.00 — D. 
Beganskas, S. Gėry; po $2.00 
— J. Daugilis, J. Čepas, V. 
Saunoras; po 1.00 — J. Že- 
kas, Ch. Thon, J. Jokšas, F. 
Kriaučiūnas, J. Spurgis. Iš 
viso 71.00. Pirmiau surinkta 
buvo 662.28, tad dabar bus 
733.28.

Gerb. Rochesterio lietu
viai! Dar atidarykit savo šir
dis ir užbaikit 1,000 dol. kvo
tą! Juk matome, kas per ka
rą ir po karo dėjosi su mūsų 
viengenčiais. Vokietijoje ka
rinės kančios jau pasibaigė, 
bet badavimas nemažėja. O 
kas Rusijos ribose dedasi, 
sunku ir įsivaizduoti. Kadan
gi Rusijos valdžia kitos šalies 
darbininkams ir jų vyriausy
bėms ne tik neleidžia laisvai 
tvarkytis, bet nori į požeminį 
pasaulį ko greičiausiai visus 
nusiųsti, tad dabar laikas ati
daryti ir širdis, ir akis, ir 
ausis ir pakrapštyti kišenes, 
nes be pinigų nieko, o nieko 
negalima!

Kam brangi Lietuvos lai
minga ateitis, dabar sukrus
kim ir su aukom ir su darbu. 
Nes nepriklausoma Lietuva 
dabar, ar niekados.

Ant. žiemys

Parapijos metinis bazaras 
prasidėjo gegužės 17 d. Tęsis 
per tris savaites, ketvirtadie
nių ir penktadienių vakarais. 
Visi parapijiečiai ir apylin
kės lietuviai kviečiami atsi
lankyti.

A. Klimaitis ir A. Stani- 
šauskas užbaigė drabužių va
jų. Surinktus darbužius 
davė į vietinį drabužių 
kimo miesto skyrių.

per- 
rin-

bus

30

IEŠKOMI ASMENYS

Paterson, N. J

Ateinantį sekmadienį 
parapijos mergaičių iškilmės 
3 vai. po pietų bus vainikavi
mas Panelės Šv. Stovylos. 
Manau, labai gerai pavyks.

O.

Norwood, Mass
Kudirkų sukaktis

Vincas ir Anastazija Ku
dirkai šiomis dienomis susi
laukė vedybinio gyvenimo 35 
metų sukakties. Jų draugai 
surengė ta proga jaukią puo
tą, kuriai vadovavo „Darbi
ninko” red. A. F. Kneižys.

V. A. Kudirkai yra žinomi 
draugijų veikėjai, lietuviškos 
veiklos veteranai, spaudos rė
mėjai. Jie yra išauginę pa
vyzdingą šeimą: dukterį Oną 
(Červokienę) ir sūnus Vincą 
ir Bronių.

So. Boston, Mass

J. E. Čikagos arkivysku
pas Samuel A. Stritch, pada
rė šiuos kunigų pakeitimus: 
kun. S. C. Gaučias perkeltas 
iš Šv. Jurgio par. į Šv. Anta
no par. Cicero, III.; kun. Ju
lius G. Grinius iš šv. Antano 
par. į šv. Jurgio par.; kun. 
Albinas J. Kiškūnas iš Šv. 
Bartholomeo parapijos Wau7 
gekan, III., į šv. Jurgio par.; 
kun. Anastazijus Valančius 
iš Dievo Apveizdos par. Či
kagoj į šv. Bartholomeo par. 
Waugekan, Ill.

„Voice” katalikų mėnraš
čio knygų kritikas J. P. Dris
coll padarė apžvalgą kun. F. 
Mačiulionio, M. I. C., parašy
tą knygos „Sesele Elena”. 
Kritikas įvertina autoriaus 
darbą ir tvirtą pamokymą, 
kurio skaitytojas gali gauti 
iš šios knygos.

Šv. Agnietės ligoninėj Bal- 
timorėj mirė didis bažnyčios 
tarnas ir žymus pedagogas 
kun. Francis P. Havey, S. S. 
Velionis buvo gerai žinomas 
Amerikoj kaipo darbštus ir 
uolus dvasinio luomo auklė
tojas. Per keturiasdešimt me
tų jis buvo 
jose kaipo 
sios vadas 
Jo buvusių
yra kun. Juozapas Jusevičius, 
Omaha, Nebraska; kun. A. 
Kacevičius, Providence, 
Rhode Island ir daug kitų lie
tuvių kunigų.

Leit. Albertas A. Marcin
kus buvo sužeistas Europos 
karo laukuose. Šią žinutę ga
vo jauna žmona Esther.

Lt. Dr. Vincentas Zopelis, 
(laivyno) jo žmona ir du vai
kai atvyko paviešėti. Dr. Zo
pelis yra lietuvių jaunimo uo
lus veikėjas ir buvęs populia
rus orkestro vedėjas savo 
studentavimo dienomis. Lt. 
Zopelio žmona buvo žinoma 
artistė su R. K. O. scenos gru
pe. ______

Don Kieman, Valstybės iž
do departamento atstovas, 
pagerbė antro pasaulinio ka
ro veteraną Juozą Zabraus- 
ką, kuris sėkmingai tvarkė 
Chicago Mail Order kompani
jos karo bonų vajų. Jo darbš
tumu, kompanijos nariai iš
pirko bonų už $200,000. Za- 
brauskas dalyvavo penkiuose 
svarbiuose mūšiuose ir buvo 
garbingai atleistas iš kariuo 
menės po sunkaus sužeidimo.

Jonas A. Stoškus

Dr. Jonas Navickas užmerkė 
savo akis amžinai.

Mūsų garbingas rašytojas 
kun. Dr. Urbonavičius, rašy
damas knygą apie kun. Na
vicką, įdėjo straipsnį, kurį 
šie du jaunuoliai parašė apie 
garbingojo velionies paskuti
nes valandas.

Naujam bažnyčios tarnui 
ir Tėvų Marijonų kongrega
cijos nariui kun. Valentinui 
Atkočiui, M. I. C., linkime 
Dievo palaimos bažnyčios ir 
lietuvių tautos darbe.

Jonas A Stoškus

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 
1045 m.

keliose seminari- 
mokytojas, dva- 
ir net rektorius, 
auklėtinių tarpe

bažnyčioj

Atkočius
Marijonų

yra surengu- 
!Tel. REgent 8434 )alių, išvažiavimų,

RICHMOND GROdI?raiH- ^inansiš- 
„^t-remusios Lietuvos YVHOLESALBtl«®.auclonąji Kryžių, 

Savininkai Lietuviai Sty^s, moksleivius.
PERKAME ČIA-RE®i^uopa remia savo 

| 3304 -16 Richmond Str. -eikalus, yra prisi- 
bažnyčios staty- 

- - . _=^ro Panelės Šv. Al-
— Motien, a Motien! - sudėjo prie auksinių 

eina per kiemą į tvartus sububu, vargonų, kie
tu prašei skujinės? s itybos, jos įrengi-

— Aš, širdele, aš.Tikrai
— Taigi, moterėle. Astai Švenčiame mes nu- 

visai vasarai užteks. Kaip &'bų jubiliejų. Ir ne-
- Vai kad tau Dievuliskad Jau_ bus vis- 

koja moterėlė, eidama į vart®'ta! Išjnusų darbų 
gerą ragaišį iškepsiu. - 0 tevVnes Pa^yzi- 
kalbėjo moteriškė, imdama ucas nuPm as- 
jinę: — šluoji šluoji, ir purtės nepavargo. Jis 
ni ražai tik. 0 gal vyry pri^dar daug yra dar-

— Ką jūs darytumėt, kad* nauJos bažnyčios
- Užeik,

duonkrepšelin įdėsiu Tik
Gerai, gerai, tetule, mQSų tarpe 10 

Eina skerdžius toliau vilties angelas jas at
pusiu vaikai, kaip musės, nukeliavo pas Die-
- Dėdule, ar parnešei ^nti savo užmokes- 

vienas. . . __
- Man dūdelę? -šaukia^ uopa. turi 50 narių.

-_izidu yra kun. P. Le-
— Ar nudrožei man re®
Skerdžius vienam kiša ai^nę valdybą sudaro 

čiam margintą lazdelę, o taJ^ivitienė, vicepirm.
- Tik žiūrėkit, kad mannut rašt. O. 

-■ t. •Writer, fm- rast. O. Os-šio titano; o ta, - ižd Q B čiūnie. 
lazdelę: - nors tart.^lob5 os A. JocienS 
dą ir atiduosiu Jonukui, r lo1elri-o„5 n
degtukų. Atneši, Jonuk?

Pa-

iš

iš

linkai ir

ėkia jie, 
4 laukia 
a namo, 
ir nieko 
ji bėga,

kalnelio 
supuolė 

Atsigėrė,

kinikai”. 
s šluotą,

iu trukt-

išėjo iš 
is ir pila

e apimsi;

ir kišenę

, Aš jau 
:jstu.
kad svei-

Drevinskaitė, mokytoja, 
gyveno Chicago j. Turi brolį 
Bronių.

Gilusevičius, Jonas.
Gilusevičiūte, Nastė, 

varde po vyru nežinoma.
Karuža, Antanas, kilęs 

Marijampolės.
Leliašius, Jurgis, kilęs 

Mariampolės.
Maskaliūnaitės, Pranutė ir 

Uliesė. Pavardės po vyru ne
žinomos.

Rakauskas, Edvardas, gy
venęs Brighton Parke, Chi
cago j e.

Sakalauskienė, Veronika, 
po tėvais Želionytė. Gyveno 
New Yorke.

Styra, Jonas, sūnus Bene
dikto. Gyveno Chicagoje.

Uždavinį enė, Marija, po 
tėvais ščerbavičiūtė. Gyvena 
New Yorke.

Vitkauskaitė, Katrė, pavar
dė po vyru nežinoma.

Žitkai, kilę iš Kuktų km., 
Igliškėlių valse., Marijampo
lės apskr.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi skubiai 
atsiliepti į

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street
New York 24, New York 

arba
Consulate of Lithuania
30 North La Salle St.

Chicago 2, Illinois

Laivyno vado laiškas
Bieliūnai gavo tokį laišką 

apie savo žuvusį sūnų Anta
ną:

„Dear Mr. & Mrs. Bielunas:
I wish to express to you 

the heartfelt sympathies of 
the officers and men of this 
command in the loss of your 
son, Anthony, who was killed 
in action March 27, 1945.

Tony as your son was 
known to his shipmates, was 
one of our most competent 
machinist and best petty of
ficers. As a member of the 
engineering gang he was re
spected for his knowledge 
and his leadership. His con
duct in daily routine as well 
as in battle always lived up 
to the highest traditions of 
the naval service. All hands 
of the „Black Gang” will 
long remember — him.

There is truly little that 
can be said to comfort you 
at a time like this, but if I 
may be of assistance to you 
in any way, please call on me. 
May I assure you once again 
of my sincerest sympathy 
and that of the officers and 
men in this ship —

Very sincerely yours
W. W. Outerbridge

Commander, U. S. Navy

Dainos Meno šventė
Gegužės 20 d. Bostono ir 

apylinkės lietuviams bus tik
rai dainos meno šventė. Tą 
dieną, 3 vai. po pietų, kon
certinėj Jordan Hall, Bosto
ne, įvyks „Darbininko” radi
jo metinis koncertas, kuria
me dainuos Metropolitan o- 
peros artistė Anna Kaskas - 
Katkauskaitė ir kitataučių 
giliai vertinamas ir mėgia
mas muzikas, bosas, Rapolas 
Juška. Žymi smuikininkė p-lė 
Antanaitytė su dviem kitom 
sudarys stygų trio.

Į tokį retą koncertą verta 
ir iš toliau atvykti.

Ed. Vaitkus, kuris prieš 
karą žaidė baseball su Čika
gos „Cubs”, randasi kariuo
menėj. Jam teko garbė žais
ti tarp kareivių ir jūreivių 
komandų Rizal stadijone Ma
niloj.

Šv. Kazimiero akademijos 
orkestras dalyvavo šeštoj 
katalikų aukštesnių mokyklų 
muzikos šventėj, Orchestra 
Hali. Mūsų lietuvaitės kelia 
mūsų tautos ir lietuviškos 
mergaičių akademijos vardą 
kultūros srity.

Šv. Vardo draugijos ruo
šiasi dalyvauti šv. Valandos 
iškilmėse Soldier’s Field sta- 
dijone birželio 3 d.

o kąsnelį
>elskiene, tvark. O.

—b—“‘i..............   ...ne.
— Atnešiu, — juokiasi J koresp.

tik parnešk man tokią, k»
/ (Bus^

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

Minersville, Pa.

Bridgeport, Conn.
Geg. 13 d. choro surengtas 

Motinų Dienos koncertas pa
vyko labai gražiai. Choristai 
ir solistai išpildė daug lietu
viškų dainų. Choro ansambly 
dainavo: Radvilaitė, trys se
sutės šulinskaitės, Janušaitė, 
Pakeltis, Andriulaitienė, 
Šumskytė, Dulbiūtė, Kuk- 
liauskaitė, Brilvičius, Mačiu- 
kaitis, L. Ribokas, St. Ribo- 
kas, Fr. česikas. Biruta Sa- 
piegaitė smuiku išpildė kelis 
veikalėlius. Programa publi
kai patiko, žmonių turėjo bū
ti daug daugiau. Chorui va
dovavo A. Stanišauskas.

Daug pasidarbavo Mikuls
kis, A. Klimaitis, Norkevi
čius, Lučinskienė. šie asmens 
tikrai verti pagarbos. Jie vi
sada pirmutiniai stoja į dar
bą, ar tai būtų jaunimo vaka
ras, ar parapijos. Koncerte 
dalyvavo ir kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas.

Visas pelnas yra parapijai.

Kun. Klevinsko sukaktis
Gegužės 27 dieną šv. Pran

ciškaus parapijos klebonas 
kun. Kazimieras Klevinskas 
minės 25 metų sukaktį, kai 
yra kunigu.

Jubiliatas klebonauja vie
tinėje šv. Pranciškaus para
pijoje jau per 12 metų. Per 
tą laiką jis čia nuveikė di
dingų darbų, kuriuos su pa
garba minės ateinančios kar
tos.

Vadovaujant parapijos a- 
sistentui, kun. Kazimierui 
Rakauskui, gegužės 27 d. ren
giamas iškilmingas jubilie
jaus paminėjimas.

11 v. ryte jubilijatas atna
šaus iškilmingas šv. Mišias, 
o 3 valandą po pietų bus ap
vainikavimas Liurdo Panelės 
Švenčiausios stovylos, kuri 
klebono rūpesčiu pastatyta 
prie bažnyčios šventoriuje. 
Vakare gi įvyks šaunus ban- 
kietas.

Ilgiausių metų!

Šv. Mykolo parapijiečiai, 
Kareivių Motinų Klubo ini
ciatyva, rengia garbės vėlia
vą savo sūnums tarnyboje 
pagerbti, šiam tikslui ruošia
mas didelis vakaras parapi
jos salėj geg. 13 d. Kun. Pet
ras Gasiūnas, parapijos kle
bonas, deda pastangas, kad 
šis gražus jaunimo įvertini
mas būtų ko greičiausiai pa
ruoštas.

Visos organizacijos bruz
da, ruošdamosios prie nepa
prastos antrosios lietuvių 
konferencijos lietuvių konfe
rencijos, kuri įvyks geg. 20 
d. Įvairūs klubai, draugovės 
renka delegatus. Ši konferen
cija turi būti artima visiems 
lietuviams, ypač šiuo momen
tu, kai mes turime parodyti 
savo solidarumą.

Adv. Juozas Petraitis šio
mis dienomis turi svarbų ka
rinį darbą Consolidated or
laivių dirbtuvėj, San Diego, 
California.

Baltimore, Md.
A. a. Ona Bružinskienė
Po ilgos sunkios vėžio li

gos užbaigė savo vargus a. 
a. Ona Bružinskienė, gyvenu
si 706 W. Lombard St. Ve
lionė buvo našle ir turėjo tik 
vieną sūnų karį Joną, kurs 
šiuo laiku randasi Filipinų 
salose. Buvo palaidota iš šv. 
Alfonso bažnyčios geg. 7 d.

Kun. Antanas Dubinskas 
atnašavo šv. Mišias ir pasa
kė kelius žodžius susirinku
siems.

Mūsų lietuviai kariai užsi
tarnavo pagarbos Bataan ir 
Corregidor išlaisvinime. Juo
zas Pivorūnas 6423 S. Homan 
St. ir Pvt. Vladas Grybas, 
3824 S. Wolcott St. savo vy
resnių atitinkamai pagerbti. 
Jie dabar randasi Luzone.

Neseniai Ensign Petras 
Rubinas, 20 metų, baigė „An
napolis of the Air” oro mo
kyklą Pensacola, Florida. 
Jauno karininko tėvelis Ka
zimieras gyvena Roselande.

WAC medikų korpuso na
rė Albina S. Sruoginytė yra 
Fort Oglethorpe, Ga. Albina 
labai patenkinta savo darbu

Naujas kunigas
Klierikas Valentinas A. 

Atkočius, M. I. C., bus įšven
tintas kunigu Quigley semi
narijos koplyčioj sekmadienį, 
geg. 20 d. Jauno kunigo pir
mos iškilmingos Šv. Mišios 
bus laikomos lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos 
Worcester, Mass.

Kun. Valentinas 
yra lietuvių Tėvų
kongregacijos narys.

Baigęs trečius kolegijos 
mokslo metus Marianapolio 
kolegijoj Thompson, Conn., 
1940 m. liepos mėnesį stojo į 
Tėvų Marijonų naujokyną 
Hinsdale, Ill. 1944 m. jis pa
darė amžinus įžadus.

Studentavimo dienomis kl. 
Atkočius pasižymėjo kaipo 
talentingas studentas, gabus 
lietuvių kalba rašytojas ir 
geras veikėjas studentų rate
liuose.

Gavęs pora savaičių atos
togų po savo naujokavimo, 
jis lankėsi pas savo mamytę 
Worcester, Mass., kai per 
Worcesterio radijo stotį iš
girdo žinią, kad kun. Jonas 
Navickas, M. I. C., Mariana
polio rektorius, yra kritiš
kam padėjime ligoninėj. Su 
savo draugu jiedu greit nuė
jo į šv. Vincento ligoninę, kur 
jiedu rado savo buvusį rekto
rių ir Valentino provincijolą 
mirties lovoje. Jiems besikal
bant didysis lietuvių bažny-

Rumford, Maine — šv. 
Atanazo bažnyčioje, gegužės 
17-20 d. — Tėv. Justinas 
Vaškys.

Newark, N. J. — Švenč. 
Trejybės parapijoje, misijos 
ir 40 vai. atlaidai gegužės 14- 
22 d. — Tėv. Juvenalis Liau- 
ba.

Elizabeth, N. J. — šv. Pet
ro ir Povilo parapijoje, šv. 
Onos novena, liepos 17-26 d. 
— Tėv. Juvenalis Liauba.

Chicago, Ill. — Visų šven
tųjų parapijoje, šv. Onos no
vena, liepos 17-26 d. Tėv. Ag- 
nelius Krasauskas.

Newtown, Pa. — Šv. Kazi
miero Seserų vienuolyne, me
tinės rekolekcijos, rugpiūčio 
15 d. — Tėv. Juvenalis Liau
ba.

Waterbury, C<?nn. — šv. 
Juozapo parapijoje, šv. Pran
ciškaus novena ir Tretininkų 
vizitacija, rugsėjo 8-17 d. 
Tėv. Agnelius Krasauskas.

Plymouth, Pa. — Šv. Kazi
miero parapijoje, 40 vai. at
laidai, rugsėjo 23-25 d. — 
Tėv. Juvenalis Liauba.

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene, Maine.

SOVIETŲ KARINIAI 
PASIRUOŠIMAI

Londonas. — Jau karui 
Europoje oficialiai pasibai
gus, Sovietai vykdo aerodro
mų ir įsitvirtinimų statybą 
„nepriklausomoje” Lenkijo
je, kuri jau ir taip turėjo 
daugiau aerodromų negu rei
kia.

Grįžtančius iš prievartos 
darbų jaunuolius, lenkus ir 
lietuvius, Sovietai mobilizuo
ja grąsindami, kad už nesto
jusius atsakys jų šeimos.

LAIC.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia Notary Public

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

Tel. NEwtown 9 - 4464

''JI

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

VERONICA R. VALANTIEJUS 
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT 
54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

15.00.lt
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LIETUVIŲ SVARBUS SUSIRINKIMAS 
ŠĮ SEKMADIENĮ, GEGUŽES 20 D.

Mūšy Apylinkėje 
Viskas Nauja

EUROPOS TAUTŲ LAISVES MITINGAS

New Yorko ir New Jersey lietuvių draugijų ir veikėjų 
konferencija įvyksta šį sekmadienį, gegužės 20 d., Penn
sylvania Hotel patalpose, 33 St. ir 7th Ave., New Yorke.

Ši konferencija yra rengiama svarbiais reikalais. Bus 
paminėta reikšminga Lietuvos Steigiamojo Seimo 25 metų 
sukaktis. Bus pasitarta, kaip daugiau pasidarbuoti, kad 
greičiau pasiektume visiškos karo pergalės. Bus praneštos 
žinios iš San Francisco konferencijos ir apsvarstyti būdai, 
kaip pagelbėti Lietuvai atgauti laisvę ir nepriklausomybę.

Konferencijos dalyvių registracija bus pradėta nuo 
1 vai. popiet. Pennsylvanijos viešbutį labai lengva atrasti 
— važiuokite visais keliais į 34 St. požemio stotį, o iš ten 
visai arti.

Rengėjai kviečia visų draugijų valdybas pasirūpinti 
turėti atstovus šiame lietuvų susirinkime. Rengėjai kviečia 
kiekvieną gyvą lietuvį, kuriam tik laikas leidžia, dalyvauti 
šiame susirinkime.

SODALIEČIŲ ŠVENTE

New Yorko apylinkės lie
tuvaitės sodalietės savo me
tinį suvažiavimą turės gegu
žės 27 d., sekmadienį, Ap
reiškimo parapijoje.

Suvažiavimo svečias kalbė
tojas bus kun. Dr. Edward 
L. Curran. Ypatingai gražios 
iškilmės bus bažnyčioje 6:30 
vai. vak., kur įvyks Švč. Pa
nelės Marijos statulos apvai
nikavimas. Kun. N. Pakalnis 
pasakys pamokslą.

7:30 vai. vak. įvyks vaka
rienė su programa.

Rengimo komisijoj dirba 
šios darbščios Apreiškimo 
par. sodalietės: Helen Vintis, 
Ann Pusnikas, Louise Ga- 
lauskas, Jean Eidukaitis, He
len Zailskis, Frances Klimas 
ir Mary Viesul.

Angelų Karalienės 
Parapija

Šv. Vardo draugijos susi
rinkime gegužės 13 d. buvo 
apkalbėta Bendro Liet. Šal
pos Fondo 75 skyriaus svar
ba mūsų parapijoj ir ragin
ta, kad dr-jos ir pavieniai 
nariai prisirašytų.

Draugijų suvažiaviman, 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
25 metų sukakčiai paminėti, 
geg. 20 d., Pennsylvania vieš
buty, New Yorke, išrinkti 
šie atstovai: A. Apanavičius, 
V. Žemantauskas ir J. Tuma- 
sonis.

Baliaus klausimas atidėtas 
iki rudens, nes jau vėlybas 
laikas rengti prieš vasarą.

• Kun. Dr. A. Deksnys, St. 
Louis klebonas, lankėsi New 
Yorke. Viešėjo pas kun. N. 
Pakalnį. Gegužės 13 d. buvo 
Mt. Carmel kun. Karavecko 
primicijose.

• Prof. K. Pakštas geg. 20 
d. kalbės New York-New Jer
sey lietuvių konferencijoje.

• Barbara Darlys geg. 13 
d. dainavo Newarke Operoje 
„Halka” (Moniuškos). Toje 
pačioje Operoje ji dainuos 
geg. 21 d. Chicagoje.

• P. Kerbelienė su dukrele 
Mirga iš Amsterdamo atvyko 
paviešėti pas seserį ir švoge- 
rį Mačiulius. M. Kerbelytė 
yra Rochesterio universiteto 
studentė.

• Konst. Karpiūtė, WAC 
karė, baigė medicinos tech
nikės kursą Fort Des Moines, 
Iowa. Buvo atvykusi atosto
gų ir iš čia išvyko į Camp 
Atterbury, Ind.

• AI. Karpus, jūrininkas, 
Seaman First Class, parvyko 
iš užjūrio 30 dienų atostogų.

• Birutė Ambraziejūtė ne
trukus ištekės už Alberto 
Kwetz.

ARKIVYSKUPO SUKAKTIS

Gegužės 14 d. sukako ly
giai 29 metai, kai arkivysku
pas Spellman buvo įšventin
tas į kunigus.

Jis buvo įšventintas 1916 
m. gegužės 14 d. šv. Apoli- 
narijaus bažnyčioje, Romoje.

Šį sekmadienį, gegužės 20 d., 3 vai. popiet, New York 
City Center, 130 West 55 St., New Yorke įvyks masinis su
sirinkimas Europos tautų laisvei ginti.

Svarbiausiu kalbėtoju bus senatorius ROBERT A. 
TAFT, keli kongresmanai, įvairių organizacijų atstovai.

Šį mitingą ruošia Amerikos Lenkų Kongresas ir kelios 
rytinių valstybių lenkų organizacijos. Rengėjai savo prane
šime spaudai sako, kad susirinkime bus pakeltas balsas 
už Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kitų Europos tau
tų laisvę.

Jokio įžangos mokesčio nėra. Salės durys atdaros nuo 
1 vai. popiet.

neše O. Vizgaitienė, R. Ka- 
šėtienė ir M. Krašauskienė.

Visiems atsilankiusiems 
našlės širdingai dėkoja.

Našlė

APVOGĖ VALYKLĄ

P. Pikstininko drabužių 
valymo krautuvėje gegužės 
5-6 d. naktį užpuolė vagys. 
Ta vieta yra prie Fulton-Cy- 
press Hills.

Vagys išnešė daugiausia 
vyriškų drabužių. Policija 
ieško vagių. P. M.

Bayonne, N. J.
Gegužės 6 d. pakrikštyti 

Stanley ir Helen (Muzikevi- 
čiūtės) Matlosz duktė Gloria 
Pauline ir William ir Agnes 
Stasilaičių sūnus Robert Ed
ward; geg. 13 d. pakrikštyta 
Jono ir Mikolinos Churinskų 
duktė Madeline.

Geg. 13 d. Motinų Dienos 
garbei buvo specialios mišios, 
kurias laikė kleb. kun. M. 
Kemėžis.

ŽAIDIMŲ VAKARAS

Moterų Są-gos 24 kp. nau
dai, An. Tvaskienė savo na
muose, 61 A Morton St., 
Brooklyne, rengia šeimyniš
ką žaidimų vakarėlį, šešta
dienį, gegužės 26 d. Prasidės 
6 vai. vakare.

Visos narės kviečiamos da
lyvauti ir atsivesti savo vy
rus ir pažįstamus.

A. B.

40 vai. atlaidai praėjo la
bai iškilmingai. Atidarymo 
sumą laikė kun. D. Pocius. 
Pamokslus sakė kun. Dr. A. 
Bružas. Mišparų celebrantais

VISUOMENĖ INFORMUO
JAMA

Dr. John Walu k
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Brooklyno Lietuviai Gydytoja^

Tel. EVergreen 4 - 7142

Tel. EVergreen 8 - 922:,
VALANDOS: ?

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

Šventadieniais susitari

Tel. EVergreen 7 - 686
VALANDOS:

9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryt

AMERIKOS LIETUVIU KATA-
ŪKŲ VISUOMENINIO IR 
kultūrinio GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENI

Entered as Second-Class matter March 16,193 
(Xfice at Brooklyn, N. Y. under the Act of 1

SENAI. TAFT APIE
Gegužės 20 d. New Yorke, 

Qty Center salėje, didžiosios 
lenkų organizacijos surengė 
masinį susirinkimą, kuriame 

. vyriausiu kalbėtoju buvo se
natorius Robert A. Taft iš

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES Philip philbin iš

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate ,įD’ , T • TnPUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias paslrlnftfė ^aS5‘' 6 1S ^1’
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS r Senatorius Taft, kongres- 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKT<$ įj. reikalaVO nepri-

Juozas Ginkus ^įklausomos Lenkijos, laisvos
495 Grand Street, Brooklyn, r nuo bet kokių svetimų dik-

. tarimi} ir kišimosi į Lenki- 
TT "T” ~jos vidaus reikalus.

pragarsėjo. Lieka til^ Tg senatOrius Taft 
koti Auksinio Jubihej; iau.
misijai ir hm. J M>#0, ^au kalbėti gu 

Rusija, ypač Lenkijos ir ki
tų mažų valstybių, dabar 
esančių rusų okupacijoje

buvo kun. L. Voisiekauskas, 
kun. J. Kinta.

Atsilankiusių kunigų iš 
apylinkės buvo daug kiekvie
ną vakarą. Iš Philadelphijos 
buvo atvykęs kun. St. Raila.
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BUTKAUS -CIVINSKIENĖS 
VESTUVĖS

Gegužės 12 d., 10 vai. ryte 
per iškilmingas šv. mišias 
apsivedė Jonas Butkus su 
Anele Civinskiene.

Liudytojais buvo V. Že- 
mantauskas ir Pet. Stravins
kienė.

ŠlTubą davė kun. J. Alek- 
siūnas. Per pamaldas gražiai 
giedojo par. choras, vad. Pr. 
Dulkei. Bažnyčia buvo iš
puošta gėlėmis. Žmonių buvo 
pilna bažnyčia.

Iškilmingi pietūs įvyko 
par. salėje, dalyvaujant arti
miems draugams, giminėms 
ir prieteliams. Taip pat da
lyvavo ir abu parapijos kuni
gai: kun. J. Aleksiūnas ir 
kun. J. Masaitis.

Vakare, apie 8 vai. visi 
smagiai pasisvečiavę, skirs
tėsi namo, linkėdami jauna
vedžiams daug laimės.

Šv. Vardo draugijų suva
žiaviman į Ebbets Field, 
Brooklyne birželio 3 d., sek
madienį, raginami nariai 
skaitlingai dalyvauti. Parkas 
bus atdaras nuo 2 vai. p.p. 
Programa prasidės 3:30 vai. 
ir baigsis 5 vai. p.p.

Sodaliečių bendra Šv. Ko
munija mūsų bažnyčioje bus 
šį sekmadienį, geg. 20 d., 9 
vai. mišių metu. Parapijos 
mergaitės prašomos daly
vauti kartu.

Novena prie Švč. Dvasios 
baigsis Sekminių dieną, 4 vai. 
p.p. Noveną veda kun. Pr. 
Aukštikalnis, jėzuitas.

Gegužės 18 d., penktadienį, 
tuojaus po pamaldų, parapi
jos salėje bus Maldos Apaš
talavimo susirinkimas. Kvie
čiami visi V. J. Širdies mylė
tojai dalyvauti.

RAUBIENĖS PADĖKA
MOTERŲ SĄJUNGOS 

APSKRIČIAI

Moterų Sąjungos New 
York-New Jersey apskrities 
suvažiavimas bus birželio 24 
d. Newarke.

Visos kuopos prašomos iš
rinkti atstoves. Darbotvarkė 
bus pranešta vėliau.

KRIAUČIŲ DĖMESIUI

Gegužės 23 d., trečiadienį, 
8 vai. vak., įvyks lietuvių 
kriaučių 54 lokalo susirinki
mas.

Visi nariai maloniai prašo
mi atsilankyti.

A. Žilinskas, sekr.

Marijona Raubienė, 58-47 
Fresh Pond Rd., Maspeth, 
reiškia nuoširdžios padėkos 
žodį visiems patarnavusiems 
jos velionies vyro, a. a. Liud
viko, laidotuvėse: kunigams 
J. Balkūnui, P. Lekešiui ir 
A. Pažereckui; giminėms ir 
pažįstamiems už mišių au
kas, gėles, užuojautos žo
džius; varg. A. Visminui, se
sutėms pranciškietėms, alto
riaus tarnautojams ir grab. 
V. Valantiejienei.

Padėką reiškia ir velionies 
sūnus Leonas su žmona, duk
terys ir žentai Stemkowski 
ir Schoendorf.

PAMINKLO REIKALU

SVEIKINA PIRMININKĘ

Geg. 12 d. Angelų Kara
lienės bažnyčioje Moterų Są
jungos 24 kp. pirm. Anelė Ci
vinskiene ištekėjo už Jono 
Butkaus.

Sukūrus naują šeimos ži
dinį, visos kuopos narės lin
ki A. ir J. Butkams daugiau
sia laimės. Tegu Dievas juos 
laimina per visus laikus.

Sąjungietės

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

L. Vyčių New York- New 
Jersey apskrities suvažiavi
mas bus sekmadienį, gegužės 
20 d., Lietuvių Laisvės Par
ko salėje, 340 Mitchell Ave., 
Linden, N. J. Pradžia 2:30 
vai. vak.
- Po posėdžio bus vaišės. At

siminkime, birželio 10 d. bus 
apskrities piknikas Bayonne, 
N. J. C. B.

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m. 
Station WEVD — 1830 ML, 5000 Watts 

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

TeL MArket 2-5360

MEMORIES of LITHUANIA

NAMŲ SAVININKAMS

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organi
zacijos svarbus susirinkimas 
įvyks penktadienį, gegužės 
25 d., 8 vai. vakare, A. Mika
lausko Logan Inn. salėje, 
3296 Atlantic Avenue, kam
pas Logan Street, East New 
Yorke.

Bus paaiškinta nauji OPA 
patvarkymai, žinotini nau
jiems namų savininkams ir 
kiti svarbūs pranešimai. Bus 
priimami ir nauji nariai, 
taigi bus svarbu ir naudinga 
dalyvauti minėtam susirinki
me ypač neseniai įsigijusiems 
nejudomas nuosavybes.

J. P. Mačiulis, pirm.

LietuviŲ Radijo Draugijos Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30

7:30
WWRL 1600 kc.

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

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

J. P. GINKUS
495 Grand St. AD. JĖZAVITAS

Brooklyn, N. Y. Pranešimų Direktorius
EV. 4-7142

VIOLETA PRANOKUS
Muzikos Vedėja

EVergreen 8-3626

NAŠLIŲ VAKARIENĖ

Šv. Monikos našlių dr-jos 
metinė vakarienė įvyko ge
gužės 6 d. Apreiškimo par. 
salėje. Atsilankė 150 asme
nų. Našlės svečius skaniai 
pavaišino ir dainomis pa
linksmino.

Buvo atsilankę garbės sve
čiai — kleb. kun. N. Pakal
nis ir kun. Br. Kruzas. Kal
bą pasakė dr-jos pirm. U. 
šašienė. Eiles pasakė K. La- 
banas, E. Arlauskienė, M. Ar
lauskas, Edna Rokus, Palu- 
binskienė ir R. Kašetienė.

Buvo ir našlių choras, ku
rį sudarė U. šašienė, O. Ka- 
rušaitienė, A. Garliauskienė, 
Žaliauskienė, Kazlauskienė, 
R. Kašetienė, O. Vizaitienė, 
Juškienė, švabienė.

Vakarą vedė dr-jos rašt. 
R. Kašetienė. Po vakarienės 
buvo pasilinksminimas. Val
gį paruošė Karušaitienė, Mi
sevičienė, Juškienė. Į stalus

Karui einant, Dariaus-Gi
rėno paminklo statyba užsi
vilko. Iškilo svarbesni reika
lai, kurių dabartinis — kaip 
išgelbėti lietuvių tautą nuo 
mirties.

Nežiūrint to, nereikėtų už
miršti seniai pradėto darbo 
ir atsiminti, kad reikės ir ki
to paminklo — šiame kare 
žuvusiems kariams lietu
viams.

Dariaus-Girėno paminklo 
komitetas susidarė įspūdžio, 
kad visuomenė nesutinka 
statyti paminklą Union Avė. 
trikampyje, kurs yra labai 
mažas. Reikės trečią kartą 
kreiptis į miesto valdybą, rei
kalaujant geresnės vietos, 
panašiai kaip Chicagoje.

Jei galėtumėm Dariaus-Gi
rėno paminklo statymą sude
rinti su paminklo žuvusiems 
kariams statymu, be abejo
nės, gautumėm visuomenės 
pritarimą ir miestas duotų 
gerą vietą.

P. J. Montvila

Plačiai paplitęs savaitraš
tis NU 1943 m. gruodžio pra
džioje buvo įdėjęs p. Šeiniaus 
straipsnį, kurs buvo gyvai 
komentuojamas švedų spau
doje. Jį persispausdino ir 
Berno (Šveicarijoje) dienraš
tis ,,Der Bund”. Straipsnis 
buvo pakartotas Baltijos Ko
miteto leidinyje.

Kovo 16 d. per Švedijos ra
diją kalbėjo Upsalos Univer
siteto valstybinės teisės do
centas ir Riksdago įtakingas 
narys, konservatorių parti
jos generalinis sekretorius ir 
mėnesinio „Svensk Tids- 
krift” vyriausias redaktorius 
Elis Hastad.

Jo žiniomis, trečios okupa
cijos išvakarėse žmonės ma
siniai bėgo į Švediją ir į va
karus, kad patektų alijantų 
kontrolėn arba rasti prieglau
dą neutralėje šaly.

Iš Estijos išbėgo 50,000 
žmonių, iš Latvijos apie 200,- 
000, iš Lietuvos apie 450,000, 
— viso apie 700,000 žmonių.

LAIC.

New Britain, Conn.
Gražūs, kilnūs, tikrai žavė- 

janti įvykiai gyvenime nega
li būti tinkamai silpnais žo
džiais aprašyti, išreikšti bei 
įvertinti. Nė nebandysiu dau
gybe žodžių aprašyti tas ke
lias įspūdingas valandas, ku
rias artistė Anna Kaskas 
praleido mūsų tarpę, žavėda
ma tūkstantinę minią savo
puikiu, Dievo duota dovana, 
kontralto balsu.

Visi, kurie ją girdėjome 
gegužės 13 d., susižavėjome. 
Savo malonumu, nuoširdumu 
ir dosnumu dainuoti, pritrau
kė visus prie savęs ir noro 
ateityje klausytis tikro gra
žaus talento.

Visais atžvilgiais koncer
tas buvo pasekmingas. Lie
tuvių vardas šiame mieste

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

KOVOJA Už SAVO TEISES

Paryžius. Būriui lietuvių 
pavyko pasprukti iš Vokieti
jos, kur jie buvo nugabenti 
dirbti. Deja, prancūzų įstai
gos Alzase norėjo lietuvius 
traktuoti kaipo „repatrijan- 
tus rusus” ir prievarta gabe
no į stovyklas Pietų Prancū
zijoje.

Daugeliui pavyko atsikal
bėti nuo „repatrijantų” po į- 
kyrių derybų ir prašymų, ir 
jie apsigyveno Pietinėje 
Prancūzijoje. Deja ir šian
dien ten jie nesijaučia sau
gūs. LAIC.

PABĖGĖLIAI PAGERBĖ 
ROOSEVELTĄ

Prezidento Franklin D. 
Roosevelto netikėta mirtis 
padarė Švedijoj visiems lietu
viams, latviams ir estams 
baisiai slegiančio įspūdžio. 
Lyg paskutinė laisvės viltis 
būtų su juo užgesusi. Vis 
dėlto norima tikėti, kad nau
jas Prezidentas, kurio vien 
pavardė Truman yra simbo- 
linga, liks ištikimas Roose
velto palikimui ir USA tau
tos aukštiems demokratišku
mo ir žmoniškumo idealams.

Baltiečiai pabėgėliai sek
madienį, balandžio 15 d., pa
gerbė Prezidento Roosevelto 
skaistų atminimą pamaldoms 
Šv. Jokūbo bažnyčioje Stok
holme.

LAIC.

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

New York 16, N. Y.

ATBĖGA LIETUVIAI 
IŠ NORVEGIJOS

Stockhom (LAIC) — Ba
landžio pradžioje iš Norvegi
jos į Švediją atbėgo 20 lietu
vių jaunuolių, kuriuos vokie
čiai buvo išgabenę darbams.

Jų pasakojama, kad Norve
gijoje yra apie 1,000 lietu
vių.

RODĖ PAVEIKSLUS

Rusijos komunistų valdžia 
pirmą kartą per 27 metus lei
do rodyti religinę 30 minučių 
filmą apie pravoslavų pa- 
triarko Aleksiejaus inaugu
raciją Maskvoje.

kurs nenulstančiai da 
šiuo reikalu.

---------------------------
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New Britain laisvai a-į.
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tuvos, Latvijos ir Estijos o- 

kai paskutinį kartą kupaciją.
savo dalį dideles juįįg Susirinkimui savo pritari- 
programos, kuri įvyk'^ mą atsiuntė New Yorko vals- 
—u„i on tybėa gubernatorius Dewey, 

Kongreso narė Clare Luce 
Boothe ir kiti. Susirinkime

parapijoj bal. 29 d. U 
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ir gražų sumanymą ,._____ ________
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™ A T.TATT/VTA * ^Bitz pranešė, kad septin- 
FAKD U ODAlėtoji pėstininkų divizija Oki- 
_ . . _ ^r navos saloje užėmė Yonabaru
Gerų pigus, patoįįj į priešakį.

mai. Gerose vietose. į 
navimas teisingas. ši divizija pradėjo naują

Apdraudžia viską, ? žygį po dviejų savaičių poil- 
. v . , ””-;fcc:fi&, --PuoĮiiną amerikiečiai

^ pradėjo didžiausios audros 
metu, kai danguje nesimatė 

T 1 v nė žvaigždžių. Nei vėjas, nei Josepn VaStU.^iįetuS) neį pmvag nesulaikė

rinu) ir žmones.
Kreipkitės:

R Real Estate Insun.
496 Grand St., Brooklyi^

TeL EVergreen 7-1,^ pačios Japonijos teritorijos, 
šiuo metu gali būti mūsų ka
rių apie 75,000.

Nauji prasiveržimai Oki- 
navoje rodo, kad gal netoli 
visiška pergalė šioje saloje, 
kuri labai svarbi tolimes
niems žygiams prieš japonus.

narsios jų kelionės.

Okinavoje, kuri yra arti

=irii-
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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. Jūs patys už- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

Šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr. Kriaucunas, 
309-11 5 Ave., New York 16, 
New York.

Dešimties metų 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. MAČIULIS
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 s Atlieka mūrinių namų sienų iš- 

lyginimą, plasteriavimų, Saligat- K 
viij cementavima ir kt. darbus. *

298 MAUJER ST„ 
BROOKLYN 6, N. Y.

aišku, ir vieni, ir antri atliko 
naudingų žygių.

Gal nevertėtų ginčytis dėl 
aiškios tiesos tokios: veikda
mos drauge, abi delegacijos

Saugok Savo
c> jį jusios. Tačiau labai liūdėti

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūrėt- 
AKINIAI prieinamiatSią 
kainomis pagal jų rūl3>

81 Įstaiga Įsteigta prieš 4(

Stenger & SteA: I
OPTOMETRIST AS — OPŠk

n m* 
894-398 Broadway, Brooklyi^JJ 

__________________________
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Maskva tebelaiko suėmusi i 
16 Lenkijos požemio veiklos 
vadų. Jie suimti po to, kai pa
tys rusai pakvietė juos tar
tis dėl naujos lenkų vyriausy
bės sudarymo.

Stalinas viešai dabar pa
reiškė, kad Rusija nesitaria 

, ir nesitars su įstatymų lau- 
rytojais. Suimtus lenkus, ku- 
riuos gerai žino Anglijos vy-

'ijifo ^kalteliais. Mat, jie daugiau k • • Vaim _ ! 1 T •

prieš nacius, turėjo slaptą 
radijo stotį, kuria susisiek
davo su savo vyriausybe Lon
done ir Sąjungininkais...

Vietoj Lenkijos laisvės ko
votojų, rusai Lenkijos pre-
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LIETUVIŠKA^

ALUDES
Karšti Užkandį S“*

ir a cm cm ’iin u—r J*c uau6*au
L, kaip penkens metus kovojo 

Patogi Vieta Užejli 1 A—--- * -*
Su MOTERIMS^

DIDELIS PASIRINKIMU.
VISOKIU OCRIMU^

juezAS zejdĄ
^|Į. , ... _______ r._

411 Grand Sfre^ ridentu paskyrė Rusijos pi- 
Brooklyn, N. o lenkų kariuomenės 

__^u pastatė negarbingai iš 
oš seniau prašalintą genero
lu

Neveltui anglų generolas 

savo daliniams, jog Europoje 
wglų ir sąjungininkų kariai 
sovojo ne tam, kad Europo- 
ie vėl grįžtų hitlerinės 1'”‘'

*
HAvemeyer 8- 025

FOTOGRAFĘ
65 - 23 GRAND AVENlų 

Maspeth, N. Y.
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