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T™man pįa’ 
pusryčiai — pietūs - vakare®. Amerika savo Są- 
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriau jns Šiame kare pa- 
riauslx bravorų. Parengimams priknamj indais, maistu ir ki- 

Juozas GiiVeikm™ėmls davS 
r- j cm™ * ^nus dolerių. Ang-495 Grand Street, M doI RusiJa

doL vertės, ki- 
prabai mažiau, 
kotilįa vyzdžiui, kokių

i misijai 4 j a gavo iš Ameri- 
kursaj
šiuo lėktuvų, 6,800 tan-

■ tonų sprogstamo- 
Nergigos, daugiau kaip 

foriuirių motorinių ve- 
Newfc lokomotyvų, 540,- 
kai geležinkelių bėgių, 
savo įko telefonų, 1,050,- 
proj^elefono vielų, šim- 
Daraon^čių įvairios rūšies 
pagirti t-t- ir t.t. Maisto 
i/fjjai už apie pusant- 
dW*d01eArių- , . .
gi^p Amerika reme 

ngininkus kovoje 
širffifą Prieš^! Štai kur 
kjefeS armijos pergalės 
linhnw

norėjo, kad Ang- 
cinė (kelių parti- 

=usybė išsilaikytų 
p(Į5s prieš japonus, 

icialistams darbie- 
Caį {toliau bendradar- 

mai gausybėje, kuri iš- 
nayįusjjkeris metus ir pa- 

uj.. kraštui reikšmin- 
kom^ės prieš Vokietiją, 
rina) iriai Churchillio pa- 

_ M.metė, Jie nori nau-
jie siekia sau per- 

JoMėdamiesi laimėsią 
s vieni valdyti.

B^e bus nauji rinki- 
496Ga<i pradžioje. Iki tol 

Idfrugpiūčio pradžios, 
•—^nks naujas parla- 

nglijoje nebus tvir- 
fL-3. Ši nauja padėtis 
ulW.tam nepadės, kaip 

|vizmui Europoje 
’am tarnauja Ang- 

flflistaL

Anglijos tautos 
inkimai bus karšti.

prasidėjo agitaci-

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

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

New Britain, Conn.

Gražūs, kilnūs, tikrai žavė- 
j anti 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 HUI 4-9561

National Alcala
Industries

Sales and promotion in greater 
MetropoUtan area 

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

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 metu garantija.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE 4 INSURANCE 

865fl 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

TeL Virginia 7 -1896

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu >lenu iš
lyginimą, plasteriavima, šaligat
viu cementavimg ir kt darbus.

2B8 MAUJER 8T., 
HROOKLYN 6, N. Y.

SENAT. TAFT APIE TAUTŲ LAISVĘ
Gegužės 20 d. New Yorke, 

City Center salėje, didžiosios 
lenkų organizacijos surengė 
masinį susirinkimą, kuriame 
vyriausiu kalbėtoju buvo se
natorius Robert A. Taft iš 
Ohio. Taip pat dalyvavo kon
gresmenai: Joseph F. Ryter 
iš Conn., Philip H. Philbin iš 
Mass., Jessie Sumner iš Ill.

Senatorius Taft, kongres
menai ir kiti reikalavo nepri
klausomos Lenkijos, laisvos 
nuo bet kokių svetimų dik
tavimų ir kišimosi į Lenki
jos vidaus reikalus.

Ta proga senatorius Taft 
reikalavo Amerikos vyriau
sybės griežčiau kalbėti su 
Rusija, ypač Lenkijos ir ki
tų mažų valstybių, dabar 
esančių rusų okupacijoje 
klausimu. Jis priminė ir Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos o- 
kupaciją.

Susirinkimui savo pritari
mą atsiuntė New Yorko vals
tybės gubernatorius Dewey, 
Kongreso narė Clare Luce 
Boothe ir kiti. Susirinkime 
dalyvavo lietuvių, latvių, es
tų, serbų ir slovakų organi
zacijų asmens.

Susirinkime kalbėjo ir 
New Yorko Lietuvių Tarybos 
atstovas, kun. J. Balkūnas.

Daugumas kalbėtojų nuro
dė, kad Rusija iki šiol nesi
laikė Jaltos nutarimų mažų 
valstybių atžvilgiu ir todėl 
prašė Amerikos vyriausybės 
panaikinti tą Jaltos nutari
mo paragrafą, kuriame kal
bama apie Lenkiją ir kuris 
gali liesti Baltijos valstybes.

Montgomery Lieka 
Europoje Valdyti
Londonas. — Anglijos vy

riausybė paskelbė, kad ang
lų okupacinės kariuomenės 
Vokietijoje vadas bus gen. 
Montgomery. Jis taip pat bus 
Anglijos atstovas prie ali
jantų tarybos Vokietijoje.

Anglijoj Paskelbti Rinkimai

Rnsija Ginkluos 
Čeky Kariuomenę
Londonas. — čekų genera

linio štabo viršininkas gen. 
Bohumil paskelbė per radi
ją, kad visa Čekoslovakijos 
kariuomenė bus rusų išmoky
ta ir apginkluota.

Čekų kariuomenės bran
duolį sudarys dabartinės če
kų kariuomenės divizijos, ka
riavusios rytų fronte kartu 
su rusų kariuomene.

Tas pats radijas paskelbė, 
kad Rumunijos ministeris 
pirmininkas Groza ragino 
Rusiją imtis žygių sudaryti 
Dunojaus valstybių sąjungą.

Gub. Rosenberg 
Pas Alijantus

Žinomas nacių šulas, ‘ 
vęs vadinamo „Ostlando” ; 
bernatorius, rytų kraštų 
misaras Alfredas Rosenberg, 
pateko į alijantų rankas.

Gegužės 19 d. Amerikos 
kariai jį užtiko Flensburgo 
mieste, Vokietijoje, kur jis 
buvo gydomas ligoninėje.

Kaip žinoma, Rosenbergas 
pagelbėjo Hitleriui parašyti 
knygą „Mein Kampf.”

bu-
gu- 
ko-

OKINAVOJE NAUJI PUOLIMO ŽYGIAI
Gegužės 23 d. admirolas 

Nimitz pranešė, kad septin
toji pėstininkų divizija Oki- 
navos saloje užėmė Yonabaru 
miestą ir eina į priešakį.

Ši divizija pradėjo naują 
žygį po dviejų savaičių poil
sio. -Puolimą amerikiečiai 
pradėjo didžiausios audros 
metu, kai danguje nesimatė 
nė žvaigždžių. Nei vėjas, nei 
lietus, nei purvas nesulaikė 
narsios jų kelionės.

Okinavoje, kuri yra arti 
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.

Kelionės Civiliams

di-
pa-

socialistai kaltina 
p=^. noru naudotis ka

rti ir ilgam viešpa- 
Cniif(į) jau net kaltina 

i .o konservatorių 
‘draugiškumu Rusi- 

^“^di, be gerų santykių 
P^l neįmanoma Euro-

““° pergalė Europoje 
S Įirt'.na kai kuriuos Ang- 

itikus. Svaigina ji 
§|gi<menybes, kurios tu-

' tvirtos kaip plienas 
OPflĄilkių ambicijų pa- 

___^us sužinosime, ku-

, vairas. Nesinorėtų 
nd Anglijos piliečių 
i. atsigręžtų nuo 
Jlio dabar, kai jis yra 

pergalės aukštumoje.

^rancisco konferenci- 
tęstis pora savai

čių metu jos aplinku- 
wo net dešimt Ame- 

^uvių visuomenės at- 
merikos Lietuvių Ta- 

jyjlilegacija jau išvyko, 
.žudos korespondentė 

Dar ten veikia vė- 
J^vykę A. L. Misijos

Francisce nesurado 
h[1o susitikti ir bent 

klą derinti. Abi veikė 
Apie jų veiklą dar 

jlsti žodį tarti. Viena

aišku, ir vieni, ir antri atliko 
naudingų žygių.

Gal nevertėtų ginčytis dėl 
aiškios tiesos tokios: veikda
mos drauge, abi delegacijos 
būtų tikrai nemažiau laimė
jusios. Tačiau labai liūdėti 
dėl lietuviško „nevieningu
mo” nevertėtų. Juk ir ang
lai koalicijoje neilgai išsilai
ko...

Maskva tebelaiko suėmusi 
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
žytojais. Suimtus lenkus, ku
riuos gerai žino Anglijos vy
riausybė, Stalinas laiko pra
sikaltėliais. Mat, jie daugiau 
kaip penkeris metus kovojo 
prieš nacius, turėjo slaptą 
radijo stotį, kuria susisiek
davo su savo vyriausybe Lon
done ir Sąjungininkais...

Vietoj Lenkijos laisvės ko
votojų, rusai Lenkijos pre
zidentu paskyrė Rusijos pi
lietį, o lenkų kariuomenės 
vadu pastatė negarbingai iš 
jos seniau prašalintą genero
lą.

Neveltui anglų generolas 
Alexander neseniai pareiškė 
savo daliniams, jog Europoje 
anglų ir sąjungininkų kariai 
kovojo ne tam, kad Europo
je vėl grįžtų hitlerinės prie
monės.

Karo transportacijos 
rektorius Washingtone 
skelbė, kad, nežiūrint karo 
pabaigos Europoje, civiliams 
šiemet keliavimas bus dar 
daugiau suvaržytas. Jo žinio
mis, per ateinančius 10 mėne
sių iš Europos bus pargaben
ta apie 3,000,000 karių, ku
rių dalis bus pervežta į va
karus, o kiti kitur. Beveik vi
si parvykę gaus po keletą sa
vaičių ar daugiau atostogų, 
todėl karių transportacijai 
reikės daugiau traukinių, au
tobusų ir kitų susisiekimo 
priemonių.

Apskaičiuota, kad tie 3,- 
000,000 grįžusių karių per 10 
mėn. padarys apie 20,000,000 
kelionių. Todėl, anot direk
toriaus, civiliams važinėji
mas turės būti gerokai su
varžytas.

Liepos 1 d. bus nuimtas 
draudimas gaminti elektra 
varomus šaldytuvus.

Nori Sustabdyti 
Įvažiavimą

Washington. — Kai kurie 
mūsų kongresmenai yra su
sirūpinę dėl pokarinės emi
gracijos į Jungtines Ameri
kos Valstybes.

Šiomis dienomis emigraci
jos klausimu kongresui įteik
ta net keletas įstatymų pro
jektų, kurie smarkiai suvar
žytų ir net kuriam laikui vi
sai sustabdytų kitataučių į- 
važiavimą į Ameriką.

Vienas įstatymo projektas 
siūlo sustabdyti emigraciją, 
kol krašte bus 100,000 ameri
kiečių bedarbį; kitas siūlo 
uždrausti į Ameriką įvažiuo
ti tiems imigrantams, kurie 
tarnavo priešo kariuomenėje. 
Yra pasiūlymai uždrausti vo
kiečiams imigruoti į Ameri
ką per 25 metus.

Kai kurie kongresmenai 
siūlo net keletai metų visai 
sustabdyti imigraciją į Ame
riką, nežiūrint, iš kur. Labai 
mažas nuošimtis Europos pa
bėgėlių dabar nori grįžti 
Europą.

i

Parvežė Lėktuvai
Iki šiam laikui Amerikos 

transportiniai lėktuvai iš į- 
vairių karo frontų pervežė 
vieną milijoną Amerikos su
žeistų karių.

TITO PRIVERSTAS NUSILEISTI
Jaltos konferencijoje buvo 

susitarta, kad alijantai už
ims visą Vokietijos ir Itali
jos teritoriją, iki pasaulinė 
taikos konferencija nustatys, 
kuri teritorija kam priklauso. 
Nežiūrint tų nutarimų, Ju
goslavijos generolas Tito, 
Rusijos remiamas, nepaisy
damas Jaltos konferencijos 
nutarimų, įsiveržė į šiaurinę 
Italiją ir užėmė keletą pro
vincijų, kurios po pirmojo pa
saulinio karo buvo prijung
tos prie Italijos.

Kaip buvo anksčiau pa
skelbta, alijantų vadovybė 
pareikalavo Tito ištraukti 
savo kariuomenę iš tų pro
vincijų, bet jis sutiko pasi
traukti tik iš vienos. Dabar 
alijantai pradėjo siųsti ang
lų ir amerikiečių kariuome
nę giliau į šiaurinę Italiją, 
kurią laiko ir valdo jugosla
vai. Alijantų kariuomenė 
stengiasi vengti tų vietų, kur 
yra jugoslavų kariuomenės, 
norėdami išvengti „inciden
tų”.

Šiomis dienomis paskelbta, 
kad alijantų kariuomenė ap
linkiniais keliais įėjo į Vene-

ei ją — Giulia teritoriją, kur 
yra ir jugoslavų kariuomenė. 
Tuo tarpu jugoslavai turi už
ėmę miestus, bet alijantų ka
riuomenė užima strateginius 
punktus provincijoje.

ŽUVĘ KARIAI

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

Charles Yanason iš Brook
lyn, N. Y.

Lt. Juozas Verseckas iš 
Cleveland, Ohio.

Walter Bucevičius
Homestead, Pa.

Pranas Sadauskas iš Pitts
burgh, Pa.

Jonas S. Pleiskūnas iš Chi
cago, Ill.

Albertas J. Mačiulaitis iš 
Chicago, Ill.

Serž. Pranas L. Rudnikas 
iš Mt. Pleasant, Pa.

Korp. Viktoras H. Ruzic- 
kas iš Chicago, Ill.

Adomas J. Kavaliauskas iš 
Shenandoah, Pa.

Serž. Al Juška iš Kanka
kee, Ill.

Japonui Balionai 
Pacifiko Krašte

Jau kuris laikas Amerikos 
Pacifiko pakraščius ir Kana
dos Pacifiko pakraščius ja
ponai apšaudo „balioninėmis 
bombomis”.

Balioninės bombos, anot 
Kanados spaudos, paleidžia
mos iš pačios Japonijos. Jos 
yra sudarytos iš 33 pėdų di
ametro popierinių balionų, 
prie kurių pririštos mažos 
bombos. Balionai su bombo
mis paleidžiami į tam tikras 
vėjo ir oro sroves, kurios 
bombas atneša į Jungtines 
Valstybes.

Kaip atrodo iš pranešimų, 
japonai paleidžia tūkstančius 
tokių bombų, bet tik keletas 
jų pasiekė mūsų vakarų pa
kraščius. Tos bombos, nors 
ypatingų nuostolių padaryti 
negali, atrodo, japonų lei
džiamos į mūsų pusę grynai 
teroristiniais sumetimais. 
Jos greičiiausiai taikomos 
padegti mūsų miškus ir, ap
lamai, kelti mūsų visuomenė
je nerimą. Naudos iš jų, kaip 
sako mūsų karo departamen
tas, japonai neturi jokios.

Anglai Gaus Dar 
Mažiau Maisto

Karui Europoje pasibai
gus, Anglijos gyventojams 
kurį laiką teks pergyventi 
dar didesni maisto trūkumai, 
negu iki šiol. Anglijos mais
to ministeris paskelbė, kad 
Anglijoje kurį laiką bus ma
žiau maisto, negu buvo karo 
metu ir todėl gyventojams 
teks dar daugiau pakentėti. 
Žymiai sumažėjo riebalų, 
mėsos, muilo ir kitų produk
tų duoklės, taip pat cukraus.

Ryšium su tuo, Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir Kana
da pasižadėjo pasidalinti su 
Anglija mėsa, riebalais, cuk
rum ir kitais produktais.

Negana to, alijantams teks 
maitinti visą okupuotą Euro
pą, iki ji vėl atsistos ant sa
vo kojų. Vokietijoje ir kitur 
Europoje, vokiečiai belais
viai verčiami dirbti žemę, 
kad, rudeniui atėjus, Euro
pos maitinimo problema pa
lengvėtų.

Londonas. — Anglai jau 
prieš kurį laiką dalį savo ka
ro laivyno iš Atlanto ir Vi
duržemio jūrų pasiuntė į To
limuosius Rytus prieš Japo
niją.

Kritingi Metai 
Prieš Akis

Chester Bowles, Kainų Re
guliavimo Įstaigos adminis
tratorius, išleido tokį pareiš
kimą:

„Mūsų šalies kainų ir raci- 
jonavimo įstaigų ir visos Kai
nų Reguliavimo Įstaigos per
sonalo vardu siunčiu nuošir
dų pasveikinimą karo pajė
goms. Dabar mes galime at
naujintu pasitikėjimu atsi
sukti į likusį didžiulį karo 
meto darbą. Ateinantieji me
tai bus vieni iš kritingiau- 
sių mūsų istorijoje — kritin- 
gi mūšio lauke; kritingi, nes 
bus padėtas amžinos taikos 
pagrindas, ir kritingi kovoje 
su mūsų didžiausiu namų 
fronto priešu — infliacijos 
nelaime ir nežmoniškomis 
kainomis, kurios sukėlė tokį 
sąmyšį tuoj po pirmojo pa
saulinio karo.”

OWI.

Londonas. — Anglijos dar- 
biečių partija, kuri turi 170 
atstovų parlamente, šiomis 
dienomis savo konferencijoje 
nutarė nutraukti santykius 
su kitomis Anglijos politinė-

Padidins Algas
CIO pirmininkas Murray 

šią savaitę lankėsi pas prezi
dentą Trumaną, prašydamas 
jo užgirti 20% algų pakėli
mą darbininkams. Anot Mur
ray, karui pasibaigus ir pra
monei pereinant iš kariškos 
į civilinę gamybą, darbinin
kų darbo savaitė turės suma
žėti nuo 48 valandų iki 40 va
landų. Tokiu atveju darbinin
ko savaitinis uždarbis žymiai 
sumažėtų. Įvedus 40 vai. dar
bo savaitę, reikėtų bent 20% 
padidinti darbininkų atlygi
nimą už valandos darbą.

Sako, kad prezidentas Tru- 
manas reikalą supratęs ir pa
sižadėjęs klausimą teigiamai 
spręsti.

mis partijomis ir pasitraukti 
iš koalicinės vyriausybės šį 
rudenį.

Ministeris pirmininkas 
Churchill paskelbė, kad jis 
nelauks rudens ir iš vyriau
sybės pašalins visus darbie- 
čius. Esą, koalicinė vyriausy
bė tik iki rudens nebūtų pa
kenčiama, todėl geriau dabar 
ją perorganizuoti, o ne laukti 
rudens.

Darbiečiai savo konferenci
joje pareiškė, kad Churchill, 
pasinaudodamas karu, nori 
dar keletą metų Anglijoje 
viešpatauti.

Gegužės 23 d. ministeris 
pirmininkas Churchill atsis
tatydino. Jo pasitraukimas 
yra grynai formalaus pobū
džio. Anglijos karalius tuo
jau jį pakvietė vėl būti mi- 
nisteriu pirmininku ir suda
ryti naują vyriausybę, kuri 
bus iki rinkimų.

Nauji Anglijos tautos ats
tovų rūmų rinkimai bus lie
pos pradžioje.

STALINAS GRIEŽTAS LENKŲ REIKALU
Šiomis dienomis spaudoje 

buvo paskelbtas Stalino laiš
kas, kuriame jis pareiškė sa
vo nuomonę Lenkijos klausi
mu. Tame laiške Stalinas sa
ko, kad Lenkijos vyriausybė 
turi būti sudaryta pagal Jal
tos konferencijos nutarimus 
taip, kaip jis juos aiškina, 
tai yra, dabartinė Liublino 
vyriausybė turi būti pripa
žinta ir praplėsta, žodžiu jis 
tik nori, kad Sovietų sudary
ta lenkams lėlinė valdžia bū
tų naujos valdžios branduo
lys.

Ateities Lenkija, sako Sta
linas, turinti būti draugiška 
ir artima Rusijai. Savo laiš
ke Stalinas sako, kad Rusija 
negalinti pakęsti tokios Len
kijos vyriausybės, kuri ats
kirtų Rusiją nuo vakarų Eu
ropos, ar sudarytų sieną prieš 
ją-

Kaip pavyzdį Lenkijai, Sta
linas nurodo Jugoslaviją, kur 
vadovauja iš Maskvos atsiųs
tas maršalas Tito.

Šis Stalino laiškas Lenki
jos vyriausybės reikalu padė

ties nė kiek nepagerina, bet 
priešingai, ją dar pablogina. 
Beto, marš. Tito straksėjimai 
Italijoje nėra joks pavyzdys 
alijantams ar kitiems.

Lėktuvai Grįžta 
Iš Europos

Šią savaitę apie 3,400 A- 
merikos didelių bombonešių, 
kurie dalyvavo Europos ka
re, pradeda grįžti į Ameriką. 
Tie lėktuvai, manoma, iš Eu
ropos pargabens apie 40,000 
mūsų karo lakūnų.

Prieš keletą dienų iš Eu
ropos į Ameriką atskrido 65 
bombonešiai, kurie nusileido 
Connecticut valstybėje.

Gegužės 1 d. išėję į streiką 
Pennsylvanijos kietųjų ang
lių kasyklų darbininkai šią 
savaitę grįžo į darbą.

Gegužės 21 d. į darbą grį
žo per 72,000 angliakasių. 
Streikas baigtas abipusio su
sitarimu.

CIVILINEI GAMYBAI NĖR ŽALIAVOS
Skandina Japonus
Žiniomis iš Manilos, vienas 

Jungtinių Amerikos Valsty
bių bombonešis, saugodamas 
jūras netoli Formozos salos, 
Pacifike, užtiko japonų kon
vojų iš penkių prekybinių lai
vų. Lėktuvas tuojau konvojų 
užpuolė ir pradėjo bombar
duoti.

Visi penki laivai buvo nu
skandinti per 75 minutes. Su
naikinta apie 15,000 tonų ja
ponų prekybinio laivyno. Iš 
visų penkių laivų tik vienas 
buvo didesnis, kiti maži.

Jaunesni Vyrai 
Kariuomenėn

Nors Jungtinės Amerikos 
Valstybės kai kuriems civi
liams produktams gaminti 
jau davė leidimą, betgi, kaip 
dabar pasirodo, tų civilinių 
produktų gamintojai negali 
gauti žaliavos. Išdavoje dirb
tuvės neturi ko veikti.

Ta proga pranešama, kad 
civilinių produktų trūkumas 
bus, iki alijantai nugalės Ja
poniją.

Drabužių gamintojai pra
neša, kad po karo visi drabu
žiai bus galima ilgiau dėvėti 
nei dabar. Jie sako, kad su
rasta tam reikalui vaistas, 
kurį pavartos dirbant gelum
bę ar verpiant siūlus.

Iš Washingtono pranešta, 
kad nuo šių metų liepos 1 d. 
vyrai, sulaukę 29 metų am
žiaus, kurie turi darbus, ne
bus imami į kariuomenę.

Nuo liepos 1 d. kas mėnesį 
į kariuomenę bus imama 90,- 
000 vyrų, vietoj 120,000, kaip 
iki šiol. Dabar didesnį nuo
šimtį ims jaunesnio amžiaus 
vyrų.

■ nn . t
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

PAVASARIO ATSIMINIMAI
Žmogus gali išnaikinti tautas, miestus ir pats žūti savo 

sukurtame gaisre, bet jis yra bejėgis primesti savo valią 
gamtos eigai, ir jos atmainoms, einančioms iš amžių į am
žius su nepajudinamu tikslumu. Taip gamta mums prime
na, kad yra amžinų tiesų, — ne tik joje pačioje, bet ir žmo
nių širdyse. Toji širdis, nors ir kaip persekiojama, visados 
ilgėsis šviesos, laimės, džaugsmo, tesingumo savo žemei, 
savo mylimiesiems ir visiems žmonėms.

Ir visados toji širdis su džiaugsmu ir pasiilgimu sutiks 
pavasario šventę: linksma jai bus su prasikalančia žolyte, 
su parlėkusia raudongūže ir su sprogstančiu pumpuru.

Aną dieną, įeinant sodu, nudvelkė oru alyvų kvapas.
Ir ten, tolimam tėviškės sode, kerojo du alyvų krūmai. 

Kas pavasarį jų kvapo būdavo pilnas sodas. Pakvipdavo ir 
pirkia, kai gegužės mėnesį sesuo priskindavo jų kekių ir 
apkaišiodavo „mojinės” paveikslą kertėje.

Pražildavo tie sodai nuo vyšnių ir obelų žiedų. Gražu 
būdavo žiūrėti į tą baltą žydėjimą. Ir nuo žiedo prie žiedo, 
dūzgdama ten lekiojo bitutė.

Klevai, kriaušės ir žemuogės puošėsi žiedais. Javai 
plaukė ir žydėjo dirvoje, o pievos buvo pilnos geltonų, bal
tų, raudonų ir mėlynų akučių: aure, ten pienė prasiskleidė, 
ten vėl sidabražolė, ten liūnų lelija ir ten smulkutė neuž
mirštuolė.

Kiekvienas paukštis mums ten, tėviškėj toliojoj, buvo 
visa istorija. Štai jau parskrido vyturėlis ir nedrąsiai su- 
čireno. Jis duoda žinią: tuoj čia parlėks ir pempė, ir garnys, 
ir laukinės žąsys vieną pavasario naktį sugagens žvaigždė
toj padangėj. Bėkime ir žiūrėkime: antai varnėnas jau švil
pauja prie inkilo.

Laukuose ėriukai šokinėja, karvės mukia ir pirmame
tis kumeliukas, ant ilgų kojų išsižergęs, peša dobilus. Kur 
tik akys mato, artojas eina paskui žagrę, sunkiai užgulęs. 
Ten jau kaimynas akėja dirvas ir dideliais atrimojėjimais 
beria grūdus, — su viltimi ir džiaugsmu.

Metai iš metų į mūsų laukus grįžo strazdai ir pempės. 
\ Metai iš metų sprogo ir žydėjo vyšnios ir alyvos. Metai iš 

metų senas tėvas vaikščiojo paskui žagrę ten, kur jo gimi
nė' nuo neatmenamų laikų buvo gyvenusi. Ir jis su viltimi 
ir su džiaugsmu, plačiai atsimodamas, sėjo grūdus. Tai bu
vo jo žemė, nuo kurios jis manėsi lig gyvas neatsiplėšiąs...

Mes visi tikėjom esą kažkas viena, neatskiriama su ta 
juoda žeme, su gimtųjų laukų žydėjimu ir vėjo dvelkimu. 
Mūsų basos kojos ten nutrepleno kiekvieną takelį ir giliai 
įsimynė į tėviškės molį. Mūsų rankos ten buvo glosčiusios 
kiekvieną medį ir pynusios vainikus iš pienių ir ramunių. 
Mes taip suaugom su ta žeme, kad po tiekos metų akyse 
stovi plyšiai, kai ji sutrūkinėdavo per vasaros kaitras...

Kas po šių audrų bepaliko iš tėviškės sodo ir iš gim
tosios pirkios? Kur tie žmonės, kurie manė amžiais būsią 
neatplėšiami nuo savo tėvų dirvos, kurie buvo kažkas vie
na su ta juoda žeme ir kurie tikėjo pasaulio teisingumu?

Kas griuvėsių akmenis surinks ir naujan ugniakuran 
sudės? Ir kas sušauks ir prie vieno stalo susodins tuos 
žmones, kurie buvo geri, laisvi ir teisūs?

Nėra niekur tokios žemės, kaip savo žemė. Ir niekur 
nėra tokių brangių žmonių, kaip savo žmonės...

A. Vaičiulaitis
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sekretorius, HenryIždo
Morgenthau, V-E dienos pro
ga, išleido šį pareiškimą:

„Kiekvienas amerikietis 
gali pagelbėti švęsti Vokieti
jos pergalę, palikdamas dau
giau karo bonų. Dabar mūsų 
taikinys yra Japonija. Ir nors 
V-J diena gal ir labai tolima, 
vistiek kiekvienas bonas, nu
pirktas Septintosios Karo Pa
skolos metu, priartins galu
tiną pergalę.

„Pergalė Vokietijoje nesu
mažino šios paskolos svarbos 
valdžiai. Kovo mėnesio karo 
išlaidos buvo didesnės nei bet 
kada. Viskas rodo, kad dar 
daugel mėnesių mums prieš

akis stovės didžiulės karo iš
laidos. Milijonas vyrų bus 
perkelta į Pacifiko frontą. 
Nauji pabūklai ir didžiulis 
kiekis atsargų turės būti per- 
plaukdinta per plačiausią o- 
keaną pasaulyje. Ir nuolat 
augs mūsų tautinė pareiga 
karo lauko sužeistiesiems ar 
nusilpnintiems bei tarnybą 
baigusiems iš kariuomenės 
atleistiesiems.

„Aš esu įsitikinęs, kad A- 
merikos žmonės, įkvėpti per
galės Vokietijoje ir pripa
žindami rimtumą kovos, lau
kiančios mūsų Pacifike, pra
ves Septintąją Karo paskolą 
su dideliu pasisekimu.

„Tas pasisekimas tartum 
kalbės, kad gerai atlikta, mū
sų kariams Europoje. Jis į- 
teiks mūsų kariams Pacifi
ke pergalės įrankius. Jis 
naujai parodys Japonijos 
karo viešpačiams, kad jų 
dienos suskaitytos. Jis su
teiks geriausią anti-infliaci- 
nę apdraudą.

„Sėkmingai praėjusi Sep
tintoji Karo Paskola reikš 
Amerikos pasiryžimą pabaig
ti uždavinį — karo uždavinį, 
kurio pusė jau atlikta — ii’ 
pragiedrins kelią daug ma
lonesnėms taikos pareigoms”.

MOTERŲ SĄJUNGOS NARIŲ YXTroedikaliU instrumentų, kiasuderinti 
_____________ f .nesigailėti patarimų. Norint gaut 
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Moterų naujų narių vajus

M. S-gos Centro Valdyba, 
skelbdama naujų narių vajų, 
turėjo dėmesyje geriausias 
mintis ir svarbius jo tikslus.

Pirma, panaikinta įstojimo 
mokestis, duodant lengvesnės 
progos visoms katalikėms vajaus

--------- 7,. įr r------ i .i 
bius tikslus, reikėti.7 ubai svarbi priemonė Ugu mes amerik

ir ent'.^ Rengti yra švara, o švarai kia juos ko 
> dirva'r palaikyti muilas yra būteny- žindinti su 

g gaunamų pranešimų Renkime p 
įome, kad karo paliesto- me radijo

$ L vietose muilo nėra. Todėl kim amei

su energija i 
imtis darbo, o < 
ti, nes yra didelis 
lietuvaičių, kurios ni 
nizuotos.

Deja, jau praėjo 4 prašome būti pasiruošus au- 
pivgvo viQwiiiD xY<xLaiin.vxno vcijcius, bet darbo va ,*^kotim % . _ ,
moterims ir merginoms pri- galima pasidžiaugti.^*7 Vėliau reikės pasirūpinti 
sirašyti prie Moterų Sąjun- priežastis ir ką gaū^‘.:. nukentėjusių lietuvių ūkiams 
gos, kuri yra vienatinė kata-įtinti? Visos nusiseganti sėklų, žemei dirbti ma- 
likių moterų organizacija šioj kad neturi ūpo arbaM atstatyti į- 
išeivijos šalyje, kuri rūpina- užimtos karo pergą jankių, sugriautiems mies- „ 
si skleisti apšvietą, meilę, su- bais. Visi pasiaiškini1^ tams ir kaimams atstatyti pasiryžimai 
sipratimą narių tarpe ir pa- dalies yra rimti, bestatybos medžiagos. Bet šian- Ūui nukent
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gos, kuri yra vienatinė kata-į tinti? Visos nusis;^ gauti seklų, žemei dirbti ma-

išeivijos šalyje, kuri rūpina- užimtos karo pergs- jankių- sugriautiems mies- 
si skleisti apšvietą, meilę, su- 1

straipsnius.
Rašytoja, 

ti aprašyn 
piešėjai p; 
apie lietuvi 
apie lietuvi 
Organizuot

laiko lietuvybę per gražų ir neišteisina mūsų, ne^r^en lietuviams pirmoj eilėj likti gyvais 
turiningą organą „Moterų noras ir pasišventini~ 
Dirva”. Apdraudžia nares li
goje bei nelaimėje, išmokėda
ma pašalpą ir pomirtinę.

Antra. — Vajaus metu 
duodama proga narėms ir 
kuopoms pasidarbuoti dėl sa
vo artimų draugių ir pažįsta
mų bei visų katalikių moterų 
ir merginų gerovės, skatinant 
jas tapti šios prakilnios or
ganizacijos narėm ir naudo
tis tais patogumais, kuriais 
pačios, būdamos sąjungietės, 
per metų metus naudojatės. 
Už pasidarbavimą yra ski
riamos dovanos narėms, ku
rios prirašo naujas nares. 
Atsižvelgiant į šiuos svar-

r. Ijflkia drabužių, maisto ir 
ir laiko galima 
gi, brangios sąjungai skyriai ir šalpos vei-
didesniu pasiryžimu^,ideda ]abai daug darbo, 
į darbą ir išnaudolų^j_______________
sį vajaus laiką nau i"-------- "
prirašinėjimui ir or:,;įit INGI SUPRATNAI
jos auginimui.

Ypatingai yra sva^v 
nas jėgas įtraukti į 
ganizaciją, nes jauj™ ir kilmę yra dau- te, bet nei

vimas Moterų Sąju A“' atgyvenusios ir tą. arba tti 

jus Užsibaigs liepos mokslu nepagestos. Ids mm- nes
kaip bitutės'^ tys arba kilmės supratimas si nuo kiti

BALI

19 V 
New T

Rašo Dr. Margaret Mea
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Rašo DR. K. PAKŠTAS

(Tęsinys)
TAUTOS ĮŽYMYBĖS

Jei kas šiandien paklaus
tų: kurie asmenys dabar su
daro Lietuvos valdžią ir kas 
vadovauja valstybės prisikė
limui, turėtume didelį sun
kumą visai tiksliai į tą klau
simą atsakyti, negalėtume 
valdžios adresų patiekti.

Lietuvos prezidentas A. 
Smetona spėjo nuo rusų pa
bėgti, bet 1944 m. pradžioje 
tragiškai mirė gaisre Cleve- 
lande. Paskutinis legalis Lie
tuvos premjeras A. Merkys, 
vicepremjeras K. Bizauskas, 
užsienio reikalų ministeris J. 
Urbšys, buvęs prezidentas A. 
Stulginskis, o su jais ir kiti 
trys buvę premjerai bei pora 
tuzinų buvusių ministerių 
yra deportuoti į Rusijos kon
centracijos lagerius. Jie ir ki
ti 12,000 Lietuvos žymesnių 
žmonių ten laikomi politiniais 
kaliniais ir su jais išorinis 
pasaulis neturi teisės susi
siekti ar jiems pagelbą su
teikti. Daugiau pusės jų jau 
gali būti išmirę kankinių mir
timi. Apie Rusijos lageriuos- 
na patekusius tenka pakarto
ti Dantės žodžius: „Palikite

visas viltis visi, kurie čion į- 
einate”.

Atėję vokiečiai irgi tęsė ne
kaltų žmonių medžioklę. Jie 
areštavo buvusį prezidentą 
Dr. K. Grinių, garbingą libe
ralų vadą ir visų gerbiamą 
valstybės vyrą. Jie areštavo 
politiškai įtakingiausią vyrą 
— kun. M. Krupavičių, di
džiausios partijos (krikšč. 
dem.) vadą, didelį oratorių, 
istorinės žemės reformos au
torių bei daugelio kitų svar
bių socialinių reformų pro
motorių. Vokiečių koncentra
cijos lageriuose nuo kančių 
ir vargo mirė keletas šimtų 
žymesnių lietuvių. Tai kas gi 
dabar beprikels nepriklauso
mą Lietuvą?

Tačiau tie 12,000 politiškai 
apkaltintų ir likvidacijai pa
skirtų Rusijoj ir keli šimtai 
tokių pat vyrų žuvusių Vo
kietijoj sudaro gal tik nepil
nus 20% apsišvietusių ir po
litiškai veiklių lietuvių. Val
dininkais būti tinkamų žmo
nių skaičių mes drįstame api- 
tiksliai išreikšti tokiais in
deksais:

1944 m. 80 vienetų
1940 m. 100 vienetų
1044 m. 80 vienetų

Jei 1918 m. Lietuva atsis
tojo ant tvirtų kojų, turėda
ma tik aštuntą dalį dabarti
nių intelektualinių jėgų, tai 
dabar netenka visai abejoti 
jos dvasiniu gyvastingumu. 
1918-1920 m. plačiausios lie
tuvių masės toli gražu nebu
vo pasiekę dabartinio išsilais
vinimo ir patriotinio karščio. 
Svarbiausia, dabar kiekvie
nas net ir paprasčiausias ir 
biedniausias lietuvis labai 
vaizdžiai pamatė, kokią klai
kią ir bestiališką tvarką at
neša ir vienas ir kitas oku
pantas. Sava valstybe lietu
viams dabar tikrai atrodo ne
paprasto gražumo prarastu 
rojum. Ir to mažučio rojaus 
atgavimas jiems tapo mirties 
ar gyvybės klausimu.

Žymiausios intelektualinės 
jėgos vis dėlto rado būdų pa
silikti pačioje Lietuvoje. Ka
dangi jos ten nei po vokie
čių, nei po rusų okupacija 
viešai veikti negalėjo ir ne
gali, jos veikia slaptai, po
grindy. Iš visų lietuviškų 
partijų ir politinių grupių (jų 
ten dabar šešios) 1943 m. ru
denį Lietuvoje susiorganiza
vo vienas ir visiems bendras 
Vyriausias Išlaisvinimo Ko
mitetas (Supreme Committee 
for Liberation of Lithuania). 
Į jį visa tauta žiūri, kaip į 
savo valdžią, jo disciplinai 
pasiduoda visi pogrindžio lai
kraščiai, jo balso klauso jau
nimas ir jį remia kituose 
kraštuose išblaškyti lietu
viai. šis komitetas turi ir sa
vo slaptą radijo stotį, savo 
plačią organizaciją ir trupu
tį ginkluotų jėgų.

Į Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą įeinančios 
keturios didžiausios prieška
rinės partijos ir dvi naujai 
susidariusios grupės visai ne
kelia senų partinių ginčų: jos 
tenkinasi pačiais bendriau
siais ir visiems lietuviams 
brangiais tikslais — atstaty
ti nepriklausomą, laisvą ir 
demokratinę Lietuvą, kurios 
gyvenimą paskiau tvarkys 
demokratiškai išrinktas į- 
vairių partijų seimas. Tokia 
programa neranda Lietuvos 
piliečiuose jokios opozicijos, 
todėl dirbama vieningai ir su
tartinai.

Lygiai tokios pat taktikos 
ir tokios programos laikosi 
ir svetur pabėgę Lietuvos pi
liečiai, daugely kraštų suda
rę savo tarybas ar komite-

Lietuvos 
dėl lais-

Lietuvos

tus. Jų tarpe paminėti verta: 
Lietinių Tautine Taryba A- 
merikoje, New Yorke lei
džianti „Lithuanian Bulle
tin”. Panašūs komitetai pa
bėgėlių yra įkurti Stockhol- 
me, Bogotoje (Kolumbijoj) ir 
kitur. Senesnioji lietuvių 
emigracija yra sudariusi sa
vo tarybas '~'ar komitetus 
Jungtinėse Valstybėse, Ar
gentinoje, Kanadoje, Urag- 
vajuje, Pietų Afrikoje ir Bra
zilijoj. Visų jų tikslas pagel
bėti alijantams laimėti karą 
ir pritaikinti Lietuvai Atlan
to čarterį, gelbėti 
žmonėms jų kovoje 
vės.

Oficialiu keliu
valstybės reikalus atstovau
ja ir gina Lietuvos pasiunti
nybės Washingtone, Berne, 
Vatikane, Buenos Aires ir ke
letas konsulatų (Brazilijoje, 
Kanadoje, Pietų Afrikoje, 
Meksikoje ir kitur).

Tačiau didžiausiu, galin
giausiu akstinu Lietuvai pri
sikelti bus ne tiek dabarti
niai gyvieji vadai, kiek jau 
mirusieji lietuvių kultūros 
korifėjai, nemirtingieji dva
sios vyrai. Su jų amžina ug
nimi pirmiausia susikirto 
brutali okupantų jėga 1940 
m. vasarą: vos tuomet įžen
gę Lietuvon „taikiu būdu” 
rusai išleido parėdymą nai
kinti didžiųjų rašytojų, poetų 
ir filosofų raštus. Kadangi 
rusai nespėjo ūmu laiku at
spausdinti rusiškoje dvasioje 
parašytų rankvedžių mokyk
loms, tai jie tuojau davė į- 
sakymą mokytojams išplėšti 
iš vadovėlių ir knygų visus 
lietuvių dvasioje parašytus 
puslapius pagal smulkmeniš
kai apgalvotas bolševikų in
strukcijas.

Rusų dvasioje rašytų kny
gų Lietuvoje nebuvo, beveik 
visa dailioji literatūra ma
žiau ar daugiau buvo persu 
sunkusi nacionaline istorija, 
dvasia ir kultūra. Tad atė
jūnams teko nemažas darbas 
naikinant bibliotekas, „va
lant” mokyklų vadovėlius. 
Kadangi per paskutinį šimt
metį iki 1914 m. beveik visa 
Lietuva buvo rusų priespau
doje, tad suprantama, kad jos 
literatūroje labiausia atsis
pindi kovos su rusų žandar
merija, ogi vokiečiams nepa
lankūs žodžiai dažniau randa 
sau vietos prisimenant žy
miai senesnius amžius ir šios

generacijos vokiškų okupan
tų žiaurumus. Kiekvienas o- 
kupantas išrankioja ir nai
kina tik sau nepalankią lite
ratūrą, neliesdamas tos, ku
ri prieštarauja jo imperia
lizmo konkurentams.

Visos Lietuvos pasiunti
nybės visuose kraštuose už
protestavo 1940 m. prieš ru
sų įsiveržimą Lietuvon. La
biausia krinta į akį protes
tas Lietuvos pasiuntinybės 
prie Vatikano: jo autoriai 
būdingai rusams priminė, 
kad Lietuva vergijoj nebus 
— jos laisvę prikels Mairo
nio giesmės ir Vaižganto raš
tai. Panašiai padėtį vaizda
vosi ir patys rusai su maža 
sauja samdinių - renegatų. 
Naikindami daugelį raštų, 
jie ypatingą dėmesį atkreipė 
į Maironio, Vaižganto ir St. 
Šalkauskio raštus. Visi trys 
jie jau mirę, bet jų dvasia 
kaip eteriška tvirtovė pasi
lieka Lietuvos laisvės sargy
boje. Kiekvienas šių garsių 
vyrų turi visai skirtingą as
menybę ir skirtingą kūrybos 
sritį. Bet pagrinde jie nie
kur viens kitam nepriešta
rauja: visi trys jie gilūs hu
manistai, taurūs krikščionys, 
be galo prisirišę prie savo že
mės ir žmonių, visi trys pa
triotai, bet kartu anti-rasis- 
tai, aiškūs priešai bet kokio 
brutalaus nacionalizmo.

Maironis (1862- 1932), il
gametis Kauno dvasinės se
minarijos rektorius, per sa
vo klases perleido kelis šim
tus Lietuvos kunigų. Jo po
emos ir eilės, visa jo lyrika 
dvelkia švelniu idealizmu ir 
patriotizmu. Daugybę jo dai
nų ir giesmių tauta visiškai 
pasisavino. Net sudeginus vi
sus jo raštus, jo dainos vis 
viena visoj Lietuvoj bus dai
nuojamos, nes visas jauni
mas daugelį jų atmintinai 
moka ir jas myli.

(Bus daugiau)

PREZIDENTO ANŪKAI

Prezidentas Truman turi 
du anūkus katalikus, kurių 
tėvai gyvena Kalifornijoj. Jie 
yra: Dovydas 10 m., ir jo se
sutė Marian Wallace, 8 m., 
abu yra katalikų mokyklos 
mokiniai.

Vaikučiai prezidentą vadi
na ,,Uncle Harris”.

gi visos, vxvuvv. . -
į darbą. z ‘ dažnai labai neigiamai veikia

M. J(>j¥ į mūsų pastangas ugdyti tar- 
Conn. Valst. pisavio supratimą tautinėse 

——------------- -—grupėse. Tokių klaidingų iš-

PASEKMINGA ALT DELEGACI,* įne kasdieninėje kalboje, po- 

SPAUDOS KONFERENCIJAlį^"^- 
______  V* narnos ir eina iš kartos į kar- 

Laikraštininkai i:įj tą. Norėdami sulaikyti praė- 
atstovai dėkojo pab^ jusiu kartų nežinojimą ir ne- 
kad tai yra pirmas d#£ supratimą nuo mūsų pačių 
talus įrodymas apie)®* suskirstymo, mes turime nuo- 
žiaurumus. Iki šio ^,v\suskirstymo mes turime nuo- 
girdėję apie okupac^j budėti.
vietų armijos elgesį,Y , yieiia gm popuri išva- 
tuviai pirmieji W kai
rodančių dokumentus?® .‘ „
lis oasižadėio studiis“s }Ta ”tyrOS ra’ 
i P •’'i iJ Foizt-irMirgės kilmės, kai tuo tarpu 
tuvių įskeltus faktu siu.", , 1 . <
mentuoti spaudoje. yra maisytMkd-

TT. x .’a. mes. Tikrenybėje, per tuks-
Vienas atstovas 

apie religinę laisvę, 
kaitis ir jam vykus:® 
kė, primindamas sovJp- 
džios išleistus uždr:L~ -.. .... . .
ir prieš tikybininkuiriai^ amžių ir is avoje jos 
tas priemones. Jis ™se, kad jnsi bu-
Švedijon pabėgusių ^vovienodos.fizmes išvaizdos, 
paminėtus pasakojinsįrij atvejais rasinis misi- 
sovietų valdymą Liį^inys ^vo nuolatinis ^ir išda- 
Priminė žmonių j^vojejokis ypatingas žmogaus

(Laiškas iš San Francisko)

ALT siūlomus 
planuojamos 

Organizacijos 
Jis paaiškino

Amerikos Lietuvių Tary
bos delegacijos suruošta 
spaudos konferencija gegu
žės 12 d. San Francisco 
praėjo didžiausiu pasisekimu. 
Konferencijon atvyko aštuo
niasdešimt spaudos atstovų 
ir radijo komentatorių, vieš
butyje užimta salė buvo pil
na. Atvykusių tarpe buvo vi
sų didžiausių spaudos agen
tūrų ir dienraščių korespon
dentai. Atvyko „Associated 
Press”, „United Press”, 
„New York Times”, „San 
Francisco Call Bulletin”, 
„San Francisco Examiner” 
atstovai ir daugelis kitų.

William F. Laukaitis, ALT 
delegacijos pirmininkas, la
bai vykusiai nupasakojo San 
Francisco konferencijos se
kretoriatui įteikto Amerikos 
Lietuvių Tarybos Memoran
dumo turinį. Jis išdėstė svar
biausias Memorandumo min
tis ir aiškino 
priedus prie 
Tarptautinės 
konstitucijos.
ir priežastis, kurios vertė lie
tuvius siūlyti minėtas patai
sas.

Teisėjas Laukaitis taip pat 
■papasakojo apie teisinę Lie
tuvos Respublikos būklę ir 
dabartinę jos gyventojų pa
dėtį. Jis išdėstė, kokiu būdu 
Raudonoji Armija įsiveržė 
Lietuvon, Latvijon ir Esti
jon, kaip rusai panaikino ten 
buvusias santvarkas, pravedė 
apgaulingus rinkimus ir mi
nėtus kraštus prijungė prie 
sovietų Rusijos. Susirinku
siems aiškino apie NKVD 
(sovietų valdžios policijos) 
agentų ir Lietuvos komunis
tų vestus areštus, šaudymus 
ir deportacijas; pasakojo 
apie žemės konfiskavimą ir 
nejudomo turto atėmimą.

Vienas laikraštininkas už
klausė: — Kokių įrodymų jūs 
turite apie lietuvių išvežimą 
į Rusiją?

Laukaitis jam parodė Li
thuanian American Informa
tion Center išleistas brošiū
rėles, kuriose padarytos fo
tostatinės kopijos iš Švedi
jos gautų telegramų. Tos te
legramos praėjo pro švedų, 
britų ir J. Valstybių cenzū
rą. Be to, minėtose knygutė
se atspausdinti sovietų val
džios dokumentai, kuriuose 
valdžia įsakinėja suiminėti 
Lietuvos gyventojus. Laukai
tis čia pat padalino korespon
dentams minėtos brošiūrėlės 
kopijas.

čių zmomi 
lamai proi 
giau žmor 
protėvių i 
vienas kii 
miesto gj 
nuolatinis 

Viena 
yra fakta 
lyje žmoi 
gali maiš 
mybė ski 
nėms aps 
vaikų yn 
nėms aps 
žmogaus 
taikyti aj 
tybė leid. 
nėms ves 
nėms su 
vesti žmo: 

tanaus metų žmones susitiko' vonns 
(ir susimaišė keliolika kartų. Nežiūr 

7^. Kai atskiros maišytos gru- skirtumų 
iįį pės buvo izoliuotos per dau- susilaukt

taikyti i 
žmonėms 
riuose 1 
skirtingą 
tingose i 
skirtingų 
gyventi 
prisitaik 
iat duo< 
vesti bet 
gų. Ta 
ypatybė 
jai ir til 
limybės 

. pasaulį.
i norime ]
■ bendra 

Antro 
apie ra< 
žmonijos 
tąją ir i 
nas ras 

apsives, jie per tam tikrą. trims d 
Korespondentų tar^ j laikotarpį taip pat atrodys grupėm! 

Mrs. Sherrick, Gen.^^ veno at 
raštininke; Virginia ij^niės žmonės. Tie tėvai, vai- tos. kai 
kuri yra New York^^^ _

žinių kolumniste; . ................. - - 6
Shreve — „United Ne' 
vice” agentūros Los 
korespondentė; Bru;^- 
taip pat iš „United1-^ 
Service”; Keyes — 
and Bulletin” ir daug^ib 
tų.

Spaudos agentūrų a^- 
jų tarpe ir Mr. Willian^- 
Simms labai patenkintus 
išleistomis informal- 
brošiūrėlėmis. Jose yi 
informacinės medžiagą, 
rią jie naudos savo raš'išj. 
Kiekvienas pabrėžė, 
nėtuose leidiniuose yr’^i 
daug faktų, kurie jie^^ 
šio meto buvo nežino1^ 
to, brošiūrėlėse yra ai^0 
ki dokumentai, kurinį 
pasiuntė J. Valstybių V 
ir svarbesnėms istC 
Daugelis korespondente 
mėjosi „Ghillebert d’ 
noy’’ brošiūrėle, • kuri< 
rašinėjama Franklin 
Roose velto tolimo p^ 
kelionė į viduramžių LųU?

Priminė žmonių 
Šiauliuose, Kaune ii 
vietose.

„Associated

i tipas toje grupėje neišsivys-1 
tė.Kuri grupė atrodo „tyra", 

„Associated Preidi" “ P®4®
„United Press’ agenti&j.rao laikotarpio, 
siuntinėjo žinias visi^Joj. ^av’aPsiv^a dviejų skirtin- 
merikos laikraščiams.gą PI žmonės. Jų grupės 
rence E. Davies pla^ istorijoje taip ilgai buvo ne
rašė ALT spaudos ktffe na nuo kitos atskirtos, kad 

jos išvysto griežtai skirtin
gos išvaizdos fizinius tipus.

Šių naujavedžių vaikai jau 
turės abiejų grupių žymių ir 
savybių, ir jų išvaizda bus 
lyginama prie vienos ir ki
tos tėvų grupės. Bet jeigu to- 

, kių maišytų šeimų vaikai ga- 
!!na dažnai ir ilgai tarpusavy
je ansivps iip npr tam tikra

rašė ALT spaudos ktįjį1 
ei ją, kurią „N. Y. Tir^. 
spausdino pirmame įjjjj 
j e (gegužės 13 dienos^ 
Francisco Call Bullet^ 
rašinėdamas UNCIO 
dėjo svarbesnius p.
čio pareiškimus. „Sa:.^ 
cisco Examiner” taip^^ 
vė ištisą skiltį pada^ 
pareiškimams.

liai ir kiti, kurie labai ilgai nė, neg 
gyveno tame pačiame kraš- Pastebė

Pittsburgh’© BALE.
j kentėjusiem® -■
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ITERĘ SĄJUNGOS VARGSTANCIUS LIETUVIUS
rų naujų narių vajus
S-gos Centro Valdyba, 
lama naujų narių vajų, 

dėmesyje geriausias 
i ir svarbius jo tikslus, 
na, panaikinta įstojimo 
itis, duodant lengvesnės 
5 visoms katalikėms 
ims ir merginoms pri- 
ti prie Moterų Sąjun- 
uri yra vienatinė kata- 
noterų organizacija šioj 
os šalyje, kuri rūpina- 
dsti apšvietą, meilę, su- 
imą narių tarpe ir pa- 
lietuvybę per gražų ir 
įgą organą „Moterų 
’. Apdraudžia nares li- 
ei nelaimėje, išmokėda- 
šalpą ir pomirtinę, 
ra.
ma proga narėms ir 
ms pasidarbuoti dėl sa- 
imų draugių ir pažįsta- 
i visų katalikių moterų 
ginų gerovės, skatinant 
pti šios prakilnios or
ei jos narėm ir naudo- 
s patogumais, kuriais 

, būdamos sąjungietės, 
etų metus naudojatės, 
sidarbavimą yra ski- 

5 dovanos narėms, ku- 
rirašo naujas nares, 
elgiant į šiuos svar-

bius tiiį -----------
su eneijijiėti karą yra viena pa- i 
imtis darp gelbėti kare nukentė- : 
ti, nes j^yra visai kitas darbas. : 
lietuvaiėįiiilnus, šventas darbas 
nizuotos. Europoje jau atsidūrė 

e vietoje.
. kfypoje karui pasibaigus, 

vaJaMįs jos žmonių rūpi i 
.^a^nam, turinčiam bet i 

PP^^ailestingumo 
UDu. Vįu )jUV0 skelbiama, kaip 
kad netmiįį priešas elgėsi su sa- 
uzimtos komis, o dabar pirmoje J 
bais. Via, tenka pasirūpinti, i 
dalies ^nukentėjusioms kare i 
neisteiautoiiams įr sesėms galė- : 
noras ir į^o greičiausiai pagel
iu laiko $er sekančius gal dve- i 
gi, brantus šia kryptimi vis ' 
didesniu Įju ir daugiau turėsime : 
į darbą įj kol skaudžiai nuken- 
sį vajam Rietuvių tauta drauge 
prirašinėja Europa galės pradėti 
jos auginimų atsistoti. .

YpatiiifįjVių tauta šiame kare 
nas jėgasp] pati nelaimingiausia, 
ganizacijįnus su kitomis tauto- 
karta raibai didelė jos dalis ne- 
Sąjungosetai nukentėjo. Kasdien 
vimas, M, kad lietuvių tauta 
jus užsibaigugiau išblaškyta, stip- 
gi visos, h’ipnaikinta, negu bet 
į darbą. >uvo žinoma. Lietuvai 

žmonėms šiandie pa-
Cot reikia daugiau, negu 

bar buvome pasiruošę 

SĖKMINGA ALT Dilgesniam laikui, nei bū- 

SPAUDOS KONfflCės patiems lietu- 
_____ pasigelbėti dar labiau

T .. ...ntos, nei anksčiau ma- 
'' t™?odėl BALF reikia dau- 

a stovai ūkininkų prie veikian- 
+ i talkininkaujančių

■ ^TUs Į^zacijų šalpos darbas
■ žiaurumus; ^ūti tvarkomas pla- 
i girdėję apt užsįmojimu. Kiekvie-

vietų amijUgtoveje, kur yra keli 
tuviai pinšaį ar Lietuvos draugai, 
rodančiuejį įr norintieji pagel
us pasiža^elaimingiesiems, būti- 
tuvių iškefcuorganizuokim BALF 
mentuoti^j. Kokios tik pagalbos

Vienasis BALF centras steng- 
apie religiręteikti.
kaitis ir je visą laiką, nuo pat 
kė, primint įsikūrimo, BALF pir- 
džios išleistas, valdyba ir direkto- 
ir prieš tikybos nariai, neimdami 
tas prienffiatlyginimo, ne tik savo 
Švedijon pj aukoj a BALF darbui, 
paminėtus ?imasi įvairiausių žygių 
sovietų šalpos darbui plėsti. 
Priminė fcie visi uolūs talkinin- 
Šiauliuose. 1 
vietose, kam nėra paslaptis, kad 

.<e Europoje labai sunki 
A”į ir drabužių padėtis.

„Unitedrffiado, nuo maisto trūku- 
siuntinejovįa mįĮįjonaį žmonių, 
merl tarpe ir tūkstančių 
rence E. Ančiai lietuvių. Trūks- 
rašėALTsj>ms maįsto, trūksta dra- 
ciją, kurią- trūksta vaistų. BALF 
spausdinoLybė rūpinasi, kiek tik 
je (gegu&'ia, ištiesti pagalbos ran- 
Francisco C-;ra įteiktas atitinka- 
rašinėdamii < valdžios įstaigoms pra-

• dėjo svarbu leisti suruošti nuken-
• čio pareiRems lietuviams konser- 

ciscoExa®-) maisto (canned goods) 
vė ištisą Aną. Norime, kad šis va- 
pareiškim^irasidėtų birželio 1 d.

Korespon-niai prašome skyrius ir 
Mrs. Sherr-* suinteresuotas įstaigas 
raštininkė; Omenis jau dabar ruoštis 
kuri yra A svarbiam darbui.
žinių kot.tras svarbus darbas — 
Shreve-Aižių rinkimas. Jis tęsia- 
vice” agentė toliau. Drabužių reikia 
korespondei- kartus daugiau, nei dos- 
taip pat iš' Lietuvos draugai iki 
Service"; Suaukojo. Kad drabužių 
and BuUethi'mas būtų našesnis, kiek- 

is skyrius galėtų įsteig- 
SpaudosAvo vietovėse pastovius 

intarpe ir ^UZ1Ų rink,mo ir išsiimti-

išleistomis « " h l -
brošiūrėlėm^1’ BALF vadovybe su‘ brosiurei^ žinį Tįk pareikalau_ 

informacijųr Tad dar

Kiekvienu 1^-malonia- Prašome< -

Vajaus metu

šome aukoti vaistų, vitami
nų, medikalių instrumentų, 
ir nesigailėti patarimų.

Labai svarbi priemonė ligų 
išvengti yra švara, o švarai 
palaikyti muilas yra būteny- 
bė. Iš gaunamų pranešimų 
sužinome, kad karo paliesto
se vietose muilo nėra. Todėl 
prašome būti pasiruošus au
koti muilą.

Vėliau reikės pasirūpinti 
nukentėjusių lietuvių ūkiams 
gauti sėklų, žemei dirbti ma
šinų, pramonei atstatyti į- 
rankių, sugriautiems mies
tams ir kaimams atstatyti 
statybos medžiagos. Bet šian
dien lietuviams pirmoj eilėj 
reikia drabužių, maisto ir 
vaistų.

BALE skyriai ir šalpos vei
kėjai įdeda labai daug darbo,

bet talkos reikia dar ir iš 
platesnių sluoksnių, kuriems 
šis atsišaukimas ir taikomas. 
Dideliems uždaviniams rei
kia suderinto darbo ir talkos. 
Norint gauti ne lietuvių kil
mės amerikiečių talkos, rei
kia juos ko plačiausiai supa
žindinti su lietuvių bėdomis. 
Renkime prakalbas, ruoški
me radijo programas, rašy- 
kim amerikiečių spaudai 
straipsnius.

Rašytojai prašomi paruoš
ti aprašymų, fotografai ir 
piešėjai pateikti paveikslų 
apie lietuvių tautos kančias, 
apie lietuvių tautos nelaimes. 
Organizuotas darbas, visų 
pasiryžimas pagelbės dauge
liui nukentėjusių lietuvių 
likti gyvais ir atsistatyti.

BALF VALDYBA
19 W. 44th St.

New York 18, N. Y.

iš-

KLAIDINGI SUPRATIMAI APIE RASĘ
Rašo Dr. Margaret Mead

as iš San Francisko)

rikos Lietuvių Tary- 
delegacijos suruošta 
»s konferencija gegu- 
2 d. San Francisco 
didžiausiu pasisekimu, 
•encijon atvyko aštuo- 
simt spaudos atstovų 
jo komentatorių, vieš- 
užimta salė buvo pil- 

Tykusių tarpe buvo vi- 
žiausių spaudos agen- 
• dienraščių korespon- 

Atvyko „Associated 
, „United Press”, 
York Times”, „San 

sco Call Bulletin”, 
Francisco Examiner” 
ii ir daugelis kitų.

am F. Laukaitis, ALT 
d jos pirmininkas, la
kusiai nupasakojo San 
sco konferencijos se- 
atui įteikto Amerikos 
ų Tarybos Memoran- 
urinį. Jis išdėstė svar- 
s Memorandumo min- 
liškino 
> prie 
utinės 
ucijos.
;astis, kurios vertė be
siūlyti minėtas patai-

ALT siūlomus 
planuojamos 

Organizacijos 
Jis paaiškino

i jas Laukaitis taip pat 
ko j o apie teisinę Lie- 
Respublikos būklę ir 
nę jos gyventojų pa- 
s išdėstė, kokiu būdu 
toji Armija įsiveržė 
m, Latvijon ir Esti- 
ip rusai panaikino ten 
ls santvarkas, pravedė 
ngus rinkimus ir mi- 
eraštus prijungė prie

Rusijos. Susirinku- 
aiškino apie NKVD 
į valdžios policijos) 
ir Lietuvos komunis- 
us areštus, šaudymus 
jortacijas; pasakojo 
mės konfiskavimą ir 
no turto atėmimą, 
.s laikraštininkas už- 
— Kokių įrodymų jūs 
,pie lietuvių išvežimą 
l?
litis jam parodė Li- i 
n American Informa- rią jie naudoj 
nter išleistas brošiū- kieKvieu«cužius rinkime) rinkime 
unose padarytos fo- netuose>ar kartą _ rinkimei o 
ės kopijos iš švedi- daug ^Keiktuosius siųskite BALF
tų telegramų. Tos te- 
s praėjo pro švedų, 
J. Valstybių cenzū- 

o, minėtose knygutė- 
lusdinti sovietų val- 
įkumentai, kuriuose 
įsakinėja suiminėti

5 gyventojus. Laukai- 
it padalino korespon- 

minėtos brošiūrėlės

Apie rasę ir kilmę yra dau
gybė įvairių minčių, kurios 
pasenusios, atgyvenusios ir 
mokslu nepagrįstos. Tos min
tys arba kilmės supratimas 
dažnai labai neigiamai veikia 
į mūsų pastangas ugdyti tar
pusavio supratimą tautinėse 
grupėse. Tokių klaidingų iš
vadų apie rasę ir kilmę rasi
me kasdieninėje kalboje, po
ezijoje ir patarlėse. Išdavo
je, klaidos apie rasę įamži
namos ir eina iš kartos į kar
tą. Norėdami sulaikyti praė
jusių kartų nežinojimą ir ne
supratimą nuo mūsų pačių 
suskirstymo, mes turime nuo- 
suskirstymo mes turime nuo
latos budėti.

Viena gana populiari išva
da apie kilmę yra, kad kai 
kurie žmonės yra „tyros” ra
sinės kilmės, kai tuo tarpu 
kiti žmonės yra maišytos kil
mės. Tikrenybėje, per tūks
tančius metų žmonės susitiko 
ir susimaišė keliolika kartų. 
Kai atskiros maišytos gru
pės buvo izoliuotos per dau
gelį amžių ir išdavoje jos 
taip susimaišė, kad visi bu
vo vienodos fizinės išvaizdos, 
o kitais atvejais rasinis miši
nys buvo nuolatinis ir išda
voje jokis ypatingas žmogaus 
tipas toje grupėje neišsivys
tė. Kuri grupė atrodo „tyra”, 
ar kuri maišyta, priklauso 
nuo istorijos laikotarpio. 
Pav., apsiveda dviejų skirtin
gų grupių žmonės. Jų grupės 
istorijoje taip ilgai buvo vie
na nuo kitos atskirtos, kad 
jos išvysto griežtai skirtin
gos išvaizdos fizinius tipus.

Šių naujavedžių vaikai jau 
turės abiejų grupių žymių ir 
savybių, ir jų išvaizda bus 
lyginama prie vienos ir ki
tos tėvų grupės. Bet jeigu to
kių maišytų šeimų vaikai ga
na dažnai ir ilgai tarpusavy
je apsives, jie per tam tikrą 
laikotarpį taip pat atrodys 
tyros rasės ar grupės kil
mės žmonės. Tie tėvai, vai- 

. kai, broliai, seserys, pusbro
liai ir kiti, kurie labai ilgai 
gyveno tame pačiame kraš- Pastebėtinas skirtumas tarp

skirtingų grupių žmo- 
apsivesti ir susilaukti 
yra dalinai rezultatas 
apsivesti ir susilaukti

te, bet nežino savo kilmės, 
atrodys panašūs į vienas ki
tą, arba turės panašias fizi
nes ypatybes, kurios skiria
si nuo kitų, toliau gyvenan
čių žmonių. Kaimuose ir ap
lamai provincijoje daug dau
giau žmonių kilę iš tų pačių 
protėvių ir todėl jie daugiau 
vienas kitam panašūs, negu 
miesto gyventojai, kur yra 
nuolatinis žmonių mišinys.

Viena žmonijos stiprybė 
yra faktas, kad nėra pasau
lyje žmonių grupės, kuri ne
gali maišytis su kita. Gali
mybė 
nėms 
vaikų 
nėms
žmogaus sugebėjimas prisi
taikyti aplinkybėms. Ta ypa
tybė leidžia aukštiems žmo
nėms vesti mažo ūgio; žmo
nėms su didelėmis galvomis 
vesti žmones su mažomis gal
vomis ir 1.1.

Nežiūrint tų išvaizdos 
skirtumų, toki žmonės gali 
susilaukti gražių ir sveikų 
vaikų. Ta pati ypatybė prisi
taikyti aplinkybėms leidžia 
žmonėms apsigyventi įvai
riuose klimatuose, valgyti 
skirtingą maistą, dirbti skir
tingose aplinkybėse, išmokti 
skirtingų kalbų ir skirtingai 
gyventi. Mūsų sugebėjimas 
prisitaikyti aplinkybėms taip 
pat duoda mums galimybę 
vesti bet kokio kito tipo žmo
gų. Ta žmogaus lankstumo 
ypatybė yra brangi žmoni
jai ir tik ji davė žmogui ga
limybės išsiplatinti po visą 
pasaulį, — pasaulį, kurį mes 
norime padaryti visų žmonių 
bendra gyvenimo vieta.

Antroji klaidinga išvada 
apie rasę yra suskirstymas 
žmonijos į vadinamąją „aukš
tąją ir žemąją” rasę. Termi
nas rasė paprastai taikoma 
trims didžiosioms žmonijos 
grupėms, kurios taip ilgai gy
veno atskiros nuo viena ki
tos, kad jos išsivystė į tris 
skirtingas grupes: kaukazi- 
nė, negrų ir mongolų rases.
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šių žmonijos grupių yra fi
ziškas, kaip plaukai, odos 
spalva ir kūno forma. Gali
mas daiktas, kad tamsi oda 
geriau pritaikyta karštame 
klimate, bet dėlto kalbėti apie 
„aukštąją” odos spalvą,, ar 
„žemąją” plaukų rūšį, nebū
tų protinga. Svarbiausiose 
žmogaus ypatybėse: jėgoje, 
patvarume, prote, gabume, 
švelnume, drąsoje, vaizduotė
je ir galimybėje abstraktiš
kai galvoti, tarp rasių nėra 
jokio skirtumo; kai kurie bet 
kurios rasės gali turėti tų ge
rų ypatybių, kai kurie ne. 
Mokslininkai seniai stengėsi 
surasti įrodymų, kurie pa
grindinai įrodytų skirtumą 
tarp vienos ir kitos rasės, bet 
jų iki šiol nerado. Tiesa, jie 
rado fizinių ir paviršutinių 
rasinių skirtumų, bet jie tik 
paviršutiniai. Ar žmogus 
aukštas ar žemas, protingas 
ar kvailas, drąsuolis ar bai
lys, muzikališkas ar be klau
sos, artistiškas ar ne, silpnas 
ar stiprus, dievobaimingas 
ar netikintis, visai nieko 
bendro neturi su rase. Tai ne 
rasinis paveldėjimas, bet as
mens ypatybė, paveldėta iš 
tėvų, gyvenusių tam tikros 
civilizacijos laikotarpy.

Net tos trys didžiosios ra
sės, į kurias žmonija suskirs
tyta, mažai reiškia ten, kur 
viena rasė susitinka su kita, 
ir kur jos maišosi. Rasės iš
silaikė taip ilgai vien dėl to, 
kad keliavimas buvo apribo
tas. Prieš keturis šimtus me
tų Amerikose gyveno mongo
lų rasės žmonės; šiandien vi
sų trijų rasių kilmės žmonės 
gyvena čia kartu ir vysto 
naujus fiziškos išvaizdos 
žmonių tipus.

Ypač svarbu žinoti, kada 
negalima vartoti žodžio „ra
sė.” Nėra jokios lenkų, airių, 
anglų ar ispanų rasės. Jei ir 
panašūs žodžiai reiškia tau
tybę, jie liečia žmones, kurie 
kalba viena kalba, yra vienos 
valstybės piliečiai, naudojasi 
vienodais papročiais. Tai ne
turi nieko bendro su rase. Nė
ra tokios rasės kaip katalikų 
rasė, nėra žydų rasės, katali
kai, žydai ir protestonai, pa
siremdami tradicija, stengia
si išlaikyti savo tautybinius 
papročius neskatinti maišytų 
tikybų vedybų, jei bent vie
nas iš jaunavedžių sutiktų 
persikrikštyti.

Visos trys tautinės grupės 
turi savo tikinčiųjų tarpe vi
sų didžiųjų rasių narių. Žy
dai emigrantai iš Rusijos, 
prancūzai katalikai atvykę 
iš Prancūzijos į Kanadą, o 
vėliau į Jungtines Amerikos 
Valstybes iki šiol yra išlaikę 
savo papročių, kultūros ir ti
kybinių savybių. Bet jie nė
ra rasės. Tiesą pasakius, vis
kas pasaulyje, ką žmogus 
daugiausia vertina — piliety
bė, kalba, tikyba ir gyveni
mo būdas — nieko bendro 
neturi su rase. Kartais žmo
nės norėdami pakenkti žmo
nijos vienybei, sukurstyti 
žmogų prieš žmogų, klaidina 
žmones melagingais išvedžio
jimais apie rasę. Tą mes pa
stebėjome per pastaruosius 
metus. Common Council

Vytautas Didysis
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Pittsburgh’o BALF. Apskrities drabužių rinkimo darbuotojai, kurie surinko nu- 
kentėjusiems nuo karo Lietuvos žmonėms per 25,000 svarų drabužių.

(Tęsinys)

Jie manė, kad lietuviai, neišlaikę stip
raus jų puolimo, gelbsti savo kailį. Bet tai 
buvo tik iš anksto Vytauto sugalvotos ža
bangos. Jis norėjo geresnius kryžiuočių ri
terius atitraukti iš kovos lauko, kad pas
kui lengviau juos iškapotų. Lietuvių jie 
pavyti negalėjo, o kautynės turėjo vykti 
be šių riterių. Tada į kovos lauką šiūptelė
jo dar 17 naujų pulkų. Taip buvo įtrauktos 
į mūšį geriausios kryžiuočių jėgos. Nepap
rastai smarkiai jie puolė lietuvius.

Lietuvių fronto vidury, iš kur pasitrau
kė smarkieji lietuvių ir totorių raiteliai, 
pasiliko dar stiprūs lietuvių pėstininkai ir 
karingi gudai. Jie kirtosi su priešu taip 
atkakliai, jog kryžiuočiai čia negalėjo nė 
žingsnio pasistūmėti į priekį — visur juos 
sutikdavo aštrūs lietuvių kirviai ir ietys. 
Ypač narsiai šioje vietoje kovėsi kuni
gaikštis Lengvenis, kuris vadovavo Smo
lensko pulkams.

Užtat kairiajame lietuvių sparne, kur 
grūmėsi mažiau kare įgudę lenkai, kry
žiuočiams kiek geriau sekėsi. Jie čia įlaužė 
pirmąsias lenkų eiles ir atėmė iš jų kara
liaus vėliavą. Vienas kryžiuočių riteris at
sidūrė net prie pat Jogailos palapinės, bet 
buvo nukautas. Nebesitverdami dideliu 
džiaugsmu, kryžiuočiai iš visos krūtinės 
truktelėjo pergalės giesmę: jie tikrai ma
nė, kad dabar bus nugalėję. Tačiau per- 
anksti pradėjo džiaugtis. Vytautas keliais 
atsarginiais pulkais pakeitė nusilpusius 
karius ir eiles vėl išlygino. Lenkų kara
liaus vėliava buvo atimta atgal. Lenkai 
atsigavo ir kovėsi toliau.

Vytautas, kaip kokia vėtra, neatsidus- 
damas lakstė kovojančiųjų eilėse iš vieno 
galo į kitą. Jis tuojau atskubėdavo ten, 
kur tik imdavo kiek svyruoti jo karių eilės, 
įkvėpdamas jiems narsumo ir palaikyda
mas drausmę. Jo tarnai nespėdavo jam 
keisti pailsusių arklių, kurie išvarginti 
krisdavo, o karo vadai gaudavo kaskart 
naujų ir naujų įsakymų. Kiekvieną prie
šo kryptelėjimą, kiekvieną jo judesį Vy
tautas tuojau pasveikindavo smarkiu 
smūgiu, reikiamai pertvarkydamas savo 
grandines. Todėl lietuviai kaip liūtai ko
vėsi su geležiniu savo priešu, nė kiek jam 
neužsileisdami.

Tuo tarpu į mūšio lauką nedideliais bū
reliais ėmė grįžti anie kryžiuočiai, kurie 
buvo nusiviję pirmuosius lietuvių pulkus. 
Vytautas tik to ir laukė. Jis tučtuojau pa
siuntė į mūšį atsarginius karius, kurie dar 
nebuvo dalyvavę mūšyje. Jie tankiomis 
grandinėmis užtvėrė begrįžtantiems kry
žiuočiams kelią į mūšio lauką ir neleido 
susijungti su savaisiais. Jų gelbėti šoko 
vyriausias kryžiuočių vadas Jungingenas 
su paskutiniais savo kariais, kurie buvo 
pasislėpę už Žalgirio giraitės. Bet tuo pat 
metu staiga pasukę atgal pabėgusieji lie
tuvių ir totorių raiteliai juos užpuolė iš 
užpakalio. Daug kryžiuočių riterių pasiju
to įkliuvę į Vytauto spąstus, iš kurių išsi
sukti jau nebebuvo galima. Kryžiuočiai 
buvo apsupti iš trijų šonų: kur tik jie pa
sisukdavo, visur susidurdavo su lietuviais, 
kurie negailestingai laužė priešų grandi
nes. Sujauktos ir sugrūstos viena ant ki
tos, jos tirpte tirpo nelyginant vaškas. 
Narsusis Jungingenas ir patys stiprieji jo 
kariai dar stengėsi kiek galėdami spirtis 
lietuviams, bet kova buvo jau nebelygi. 
Šarvuoti kryžiuočių riteriai sviro nuo savo 
žirgų ir daugiau nebesikėlė. Vienas paskui 
kitą guldė savo galvas ir vyresnieji vadai.

Pagaliau vieno lietuvio strėlės per
smeigtas krito negyvas ir pats Ulrichas 
Jungingenas, vyriausias kryžiuočių vadas, 
Ordino magistras.

Likę gyvi kryžiuočių riteriai, kol nebu
vo visiškai apsupti, kuliaverčiais spruko 
iš kovos lauko į savo stovyklas, čia, pa
sislėpę už vežimų, mėgino dar gintis, bet 
smarkieji lietuvių raiteliai, sutriuškinę ve
žimus, nusivijo priešus toliau. Tiktai sau
lei nusileidus, lietuviai liovėsi vytis kry
žiuočių likučius ir sustabdė pailsusius sa
vo žirgus. Visiškai nuvargę grįžo jie į savo 
stovyklas.

Kruvinas mūšis buvo baigtas... Vakaro 
miglos, pakilusios iš netolimų ežerų, ėmė 
pamažėli gaubti baisų kovos lauką. Jis vi
sas buvo aptvinęs krauju ir nuklotas žu
vusiųjų lavonais. Savo galvą jame pagul
dė tūkstančiai karių, kritusių iš vienos ir 
antros šalies. Daugiausia buvo nukautų ir 
sužeistų kryžiuočių, o mažiausia — lenkų, 
kurie po mūšio turėjo dar daug sveikų ir 
kovoje nedalyvavusių vyrų. Lietuviai, visą 
laiką grūmęsi pirmose eilėse, buvo nuken
tėję labiau už lenkus ir kitus savo sąjun
gininkus.

Kryžiuočių nemaža taip pat pateko į ne
laisvę. Jie buvo surakinti tais pančiais, 
kurie rasti jų stovyklose, matyti, iš anksto

skirti lietuvių belaisviams. Dabar patys tu
rėjo užsidėti ant savo rankų ir tas geležis. 
Jų stovykloje taip pat rasta daug statinių 
vyno, parengto pergalės puotai kelti. Kry
žiuočiai nesitikėjo, kad jis teks jų prie
šams, kurie dabar gaivinosi tuo vynu ir, 
tur būt, kėlė taures už nugalėtoją Vytau
tą. Tai jo narsumas padarė kryžiuočiams 
tokią didelę nelaimę. Savo drąsiu žygiu jis 
visiems laikams įrašė į Lietuvos istoriją 
1410 metų liepos 15 dieną. Tai didžios 
pergalės diena, kurią stipriausi Lietuvos 
priešai, ilgai varginę mūsų tėvynę, buvo 
negyvai pritrenkti.

Vytautas ir Jogaila dvi dienas išbuvo 
mūšio vietoje, gelbėdami sužeistuosius ir 
laidodami žuvusius. Trečią dieną abu val
dovai su visa kariuomene nužygiavo toliau 
į Prūsus. Niekas dabar jiems nebesiprieši
no, nes kelias į kryžiuočių sostinę buvo 
paimti, o žmonės, paklusdami nugalėto
jams, nešė jiems brangių dovanų. Vytau
tas ir Jogaila, sustodami beveik kiekviena
me didesniame miestelyje ir pilyje, į prie
kį slinko labai pamažu. Tik devintą kelio
nės dieną pasiekė kryžiuočių sostinę — 
tvirtą Marijenburgo pilį.

Vytautas būtų lengvai ją paėmęs, jeigu 
būtų pasiskubinęs kiek anksčiau čia at
vykti. Pilis buvo netoli — tik pusantro 
šimto kilometrų nuo Žalgirio laukų ir tuo
jau po mūšio nebuvo saugojama. Tačiau 
Vytautui ir Jogailai perilgai kelyj užtru
kus, į Marijenburgą susispietė ir užsidarė 
visi likę jų priešai. Dabar jau reikėjo lauk
ti, kol jie, iš visų šonų apsupti, pritruks 
maisto ir pasiduos. Vytautas laukti neno
rėjo. Jam pakako to, kad kryžiuočiai buvo 
parblokšti ir visos Žemaičių žemės atva
duotos. Be to, pasibaigė ir jo taika su ka- 
lavininkais, kurie traukė kryžiuočiams į 
pagelbą. Išėjęs jų pasitikti, Vytautas su 
jais susitaikė ir Marijenburgo imti nebe
grįžo. 

/

Prie tvirtos kryžiuočių sostinės liko vie
nas Jogaila su lenkais. Jis bandė toliau ko
voti, bet pamatęs, kad vienas nieko nega
lės laimėti, netrukus irgi pasitraukė. „Aš 
tariausi, — sakė jis, — apsiautęs Marijen
burgo pilį, bet pasirodė, kad vokiečiai ma
ne apsiautė”, Mat, jo kariai negailestingai 
plėšė Prūsų gyventojus, kurie sukilo prieš 
lenkus, kai pasitraukė Vytautas. Todėl te
ko jiems keliauti namo nieko nepešus.

Kitais metais (1411) vienoje vokiečių 
pilyje, Torne, buvo pasirašyta taikos su
tartis. Kryžiuočiams buvo grąžintos veik 
visos žemės ir pilys, kurios per šį karą 
buvo atitekusios lietuviams ir lenkams. 
Lenkai gavo nedidelį pakraštį prie Vislos, 
o lietuviai — žemaičius. Kryžiuočiams tai 
buvo labai lengvos taikos sąlygos. Po to
kio didelio pralaimėjimo jiems liko jų že
mės ir turtai, nors galėjo netekti viso Prū
sų krašto. Vytautas nenorėjo visiškai jų 
žudyti, kad tuo nepasinaudotų lenkai. Kry
žiuočiams visiškai žuvus, jie būtų galėję į- 
gyti nemaža jų žemių ir paskui dar įkyriau 
kibti į Lietuvą. O dabar jie turėjo geruo
ju gyventi su Vytautu, nes atkiutę kry
žiuočiai dar galėjo puldinėti jų žemes. Tuo 
tarpu Vytautui kryžiuočiai buvo nebepa
vojingi. Tolimesnės jų dienos tebuvo tik 
pakirsto galiūno merdėjimas.

III

Vytauto Galybes Laikai

NAUJOS SUTARTYS SU LENKAIS
Iki Žalgirio mūšio lietuviai narsiai at

remdavo kryžiuočių puldinėjimus, tačiau 
tikrai nežinojo, kas jų laukia rytoj arba 
poryt: galingi kryžiuočiai nuolat jiems 
grasydavo kalaviju ir ugnimi. Bet kai Vy
tautas šiam didžiam priešui nusuko ragus, 
jis daugiau Lietuvos nebeniokojo ir jos 
gyventojų nebeskriaudė. Narsūs mūsų sen
tėviai galėjo laisviau atsidusti ir ramiau 
pagyventi. Lietuva diena iš dienos stip
rėjo, jos galybė augo.

Tai, žinoma, nepatiko lenkams, kurie 
taip pat dalyvavo Žalgirio kautynėse, bet 
nedaug ką laimėjo. Jie būkštavo, kad Lie
tuva nuo jų neatsiskirtų ii’ nenueitų savo 
keliu,ko Vytautas kaip tik siekė. Jau iki 
šiol jis naudodavosi kiekviena proga, kad 
galėtų labiau nuo lenkų atitrūkti. Antai, 
Krėvoje, Jogailai išvykstant į Lenkus, Lie
tuva buvo tvirtai su Lenkija susieta; ne
privalėjo ji net atskiro valdovo turėti. Vis 
dėlto Vytautas laimėjo ir gavo valdyti vi
są Lietuvą. Jau tada jis būtų gal mėginęs 
visiškai nuo lenkų atsijungti, bet pralai
mėjęs totoriams turėjo geruoju gyventi.

(Bus daugiau)



AMERIKA

KĄ LIETUVIAI VEIKIA

Philadelphijos Žinios
SĖKMINGOS MINĖJIMO IŠKILMES KUN. J. ČEPUKAIČIO 

JUBILIEJUS
Gegužės 20 dieną šv. Jur

gio parapijos salėj įvykęs 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
25 metų sukakties ir Karo 
Pergalės minnėjimas praėjo 
tikrai sėkmingai. Nors Ame
rikos Lietuvių Taryba daug 
turėjo sunkumų ir sutiko 
kliūčių rengiant šį reikšmin
gą minėjimą, tačiau viskas 
praėjo gerai. Mat, daugiau
siai teko nukentėti, kad ne
galėjom gauti kalbėtojo iš 
San Francisco, kaip buvo ti
kėta ir viltasi. Du atstovai 
nesuspėjo parvažiuoti lig to 
laiko, o vienas, p. Kvetkas, 
nors ir buvo parvažiavęs, bet 
turėjo tą pačią dieną labai 
svarbų uždavinį atlikti su 
Amerikos Senatoriais dėl 
Lietuvos bylos, todėl jokiu 
būdu negalėjo pats dalyvau
ti.

Bet ir iš čia pasisekė gal 
laimingai išsisukti. Mat, pas 
mus atvyko „Garso” redakto
rius, p. M. Zujus, kuris sy
kiu dirba su p. Kvetkų, ir 
kurs jo vardu ir jo žodžiais 
kalbėjo apie San Francisco 
konferenciją ir dar labai

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

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

reikšmingą kalbą pasakė Sei
mo jubiliejaus proga. Kal
bėtojas savo entuzijastiška 
kalba tikrai uždegė visus lie
tuvius.

Minėjimo nuotaika buvo 
labai patrijotiška, visi tik ir 
kalbėjo, kad mes turime gel
bėti Lietuvą ir lietuvius. Vi
si mielai klausė kiekvieno žo
džio Lietuvos bylai ginti. Kai 
prasidėjo aukų rinkimas, tai 
visi mielai aukojo, nes žino, 
kaip reikalinga tos aukos.

Meninė programa buvo ne
ilga ir gražiai atlikta. Dai
nininkė p. A. Skeveriūtė nuo
taikingai atliko lietuviškų 
dainelių koncertą. Rengėjai 
tikrai dėkingi jai, kad ji ne
atsisakė patarnauti lietu
viams. „Dainos” choras dai
navo savo dainas. Lietuvai
tės šokėjos vėl palinksmino 
tautiškais šokiais. Tas prisi
dėjo prie viso to, kad minė
jimas pasisekė.

Visam parengimui dau
giausiai padėjo vietos klebo
nas kun. Dr. V. Martusevi- 
čius, kurs ir salę davė ir pats 
visokiais būdais rėmė ir pa
tarė tą minėjimą tinkamai 
pravesti. ALTPS bus tikrai 
dėkingi už tokį klebono ma
lonumą ir patarnavimą.

Kun. Juozas čepukaitis

Šią vasarą sukanka lygiai 
25 metai, kai įšventintas kun. 
Juozas Čepukaitis, Šv. An
driejaus par. klebonas.

Kun. J. čepukaitis šią su
kaktį atžymės iškilmingomis 
mišiomis naujoje bažnyčioje 
šį sekmadienį, gegužės 27 d.

Vakare įvyks pagerbimo 
bankietas. Jį rengia dėkingi 
Šv. Andriejaus parapijos 
žmonės.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

STEIGIAMOJO SEIMO 
MINĖJIMAS

Kokioj valandoje lietuviai 
turėjo minėti Laisvos ir Ne
priklausomos Lietuvos Pir
mąjį Seimą? Tos aplinkybės 
daugiau kaip liūdnos ar ne
palankios lietuviškai sielai ir 
jo širdžiai. Juk, lietuviai ap
linkui žino, kad daug kur 
skamba laisvės ar atsigavimo 
balsai, kad ten daromi nauji 
rinkimai savo tautų ir vals
tybių naujam gyvenimui. Bet 
nelemta lietuviams to susi
laukti.

Lietuvos pirmąjį — Stei
giamąjį Seimą gali minėti tik 
ne Lietuvoj gyveną, nes Lie
tuvoj viešpatauja vergijos 
valdžia ir nematyti laisvės 
prošvaistės, kaip nebuvo jos 
matyti ir pirm 1918 metų. 
Laimingieji Amerikos gyven
tojai, dar turį lietuviško jaus
mo ir Lietuvos meilės, mini 
tą įvykį visa savo siela ir 
bent tuo minėjimu nori at
gaivinti nepalaužiamą troški
mą vėl sulaukti dienos, kad 
vėl Lietuva turės laisvę ir ne
priklausomą valdžią.

Gegužės 15 diena ir arti
mosios dienos amerikiečiams 
lietuviams praėjo su didžiu

pasiryžimu gaivinti tą lais
vės ir nepriklausomybės idė
ją. Daugumoj kolonijų lietu
viai susirinko drauge ir pa
reiškė savo galingą žodį už 
savo brolius ir Lietuvos liki
mą. Tai buvo tikrai reikšmin
ga, kad ir tolimoj šaly dau
guma lietuvių paliko ištiki
mi Nepriklausomos Lietuvos 
ir jos institucijų bei jos sava
rankiškos valdžios šalinin
kai. Visur kalbėtojai plačiai 
nurodė tą didelę reikšmę, ko
kią turi Lietuvos Steigiama
sis Seimas. Juk tai buvo pir
masis gyvas lietuvių susipra
timo ir jų troškimų pareiš
kimas savo valstybiniam ir 
tautiniam gyvenimui, kurs ir 
išsivystė per 25 nepriklauso
mybės gyvenimo metus. Nuo 
tos dienos lietuviai pradėjo 
skaityti savo pilnutinio gy
venimo laiką.

Philadelphijiečiai tą minė
jimą sujungė su Amerikos 
pergale Europoj ir aiškiai pa
reiškė, kad tas laimėjimas 
turėtų būti ir Lietuvoj, kur 
dar nėra laisvo gyvenimo, nė
ra laisvų rinkimų ir nėra sa
vos valdžios, savo Seimo. Vi
sa programa pravesta su ta 
idėja, kad lietuviai nenurims, 
kol vėl Lietuvoj bus laisvai 
išrinktas Seimas, kuris ir vėl 
tvarkys ir valdys Lietuvą.

Philadelphijos lietuviai po
litiškai silpnokai juda. Retai 
išgirsi juos kalbant miesto 
ar valstybės rinkimų metu 
apie gyvuosius pilietinius 
reikalus ir jų uždavinius. 
Dauguma yra neužsiregistra
vę ir nedalyvauja jokiuose 
rinkimuose bei nepriklauso 
jokioms partijoms ir nežino 
to politinio gyvenimo.

Gal veikliausi yra respub
likonai, kurie karts nuo kar
to ir savo susirinkimus daro 
ir politinėj veikloj dalyvau
ja. Kiekvienų rinkimų metu 
jie visi pasirodo, daro kalbas 
per radiją, išleidžia atitinka
mą literatūrą. Tik gaila, kad 
daugumos jie nepajėgia išju
dinti ir išauklėti pilietiniam 
gyvenimui ir veikimui. Veiki
mas pasibaigia tik kelių ar 
keliolikos inicijatorių judėji
mu.

Demokratų veikimas dar 
nežymesnis. Tik retkarčiais 
gali sužinoti, kad yra demo
kratų lietuvių Philadelphijoj, 
nors žmonės daug daugiau 
pritaria demokratų partijos 
veikimui, bet vadų jie beveik 
visai neturi.

Pilietinė bei politinė ame
rikiečių lietuvų veikimo dir
va laba apleista. Jei kas čia 
pasidarbuotų, tai atliktų di
džiai naudingą darbą ir iš
mokytų lietuvius dalyvauti 
platesniame miesto ir visos 
valstybės gyvenime, kuriame 
kaip piliečiai jie gali ir turi 
prisidėti.

Patrijotiniam lietuviškam 
veikimui, kurs šiuo metu la
biausiai pasireiškia per Ame
rikos Lietuvių bendrą Komi
tetą, labai kenkia bolševi- 
kuojančių lietuvių veikla. Jie 
gan stipriai suleidę savo na
gus į lietuvių klubus ir tam
po už nosies daugumą nesusi
pratusių, bet gerų lietuvių. 
Kur tik jie koją įkelia, tai 
žiūrėk jau ir pavergia savo 
pardavikiškiems tikslams.

Jie labai trukdė ir bendro 
komiteto veiklai, net nenorė
jo, kad tas Komitetas rūpin
tųsi Bendro Lietuvių Fondo 
darbais, drabužių rinkimu ir 
tt. Bet jie iš to veikimo išbė
go. Dabar girdėti, kad vienas 
jų vadukų, p. Lukoševičius, 
kalba, kad jie vėl sugrįžtų į 
tą Komitetą, bet tikrieji lie
tuviai perdaug pamatė, ko jie 
siekia ir todėl jie vieni be 
jų daug naudingiau ir geriau 
dirba. Tai jau vienas susipra
timas — nusikratyti nenau
dėlių lietuviškam darbui.

Jei lietuviai politiškai su
stiprės, tai jie visur, ypač sa
vo organizacijose, atskirs 
grūdus nuo pelų, ir išsijos 
pelus iš savo organizacijų, 
kad lietuviškas darbas būtų 
naudingas ir sėkmingas.

RŪPINASI VAIKUČIAIS
Gegužės 1-7 dienomis pa

sibaigė Vaiko Sveikatos Sa
vaitė. Ta proga buvo išleisti 
lapeliai, kuriuose buvo nuro
dyta, kaip rūpintis vaikučių 
sveikata. Ten pasakyta, kad 
kiekvienas dešimtas vaiku
tis turi dėvėti akinius, kiek
vienam iš 11 turi būti išim
ta tonsilai, kad 5 iš dešimties 
turi taisyti dantis, kad vienas 
iš 10 yra blogai maitinami, 
kad vienas iš 100 turi gydy
tis nuo širdies ir plaučių li
gų, kad 5 iš 100 turi gydytis 
nuo odos ligų, ir 7 iš 100 turi 
būti gydomi nuo visokių iš
krypimų.

Šeimos turėtų aiškiai žino
ti, kad vaikučių sveikatingu
mu reikia rūpintis iš anksto 
ir tuomet, kai jie atrodo svei
ki, kad vėliau nereikėtų jiems 
sirgti.

AMERIKOS DIENA

,,I am an American Day” 
Philadelphijoj buvo minima 
gegužės 20 dieną. Independ
ence salėj buvo iškilmės. 
Miesto galva p. Samuel ir 
Pennsylvanijos prof. G. Har
rison pasakė atitinkamas kal
bas. Iškilmės buvo daromos 
ir kitose vietose.

Įvairiuose paminėjimuose 
buvo surengta ir atitinkama 
programa. Katalikų, protes
tantų ir žydų tikybų atstovai 
kalbėjo atitinkamas maldas. 
Buvo pristatyti nauji Ameri
kos piliečiai. Pasimelsta už 
karius.

RENGIASI UŽBAIGAI

Šv. Kazimiero parapijos 
mokiniai jau baigia prisi
rengti savo mokslo metų už
baigimo programai, kur bus 
birželio 3 d., vakare, mokyk
los salėj. Programa sudaryta 
labai įdomi ir kiekvienas 
džiaugsis dalyvavęs joje. Vai
dinimo kostiumai bus par
vežti net iš kito miesto.

WILLIAM M. PASCHALL 
BUS RINKIMUOSE

Birželio 19 d. visi lietuviai 
rengiasi rinkti į Magistrato 
vietą savo tautietį, gerai ži
nomą William Paschall. Jis 
eina respublikonų vardu.

Tikima, kad jis bus išrink
tas. Visi lietuviai turi atsi
mint jo kandidatūrą.

PAGRAŽINS MARKET ST.

Philadelphijos miestas nu
tarė pravesti požeminį trau
kinį Market St., nuo 20 gat
vės lig 46, kad būtų gražes
nis miestas ir patogesnis su
sisiekimas.

Jau paskirta 100,000 dol. 
tam planui padaryti.

Vincas Krėvė

Skerdžius
(Tęsinys)

— Parnešiu, parnešiu, pačią gražiausią išplausiu, tik 
prigamink man rytdienai. O dabar te tau vantas, nu
nešk savo motulei, aš jai dar anądien žadėjau.

Vaikas paėmė vantas ir, užlindęs ant vartų, pavarė 
kieman.

— Petruške, neški motinai vantas, greičiau — rėkia 
jis savo seseriai, kuri, stovėdama su balana, žiūri, kad 
kiaulės nenuvarytų nuo lovio paršų; o patsai užsikorė 
ant tvoros, apsikabino kuolą ir tupi, kaip pelėda.

— Tupėk, tupėk, kaip višta ant tvoros! pamatysi, 
uodega užaugs, — gąsdina jį Petruške.

— Nebijau, — atrėžė vaikinas: — neužaugs.
— O kam, dėde, šluota? — klausia piemuo, kur šluo

tą neša.
— Šluotą savo šeimininkei nunešiu, kad gardžiau 

užbaltintų buizą.
— Dėde, dėde, ar matai! Grainis nukirto savo liepą.
žiūri skerdžius: tikrai, liepos nebėra. Jis dar nenori 

tikėti akim: patrynė, lyg žmogus iš miego prabudęs, 
geriau praplėšė — vai gi vis nėra! Ten už vyšnių so
delio, pas Valainio tvartus ji stovėjo, aukščiausia ir 
plačiausia visų medžių, o dabar ten nieko nebėra.

Paėjėjo senis į Grainio kiemą ir žiūri į daržą. Mato, 
guli liepa išsitaisius per visą daržą, per bulbes, per 
svogūnus. Tik žalios šakos j aukštą kėpso, kaip rankos. 
Dar švokščia lapai, vėjo papučiami — lyg skundžiasi 
žalia liepelė.

Maži paukštukai, kurių lizdais šakos kniugždėte 
kniugždėjo, dabar lakioja aplinkui ir taip gieduliai čy
pia, lyg apverkdami išgriautus savo lizdus, — Čip- 
čip-čit-čiit...

Prilėks, pūsis šakosna ir vėl lakioja, čypia, aptū
pę tvorą.

Grainis stovi su kirviu ir krapšto galvą, patsai ne
žinodamas, kam jisai nukirto liepą; ištrėkė daržą ir 
ką dabar jisai su juo darys!

Kad jisai, rodos, galėtų, iš naujo pakeltų, pastatytų 
ją ant seno kelmo...

Bet nepakelsi, neprigydysi.
Atsikėlė nūnai vėlai — galva skaudžia, burnoj kar

tu, lyg čemerų pavalgė, pikta. Atsikėlęs išėjo kieman, 
norėjo darbo imtis, bet galva, kaip puodas, darbas 
patsai iš rankų puola. Paėmė žagrę taisyti, tik rankie- 
ną nulaužė, dalgę ėmė tinti, tik kūkaliu nagus sau ap- 
gurino. Metė žmogus tynęs, kūdelį pavarė pasvirnėn, 
o vaiką, kur skiedryne žaisdamas, pasipainiojo po kojų, 
supylė diržu.

Kas daryti? Stojosi Grainis vidury kiemo, kaso pa
kaušį ir dairosi į visas šalis. Atsiminė jisai, kad vakar 
pas Valainį ketino liepą nukirsti. Dirstelėjo, pakėlęs 
galvą j aukštą, į liepą, ir tokia piktyba jį paėmė ir ant 
liepos ir ant paukščių, kur visokiais balsais čirškė jos 
šakose, kad, atsinešęs iš trobos kirvį, nuėjo daržan.

— Jūs man čia daugiau neberėkausite, nebegadin- 
site javų bei vyšnių, nuostalkiai!

Atsipošėjo, atsikvošėjo jisai tik tada, kai liepa su
braškėjo, susiūbavo ir palinko į vieną šalį; pirma leng
vai, pamažėl, o paskui vis greičiau ir greičiau, garsiau 
subraškėjo — ir stramiai griuvo, išsitiesė per visą dar
žą.

Stovėjo dabar Lapinas pas tvorą, liūdnas, paniuręs,

Gegužės-May 25, :| fKAITOllllAl 

o.. jždininkas; Anta-

LIETUVIŲ RADIJO VALANDO^^;““^ rajt" 
ir Juozas Krivickas, 

VICTORY PIKNIKAS?—;-..

Sekmadienį, Birželio-June 3 d., ife8*s^XTtimbu-

TORRESDALE PARK
'Ljicepirmininkas; Domi
oj Anulionis, raštininkas; 

ž’i Balinskas, finansų 
į’pinkas; Jurgis Budris,Susisiekimas Troleycar ligi City Line 

BUS SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ
Rengiasi dalyvauti svečių iš įvairių miestų', bežiūrint tai, kad narių 

■ 'ipia o jaunimas, susidė- 
Radijo Pikniko Rengėjas p. Antanas Dz)^’ enimo apiiDkybėm 

mielai kviečia visų dalyvauti šiame Piknike. dėmesio į

savo tėvų įkurtas 
rios; jų pavasario spaly^ngijas,jkaugija vistik ge
nelės ryškiai simbolizmui kasoje gero- 
nystę ir pavasarį. į sumą P^n1^ ir’ rei^alui 

Užgiedojo Amerikojjiit, visada neatsisako pa
ną, po to gražiai ir j^ti.
gai atgiedojo „Avė į 1895 m. spalių mėn. 6 , 
Po giedojimo sekė šventinamas kampi- 
Į pabaigą užtraukė L^uo lietuvių bažnyčios 
himną. -statymui, sale įsikūrusios

Tarp kitų svečių šJįįaD §v. Kazimiero drau- 
pas mus atsilankė ka;.buvo ir Šv. Jurgio drau- 
P. Labanauskas, ktįgTtari, išstačius vėliau 
programos- prabilo aJ .bažnyčią, įrengė gražų 
tuvos padėtį, jos gra ’(ęitražą), vaizduojan- 
bą ir savo maloniu. į Langas kaštavo 
džius, kuriuos jam P 
?rsHaXtXssp^* 

ašaros, kurios sus^P"',™^ “°3 
jam bekalbant apie n*Elitobethę. 
šių dienų padėtį. iM«l| wipe ligoje ir ni-

Kadangi diena buvtji®D^^trIlas alc1^ rel' 
tai malonu buvo sveči?^
los kieme ir parke p a v) Šia proga linkėtina drau- 
ti, gražiais gamtos gijai ilgai gyvuoti ir garbin- 
pasigėrėti. s tęsti darbuotę, kaip iki

Minėtas svečias 1 $ buvo dirbama.
fotografijos aparatą, ' '
dentės grupėmis ir v^ '----------------
kiu įvairiose pozose ;• Bridgeport, Conn, 
trauktos. Tį ** _ ___

Gražių įspūdžių ku^ g® 20 d. mūsų sodalietės 
serų _ maloniai pa^, mū meti j. 
skaisčiai saulutei be ‘ j apvaiDikuota p 
vakarų pusę svečiai : » J st la w 
nes issiskirste. • ... . /, , ,. .i panai pavyko. Į bažnyčią |- 

________ Gailinos sugiedojo „Sveika 
_ linija, Dievo Motina”, o išei- 

Robert A. Kelly, Stfeos - „Sveika Marija, 
aukštesnės mokykloj.Lelija". Procesijai 
nys, Jersey City, NfajoTaTO Al. Zanavi- 
mejo Amerikos Legiį.įarūnavįmo metu gra- 
kalbingumo kontestą-j,^ g0Į0 
vo $4,000 kolegijos______ Janušaitė, vargo-
apmokėjimui, A stani.

PAKRIKŠTIJO

Edvardas Juozas Hesser, 
gimęs sausio 26, pakrikšty
tas gegužės 20 d. šv. Kazi
miero par. bažnyčioje.

UKRAINIEČIŲ SPAUDA 
APIE KUN. PRUNSKĮ

Geg. 17 d. ukrainiečių lai
kraštis „Amerika” įdėjo kun. 
Dr. Juozo Prunskio paveiks
lą ir pažymėjo, kad šis darbš
tusis lietuvis Katalikų Uni
versitete Washingtone apgy
nė mokslinį darbą ir įsigijo 
bažnytinių teisių daktaratą.

Newtown, Pa
Graži programa

Juozapo Marijos Vilos mo
kyklos studentės gegužės 20 
d. turėjo muzikos ir dainų 
programą, kurią dailiai atli
ko ir parodė, kaip uoliai jos 
imasi muzikos.

Programos išpildyme daly
vavo E. Žemaitytė, T. Mac- 
key, E. Maher, E. Matečiū- 
naitė, G. Mikutytė, T. Andru- 
lytė, A. Pukaitė.

Be daugelio muzikos daly
kų ir dalykėlių, choras dai
navo J. Žilevičiaus ,, žaliuok 
Rūtelė”, I. Karoso „Mokslei
vių Himnas” ir recitavo I. Jo- 
nilos „Ilgesys”.

Malonus įspūdis buvo, kai 
visos mergaitės ilgomis iki 
žemės, spalvotomis suknelė
mis rikiavosi į frontą ir stojo 
dainuoti. Visos jaunos, jud-

,-rokslą pasakė svečias kle- 
-•bonas kun. M. Gradeckis iš 

JONAS DAUNIS Haven. Kleb. kun. J. V.
- , . /Maustas suteikė palaimi-
;■ Lietuvis Grabonus - Ealsamiiotopiią
į 1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PĄ( jau pra.

ir pasekmingai eina, 
birželio 2 d. Visi tu-

I Tel. REgent 8434 -'-retą skaitlingai lankytis, nes

RICHMOND GROCERY CO.
6 Mtų islaimeti, taipgi ir vie- 

R kitą savo pažįstamą susi-

Tel. Ste 3208

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 
3304 -16 Richmond Str. ]

žiūrėjo, kaip ardo subėgę vaikai paukščių lizdus, laužo 
šakas, ir tik lingavo žila galva.

— žmogau, žmogau, ir sielos tu neturi, ir dievų 
nebijai, kad tokį medį suniekinai.

— Eik, eik sau, seni, kur eini, o tai gausi kirvako
čiu sprandan! — pasivarė į jį Grainis. — O jūs čia, 
žalčiai, tai man daržą mindžiosit! — puolėsi jisai į 
vaikus.

Tie strimagalvėmis nudūmė, kur kam patogiau buvo: 
vieni per tvorą, kiti į daržus; bet už kelių akimirksnių 
jie vėl tupinėjo ir trepučiano aplink liepą.

Nuleido senas skerdžius žilą galvą ir nuėjo savo 
keliu. Tik eidamas murmėjo:

— Jau kad žmonės tokių medžių, kaip liepa, nesi
gaili, tai jie ir nieko nesigaili. E, mirti geriau, nei to
kiais laikais gyvenus!

Liūdnas nuėjo savo paeilės pirkion. Batviniai jam 
nūnai buvo per rūkštūs, buiza negardi. Sėmė šaukštą, 
kitą ir atsistojo nuo skobnių.

— Ko tu, dėdule, nūnai toks liūdnas? Ar gal ne
gali? — klausia jį Džiangienė, kuri prijunko regėti jį 
visuomet linksmą. — Ar gal negardžiai išviriau?

Baidėsi, kad apjuoks Lapinas visam sodžiuj, jei ne
įtiksi jam valgymu. Per tai moters jau ir baltė jam 
buizą geriau nei kitiems šeimyninkams, ir taikė, kad 
kopūstuose daugiau spirginių jam tektų.

— Ne, tetule, gardu. Tik senysta, žmona! Mirti rei
kia, ot kas yra.

Ir užsimetęs sijoną ant pečių, palikęs trimitą ir bo
tagą, kurių niekuomet neužmiršdavo, užsimovė kepu
rę ant galvos ir nuėjo namo.

Parėjęs Lapinas nė pirkaitėn neužėjo, tik atsisėdo 
pasienėj, prisikimšo pypkę, užtraukė kartą kitą. Sėdi 
ir lyg ko nei koktu. Užtraukia pypkės ir pažiūrėjo pro

Philadelphia,^ Birželio mėnesį prasidės 
. irabužių ir kenuotų valgiųI

------- ■ ■ - =? rinkimo vajus Lietuvos žmo- 
sodžiaus kluonus, pro tvartus, kur pirmiau ūžė6 saus nuo karo nukentėju- 
žalia liepa — ir dabar ten nieko nebėra. Ir šaus. Visi turėsime pasi- 
skerdžiui, kad net danguj plikė pasidarė. agti darbui ir padirbėti.

Spiovė Lapinas ir, nedarūkęs, užgniaužė pyr^Nemanykime, kad jau viskas 
tu, užsikišo už juostos ir nuėjo darželin, kur a5jn Reikės parinkti 
nintelė kriaušė ir toji laukinė. Pasiklojo ten * ir patiems kai ką nupirkti ir 
unksnėje sijoną, atsigulė kniupščias, paskui ^’puukoti Ljetuvos žmOnės 
ant šono, ir užmigo . . > ii mūs, greitos para-

Sapnas buvo sunkus. Blaškėsi jis ir dejavo f; Kai tik Bridgeport© Ta- 
gą' _ į'Jtos ir Šalpos skyrius su-

Sapnavo, kad pas jį atėjo Juzia, bet ji bu-’.‘■’tivkys visus reikalus, tada 
nepanaši į tą, kuri su juo kartu buvo nuėjus. paramos ’ 
šams į kunigą ir nemokėjo katakizmų, kaip ir •
vo ji dabar jauna, graži, kokia nebuvo ir ket I
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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lapijos choro koncertas
simt metų atgal, apsikaisiusi žolynais ir vai^^į k. . .. . n , vaizdas
AnclwilL-iici -ii Uitom cnlrnoln cn rlnucrolin rrcirai a ^TaZiai. DaDUr ,Apsivilkusi ji buvo suknele su daugeliu garaų^ )intw|w< rašyto Į
ir juoda liemene su dviem eilem baltų žuvinių ... 
iaTt“ Pamilt H“"

Renkis greičiau; visas būrys tavęs jau už,*«etina jai latain- 

Ir kunigas mudviejų jau senai laukia, pasiren^’ n™™0- 
aukurą.

— Koks kunigas? koks būrys? — stebisi sefy
— Nugi mūsų būrys. Ar tu užmiršai, kad Waterbury, Conn,

vaikščiojova užurašams? _ ___
— Ką aš darysiu su tokia jauna ? Juoksis is^lbtiiios Dienos paminėjimas 1 

žmonės, kad as, senas, imu tokią jauną mergių
— Kas tau sakė, kad tu senas! Pažiūrėk į saJ *«^us Motinos Dienos
Lapinas tuoj puolėsi į kibirą, kur stovėjo praėjo labai pa-

deniu ant suolelio po lentyną, ir dairosi jan. Ma^ ^10l nuotaikoj.
iš kibiro į jį žiūro visai ne žilas senelis, bet geltj. krūtines pasipuošę 
kis raudonveidis jaunikis, kokiu jisai buvo pri^^spalvėmis gėlėmis, visi 
gel daugel metų. . ^ėmės už mūsų mielas

. .■Rūšies; kartu siuntėm pa-
(Bus daugiau) v į Aukščiaugiam

.51 kam pergalę Europoje.
baigrpm - •
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* “ anr Krivo aukuro
BUS SKANIŲ VALGIŲ IR G£PJl(eary Harbor užpuoli- 

tengiasi dalyvauti svečią iš įvairų ^ur0P0s karo pabai- 
sužeista 614 karių, 

ladijo Pikniko Rengėjas p. Autu 64 kovose su japo- 
i kviečia visų dalyvauti šiame PiWusįų yra vyrų ir mo-

^KRIKŠTIJO

das Juozas Hesser, 
lūšio 26, pakrikšty- 
įžės 20 d. Šv. Kazi- 
ar. bažnyčioje.

NIEČIŲ SPAUDA 
KUN. PRUNSKĮ

.7 d. ukrainiečių lai- 
,Amerika” įdėjo kun. 
io Prunskio paveiks- 
ymėjp, kad šis darbš- 
ituvis Katalikų Uni- 
j Washingtone apgy- 
slinį darbą ir įsigijo 
lių teisių daktaratą.

ewtown, Pa.

'71 ir be to 26 dingę; 
rios; jų payasiįaįs — žuvo 61 ir din- 
nelės ryškiaisįgiek daugiau negu 
nystę ir pavas^ karių buvo vokie- 

Užgiedojo laisvėje, jų tarpe du 
ną, po to graiį; jūrininkas Jonas 
gai atgiedojo js išbuvo nelaisvėje 
Po giedojimo įsius, grįžo Elizabe- 
Į pabaigą užtisrio mėnesyje netekęs 
himną. • jis pareiškė, jei ne 

Tarp kitą raudonojo Kryžiaus 
pas mus atsfeiai, jis nebūtų ilgai 
P. Labanausfes, antras buvo ne- 
programos pnį2nd Įeit, lakūnas, Al- 
tuvos padėtį, įptravinskis, patekęs 
bą ir savo nįkovo mėnesyje, šio- 
džius, kuriodsomis jis telegrafavo 
programa. Gih iš Anglijos, kad va
rė klausytoj&amo. Praeitais me- 
ašaros, kurios birželio mėnesy- 
jam bekalbant gijoje Albertas Pes- 
šių dienų p$i°l nesurastas.

Kadangi di® oi mūsų kolonijoje 
tai malonu bmi y ra žuvusių 15 ka- 

. los kieme intarpe viena slaugė; 
i ti, gražiais pP, apart vieno, Eu- 
[ pasigėrėti, tas vienas, jūrinin-

Minėtas
į fotografijos ajE_ ~ „

dentės gnip®ūsl- žuvusieji: 
kiu įvairiose Įtins Vincas, šių metų 
trauktos, n. 16 d., Prancūzijo- 

Gražių įspūtdis Jonas, pr. m. lie- 
serų matomi;!., Prancūzijoje. Ba- 
skaisčiai sauktas, 1943 m. gegužės 
vakaru pusę,srdstralijoje. Brazins- 
nės išsiskusti as, 1944 m. spalių 

d. Debesis Mikolas, 
___ rugpiūčio mėn. 15 d., 

joje. Belasey Pra- 
Robert A.Kė4 m. lapkričio mėn. 

aukštesnės ^ancūzijoje. Matulai- 
nys, Jersey (imlius, 1944 m. liepos 
mėjo Amerika d. Anglijoje. Miški- 
kalbingumoteentas, 1944 m. gruo-

Iraži programa

ipo Marijos Vilos mo- 
studentės gegužės 20 
jo muzikos ir dainų 
ną, kurią dailiai atli- 
arodė, kaip uoliai jos 
muzikos.
rainos išpildyme daly- 
1. Žemaitytė, T. Mac- 
. Maher, E. Matečiū- 
j. Mikutytė, T. Andru- 
. Pukaitė.
.augelio muzikos daly- 
dalykėlių, choras dai- 
. Žilevičiaus „ Žaliuok 
”, L Karoso „Mokslei- 
nnas” ir recitavo L Jo- 
,Ugesys”.
onus įspūdis buvo, kai 
mergaitės ilgomis iki 

spalvotomis suknelė-
kiavosi į frontą ir stojo vo $4,000 $d., Belgijoje. Pečiu
iti. Visos jaunos, jud- apmokėjimui onas, 1943 m. birže- 

Š. Afrikoje. Savic- 
zas, š. m. kovo 14 d., 

L Ste 3208 3je Surplis Alber-

JONAS DAUNIS t^v&Trbertas’ —/Jt-z. V ILcLo JL Ltz 1 kJ Uz I LzCXOy 

lietuvis Graborius-BalsaiiiįiePjS 2į d’ 194^^' 
1025 MT. VERNON ST., PHILADELP®1116^’ ItalU°ie- ^tra- 

’ Margareta, Įeit.,

Simaitis, iždininkas; Anta
nas Plukas, nutarimų rašti
ninkas ir Juozas Krivickas, 
finansų raštininkas.

Šiuo metu valdybą sudaro: 
Dominikas Petručionis, pir
mininkas ; Simonas Stimbu- 
ras, vicepirmininkas; Domi
nikas Anulionis, raštininkas; 
Adolfas Balinskas, finansų 
raštininkas; Jurgis Budris, 
iždininkas.

Nežiūrint tai, kad narių 
mažėja, o jaunimas, susidė
jus gyvenimo aplinkybėm^ 
mažai bekreipia dėmesio į 
pašalpines savo tėvų įkurtas 
draugijas, draugija vistik ge
rai laikosi. Turi kasoje gero
ką sumą pinigų ir, reikalui 
esant, visada neatsisako pa
remti.

Kai 1895 m. spalių mėn. 6 
d. buvo šventinamas kampi
nis akmuo lietuvių bažnyčios 
pastatymui, šalę įsikūrusios 
anksčiau Šv. Kazimiero drau
gijos, buvo ir Šv. Jurgio drau
gija, kuri, išstačius vėliau 
gražią bažnyčią, įrengė gražų 
langą (vitražą), vaizduojan
tį Šv. Jurgį. Langas kaštavo 
tais laikais $400.

Draugija labai daug prisi
dėjo prie parapijos ir tautos 
vardo palaikymo Elizabethe. 
Daugelį sušelpė ligoje ir rū
pinosi našlių ir našlaičių rei
kalais.

Šia proga linkėtina drau
gijai ilgai gyvuoti ir garbin
gai tęsti darbuotę, kaip iki 
šiol buvo dirbama.

Rap.

Bridgeport, Conn
Geg. 20 d. mūsų sodalietės 

turėjo savo metinę procesi
ją, kurioj apvainikuota P. 
Švenčiausios stovyla. Viskas 
gražiai pavyko. Į bažnyčią į- 
eidamos sugiedojo „Sveika 
Marija, Dievo Motina”, o išei
damos — „Sveika Marija, 
Dangaus Lelija”. Procesijai 
vadovavo kun. Al. Zanavi- 
čius. Karūnavimo metu gra
žiai pagiedojo solo „Avė Ma
rija” Ona Janušaitė, vargo
nais akompanavo A. Stani- 
šauskas. Tikrai gražų pa
mokslą pasakė svečias kle
bonas kun. M. Gradeckis iš 
New Haven. Kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas suteikė palaimi
nimą.

Baltimore, Md.Harrison, N. J.
J. Stasilionis sveiksta

Balandžio 30 d. į ligoninę 
buvo išėjęs Jonas Stasilionis, 
įžymus lietuviškų draugijų 
veikėjas, 4-to laipsnio L. Vy
tis, lietuviškos spaudos ben
dradarbis. Jis dirbo iki pat 
paskutinės minutės.

Išeidamas Šv. Bernardo li
goninėn, Newark, N. J., mū
sų Jonas savo bažnyčioje iš
klausė dviejų mišių, priėmė 
komuniją ir atsidavė švč. P. 
Marijos globai ir Dievo va
liai. Vidurių operacija jam 
padaryta gegužės 1 d. Ačiū 
Dievui, operacija gerai pavy
ko, nors Jonui teko skaudžiai 
pakentėti.

Ligoninėje Joną, kiek teko 
sužinoti, pirmiausia aplan
kė sesuo ir švogeris B. M. 
Kaukliai, varg. Hodelis su 
žmona ir uošviais Bugurevi- 
čiais, brolis P. Stasilionis, M. 
Stanionis, M. Ignatavičienė, 
S. Ross, A. C. Perkasky, Mrs. 
C. Palmer, Mr. Schmeit, Mrs. 
K. Pronx, Harpton dirbtuvės 
atstovas (įteikė 20 dol. dova
ną), A. Zajankauskaitė. Vi
si jie paguodė ligonį, už ką 
mūsų Jonas visada bus dė
kingas.

Laiškais užuojautos pa
reiškė J. B. Laučkai, J. Vens- 
lovas iš Chicago, J. Vaiceka- 
vičius iš Rochester, D. P. An
tanaičiai iš Philadelphia, Pa., 
J. N. Lichtinberger, H. Stone 
šeima ir kiti. Visiems Jonas 
labai dėkingas.

Gegužės 17 d. ryte Jonas 
Stasilionis išėjo iš ligoninės 
ir apsistojo pas savo seserį 
B. Kauklienę, 15 Goldsmith 
Ave., Newark, N. J., kur pa
bus ilgiau, kol pasveiks. Jis 
jaučiasi daug geriau ir pama
žu stiprėja. Linkime jam 
greit išsveikti.

nas. Tėv. Pranciškonų vie
nuolyne per tris dienas mūsų 
pasauliniai darbininkai bus 
susikaupę rekolekcijose. Šis 
gražus paprotys pasauliečių 
darbe turėtų būti kartoja
mas visose lietuvių parapijo
se Amerikoje.

Novenos Mišios
Kad tinkamai būtų atsi

mintos ir pagerbtos motinos, 
mūsų kunigai praneša, kad 
bus atnašaujamos devynerios 
mišios už gyvų ir mirusiii 
motinų intencijas nuo geg. 
31 d. iki birželio 8 d. ši mi
šių novena bus sujungta su 
kitomis dvejomis novenomis, 
kurios bus aukojamos tuo pa
čiu laiku: viena už mūsų jau
nuolius ir mergaites kare, o 
kita padėkoti Dievui už per
galę, laimėtą Europoje. Pa
skutinė mišių novena atna
šaujama 12 vai. vidurdienį 
per visą Dievo Kūno Oktavą. 
Užsibaigs Švč. Jėzaus širdies 
dienoje. Prašymus šioms tre
joms novenoms mišių galima 
siųsti ir iš kitų miestų. Jokios 
aukos nėra reikalaujama. Sa
vo intencijas siųskit; Rev. 
Louis J. Mendelis, 114 W. 
Saratoga St. Baltimore 1, 
Maryland.

matys savo sūnų žengiantį prie 
altoriaus atnašauti Šv. Mišių...

Pristačius dar kitus garbingus 
svečius dalyvaujančių puotoj; 
kun. Benton, kun. Ažuką, vieti
nį asistentą, sesutes: Marytę, Vi
taliją, Petronėlę, Apoloniją ir 
brolį Kazimierą, artimuosius pri
micijanto gimines, kurių buvo 
atvykusių iš Bostono, Philadel- 
phijos ir kitų vietų, paskutinį žo
dį tarė pats šių visų iškilmių 
kaltininkas — kun. Vaclovas Ka- 
raveckas. Jis padėkojo visiems 
padėjusiems jam žengti prie ku
nigystės ir suruošusiems šias ne
pamirštamas iškilmes. Pasibai
gus pokyliui dar kiekvienas iš 
dalyvių stengėsi prisiartinti prie 
primicijanto ir nuoširdžiai pa
spausti jo ranką.

Jaunasis kunigas Vaclovas 
Karaveckas gimė ir augo Mt. 
Carmel, Pa. Šv. Kryžiaus para
pijoj. Čia baigė pradžios mokyk
lą ir vietinę vidurinę mokyklą. 
Jausdamas pašaukimą į kunigus 
ir norėdamas geriau pasiruošti 
lietuvių katalikų tarnybai, vieti
nio klebono kun. Končiaus pa
tariamas nuvyksta į Lietuvą ir 
Kauno Metropolijos Seminarijoj 
pei' pora metų ruošiasi kunigys
tei. Karui prasidėjus, grįžta at
gal į Ameriką ir čia tęsia toliau 
studijas Marianapolio kolegijoj, 
Hinsdale Marijonų Seminarijoj 
ir šv. Vincento Seminarijoj Lat
robe, Pa.

Naujasis kunigas priklauso 
Pittsburgo diocesijai ir greitu 
laiku tikime, kad kuri nors lie
tuviška parapija sulauks uolaus 
apaštalo ir lietuvius ir Lietuvą 
nuoširdžiai mylinčio kunigo dar
buotojo. Te Viešpats jam pade
da.
. Svetys

Atsiminimo Dienoj, geg. 
30, tūkstančiai lietuvių suva
žiuos į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines pagerbti savo mi
rusių. Jie melsis ir už visus 
jaunuolius, kurie paguldė sa
vo gyvybes laisvės kovoj. Vi
si lietuvių parapijų kunigai 
dalyvaus gedulo pamaldose; 
penki kunigai sakys pamoks
lėlius. Po pamaldų kunigai 
bus pasirengę šventinti nau
jus paminklus.

Geg. 27 d. metinis Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
seimas įvyks motiniškam na
me Čikagoj, šv. Mišios už vi
sus seselių rėmėjus ir gera
darius bus Vienuolyno koply
čioje. Jeigu mūsų žmonės su
prastų, koks vargas spaudžia 
seseles ir kiek išlaidų reikia 
vienuolynui išlaikyti, tai tik
rai visi lietuviai su mielu no
ru prisidėtų prie šio darbo. 
Tiesą pasakius, lietuviai yra 
auksaširdžiai.

Rytinių valstybių lietuviai 
gali ir prisidėti prie šio kul- - 
turingo ir dvasinio darbo, 
siųsdami savo aukas ir tuo- 
mi tapdami dalininkais kas
dieninių seselių kazimieriečių 
maldų.

Garbės nariai aukoja 25 
dol., o amžini — šimtą dole
rių. Aukas galima siųsti 
tiesiog į Seselių Moti
nišką Namą sekančiai: Sis
ters of Saint Casimir, 2601 
West Marquette Road, Chica
go 29, Illinois.

Kunigo Vaclovo Karavecko 
primicijos

Sūnaus pirmoji mišių auka bu
vo ypatinga dovana motinai Mo
tinos dienoje.

Amerikos lietuviai sulaukė 
naujo apaštalo kunigo Vaclovo 
Karavecko asmenyje, kuris ge
gužės 10 d. priėmė kunigystes 
šventinimus iš vysk. Jono Mark 
Cannon rankų, Erie vyskupijos 
katedroje ir gegužes men. 13 d. 
Mt. Carmelyje, Pa., savo gim
tinėj Šv. Kryžiaus parapijoj iš
kilmingai atlaikė savo primici
jas.

Būrys dvasiškių, mokyklos vai
kų, skautų, procesijoj palydėjo 
primicijantą iš klebonijos į baž
nyčią. Jaunajam kunigui iškil
mingose Mišiose asistavo arki- 
kunigu kleb. kun. Dr. J. Končius, 
vietinis klebonas; dijakonu — 
kun. Arnold Smiga O. S. B., 
Latrobe Seminarijoj Kolegijos 
profesorius; subdij. — kun. Sta
nislovas Laurinaitis iš York, Pa. 
Ceremonierius — teolog. stu
dentas Dr. A. Rakauskas iš Lat
robe, Pa.; jam pagelbėjo — klier. 
A. Norkevičius.

Pamokslą pasakė kun. A. L. 
Deksnys, Nekalto Prasid. Švč. 
P. Marijos parap. klebonas, East 
St. Louis, Ill.

Po mišių ir palaiminimo, kurį 
primicijantas teikė asistai, tėve
liams, giminėms ir gausiai tikin
čiųjų miniai dalyvavusių pamal
dose, buvo parapijos salėje su
ruoštas pokylis. Šeimininku bu
vo pats vietinis kleb. kun. Dr. 
J. Končius. Salė buvo pilna sve
čių. Vienas ilgas stalas — gar
bės svečių, prie kurio sėdėjo vi
si dvasiškiai ir primicijanto tė
veliai, gi kiti penki stalai pripil
dyti jo giminių, draugų ir para
pijiečių.

Baigiantis vaišėms, pokylio 
šeimininkas kun. Končius kvietė 
iš eilės garbinguosius svečius, 
primicijanto draugus ir gimines 
tarti sveikinimo žodį. Sveikini
mo kalbas pasakė šie svečiai: 
Dr. Rakauskas, klier. Norkevi
čius, kun. Dr. Petrovich iš Kulp
mont, kun. Laurinaitis, kun. A. 
L. Deksnys, kun. Arnold Smiga, 
kun. J. Karalius iš Shenandoah 
ir kiti. Vedėjas iškvietė taip pat 
ir primicijanto motiną, tėvą ir 
sesutę Petronėlę ta iškilminga 
proga tarti žodį. Kunigo motinė
lė pasipasakojo įdomų pergyve
nimą iš savo jaunystės. Ji pri
siminė, kad, eidama 14-osius sa
vo amžiaus metus, turėjo pro
gos dalyvauti primicijos iškilmė
se Lietuvoj. Jai taip patiko tos 
pamaldos, kad ji trokšte troško, 
kad nors vienas iš jos brolių tap
tų kunigu. Ji to troškimo išsi
pildymo nesulaukusi, tačiau ji 
niekad nesvajojusi, kad Dievas 
suteiks jai tokią malonę, kad

Nuotrupos
— Geg. 14 d. palaidota su 

bažnytinėmis apeigomis a. a. 
Julijona šlekienė. Kun. Anta
nas Dubinskas atnašavo Šv. 
mišias ir nulydėjo kūną į ka
pus.

— Sesutės Misijonierės, 
kurios rinko aukas prie baž
nyčios durų geg. 13, 14, 15 
dd„ surinko virš $2,000.00. 
Dėkojo mūsų geradariams ir 
žadėjo už juos melstis.

— Arkivyskupijos vajus 
katalikiškiems labdarybės 
darbams prasidėjo geg. 13 d. 
Norima Baltimorėj virš pu
sės milijono dol. sukelti, šv. 
Alfonso parapijai yra skir
ta surinkti $4,500. Kiekvie
nas darbininkas yra prašo
mas paaukoti $15.00. Mūsų 
klebonas pasiuntė laišką vi
siems parapijiečiams šiuo 
svarbiu reikalu.

— Geg. 27 d. 4 vai. po pietų 
bus suteiktas Sutvirtinimo 
Sakramentas mūsų bažnyčio
je. Bus 60 ar 70 kandidatų.

— Kun. Dr. Mendelis ir 
daugel Baltimorės lietuvių 
dalyvavo bendrose padėkos 
V-E dienos pamaldose, ku
rios buvo laikomos 5th Re
giment Armory geg. 13 d. 
Lietuvių karių motinos ėjo 
parodoje prieš pamaldas.

Chicago, Ill.
Geg. 25 d. Gimimo P. švč. 

Marijos parapijos Šv. Vardo 
nariai paliks Čikagą ir visus 
savo rūpesčius per tris die

Kunigo Padėka
Naujai įšventintas kunigas 

Vaclovas K. Karaveckas, p.p. 
Karaveckai ir jų šeima nuošir
džiai dėkoja visiems, kurie mie
lai prisidėjo prie primicijų iškil
mių, padėdami įvykdyti didžiau
siu pasisekimu. Pirmiausia dėko
ja šv. Mišių asistentams, kleb. 
kun. Dr. J. B. Končiui, Tėvui 
Armant, O. S. B., kun. Laurinai
čiui, Dr. A. Rakauskui, klier. A. 
Norkevičiui. Ypatingą padėką 
išreiškia kun. Dr. A. Deksniui, 
kuris net iš E. .St. Louis, Ill, at
vyko gražų pamokslą pasakyti. 
Dėkoja kunigams-svečiams, ku
rie dalyvavo šv. Mišiose ir puo
toje: kun. Dr. Petrovich, kun. 
Franz, kun. Karaliui, kun. Ben
ton, kun. Ažukui ir kun. Smarsh. 
Dėkoja giminėms, būtent: Mrs. 
F. Norvulis ir dukterei Aldonai 
iš Dorchester, Mass., Mr. ir Mrs. 
Sager, Mr. ir Mrs. J. Bono, Mrs. 
Burke, Mrs. A. Pangaris, Mrs. 
Violet Karlavičius, visi iš Phila- 
delphijos, Pa., Mrs. J. čicinskie- 
nei iš Mahanoy City, Pa.

Labai ačiū kun. Dr. Končiui, 
už parapijos salę ir programos 
vedimą.

Jaunasis primicijantas nuo
širdžiai dėkoja savo krikšto ma
mytei p. Mazurkevičienei, jos 
dukterei Adelei ir jos vyrui, 
krikšto tėvui p. Žoliui, pp. T. 
Koons, darbininkams: Mrs. W. 
Shierant, Mrs. Galitskie, Mrs. 
Maliūnas, Mrs. Petanski, Mrs. 
Giedraitis, Mrs. Matusievičius, 
Mrs. Kaminski, Mrs. Krivicki ir 
Mrs. Bražinski. Dėkoja Seselėms 
Kazimierietėms už altoriaus pa
puošimą, procesijos sutvarkymą 
ii’ choro paruošimą; Šv. Kryžiaus 
parapijos chorui, altoriaus tar
nautojams, procesijos mergai
tėms ir berniukams, skautams 
ir jų vadui, visiems patarnauto
jams.

Praslinko keturiolika me
tų, kai palikau mokyklos vie
tą, kurią vedė seselės kazi- 
mierietės. Sunku yra užmirš
ti jų gražius pamokymus ir 
įvertinimą lietuvių kalbos. 
Savo kelionėse po rytų ir va
karų valstybes turėjau gerą 
progą matyti jų darbuotę ir 
suprasti jų reikalus. Jos vi
sados dirba mūsų brolių lie
tuvių naudai. Gyvendamas 
arti jų motiniško namo, karts 
nuo karto, galiu gėrėtis jų 
vedamomis įstaigomis.

Brangus lietuvi, siųsk sa
vo auką, pasveikink Seseles 
ir parodyk savo įvertinimą jų 
darbuotės, o seselės bus vi
suomet dėkingos ir kasdien 
melsis už jūsų gerovę.

Jonas A. Stoškus

Gegužės 18 d. varg. P. Ho
delis išvyko operacijai į Pres
byterian Hospital, So. 9 St., 
Newark, N. J. Lankyti gali
ma kasdien nuo 2 iki 3 ir nuo 
7-8 vai. vak. Jo sveikatos pa
dėtis esanti geresnė. Hode- 
lių gyv. vieta yra 15 Hawkins 
St., Newark. Reiškiame Ho- 
deliams gilios užuojautos ir 
linkime ligoniui laimingai pa
sveikti. žinovas

Ramsey, N. J.
Don Bosco Institutas

Šv. kun. J. Bosco Institu
te, Ramsey, N. J., gegužės 30 
dieną, Decoration Day, tėvai 
Saleziečiai rengia dideles me
tines iškilmes Panelės Švč., 
Krikščionių Pagalbos garbei.

Šįmet tos metinės iškil
mės dar bus padidintos tuo, 
kad kaip tik gegužės mėn. 
sukanka 30 metų, kai yra įs
teigtas Don Bosco Institutas, 
Ramsey, N. J.

Visi esate kviečiami atsi
lankyti į tuos didelius atlai
dus, kad čia ramioj Šv. Kun. 
Bosko globojamoj vietoje ga
lėtumėt pakelti savo širdis 
prie Dievo ir melsti galuti
nos mūsų tautai pergalės ir 
visam pasauliui taikos.

Pamaldų tvarka yra sekan
ti:

Šv. Mišios Instituto koply
čioje nuo 6 vai. iki 10 vai. 
kas valandą. Ir tuo pat lai
ku prasidės išpažinčių klau
symas ir kas penkiolika mi
nučių dalijama šv. Komuni
ja.

Po paskutinių Šv. Mišių 
prasidės iškilminga procesi
ja į kalną ir ten miške, ra
mioj, gražioj vietoj, prie Pa
nelės Švč. Krikščionių Pagel- 
bos altoriaus, bus giedamos 
iškilmingos Šv. Mišios. 3 vai. 
popiet bus iškilmingi Mišpa
rai ir procesija.

Dar norėčiau pranešti, kad 
nuo liepos mėn. 1 dienos iki 
rugpiūčio 19 d. Don Bosco 
Institute, Ramsey, N. J. bus 
atidaryta vaikams nuo 8 iki 
14 metų amžiaus vasarojimo 
(camp) vieta; čia atvykę jū
sų vaikučiai galėtų linksmai 
gryname ore praleisti vasa
ros atostogas.

Kun. J. Stašaitis, S. C.

Parapijos bazaras jau pra
sidėjo ir pasekmingai eina. 
Baigsis birželio 2 d. Visi tu
rėtų skaitlingai lankytis, nes 
bazare galima daug gražių 
daiktų išlaimėti, taipgi ir vie
ną kitą savo pažįstamą susi
tikti.

:<>»rx«c<«<>5e<>x<x4xx€<>:«Kxeo®;’.'>Jutorpeduotame laive.
1. REgent 8434 Jonas, 1944 m. gruo-

RICHMOND GROCERl h 17 d ’ piet Pacifi'
WHOLESALE GROCERS ---------------

Savininkai Lietuviai Staponav® -4 savaitę iš mūsų ko- 
PERKAME ČIA - REMIAMESlflUV0 trinktieji rūbai 

04 -16 Richmond Str. ™ PaS1Uatl. ‘ ,San’
)oklynan; kaip buvo 

sandėlio vadovybės, 
----- — - --------^a 3,000 svarų, 
sodžiaus kluonus, pro tvartus, kur .
žalia liepa — ir dabar ten nieko ^’rancisco Konf erenci- 
skerdžiui, kad net danguj plikė [Amerikos delegatams 

Spiovė Lapinas ir, nedarūkęs, terapijos organizacijos 
tu, užsikišo už juostos ir nuėjo dariai jungtinį memoran- 
nintelė kriaušė ir toji laukinė. Pa^Cietuvos ir bendrai 
unksnėje sijoną, atsigulė kniupšoS? tautų išlaisvinimo iš 
ant šono, ir užmigo. į ir priespaudos rei-

Sapnas buvo sunkus. Blaškėsi i’^lį memorandumo at- 
gą no vietine spauda.

Sapnavo, kad pas jį atėjo Jiiį*ijai 50 metu 
nepanaši į tą, kuri su juo kartu t«J' _
šams į kunigą ir nemokėjo katalikes 20 d. Šv. Jurgio 
vo ji dabar jauna, graži, kokia net^ašalpinė draugija, į- 
šimt metų atgal, apsikaišiusi žoly^'894 m. liepos men. 6 
Apsivilkusi ji buvo suknele su dalijo sav0 gyvavimo 50 
ir juoda liemene su dviem eilėmbaKįbiliejų. Dėl_ karo, ne- 
kokių dabar jau niekas net ne«*’es0 Paminėjimo, bet 

. . imo vien tik savo na-jas jau pamiršo. m j- v„ .....................Tą dieną buvo— Renkis greičiau; visasbūrys“'T , . , . . . -udrijOs narių intencija uz-Ir kunigas mudviejų jau senai* s gv Mi-ios. Jkurių 
aukuią. _ augelis priėmė šv. Ko-
- Koks kunigas? koks būrys- vėliau Laisv§s b.vės 
-Nugi mūsų būrys. Artu ^įvyk0 draugiški pus. 

vaikščiojova užurašams? ,įkurtų metu buvo kal-
— Ką aš daiysiu su tokia P^Aveikinimų. Trumpai 

žmonės, kad aš, senas, imu toki? Lota draugijos veiki-
— Kas tau sakė, kad tu senas! ^veiklieji jos nariai.
Lapinas tuoj puolėsi į kibirą, ^.894 m. pradėjo veikti 

deniu ant suolelio po lentyną, ira, jos valdyba buvo 
iš kibiro į jį žiūro visai nežilas^: Jonas Vaičiulis, pin
kis raudonveidis jaunikis, kokiu as; Augustinas Špo- 
gel daugel metų. . cepirmininkas; Kazys
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Brooklyno Lietuviai Graboriai

Birželio mėnesį prasidės 
drabužių ir kenuotų valgių 
rinkimo vajus Lietuvos žmo
nėms nuo karo nukentėju- 
siems. Visi turėsime pasi
rengti darbui ir padirbėti. 
Nemanykime, kad jau viskas 
yra baigta. Reikės parinkti 
ir patiems kai ką nupirkti ir 
paaukoti. Lietuvos žmonės 
laukia iš mūsų greitos para
mos. Kai tik Bridgeporto Ta
rybos ir šalpos skyrius su
tvarkys visus reikalus, tada 
prašys jūsų paramos.

Parapijos choro koncertas 
pavyko labai gražiai. Dabar 
choras mano turėti linksmas 
vasaros vakacijas. Viena iš 
chorisčių ištekėjo, tai K. Pa- 
keltytė. Linkėtina jai laimin
go gyvenimo.

O.

Waterbury, Conn
Motinos Dienos paminėjimas

Pas mus Motinos Dienos 
paminėjimas praėjo labai pa
kilusio j nuotaikoj.

Ryte, krūtines pasipuošę 
margaspalvėmis gėlėmis, visi 
meldėmės už mūsų mielas 
motinėles; kartu siuntėm pa
dėkos maldos Aukščiausiam 
už karo pergalę Europoje, gi 
vakare baigėm minėjimą su

gražia pramoga parapijos sa
lėje.

Teatras — Koncertas
Dalyvaujant trims parapi

jos chorams, vadovaujant 
komp. Aleksiui, buvo išpildy
ta graži ir turininga progra
ma. Suvaidinta trijų aktų 
vaizdas „Motinos Meilė”, pa
rašyta kun. St. Kneižid.

Vaidintojai savo roles atli
ko gerai. Gausią publiką 
graudino motina savo patva
ria gilia meile vaikams (vai
dino Adelė Golas). Gi daug 
giedrios ir nekalto juoko su
teikė dvi „panelės” (Marce
lė Andrikytė ir Constance Je- 
gėlaitė) Veikalas buvo gerai 
suvaidintas. Artistai savo ro
les mokėjo ir puikiai atliko.

Toliau sekė koncertinė da
lis. Dainuota: Aleksio, Pet
rausko, Vanagaičio, Šiaučiū
no, Pociaus, Ward, žižiūno, 
Boud, Šimkaus ir kitų kom
pozitorių veikalai. Ipatingai 
gražiai skambėjo „Močiute 
Mano”; dainavo Moterų Są
jungos choras.

Gražiai pasirodė ir studen
tų choras. Jaunutės daini
ninkės, pasipuošę vakarinė
mis suknelėmis ir nekaltoms 
šypsenoms, laimėjo publikos 
simpatijas.

Prasmingą kalbą pasakė 
kleb. kun. Juozas Valantie- 
jus, įvertindamas motinos 
reikšmę viešame gyvenime.

Vakaro rengimo komisijoj 
buvo Marcelė Andrikytė, 
Anna Dulskis, Nellie Jenu- 
šaitienė, Petras Jokubaus- 
kas, Alice Jonikas, Nellie Ka- 
napkienė, Magdelena Kari- 
nauskienė, Mariutė Kašėtai
tė, Paul Kauneckas, Juozas 
Laudinskas, Antanas Skam- 
baris, Raymund Vaičkus, Ju
lius Vilčiauskas ir Juozas Že
maitis.

Rengimo komisija nuošir
džiai dėkojo publikai už atsi
lankymą ir komp. Al. Alek
siui už didelį trūsą bei pas
tangas, paruošiant tikrai ver
tingą programą.

Vidgiriij Duktė

Daugiau Karo Bonų Dabar Pirksi — 
Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aroniiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public /
660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteildam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464
Estate of A. J. Valantiejus

VERONICA R. VALANTIEJUS 
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

♦ - ■ - ■ '
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N. Y. - N. J. LIETUVIŲ KONFERENCIJA
Gegužės 20 d. Pennsylva

nia viešbučio Moderne salėje 
įvyko N. Y. Lietuvių Tarybos 
sukviesta N. Y. ir N. J. lietu
vių draugijų Konferencija. 
Apart N. Y. Lietuvių Tary
bos ir ALRK Federacijos 
apskrities atstovų, kurios 
jungia visą eilę organizacijų, 
buvo atstovaujama apie 40 
organizacijų — 87 atstovai 
ir keliasdešimt svečių.

Lygiai 2:30 vai. popiet kun. 
K. Paulionis, Šv. Jurgio pa
rapijos Brooklyne klebonas, 
paskaitė invokaciją. Barito
nas Pr. Stankūnas, akompa
nuojant Jurg. Dirgenčiui, va
dovavo abiejų Himnų giedo
jimui. Po to Tarybos pirm, 
adv. K. Jurgėla atidarė kon
ferenciją.

Konferencijos prezidiumą 
sudarė žurnalistas Kazys V. 
Baltramaitis (Elizabeth, N. 
J.), pirm.; siuvėjų Unijos lo- 
kalo atstovas Jonas Buivy
das ir ALRK Moterų Sąjun
gos apskrities pirm. St. Suba- 
tienė, vicepirmin.; Juozas Jo- 
kubavičius (Paterson, N. J.) 
ir Stasys Lukas (Brooklyn, 
N. Y.), sekretoriai; Pr. Bajo
ras Tėvynės red.), iždin. Re
zoliucijų komisiją sudarė 
adv. St. Briedis, adv. K. Jur
gėla, EI. Matulionytė, J. Gla
veckas ir V. F. Jankauskas.

Prof. Kazys Pakštas nepa
prastai gražiai apibūdino 
Steigiamojo Seimo reikšmę 
— kalbėjo 1 vai. 15 min., ku
rios prabėgo kaip minutė. Jo

kalba sužavėjo klausytojus. 
Labai įdomius pranešimus 
padarė Pr. Bajoras (apie mū
sų nuopelnus karo pastango
se), J. Laučka (apie lietuvių 
šelpimo akciją) ir K. Jurgė
la (apie talką Lietuvos žmo
nėms kovoje už nepriklauso
mybės atsteigimą). Po pa
skaitų buvo eilė diskusijų.

Konferencijos dalyviai su
aukojo per $400.00. Stam
biausią auką davė Rochester, 
N. Y. ALT skyrius — $100. 
Maspeth, N. Y. Federacijos 
skyrius per kleboną kun. J. 
Balkūną atsiuntė $50, LSS 19 
kp. $25. Kiti aukojo smulkes
nėmis sumomis. Ant prezi
diumo stalo buvo išdėstyta 
visa šiame kare pasirodžiusi 
literatūra Baltijos valstybių 
gynėjų pusėje — LAIC., Kult. 
Instituto, Pasiuntinybių, es
tų organizacijų ir Londono 
grupių leidiniai.

Rochester, N. Y. klebonas 
kun. J. Bakšys ir LSS 19 kp. 
sekret. J. Januškis raštu svei
kino, linkėdami, kad įvyktų 
visų patriotiškų lietuvių pa
jėgų suvienijimas ir kad bū
tų stengiamasi sudaryti ben
drus komitetus su visų pa
vergtų tautų draugais Ame
rikoje. Konferencija nutarė 
kun. Bakšio ir p. Januškio 
laiškų nuorašus persiųsti A- 
merikos Liet. Tarybai ir ki
toms interesuotoms organi
zacijoms.

Be to, konferencija priėmė 
penkias rezoliucijas.

LAIC.

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities metinis su
sirinkimas įvyks šį penkta
dienį, gegužės 25 d., 8 vai. 
vak., tuoj po gegužinių pa
maldų, Apreiškimo par. sa
lėje, Brooklyne.

Visi draugijų atstovai ir 
veikėjai prašomi atsilanky
ti. Tai labai svarbus susirin
kimas.

Valdyba

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.

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.

Angelų Karalienės 
Parapija

—V------------------

Gegužinės pamaldos mūsų 
bažnyčioje būna pirmadienių, 
trečiadienių ir penktadienių 
vakarais 7:30 vai.; antradie
nių, ketvirtadienių ir šešta
dienių rytais po 8 vai. mišių. 
Gegužinės pamaldos baigsis 
geg. 31 d. 

Birželio 1 d. — pirmas mė
nesio penktadienis. Išpažin
tys klausomos ketvirtadienių 
vakare — geg. 31 d., Komu
nija bus dalinama birželio 1 
d. 6 vai. ryte; vakare 7:30 
vai. bus Šventoji Valanda. 
Birželio mėnuo yra pašvęs
tas Švč. Jėzaus Širdies pager
bimui. šventoji valanda bus 
kiekvieną penktadienį šiame 
mėnesy.

Mūsų parapijos vaikučių 
Pirmoji Komunija bus birže
lio 3 dieną, 9 vai. ryte mišių 
metu.

Amžinojo Rožančiaus 
draugijos bendra Šv. Komu
nija bus geg. 27 d., sekma
dienį, 9 vai. mišių metu. Va
kare, po gegužinių pamaldų 
— 4 vai., bus procesija ir 
paskui par. salėje susirinki
mas. Narės prašomos gau
siai dalyvauti.

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

Tek MArket 2-5360

Lietuvių Radijo Draugijos Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINK C S, Direktorius

7:30
KETVIRTADIENIAIS 7:30 VVWRL 1600 kc.

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

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

AMERIKA

r

Gegužės-May

Kun. Norbertas Pakalnis,
Apreiškimo par. klebonas, 

kurio vadovaujamoje parapi
joje šį sekmadienį, gegužės 
27 d., įvyksta apylinkės So- 
daliečių konferencija.

Apreiškimo 
Parapija

Dar viena auka
Ką tik gauta žinia, kad ba

landžio 18 d. Vokietijoje, ka
ro fronte, žuvo Private First 
Class Charles Yanason, gyv. 
190 Hall St., Brooklyne.

Tai dar vienas jaunuolis iš 
Apreiškimo parapijos, žuvęs 
dėl Amerikos ir viso pasaulio 
laisvės.

Liūdintiems dėl skaudžios 
mylimo tėvelio ir uošvio

A. a. J. Vailokaičio
MIRTIES,

Danutei, Birutei ir Jonui 
Jasinskui

nuoširdžią užuojautą reiškia,

Anicetas Simutis 
su šeima

Maspetho Žinios
Sąjungiečiu padėka

Mot. Są-gos-30 kp. pirm. 
A. Kivitienė ir valdyba reiš
kia savo padėką visiems 
kuom nors prisidėjusiems 
prie surengimo vakarienės 
25 m. sukakčiai paminėti. Dė
koja kleb. kun. J. Balkūnui 
už Šv. Mišių atlaikymą, pa
sakytą gražų pamokslą ir 
programos vedimą vakarie
nės metu. Sesutėms pranciš- 
kietėms už išpuošimą alto
riaus, A. Visminui už choris
čių prirengimą, „Amerikai” 
už skelbimą per visą mėnesį, 
J. Ginkui už skelbimą per ra
diją ir gražią dovaną; šeimi
ninkėms, kurios taip sunkiai 
dirbo per dvi dienas, visoms 
aukojusioms ir atsilankiu
siems.

Pakvietimas
Gegužės 30 d., Decoration 

Day, mūsų bažnyčioje 8 vai. 
bus Mišios, Kareivių Motinų 
ir žmonų draugijos užprašy
tos, už visus žuvusius para
pijos karius. Visos narės pra
šomos atsilankyti.

Gegužės 31 d., Dievo Kū
no dienoje, 8 vai. Altoriaus 
Dr. bus metinės mišios, o po 
jų pusryčiai parapijos salėje.

Mūsų kariai
Į kariuomenę, išvyko jau

nuolis choristas Edvardas 
Kučinskas. Linkime jam ge
riausio pasisekimo.

J. P. GINKUS VIOLETA PRANOKUS
495 Grand St AD. JEZAVITAS . „’ iran ai v Muzikos Vedeja

EV. 7-7142 ’ Praneši,nU Direktorius EVergreen 8-S62G

Antanas Januška, buvęs 
choro narys, yra sužeistas 
karo fronte kur nors Filipi
nuose.

Cpl. Pranas Kepežinskas 
buvo paskelbtas dingusiu. 
Motinos dienoje tėvai gavo 
linksmą žinią, kad jų sūnus 
gyvas ir sveikas Paryžiuje.

Mikas Andruška, išbuvęs 
vokiečių nelaisvėje pusantrų 
metų, parvyko namo.

O. P.

Metinis Balius
Šv. Vincento metinis ba

lius bus šį šeštadienį, gegu-

Sodaliečiy Švente
New Yorko apylinkės lie

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

Popietinėje sesijoje 2:30 
vai. p. p. dalyvaus svečių iš 
Hartford, Conn., New Jersey 
ir Brooklyno. Manoma, kad 
dalyvaus apie 300 mergaičių. 
Kalbą pasakys kun. Dr. Ed
ward L. Curran, pasižymėjęs 
kalbėtojas.

Iškilmės bažnyčioje prasi
dės 6:30 vai. vak. Asistuo
jant garbės sargybai iš 90 pa
sipuošusių sodaliečių, Helen 
Matonis, Apreiškimo par. So
daliečių pirm, apvainikuos 
Švč. Panelės Marijos Statulą.

Kun. N. 
iškilmėms 
mokslą.

Tuoj aus 
palaiminimas su Švč. Sakra
mentu.

Iškilmių solistėms bus Ag
nes Skarulis ir Anne Pusni- 
kas.

Kadangi šios iškilmės yra 
viešas išreiškimas meilės ir 
pagarbos švč. Panelei Mari
jai, tad visos sodalietės, jų 
tėveliai ir draugai yra kvie
čiami dalyvauti šiose škilmė- 
se.

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.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Pakalnis pasakys 
pritaikintą pa

po pamokslo bus

žės 26 d., parapijos salėje, 
Maspeth, N. Y.

Užkandžių ir gėrimo bus 
duodama nuo 8 iki 12 vai.

Rengėjai kviečia visus at
silankyti.

Lietuvių Auditorijos b-vės 
direktorių susirinkimas įvy
ko gegužės 18 d. Klubo sa
lėj, 60-39 56 Drive.

Iždininkas pranešė, kad 
bendrovės turtas siekia $6,- 
112,38. Žemė pilnai užmokė
ta.

Nutarta šaukti seimą bir
želio 23 d. klubo salėje.

Šerų pardavinėjimo vajus 
bus per tris mėnesius.

P. J. S.

LEGIJONIERIŲ ŠVENTĖ

Dariaus-Girėno legijonie- 
rių postas yra oficialiai už
kviestas dalyvauti metinia
me parade, Decoration šven
tėje, gegužės 30 d., kurs bus 
Riverside Drive.

Legijonieriai žada turėti 
Angelų Karalienės parapijos 
beną iš apie 40 jaunuolių.

Šįmet sukaks jau vienuo
lika metų, kai lietuviai legi
jonieriai tuose paraduose da
lyvauja; nešdami ir Lietuvos 
vėliavą, kurią pasveikina mi
nių minios žiūrovų. Paradą 
priima valst. gubernatoriaus 
komisija, mayoras ir kiti pa
reigūnai, kurie irgi pagerbia 
gražią Lietuvos trispalvę.

Šio posto visi nariai ir rė
mėjai maloniai prašomi daly
vauti uniformuoti. Užteks ir 
uniforminės kepurės. Daly

• Alb. čižauskas, buvęs 
„The Annunciator” redakto
rius, paskirtas Amerikos vi
cekonsulu Indijon. Savo nau
jo paskyrimo vieton jis iš
vyks netrukus. Bene tai pir
mas lietuvis amerikietis to
kio laipsnio Amerikos diplo
matinėje tarnyboje pasiekęs.

• A. Reišis, smuikininkas, 
šiomis dienomis grįžo iš vo
kiečių nelaisvės, kur išbuvo 
nuo Afrikos didžiųjų kauty
nių pradžios.

• Eug. Jankus, sužeistas 
fronte, parvežamas Ameri
kon užbaigti gydytis.

• St. Serž. Edv. Breiva Vo
kietijoj susitiko išlaisvintų 
lietuvių. Jo įspūdžiai paskelb
ti naujausiame „The Annun
ciator” numeryje.

• Serž. Pov. Mikolaitis bu
vo parvykęs atostogų ir jų 
metu apsivedė. Jo žmona yra 
kilusi iš W. Orange, N. J.

• Alfonsas Augutis iš To
ronto buvo atvykęs Brook- 
lynan ir viešėjo pas EI. Vai- 
tekūnienę ir J. Pečiukaitį. 
Lankėsi „Amerikos” įstaigo
je, paliko dovaną ir E. Naru- 
šio prenumeratos mokestį.

• Pranciška Ražickienė ga
vo savo sesers laišką iš Lie
tuvos. Pr. Ražickienės moti
na tebėra gyva. Laiške mini 
apie „evakuotus” gimines į 
Sibirą ir apie vieną savo 
miestelio vyrą, išvežtą į Vo
kietiją.

vausiantieji prašomi susi
rinkti prieš 9 vai. ryte prie 
West 75 St., prie Broadway 
ir West End Ave.

Posto vadas Petras Mika
lauskas, adv. Kostas Jurgėla, 
kapt. Petras Jurgėla ir visi 
kiti štabo nariai dalyvaus pa
rado vadovybėje. Po parado 
bus susiėjimas pas narį Ant. 
Povilanską, 158 Grand St., 
Brooklyne.

Vincas J. Višnius,
Posto adjutantas

Atviras Laiškas
BROOKLYNO KRIAU

ŠIAMS

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Brooklyno Lietuviai Gydytoji

Tel. EVergreen |.m
VALANDOS: J 

8 —10 ryto į 
1 — 2 po pietą 1 
6 — 8 vakare 

Šventadieniais miriio

TeL EVergreen 7-Q^
VALANDOS: • 

9 —12 ryte | 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždin

. ,0 UHWIU KATA- 
VISUOMENINIO B

j GYVENIMO
i ' yVAlTRASTE
i gsiusro®“®’

K'

J TRIMAN lankysis i
pjryžiaus Miestas
jnvo Užminuotas

Pieaa prancūzė gydytoja,

I
 Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOC1US |
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus495 Grand Street,

riausias Sovietas prieš kurį 
laiką sudarė teisinį pagrin
dą, priimdamas įstatymą apie 
kai kurių gyventojų iškeldi
nimą į iš anksto numatytas 
Sibiro provincijas. Sovietų 
diplomatas davė suprasti, 
jog šis iškeldinimas pirmo
je eilėje numatytas visoms 
toms tautoms, kurios dabar
tinio karo metu suėjo į kon
taktą su vokiečiais. Sovietų 
Sąjunga norinti, kad gyven
tojai jos pasienio srityse 
tų gryni rusai.”

Ką toji žinia reiškia, 
tenka daug aiškinti,
reiškia, kad Sovietų vyriau
sybė yra nusistačiusi išnai
kinti lietuvių tautą. Ir tat to
dėl, kad Maskva, siekdama iš 
carų laikų paveldėtų imperia
listinių tikslų, „nori savo pa
sienyje, t. y., jėga paglemž
tose šalyse turėti rusus. Ly
giai to pat norėjo caras Alek 
sandras II, siųsdamas į tuo 
metu irgi okupuotą Lietuvą 
general-gubernatorių koriką 
Muravjovą ir grūsdamas į 
ten rusų kolonistus.

bū-

ne-
Tai

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

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

New York 1G, N. Y.

Planai Lietuvių Tautai 
Išnaikinti

Štai pranešimas iš Berno, 
Šveicarijos; žinia, kurios ver
timą žemiau patiekiame, bu
vo įdėta visoje Šveicarijos 
spaudoje jau prieš kelis mė
nesius. Mes nežinome, ar ji 
savo laiku buvo taip pat pa
skelbta visoje Amerikos lie
tuvių spaudoje, tačiau jos tu
rinys yra toks šiurpulingas, 
jog tenka prie jos grįžti. Štai 
kaip anoji žinia skamba:

„Stokholmas, Šveicarijos 
žinių agentūra. — Iš vieno 
vietinio diplomato pasikalbė
jimo su Sovietų Rusijos pa
siuntinybės Stokholme nariu 
seka, kad Sovietų Sąjunga 
projektuoja tuojau po karo 
įvykdyti plataus užsimoji
mo gyventojų iškeldinimą sa
vo teritorijos ribose. Tuo 
tikslu Sovietų Sąjungos vy-

PIRMUTINIS PAVASARIO PIKNIKAS
RENGIAMAS

J. STUKO LIETUVIŲ RADIJO KLUBO IR 
LINDENO LAISVES PARKO MOTERŲ KLUBO

Sekmadienį, Gegužės (May) 27 d., 1945 m

340 Mitchell Avenue Linden, New Jersey
• Dainuos Naujas Lindeno Laisvės Parko Moterų ir Merginų 

Choras, Vedamas J. J. Stuko, ir keli solistai
® Pradžia 2 vai. popiet — Programas 4 vai.
• Šokiams gros Radio Royal Cadets Orkestras
• Bilietas — 60c. — Įskaitant Taksus

Kelrodis: Iš Newarko, važiuojant automobiliu, imkite Highway 25 ir įsisukite 
i Wood Ave Linden, N. J. Važiuokite viena gatve iki Stimson Ave., ir įsisu
kę j Stimson Ave., važiuokite iki Mitchell Ave. ir ten rasite parką.
Bušu- Imkite busą No. 62 (Perth Amboy) nuo Broad St., ar Public Service 
Terminal, Newark. Išlipkite ant Highway 25 ir Wood Ave., Lindene, ir eikite 
iki Stimson Ave. Paskui eikite Stimson Ave., iki Mitchell Ave. ir rasite parką. 
Traukiniu: Iš Pennsylvania stoties Newarke, paimkite Lindeno traukini ir 
išlipkite ant Wood Ave., Linden. Eikite iki Stimson Ave., paskui iki Mitchell 
Ave., ir rasite parką. 
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41-40 — 74th S

NEwtown 9

Jackson Heights,

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. Musų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai.

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

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

Dešimties metu garantija.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE
8658 85th St, Woodhaven 21, N. Y.

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

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namų slėnu 15- 
lyglnima, plasterlavlmą, šaligat
viu cementavima ir kt. darbus.

293 MAUJER STM 
BROOKLYN 6, N. Y.
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