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GERIAUSIOS RŪŠIES daug rašalo išlieta, be- 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Quit apie vieningumą ir 
ai — pietūs — vakariene. Galantą veiklą tarp lietu- 
IAS gamintas namie iš geriaustosimėlių, galvojančių mūsų tau- 
■avorų. Parengimams priimami užsakymu ° J »

Juozas GinkllS rašymas pasiliko rašy- 
ndStreet, hi kalbos kalbomis: su-

veiklos kaip nėra, 
iovietas prieš kurį pra
arė teisinį pagrin- ] 
lamas įstatymą apie ;

gyventojų iškeldi- 
> anksto numatytas 
rovincijas. Sovietų 
rs davė suprasti, 
iškeldinimas pirmo- 

numatytas visoms 
ttoms, kurios dabar- 
ro metu suėjo į kon- 
i vokiečiais. Sovietų 
. norinti, kad gyven- 
5 pasienio srityse bu
ri rusai.” 
oji žinia reiškia, ne
daug aiškinti. Tai 

, kad Sovietų vyriau- p , uzauo. 
ra nusistačiusi išnai- znmijossąą __  e __
etuvių tautą. Ir tat to- ^^as netvirtina, kad ka
ri Maskva, siekdama iš ™vių u.. tautininkai, sandarie- 
rikų paveldėtų imperia- a Tirėtų pakeisti savo iš- 
4 tikslų, „nori savo pa- 
e, t. y., jėga paglemž- 
alyse turėti rusus. Ly- 
j pat norėjo caras Alek 
as II, siųsdamas į tuo 
irgi okupuotą Lietuvą 

al-gubernatorių koriką 
vjovą ir grūsdamas į| 
■ūsų kolonistus.

Vokiečių
pradėję Liete^ sakant, esama kai 
ją.PagalHitfePa^er®jimo ženkhU An" 
tuvoje turėjotnerikos lietuviams taip 
dinta apiei® spaudos rietynės, 
ciškų voki* kadaiae Jau Dr. Kudir- 
kolomatmii’0 Pašiepęs, yra pusėti- 
tuTOjeoėi*lmaz^.usios- Issky™s 
o galvotiBaikrasclų.' su P,as«ar‘ 
tis Niuiju™ besmiaujancių, ki- 
muirritW Puslapius yra susvel- 
LiSba visai braukę gin- 

tuvių tautą
Prieš iwn^ka n®ra būtinai blo- 

pasikėsil3ykas- ?et mes mano- 
fetuvia, sia?dien Vra fvar- 

, draugas turit klauslra«’. negu tarpe 
tuoti ir š*’artis’ llgl selles bur‘ 
.......... džius.

Paryžiaus Miestas 
Buvo Užminuotas
Viena prancūzė gydytoja, 

kuri visą laiką veikė ir dir
bo su Prancūzijos partizanais 
vokiečių okupacijos metu, 
šiomis dienomis papasakojo, 
kad vokiečiai, pasitraukdami 
iš Paryžiaus, visą miestą bu
vo užminavę ir jį galėjo su- 
spręgdinti ir sunaikinti per 
keletą minučių.

Esą, visi Paryžiaus mies
to požemiai ir kanalizacija 
buvo stipriai užminuota. Bet
gi, pareiškė buvusi partizanė, 
Paryžiaus miesto partizanai 
pereitų metų rugpiūčio mė
nesį gavo slaptą įsakymą vi
sas minas iš Paryžiaus po
žemių išimti. Darbas buvo at
liktas ir Paryžius išliko svei
kas.

Londonas. — Anglijos mi- 
nisteriui pirmininkui Chur- 
chilliui buvo įteiktas Jungti
nių Amerikos Valstybių pre
zidento Trumano laiškas, 
kuriame Trumanas pareiškia 
Churchilliui, kad jis laikysis 
velionies prezidento Roose- 
velto nustatytos politikos.

Tarp kitko prezidentas 
Trumanas pareiškęs noro ap
lankyti Anglijos sostinę Lon
doną, kurį savo laiku labai 
norėjo matyti prezidentas 
Rooseveltas, bet neteko. Pre
zidentas Trumanas pareiškė, 
kad kaip tik pareigos ir lai
kas jam leis, jis aplankys 
Churchillį Londone. Tas gali 
įvykti apie birželio mėnesio 
pabaigą ar liepos pradžią.

Prezidento Trumano laiš
ką Londonan nuvežė Joseph 
E. Davies, buvęs Roosevelto 
artimas patikėtinis.

Hopkins /Tariasi 
Su Stalinu

Harry Hopkins, buvęs arti- Japonai Traukiasi Okinawoi

LIETUVIŲ TREMTINIŲ NEIŠDUOS
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ir seseris L^iįr pamįršti ligšiolinę 
gas ir stepfieįįmo struktūrą.

Dabar si. . .. ... ,
vištai *ls! gal;eItl įas sav0 
. . . u- vis tiek svarbiausiais lytalM vejkti ranka rankon 
JįR^etin.
Lietuvą. „ v,. , . . . .

KriauQiiiSestl metai eina> kai 
i ■ tikrų, svetimiems 

neparsidavusių lie- 
stovi tas didysis 

kuriame tegali bū- 
turime bot t kalba, viena mintis, 

veikimas ir vienas ti- 
: yra tai laisvos Lie- 

«• *yla.
slm, tuo __ • __
8801 senojoj tėvynėj mū- 
—i ir seserys, nežiū

rioms partijoms, luo- 
"1 iar įsitikinimams jie 
JuPyiklausę, yra vieningi 

jl^dėl krašto laisvės. Jie 
ii šiandien moka už tą 

4]4|-Vgį: jU laisvės kovų 
yra kraujas, mirtys, 

jnįjgjslapstymasis miškuo- 
sekiojimai, trėmimai, 

jjjjjnt to, jie, ranka ran- 
’bdami siekia to gra- 

_--gjo žiburio — laisvo ry-

New York (LAIC) — Į 
ALT raštą dėl kai kurių in
cidentų, neigiamai paveiku
sių Lietuvos pabėgėlius Eu
ropoje, kompetetingos įstai
gos pranešė raštu:

„It is contrary to the poli
cy of this Government to ar
range for the involuntary re
patriation of persons who 
have had to leave their count
ries of residence because of 
the danger to their lives and 
liberties on account of their 
race, religion or political be
liefs. Your letters have been 
brought to the attention of 
competent officers... who will 
give them every proper con
sideration.”

„United States Govern
ment policy provides that Li
thuanian nationals will not 
be repatriated to the Soviet 
Union unless they affirmati

vely claim Soviet citizenship. 
Reports of violations of this 
policy would naturally be 
subject to investigation, but 
no specific reports of such 
violation have come to my 
attention”.

Todėl, tenka manyti, kad 
geg. 24 d. susitarimas tarp 
Amerikos-Anglijos sąjungi
ninkų ir Sovietų karinių va
dovybių dėl repatriacijos ne
palies Lietuvos piliečių: lie
tuviai pabėgėliai galės sau
giai pasilikti Vakarų Euro
poje.

Žiniomis iš Paryžiaus, Vo
kietijoje šiuo metu yra arti 
trijų milijonų benamių, kurie 
neturi kur prisiglausti. Tai 
daugiausia vokiečių atgaben
ti iš Rytinės Europos žmo
nės, kurie atliko priverstinus 
darbus.

GESTAPO VADAS NUSIŽUDĖ
Buvęs Vokietijos nacių 

Gestapo viršininkas Heinrich 
Himmler, kuris vadovavo ne 
tik Vokietijos, bet ir visos

Jei jūsų namo stogas prakiu
rs, reikia pataisymo, mes esa
tie pasiruošę patarnauti. Joks 
laibas nėra per mažas. Mes pa
ys atliekame darbą, turime mo- 
iernius įrankius. Mūsų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai.

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

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

Dešimties metų garantija.

Namai - Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

duoti namus, arba kai reika
linga apdrauda (insurance), 
malonėkite kreiptis žemiau 
pažymėtu antrašu, kur Jums 

1 maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHUUS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85th St, Woodhaven 31, N. I.

(Prie Forest Parkway Stotlei)
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ey

nų

mūsų broliai ir sese- 
ICnn|l(|IiaPus marių kenčia ir 

mes čia einame sker- 
iies tarp savęs, lyg tie 
ir negalim rankų pa- 

patikrt®3 Lietuvos laisvės by- 
akd^
įgilJflCi' __  • __

# ^išsiskaidymas yra ža- 
nereikalingas ir tuš- 

Q|pnĮ(!li rodo, kad keno nors 
j smulkesni sumeti- 

OlK^ajėgia pasitraukti ir 
vietos aukščiausia- 

** .kalni, kuris yra lais- 
^^,‘tuvos atstatymas.

šiai laisvės bylai 
į|.r atskirai. Bet pasi- 
.okių momentų, kada 
Ipimas yra nepakenčia- 

gadina mūsų vardą 
Kiautų kyse.

fep bus, jei vieni įkan
du Washingtone duris 
<!|im, važinėsim po kon- 

’ as, kalbėsimės su 
j^s pareigūnais?

krųjų apie mus ims 
jii|;. keisti tie žmonės, jei 
’ iioka išvien, susiderinę 
()l avo tėvų žemės išva
gi

kite 
jisu-

•vice 
ikite

STagg 3-1454

F. GRAŽYS Ir SŪNUS 
kontraktomai

Atlieka mūriniu namu slėnu B- 
lyginimą, plasterlavima, Ullgat- 
viu cementavinm Ir kt. darbus.

293 MAUJER 8T,

energija ir sumanu- 
jjĮfti pačiam reikalui daž
ydamas dusyk. Abiem 

K tašką mušant ir te- 
tuos pačius rezulta- 

’ynirštamos kitos sri-

tys ar joms jau nelieka ener
gijos.

O tos energijos ir darbo 
reikia, taip pat čia, viduje, 
mūsų lietuviškam veikimui 
praplėsti. Su apgailėjimu ten
ka pasakyti, kad mūsų kata
likai, socialistai, tautininkai 
nustojo stiprinę savo veiklą 
šioje šaly geografine prasme: 
kiek turi apėmę, tuo ir pasi
tenkina, neina tolyn. Dėl to 
daugelyje Amerikos vietų 
mūsų brolis yra apgaudinė
jamas ir težino vien komu
nistų organizacijas. Komu
nistai yra įsteigę nemaža sa
vo skyrių Pacifiko pakraš
čiuose, vyrauja Kanadoje. 
Yra tokių vietų, kur niekas 
iš mūsų ateivių nematė nei 
katalikų, nei tautininkų, nei 
socialistų organizacijos ats
tovų. Užtai jie lig soties at
sižiūri į komunistus, nepa
mirštančius aplankyti ir to
liausius užkampius, kur tik 
gyvena lietuvis.

Jau seniai Dr. V. Kudirka 
pašiepė tokius žmones, ku
rie negali susitarti tik todėl, 
kad vienų kelnės yra skersai 
dryžos, antrų — išilgai, ir 
šaukia: „Vyrai, štai ilgdry- 
žiai kėsinasi ant mūsų sker
sinių dryžių! Saugokimės!”

Šioji valanda mūsų tautai 
yra per skaudi, kad dryžiai 
turėtų nustelbti darnų veiki
mą aukščiausiame tiksle — 
mūsų tėvų šalies laisvės žy
gyje. R.

Europos tautų terorizavimui, 
anglų kariuomenės dalinių 
užtiktas i r sulaikytas Vokie
tijoje. Praeitos savaitės pa
baigoje anglų karo gydytojui 
ir žvalgybos agentams ap
klausinėj ant persirengusį ir 
po svetima pavarde pasislė
pusį, Himmleris staiga susi
jaudinęs prisipažino, kad jis 
yra buvęs nacių Gestapo va
das. Tuo pačiu metu jis per
kando mažą bonkutę nuodų, 
kurią buvo paslėpęs burnoje 
ir ant vietos kritęs ir mirė.

Be Himmlerio, taip pat nu
sižudė visa eilė kitų buvusių 
nacių šulų ir vadų.

Ta proga pranešama, kad 
Amerikos kareiviai Berchtes- 
gadene, kur anksčiau Hitle
ris gyveno, užtiko paslėptus 
didelius Hitlerio, Goeringo ir 
dabar Himmlerio turtus. Sa
koma, kad Himmleris buvo 
paslėpęs apie vieną milijoną 
dolerių grynais pinigais. Ali- 
jantų kariai vis dar užtinka 
kalnuose paslėptus turtus ir 
įvairias brangenybes.

Lėktuvais Perkėlė 
Visą Armiją

Šiomis dienomis paaiškėjo, 
kad pirmą kartą istorijoje 
lėktuvai iš vienos vietos į ki
tą perkėlė visą armiją, su 
ginklais, įrankiais, maistu ir 
amunicija.

Tas įvyko tik šiomis dieno
mis, kada Jungtinių Ameri
kos Valstybių didieji trans
portiniai lėktuvai perkėlė iš 
Burmos į Kiniją pirmąją ki
nų armiją.

Kur ta naujoji kinų armi
ja, neskelbiama.

mas prezidento Roosevelto 
bendradarbis, praeitą savaitę 
buvo prezidento .Trumano ko
mandiruotas į Maskvą, kalbė
tis su Stalinu. Dabar skel
biama, kad Hopkins apie va
landą laiko kalbėjosi su Sta
linu, bet apie ką jiedu kalbė
jo, neskelbiama.

Kaip žinoma, šiomis dieno
mis buvo paskelbta, kad ne
trukus įvyks Trumano, Chur- 
chillio ir Stalino konferenci
ja. Spėliojama, kad konferen
cija gali įvykti Aliaskoje.

Papildomai pranešta, kad 
Hopkins su Stalinu kalbėjosi 
jau kelis kartus.

Pacifikan Plaukia 
Karo Medžiaga

Žiniomis iš Pacifiko, šiuo 
metu šimtai tūkstančių tonų 
įvairios karo medžiagos ir 
šimtai tūkstančių tonų įvai
rių prekių iš Amerikos plau
kia į Pacifiko salas. Laivi
ninkystės žinovai tvirtina, 
kad per paskutinių 100 me
tų laikotarpį, iš Amerikos į 
Pacifiką neišplaukė tiek pre
kių ir medžiagos, kiek dabar 
plaukia Amerikos laivais.

Tikimasi, kad po karo su 
Japonija, Amerikos Prekybi
nis laivynas ir toliau gabens 
į Pacifiką daugybę prekių ir 
palaikys prekybinius santy
kius tarp Amerikos žemyno 
ir Tolimųjų Rytų.

Kongresmanė Luce 
Apie Komunistus
Kongerso atstovė Clare 

Boothe Luce, kuri neseniai 
grįžo iš Europos, šios savai
tės pradžioje kalbėjo Colum
bia universiteto klubo susi
rinkime, kur pareiškė, kad 
„jeigu nacius vadinome 
žmogžudžiais už žydų perse
kiojimą, tai tokį pat darbą 
atliekančius komunistus taip 
pat reikia vadinti žmogžu
džiais.”

Toliau ji pareiškė, kad, ko
munizmo išsiplatinimui Eu
ropoje sulaikyti, mūsų vy
riausybė turėtų remti kiek
vieną Europos politiką ir 
valstybininką, kuris nėra na
cis ar komunistas. Tai, esą, 
vienintelis būdas sulaikyti 
komunizmą Europoje.

Clare Boothe Luce pareiš
kė, kad komunistai Europoje 
žmogžudystes naudoja kaip 
priemonę savo politiniems 
tikslams.

H. Hoover Lankė 
Prez. Trumaną

Jungtinių Amerikos Vals
tybių Prezidentas Trumanas 
šios savaitės pradžioje tarė
si su buvusiu prezidentu Hoo- 
veriu Europos šelpimo reika
lais. Kaip žinoma, pereito ka
ro metu Hooveris tvarkė Eu
ropos šelpimą. Galimas daik
tas, kad Trumanas paskirs 
Hooverį tvarkyti karo nualin 
tų Europos valstybių šelpi
mo reikalus.

Ieškoma Žinovy
Washington. — Amerikos 

vyriausybė pradėjo rinkti A- 
merikoje ir kitur pramonės, 
prekybos, inžinerijos ir kitų 
sričių žinovus atstatyti tą 
Vokietijos dalį, kurią dabar 
valdo Amerikos kariuomenė.

Visokį ekspertai būtinai 
reikalingi greitai, jei norima 
išvengti Vokietijoje netvar
kos, bado, nedarbo ir komu
nizmo. Į Vokietiją gali tekti 
gabenti ne tik maisto, drabu
žių ir ekspertų, bet taip pat 
mašinų, įrankių ir kitų daik
tų, kurių ten dabar labai rei
kia.

Statoma Daugybė 
Naujy Laivų

Jungtinių Amerikos Vals
tybių karo laivyno vadovybė 
praneša iš Washington©, kad 
šiuo metu Amerikoje stato
ma 19,882 naujų visokio ti
po laivų Amerikos karo lai
vynui. Tame skaičiuje yra di
delių karo laivų, mažų ir į- 
vairių transporto ir kitų lai
vų.

Prieš dabartinį karą Ame
rika turėjo tik 338 karo lai
vus. Šiuo metu Amerikos ka
ro laivynas turi 23 drednau- 
tus, 67 šarvuočius, 26 lėktuv
nešius, 65 lėktuvnešius paly
dovus, 386 naikintojus, 368 
naikintojus palydovus ir šim
tus kitų pagelbinių karo lai
vų. Apie 200 dabar statomų 
karo laivų bus baigti šių me
tų pabaigoje.

POPIEŽIAUS PAŠALPA

Šiomis dienesnis Popiežius 
Pijus XII pasiuntė $24,000.00 
badaujantiems olandams O- 
landijoje.

PAGERBĖ KUN. J. PRUNSKI
Washington. — Lietuvos 

Ministeris ir ponia žadeikie- 
nė gegužės 21 d. kun. Dr. 
Juozui Prunskiui pagerbti 
Lietuvos Pasiuntinybės pa
talpose surengė vaišes. Daly
vavo Airijos ministeris R. 
Brennan su ponia, Latvijos 
ministeris Dr. Alfred Bilma- 
nis su ponia, Katalikų Uni
versiteto profesoriai: bažny
tinės teisės fakulteto deka
nas prof. H. L. Motry, Msgr. 
prof. F. Lardone, prof. C. V. 
Bastnagel, prof. J. R. 
Schmidt, prof. W. M. Plochl 
su ponia, NCWC spaudos sky
riaus direktorius p. Hali su 
ponia, Teisingumo Departa
mento valdininkas E. J. Ha
yes su ponia (C. Blinstrubai- 
te, kilusia iš Lietuvos, studi
juojančia socialinius moks
lus Katalikų Universitete), p. 
J. Kajeckas ir p-lė H. Yčaitė.

Lietuvos, Latvijos ir Airi
jos ministerial pasakė kal

bas. Jų metu, o taipgi per pri
vačius pasikalbėjimus, visi 
reiškė daug simpatijų Lietu
vai ir tvirtas viltis, kad Lie
tuvos laisvė ir nepriklauso
mybė bus atstatyta.

Sirijoje Daug 
Neramumų

Jau kuris laikas tarp Pran
cūzijos ir Sirijos gana įtemp
ti santykiai. Sirijos vyriau
sybė prašė prancūzų ištrauk
ti savo kariuomenę iš Siri
jos, bet prancūzai dar dau
giau jos atgabeno.

Šiomis dienomis gautas 
pranešimas, kad keliose vie
tose Sirijoje įvyko susišau
dymai tarp prancūzų karei
vių ir Sirijos gyventojų. Ties 
Homs ir Hama įvyko net su
sidūrimų tarp prancūzų ir 
sirijiečių kariuomenių. Abie
jose pusėse buvo užmuštų.

<8> ________

Vėliausiomis žiniomis, ja
ponų kariuomenė Okinawa 
saloje pradėjo trauktis iš 
Shuri miesto į pietinę salos 
dalį, kuri kalnuota ir geriau 
tinka apsigynimui.

Okinawa saloje mūsų ka
riuomenė užtiko didelius ja
ponų karo medžiagos ir mais
to sandėlius, kurią besitrau- 
kią japonai nespėjo sunaikin
ti.

Japonams taip pat pradėjo 
nesisekti Kinijoje, ypač pie
tinėje Kinijoje, kur kinų ka
riuomenė paėmė Nanning 
uostą ir miestą, taip pat nu
kirto japonams susisiekimą 
su užkariautomis teritorijo
mis Malajuose, Burmoje, 
Siame ir kitur. I

Pastebėtina, kad paskuti
niu laiku Tolimųjų Rytų ka
ro frontai žymiai pagyvėjo 
ir alijantų ir kinų puolimai 
visur padidėjo.

Taip pat skelbiama, kad ja
ponai ne tik iš Japonijos, bet 
iš Kinijos ir kitų užkariautų 
vietų gabena daugybę me
džiagos, maisto, žmonių ir 
šiaip reikmenų į Mandžiuri- 
ją. Taip pat gabenami ištisi 
fabrikai ir dirbtuvės.

Tuo tarpu alijantų jėgos 
Pacifike: ore, vandenyne ir 
sausumoje kasdien didėja ir 
stiprėja.

Alaskos vyskupas Crimant 
mirė gegužės 22 d., sulaukęs 
87 metų.

JAPONŲ SOSTINE LABAI APNAIKINTA
Japonų radijo žiniomis, Ja

ponijos sostinė Tokio taip 
sunaikinta, kad nėra vilties 
to miesto atstatyti. Kaip ži
noma, Japonijos sostinė jau 
seniai bombarduojama Ame
rikos lėktuvų, bet praeitą sa
vaitę tas bombardavimas y- 
patingai padidėjo. Beveik 
kiekvieną dieną Tokio miestą 
bombardavo keletas šimtų 
didžiųjų Amerikos „Super
fortress’ tipo lėktuvų, kurie 
mėtė ne tik sprogstamąsias 
bombas, bet tūkstančius to-

MIRĖ RAŠYTOJAS

Geg. 13 d. New Yorke mi
rė garsus rašytojas, atsiver
tėlis iš mahometonų tikybos, 
Achmed AbduUah. Jis daug 
pasidarbavo katalikų Bažny
čiai tarpe muzulmonų. Yra 
parašęs daug knygų.

nų padegamųjų bombų, pa
gamintų iš sutirštinto gazo
lino. Šios savaitės pradžioje 
mūsų lėktuvai vis dar bom
bardavo Tokio, kurio liepsno
jantys griuvėsiai buvo mato
mi iš tolimų distancijų.

Praeitos savaitės pabaigo
je, Japonijos vyriausybė ir 
karo vadovybė atšaukė iš Pa
cifiko visus savo karo ir pre
kybinius laivus. Visi japonų 
laivai, pagal naują įsakymą, 
turėjo kuogreičiausiai plauk
ti į Japonijos uostus. Iš to 
sprendžiama, kad japonai 
rengiasi paskutinei pastan
gai apginti - pačią Japoniją 
nuo amerikiečių puolimų. Ja
ponai jau kuris laikas savo 
gyventojus įspėja, kad bet 
kurią dieną galima laukti A-. 
merikos kariuomenės išlaipi
nimo pačioje Japonijoje. Gy
ventojai raginami gintis iki 
paskutinio kraujo lašo.

FILIPINŲ SALOSE BAIGIASI KOVOS
 <?>---------------------------------------------------------

Amerikos kariuomenės va
das Pacifike gen. MacArthur 
paskelbė, kad iki šiol Ameri
kos kareiviai sunaikino arti 
400,000 japonų karių Filipi
nų salose. Iš to skaičiaus tik 
keliolika šimtų paimta į ne
laisvę. Iš pranešimų matyti, 
kad mūsų kareiviai Filipinuo
se kasdien užmuša apie 1,000 
japonų. Ta proga pranešama, 
kad vietomis, kur japonai su
lenda į požeminius urvus, mū
sų kariai tuos urvus uždaro 
iš visų galų, kad japonai juo
se užtrokštų.

Taip pat pranešama, kad 
Filipinų salų atkariavimas 
iš japonų jau baigiamas ir, 
manoma, po savaitės kitos vi
sos salos bus išlaisvintos iš 
japonų.

Karo Kaltininkai 
Bus Teisiami

Jungtinių Amerikos Vals
tybių aukščiausio teismo tei
sėjas Robert H. Jackson, ku
ris yra Amerikos prezidento 
paskirtas vyriausiu J. A. V. 
prokuroru dabartinio karo 
kaltininkams teisti, pareiškė, 
kad už savaitės kitos prasi
dės karo kaltininkų teismas.

Ali j antai turi suėmę visą 
eilę nacių vadų ir politikų, 
taip pat kitų valstybių 
kvizlingų, kurie tiesioginiai 
ar netiesioginiai prisidėjo 
prie dabartinio karo.

Nuskandino 1,119 
Japonij Laivij

Išsklaido Gandus 
Dėl Santykiui

Praeitą savaitę, San Fran
cisco ir kitur pasklido gan
dai, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Rusijos santy
kiai pasiekė tokio laipsnio, 
kad jie gali pakrypti į blo
gąją pusę. Ryšium su tais 
gandais, kurie kilo iš San 
Francisco konferencijos kori
dorių, Valstybės sekretoriaus 
pagelbininkas Archibald 
MacLeish pareiškė spaudos 
atstovams, kad gandai netu
ri jokio pagrindo ir kad Jung
tinių Amerikos Valstybių 
santykiai su Sovietų Rusija 
yra geri. Esą, abiejų valsty
bių svarbūs ir gyvybiniai in
teresai niekur nesusiduria ir, 
tikimasi, nesusidurs.

Žiniomis iš Guam, Pacifi
ko, Jungtinių Amerikos Vals
tybių povandeniniai laivai iki 
šiol nuskandino iš viso 1,119 
japonų laivų.

Tame skaičiuje nuskandin
ta 126 karo laivai, tarpe jų 
4 lėktuvnešiai, 17 šarvuočių, 
53 naikintojai ir 993 prekybi
niai laivai.
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GEGUŽES 20 d. KONFERENCIJOS
PRIIMTOS REZOLIUCIJOS

CONFERENCE of the Delegates of Lithuanian American 
Societies in the States of New York and New Jersey, held on the 
20th day of May, 1945, at the Pennsylvania Hotel, New York City, 
after a due deliberation of the various reports, voted the follow
ing RESOLUTIONS:
1. The War Effort

The Conference expresses its full satisfaction with, and ap
preciation of, the high patriotic standards and vigorous participa
tion of Lithuanian American organizations in promoting the 
campaigns for War Bonds, National War Fund, United Lithua
nian Relief, and Red Cross, and requests all Lithuanian Ameri
can Committees to maintain these high standards in the continu
ing war effort.
2. treatment of Displaced Populations

The Conference noted, with grief, the reports to the effect that 
the Lithuanians, Latvians and Estonians formerly enslaved in 
Germany are being rounded up in the areas occupied by Rus
sian troops for deportation into the interior of Russia, and that 
Baltic citizens liberated by American and Allied troops are be
ing compelled, in some instances at least, to wear a foreign symbol 
of the red star, are being treated as Russian nationals and sur
rendered to Russian officials for transportation to Russia against 
their will. The French Government, in particular, is tolerating 
a strange privilage for armed Soviet officials to hunt down Lithu
anian refugees for transporting them to Soviet-managed con
centration camps in France and, eventually, to exile in Russia.

These reports disclose a shameful violation of the right of 
asylum of the citizens of neutral Baltic States, and of the official 
policy regarding the treatment of liberated displaced populations 
as pronounced by the Government of the United States and by 
the Supreme Allied Command in Europe.

This Conference APPEALS TO THE PRESIDENT OF THE 
UNITED STATES:

(a) to re-define in express terms the policy with respect to 
displaced populations, by SPECIFICALLY directing American 
military authorities to treat citizens of neutral sovereign republics 
of Lithuania, Latvia and Estonia as freemen; to tag no foreign 
symbols disgraceful to liberated freemen; and not to surrender 
citizens of Lithuania, Latvia and Estonia to Russian authorities 
for a new enslavement and extermination;

(b) to enable the Ministers of Lithuania, Latvia and Estonia 
accredited to the Government of this country to DESIGNATE 
CONSULS TO BE ACCREDITED WITH THE AMERICAN MI
LITARY GOVERNMENT IN EUROPE and to direct that pass
ports issued by such Consuls be honored in the AMERICAN zones 
of occupation;

(c) to direct that dislocafed Baltic nationals be removed 
from the concentration camps, established under the control of 
Russian NKVD officials in Western Europe, and from French- 
controlled zones, into the American zones of occupation;

(d) to use good offices with the British and French Govern
ments to follow a similar arrangement; and

(e) to permit the United Lithuanian Relief Fund of America, 
Inc., to extend its relief work to citizens of Lithuania and other 
sister Baltic nations in the areas under the control of the Allied 
Military Government.

Finally, this Conference appeals to Lithuanian-language press 
of this country to pool their resources for dispatching a Lithua
nian-speaking accredited correspondent to report on the true 
situation of Lithuanian refugees in liberated Western Europe.
3. Constitutional Assembly Anniversary

The Conference noted and commemorated the 25th An
niversary of the Constitutional Assembly of the Republic of Li
thuania.

The Assembly was elected by universal, equal, direct and 
secret ballot under the system of proportional representation. 
Meeting on May 15, 1920, the Constitutional Assembly ratified 
the Declaration of Independence of Lithuania and the acts of the 
Provisional Government, adopted the republican form of re
presentative democratic government, promulgated the State Con
stitution on August 1, 1922, ratified the Treaty of Peace with 
Russia, and enacted the great agrarian reform which restored 
social justice after a century of Russian occupation, persecution 
and oppression.

Orderly elections and the achievements of the Constitutional 
Assembly proved the political maturity of the Lithuanian People 
for self-government. This development marked the first step in 
the steady progress of the Lithuanian People in constitutional 
government, economic development, educational advancement, 
and the improved standard of living, — made possible only within 
the framework of political independence, civic freedom, and col
laboration with neighboring countries for world peace.

This Conference expresses its tribute to the Lithuanian 
People who made democracy work successfully after a century- 
long foreign enslavement under an autocracy.•
4. Restoration of Freedom

The Conference gratefully recalls the enunciation of the 
American policy on the right of the Peoples of the Baltic States 
to political independence in the face of an attempted annihila
tion of their liberty by one of their more powerful neighbors. 
More particularly, this Conference recalls the statement of the 
Department of State dated July 23, 1940, the words of the late 
President, Franklin Delano Roosevelt, to the Lithuanian Ameri
can Council’s delegation at the White House on October 15, 1940, 
the Atlantic Charter, and the recent reaffirmation of the con
tinuing recognition of the Baltic States.

Delegates at this Conference reiterate their firm belief in

Amerikos Septintosios Ka
ro Paskolos vajus prasidėjo 
gegužės 14 d. ir oficialiai tę
sis iki birželio 30 d. šio va
jaus metu užsimota Karo Bo
nais sukelti keturiolika bili
jonų dolerių.

Amerika laimėjo dar tik 
vieną karą — Europoje. Dar 
kitas didelis karas, su Japo
nija, tik įpusėjęs. Kaip Ame
rika efektingai laimėjo Euro
poje, taip turi laimėti ir prieš 
Japoniją. Ir ji laimės, jei mes 
visi padėsime. O didžiausia 
mūsų pagalba, tai pirkimas 
Karo Bonų, už kuriuos mūsų 
vyriausybė nuperka ir paga
mina visa, ko tik reikia ka
riavimui: laivų, bombonešių, 
tankų, kanuolių, amunicijos 
ir maisto bei aprangalo mū
sų kariams, kurie ka
riauja prieš nuožmų priešą.

Mūsų valdžia tikisi ko dau

giausia Karo Bonų išplatin
ti tarp visų amerikiečių, ne
pamiršdama ir lietuvių kil
mės amerikiečių, kurie pir
mesnėse paskolose pasirodė 
ko puikiausiai. Todėl, vardu 
Dėdės Šamo, mes raginame 
visus Amerikos lietuvius pirk 
ti ko daugiausiai Karo Bonų 
ir juos užsirašyti lietuvių ko
mitetuose, nes begaliai svar
bu žinoti, už kiek lietuviai 
Karo Bonų išperka ir kaip 
gausiai karo pastangas pa
remia.

New Yorko valstijos lietu
viams pranešame, kad New 
Yorke yra Lietuvių Karo Bo
nų Komitetas, kuris dalyva
vo visose buvusiose paskolo
se ir per jo pastangas New 
Yorko didmiesčio ir visos 
valstijos lietuviams pavyko 
gražiai pasižymėti: per visas 
pirmiau buvusias paskolas

Karo Bonu išpirkta ar užsi
rašyta už apie devynis milio- 
nus dolerių ir už tuos pinigus 
lietuvių vardu kredituota iš
tisa eilė gana vertingų karo 
reikmenų.

Todėl ir šios karo pasko
los metu raginame visus New 
Yorko ir visos valstijos lietu
vius su mumis kooperuoti.

Kooperacijos norime visai 
nedaug; savo pirktus Karo 
Bonus užsirašyti mūsų ko
miteto raštinėje. Kai tik nu
sipirksite Karo Boną, tuojau 
laišku ar atvirlaiškiu praneš
kite šiuo adresu:

Mr. J. B. Laučka, '222 So. 
9-th St., Brooklyn, N. Y.

Pranešdami, pažymėkite 
savo vardą-pavardę, adresą 
ir už kiek bonų pirkote. .

N. Y. L. Karo Bonų 
Komitetas

Rašo DR. K. PAKŠTAS

(Tęsinys)
Antras dvasiškis — Tumas 

Vaižgantas (1869-1933) — 
buvo prozos kūrėjas ir lite
ratūros istorikas. Jo nove
lės ii’ apysakos persunktos 
lietuvišku ir krikščionišku 
humanizmu. Ypač jo gražios 
apysakos apie lietuvių kovas 
dėl spaudos laisvės, apie ko
vas, kokių neturėjo jokia ki
ta tauta pasauly. Vaižgantas 
buvo reto švelnumo žmogus, 
jis gražiai mylėjo ir žmones 
ir gyvulius ir gamtą. Ir jis 
buvo pažįstamas beveik vi
sai tautai, visiems jos sluoks
niams ir buvo savas ir myli
mas tarp visų srovių, tarp 
lietuvių ir žydų. Bet jis ne
mėgo fanatizmo, priespau
dos. Jis visuomet skubėjo pa- 
gelbon labiausia nuskriaus
tam, pažemintam, neklausda
mas, kurių jis pažiūrų, reli
gijos ar tautos.

Prof. Stasys Šalkauskis 
(1886-1941) savo humaniz
mu labai panašus Vaižgan
tui. Bet jis buvo grynai moks
liško stiliaus filosofas, ypač 
pasinėręs į tautos ugdymo ir 
kultūros filosofijos proble
mas. Nelengvu stilium para
šytos jo knygos prieinamos 
tiktai labiausia išmokslin
toms viršūnėms, tad jo popu
liarumas yra gana ribotas. 
Tačiau vargiai galėtum rasti 
visame Lietuvos moksle ly
giai įtakingą žmogų inteli
gentijos tarpe: profesūroje, 
studentijoje ir kituose švie
suomenės sluoksniuose. Savo

the inviolable integrity of the principles of the Atlantic Charter 
in its original form.

With the war in Europe recently concluded, we presently call 
upon the Government of the United States to put the promises of 
the Atlantic Charter, and the promise of the Yalta declaration 
to liberated European peoples, into operation and effect in the 
liberated. European Baltic countries by makingKfirm representa
tions, backed by American moral leadership and military-economic 
might, to the following effect;

(a) That the Soviet Union immediately withdraw its milita
ry and police forces presently in occupation of Lithuania, Latvia 
and Estonia;

(b) That provisional government powers in Lithuania, Lat
via and Estonia be immediately vested in an Inter-Allied Military 
Control Commission to be set up with effective participation of 
the United States and Britain;

(c) That interim civil governments, broadly representative 
of all democratic elements, be formed in Lithuania, Latvia and 
Estonia under the joint auspices of the United Nations;

(d) That, following the withdrawal of Russian occupational 
forces and police agencies from the Baltic countries, deported 
citizens of those countries be repatriated from Siberia and from 
the liberated European countries under a joint Allied guarantee 
of their freedom and security;

(e) That free and unfettered elections thereafter’ be held 
in Lithuania, Latvia and Estonia, free from terrorizing influence 
of the Russian communist agents and from participation of in
filtrating Russian settlers, to restore political freedom and de
mocratic self-government of those countries;

(f) That the Governments of the Republics of Lithuania, 
Latvia and Estonia be granted the recognition of their rights to 
seek indemnity from Germany and Russia for the damages and 
destruction caused in the neutral Baltic countries, and to punish 
both German and Russian war criminals for the violation of 
neutrality of the Baltic States;

(g) That American press representatives, including the 
correspondents of the Lithuanian-language press, and agencies 
of the United Lithuanian Relief Fund of America, Inc., be im
mediately admitted to Lithuania and permitted to extend relief 
and report true facts, free from political foreign censorship;

(h) That American military and naval forces be not weaken
ed by withdrawals in large numbers from Europe,' pending the 
clarification of the political situation provoked by unilateral and 
arbitrary actions by our former Russian ally in the European war 
just concluded.
5. International Cooperation

The Conference voices its vigorous objections to an attempt 
to underwrite in the United Nations International Organization 
the vetoing power of a prospective aggressor state to military 
measures in curbing its own aggression, and to the principle of 
inequality among the sovereign states.

The Conference requests that, pending the restoration of 
democratic self-government in the Baltic States, the Govern
ment of the United States move foi’ immediate admission of the 
Ministers of Lithuania, Latvia and Estonia to participate in the 
San Francisco Conference.

In view of the trend of affairs in Russian-occupied countries 
of Europe, this Conference calls upon all American friends of the 
oppressed voiceless peoples of North-Eastern, Central and 
Southern Europe to unite in a common bond for the work of 
completing the liberation of Europe. In particular, Americans 
of Finnish, Estonian, Latvian, Lithuanian, Polish, Slovak, Czech, 
Croat, Slovene and Serb extraction should coordinate their joint 
efforts at bringing the brutal truth about the Russian domination 
to the attention of fellow Americans not as well informed.

Casimir V. Baltramaitis, Chairman 
Joseph Jokubavičius, Secretary

JĖZAUS ŠIRDIES LITANIJA
Birželio mėnesy ypač kal

bama, švenč. Jėzaus Širdies 
Litanija, bet gal mažai kam 
yra žinoma tos Litanijos įdo
mi ir kartu liūdna istorija, 
žmonių ašaromis ir begaline 
Dievo meile persunkta.

1720 metais, tik trisdešimt 
metų po šv. Margaretos Ma
rijos mirties, nepaprastas į- 
vykis didžiai nustebino pa
saulį ir amžinai nutildė Jė
zaus Širdies pamaldumą nie
kinančius ir pašiepiančius.

Nuodingiausias maras už
puolė Marseilles miestą, 
Prancūzijoje. Iš 80,000 gy
ventojų, 39,000 buvo to bai
saus maro nuožmiai išplėšti 
iš gyvųjų tarpo. Visas mies
tas išrodė, kaip milžiniškos 
nepalaidotais lavonais už
krautos kapinės. Šventasis 
Prelatas de Belzunce ir jo 
karžygiški kunigai nenuils
tamai dirbo dieną ir naktį, 
nepaisydami savo sveikatos. 
Bėgo kur tik jie galėjo gelbė
ti mirštantiems.

Viešos maldos, atgailos, ei
senos buvo surengtos — nie
kas negelbėjo, nes kasdien vis 
daugiau atsirado maro aukų. 
Beveik visų viltys žlugo. Ar 
Dievas visiškai jų maldų ne
paisys?

Pagaliau viena vienuolė, 
Sesuo Ona Remusat, pasiun
tė laišką vyskupui, kuriame 
jį raginte ragino visas viltis 
padėti švenč. Jėzaus Širdyje. 
Gerasis vyskupas nužemin
tai šį šventos vienuolės mal
davimą priėmė ir surengė iš
kilmingą visos vyskupijos pa
siaukojimą švenč. Jėzaus Šir
džiai. Jis įsakė žmonėms 
stropiai imtis maldos, atgai
lą daryti ir dievotai dalyvau
ti Novenoje prie Jėzaus Šir
dies.

Per devynias dienas ne tik 
bažnyčios bet ir miesto gat
vės aidėjo karštais atsišauki
mais į Švenč. Jėzaus Širdį. 
Lapkričio mėn. antra diena 
buvo nustatyta iškilmingai 
viešos atgailos procesijai. 
Tą dieną išblyškęs ir didžiai 
išvargęs vyskupas, basomis 
kojomis, virve užsirišęs ant 
kaklo, kryžių užsidėjęs ant 
pečių, lydėjo atgailojančių 
procesiją. Jiems pasiekus di
delę miesto aikštę, vyskupas 
atsiklaupęs iškilmingai pa-

aukojo visą vyskupiją Švenč. 
Jėzaus Širdžiai, o iš sopančių 
tikinčiųjų širdžių kartotinai 
išsiveržė karšta malda: „Jė
zaus Širdie, liepsnojąs mei
lės židiny, pasigailėk mūsų!” 
Ir Gailestingas Jėzus išklau
sė jų maldų.

Bet tai ne galas! Tais lai
kais, kaip ir dabar, miesto 
valdininkai daugiau pasitikė
jo žmonių jėgomis, negu Die
vu. Puikybė ir žmonių nuo
monė neleido tiems ponams 
dalyvauti šiose atgailos apei
gose. Jie šaltai, nuošaliai sto
vėjo ir kartais net ir pašiep
davo į Jėzaus širdį meldžian
čius ir giedančius.

Po dviejų metų maras vėl 
sugrįžo. Daugelis iš pašie
piančiųjų liko maro parblokš
ti. Tuojaus miesto valdinin
kai susiprato ir atgailavo sa
vo netikėjimą, prižadėdami 
atlikti išpažintį ir viešai pri
imti Šv. Komuniją, o kasmet 
Jėzaus širdies šventėje drau
ge eiti prie Dievo Stalo ir 
dalyvauti iškilmingoje proce
sijoje. Tuojaus maras prany
ko!

Marui pranykus, miesto 
dėkingi gyventojai vis varto
davo tuos atsidūsėjimus į Jė
zaus Širdį vardu, „Marseil
les Litanija”. 1899 metais Šv. 
Tėvas Leonas XIII patvirtino 
tą litaniją, dar pridėdamas 
šešis naujus atsidūsėjimus ir 
pavadino ją Jėzaus širdies

(Iš žvaigždės)

SKAITYK

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį!

AT A T r > O

i bus, paprastus ir re: 
. jančius specialybės.

P^’ progos įvairiuose da 

privatinėje pramonėje 
stybės tarnyboje daug 
dės prie ekonominio sa 
ir geresnių tarpusavi 
tykių ugdymo.

4. Dalyvaukite mok: 
juose. Vienas sektinas 
dys, kaip mokyklos ga 
dyti šį planą, yra vad 
sis Springfield Plan, a 
rį gal jau esate girdėję 
keletą metų numatyt 
Springfield, Mass, me 
se daugiausia lankysis 
taučių vaikai, kurie 
baigę mokslą ir užaug 
ims miesto valdymą ii 
kymą. Todėl Sprin 
miestas paruošė pro: 
kaip tuos vaikus auklė 
jie jaustųsi lygūs su 
kitais amerikiečiais. F 
juose skiepyti pasidi

MODERNIOSIOS LIETUVOS IDEAL ptl Margaret Mead

karščiu jis nespirgino j$
mo širdžių, bet jis dauįi*. -j™ 
kaip bet kas kitas nusų^0. „į. 
demokratijai, tapdama^.1. „ 
giliausiu ideologu ir 
gynėju. Jis iškėlė ir spr^nea^' 
daugelį tautinės kultūrai11'168 
ugdymo problemų, visu^68 ma‘ 
prie progos pabrėždama!^ 
sų piliečių lygybę ne til^>^a 
litikoje, bet ii’ ekonominį it 
gyvenime. Jis buvo vatai ir 
mas ,, katalikiškesniu daž- 
tį popiežių”; lygiai jis ^je. 
ir priešu antisemitizmo^ u tu0 
sinio nacionalizmo ir pr\. , . 
gijų bet kuriai tautai, 'i L 
jis nemėgo šių laikų p*l 
kratiios ir ciniško mat< A lizmo. U d,b“

įįaipat- 
Jo rastai darys didelėj priimam 

kos, gal būt, į keletą ų pareiški- 
karčių. Jei Maironis ir A^tver-

tų rašytojų, lieka didžia?^ j i maa aav0 kilme. Taip 
stulpais Lietuvos nepri’# jTJ kurta auaugusiema 
somybes, tai Šalkauskiu _ vaįk feai 
Žuhnėfuisv1^ stap2>’- “

teisingos ir griežtai denį’rt“.. ' 
tines Lietuvos santva . ;
Despotizmo ir melagy^ , ! 
kultūra turės su šiuo p>mlISP 
grumtis, iki paskutim 
knygelė bus sumedžiot1®1118 
išnaikinta. iŠ DU‘

. „ -.apie tau- 
Lietuvių tauta turi ilg^^ 

mintį ir didelį istorinį r moo 
rimą. Pas lietuvius miI\nKraį 
ji jos vadai, dvasios milf J/8 
turi daugiau įtakos ne?’,įin)fn)n. 
vieji, kuriuos dažnai ar 
žemės dulkės ir kurie da^: . ! 
gali prieš savo tautą 
toti laiko perspektyvoje 
sitiesti prieš žmonių te2^DU0’ 
pilnu savo dvasios ūgiui 
kodėl didieji mirusieji 
ilgai pasilieka lietuvių ^sąra- 
toje dvasiniais varyP^aD- 
(motorais) kasdieninės^®,8®0- 
kovose, ogi priespaudoj? ai- 
dažnai virsta nematomi 
sugaudomu dinamitu, paari vietinę 
tu trijų milijonų širdys^atūrą, įs-

Šiuo metu dar niekas 
tematišku tikslumu nen‘. .

wanumo 11 .fįsinver- 
antas, kartu su daugeli^ įlausi-

dijuoja Springfieldo p 
jį kopijuoja. Jūs galit 
stengti panašų planą 
jūsų miesto mokyklas

5. Dalyvaukite k 
niuose, mokyklų ir 1 
centrų susirinkimuose 
mogose, kuriose veiki: 
lyvauja įvairių grupii 
mių žmonės. Tas ypač 
tina amerikiečiams, 
nors seniai gyvena tai 
taučių kilmės žmon 
mažai juos pažįsta. K 
kaimyną geriau pažįst 
niškai dingsta ir nea[ 
prieš jį.

6. Priklausykite pri 
religinių ir tarptauti 
ganizacijų, kurios sp 
įvairias panašias pro 
Remkite vietinį mie 
valstybės komitetą, 
planuoja būdus ugdyt

j savio sugyvenimą ii 
. santykius.
• Amerikiečiai nori i 

W1UA!“VV“ xxxxx »jog demokratijos, be

to‘“ kuomi “baigsis“ IM?1** ,tlk P““?
prasidėjusi Lietuvos tra5^^ ’ 
ja. 1944 m. liepos 5 d. > 
vėl įžengė į Lietuvos pa? pnžiūreti 
tį ir per dešimtį dienų^sam- 
siekė krašto vidurį prie ^iinti liū
no. Kaip 1941 m., taip intymus, 
bar, lietuviai tikėjo ir ai^diskri- 
nujautė, kad Vokietija shužkirs- 
pralaimės ir jos pavojumi mūsų 
tu vai bus prašalintas, % mokyk- 
būt, labai ilgam laikui.?# ir butų 
lietuviai nėra lygiai tikri 
pasaulio demokratija Uvridavia, ga- 
gins savo mažesnius v£2k®išma- 
prieš stiprųjį Rytų totsioti jiems 
rizmą. Lietuviai betgi yrą jiems Ja- 
siškai tikri, kad jie D<Karo 
kuom galėdami gins 
laisvę ir nepriklausor------

visas kliūtis, sunail 
neapykantą, kuri 
mažumas nuo vyriaus 
tinio gyvenimo srovi 
gi sudaro tą vadinam: 
mą? 17,000,000 ame 
— negrų, filipinų, m 
čių, japonų, kinų, A 
indėnų, kurie neno 
traktuojami, kaip 
rūšies” Amerikos j 
Prie jų dar pridėkite 
000 katalikų, 4,500, 
dų, kurie del jų tikyl 
tais tampa diskrim 
aukos. Ir štai į tą vi 

i mažumos grupę įeina 
• lis krašto gyventojų

žiaurumo priešą, nors ii" 
matydami artimos perg 
savo žmoniškoms teis 
Nes dabar ne taip kaip 1 
1918 m.: dabar Lietuvoj' 
na karas, kurio galut 
tikslas yra ne vien pak 
valdžią ar vėliavą, bet ga 
nai ir visiškai išnaikinti 
tuvių tautą, šio fakto V 
rų pasaulis beveik ir ne; 
ogi Lietuva savo kaili
pergyvena ir žino priešo '11 sužinosi perskaitęs 
nūs pagal daugel slapta, 
kumentų, o dar labiau is • 
pantų elgesio su Lieti 
žmonėmis.

ten

'aip

KLAIDOS ATITAISYM

RIMČIAUSIAS 
ir 

TURININGIAUSIAS

MĖNESINIS LAIKRAŠTIS!
Metams tik $1.00

Adresas: 
ŽVAIGŽDĖS ADM.
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.

Gegužės 25 d. „Amerill 
paskelbtame prof. K. Pal 
straipsnyje įsibriovė ko 
tūros klaida, kurią čia 
atitaisome: * I

Valdininkais būti tinki 
žmonių skaičių mes drįst 
apitiksliai išreikšti tohj 
indeksais:

1918 m.
1940 m.
1944 m.

SVBM P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIŪRDE 

šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji 

Liurdo knyga
Gausiai paveiksluota, graži 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

KAINA — $3.50
10 viend

100 vieni

60 vien(< Darbininkas
Daugiau Karo Bonu Dabar Pii
Greičiau Karas Prieš Japonus 1

Kreipkitės su užsakymu:

So. Boston 27, Ms
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MODERNIOSIOS]^pRIE§ VIS()KIy NEAPYKANTĄ
AMERIKA 3

Rašo DR. L PAJ^
Rašo Dr. Margaret Mead

(Tęsinys)

Antras dvasiškis — Tumas 
Vaižgantas (1869-1933) - 
buvo prozos kūrėjas ir lite
ratūros istorikas. Jo nove
lės ir apysakos persunktos 
ietuvišku ir krikščionišku 
aumanizmu. Ypač jo gražios 
apysakos apie lietuvių kovas 
iėl spaudos laisvės, apie ko- 
zas, kokių neturėjo jokia ki- 
;a tauta pasauly. Vaižgantas 
)uvo reto švelnumo žmogus, 
is gražiai mylėjo ir žmones 
r gyvulius ir gamtą. Ir jis 
)uvo pažįstamas beveik vi
lai tautai, visiems jos sluoks- 
liams ir buvo savas ir myli- 
nas tarp visų srovių, tarp 
ietuvių ir žydų. Bet jis.ne- 
nėgo fanatizmo, priespau- 
los. Jis visuomet skubėjo pa- 
;elbon labiausia nuskriaus- 
am, pažemintam, neklausda- 
nas, kurių jis pažiūrų, reli
gijos ar tautos.

Prof. Stasys Šalkauskis1 
1886-1941) savo humaniz- ■ 
tiu labai panašus Vaižgan-' 
ui. Bet jis buvo grynai moks- 
iško stiliaus filosofas, ypač 
įsinėręs į tautos ugdymo ir 
ultūros filosofijos proble
mas. Nelengvu stilium para- 
ytos jo knygos prieinamos 
iktai labiausia išmoksim
oms viršūnėms, tad jo popu- 
.arumas yra gana ribotas, 
'ačiau vargiai galėtum rasti 
isame Lietuvos moksle ly- 
iai įtakingą žmogų inteli- 
entijos tarpe: profesūroje, 
tudentijoje ir kituose švie- 
uomenės sluoksniuose. Savo

sS LITANIJA

karščiu- - - - - - - - - -
mo atramą Akcijai
ka’P toli Europoje pasibai- 
demok^. pacifike dar ka- 

vis dažniau mūsų
■ KWHatkreipiamas į rei- 
[ daugdj imam i e laimėti karą 
i “S^iĮęinę ir rasinę neapy- 
i P™ P^1 neapykantos prieš 

s’) pilkį; kitas tautines ma- 
litikoftį-ieš žydus ir katali- 
gyw>žai rūpesčio reiškia 
mas„h>ų, katalikų ir žydų 
tį popins veikėjai ir jų 
ir priešui šiuo klausimu daž- 
sinio najįdndi spaudoje.
^totorko valstybė tuo 
jis nenį-pravedė įstatymą 

ratuoskriminaciją darbuo- 
™0, 3tas kitų valstybių 

Jo įstatymus dabar 
kos, gal^et ką mes, kaip at
karai). k nes, kurie priimam 
gantas^stitucijos pareiški- 
tų rašytu, visi žmonės sutver- 
stulpakl galime tuo klausi- 
somybės.iti? Gegužės 1 d. 
ypatumai© laidoje yra 
dujinės h?: >-Neapykanta — 
teisingosriar^n® k°va”> kuria- 
tinės liauta šeši būdai su- 
D į mūsų demokratiją 
kultūra t?mę’ itarimą ir nea" 
gnmtis ikurios Sali mus Pul- 
Wį* klUS;. .
išnaikmiisoaius beprasmius 

pareiškimus ir nu- 
Lid’ni’Anekdotus apie tau- 

mintį ir fermas, mes galime 
rimą. Psl faktais. Pav., mes 
ji jos vadiiiurodyti, ką negrai 
turi daugi; padarę moksle, me- 
vieji, teonėje ir karo fron- 
žemės dates galime nurodyti, 
gali prieš ii nėra nei rasė, nei 
totilaikofd karo tarnyboje da- 
sitiesti [ra didesnis žydų nuo- 
pilnu sarongai jų skaičių, ne- 
kodėl diftjdes galime nurodyti, 
ilgai palšių kautynėse sąra- 
toje dėstančiai ir tūkstan- 
motoraisiJĮ, kurie nėra seno
kose, ogirikiečių kilmės ai- 

dažnai viis
sugaudomi galime remti vietinę 
;u triji) Ėbinę legislatūrą, įs- 

kurie numato iš- 
S1U0.^liskriminacijų. Yra 

■emaraįjas įkurti nuolatinį 
to, ta; Fair Employment

ūko j o visą vyskupiją Švenč. 
ėzaus širdžiai, o iš sopančių 
kinčiųjų širdžių kartotinai 
įsiveržė karšta malda: „Jė- 
ius Širdie, liepsnojąs mei- 
is židiny, pasigailėk mūsų!” 
’ Gailestingas Jėzus išklau- 
j jų maldų.

Bet tai ne galas! Tais lai- 
ais, kaip ir dabar, miesto 
ildininkai daugiau pasitikę- prasidėjusį commįttee (Fede-
> žmonių jėgomis, negu Die- F .^komitetas prižiūrėti 
i. Puikybė ir žmonių nuo- vėl įžengsią darbininkų sąm
onė neleido tiems ponams 
įlyvauti šiose atgailos apei- 
)se. Jie šaltai, nuošaliai sto- 
jjo ir kartais net ir pašiep- 
ivo į Jėzaus Širdį meldžian- 
us ir giedančius.

Po dviejų metų maras vė 
įgrįžo. Daugelis iš pašie- 
ančiųjų liko maro parblokš- 

, Tuojaus miesto valdinin- 
ti susiprato ir atgailavo sa-
> netikėjimą, prižadėdami 
likti išpažintį ir viešai pri- 
iti Šv. Komuniją, o kasmet 
zaus Širdies Šventėje drau- 

! eiti prie Dievo Stalo ir 
įlyvauti iškilmingoje proce- 
joje. Tuojaus maras prany- 
>!

Marui pranykus, miesto 
kingi gyventojai vis varto- 
,vo tuos atsidūsėjimus j Jė- 
us Širdį vardu, „Marseil- 
5 Litanija”. 1899 metais Šv. 
ivas Leonas XIII patvirtino 

litaniją, dar pridėdamas 
sis naujus atsidūsėjimus ir 
vadino ją Jėzaus Širdies 
tani ja.

(Iš žvaigždės)

tį ir perteikia panaikinti lin- 
siekėkrak įr kifUs įstatymus, 
no. Kaip Ik0įa pagrindo diskri- 
bar, lietuvi j_ ypač reikia užkirs- 
nujautė.kjiskpįHūnacijai mūsų 
pralaimės- tarnybose, mokyk- 
tuvai bE rbo unijose ir butų 
būt, labai-tose.
lietuviaiė^u esi darbdavis, ga- 
pasaulio &ti darbininkus iš ma
gins saw'rupių įr duoti jiems 
prieš stipt’ogą, kokią jiems da- 
rizmą. Maras darbuose. Karo 
siškai tiks atliko įvairius dar- 
kuom

bus, paprastus ir reikalau
jančius specialybės. Lygios 
progos įvairiuose darbuose 
privatinėje pramonėje ir val
stybės tarnyboje daug prisi
dės prie ekonominio saugumo 
ir geresnių tarpusavio san
tykių ugdymo.

4. Dalyvaukite mokslo va
juose. Vienas sektinas pavyz
dys, kaip mokyklos gali vyk
dyti šį planą, yra vadinama
sis Springfield Plan, apie ku
rį gal jau esate girdėję. Prieš 
keletą metų numatyta, kad 
Springfield, Mass, mokyklo
se daugiausia lankysis kita
taučių vaikai, kurie vėliau 
baigę mokslą ir užaugę per
ims miesto valdymą ir tvar
kymą. Todėl Springfieldo 
miestas paruošė programą, 
kaip tuos vaikus auklėti, kad 
jie jaustųsi lygūs su visais 
kitais amerikiečiais. Pradėta 
juose skiepyti pasididžiavi
mas savo kilme. Taip pat į- 
kurta suaugusiems kursai, 
kur tų vaikų tėvai gali mo
kytis. Kiti miestai dabar stu
dijuoja Springfieldo planą ir 
jį kopijuoja. Jūs galite pasi
stengti panašų planą įvesti į 
jūsų miesto mokyklas.

5. Dalyvaukite bažnyti
niuose, mokyklų' ir vietinių 
centrų susirinkimuose ir pra
mogose, kuriose veikia ir da
lyvauja įvairių grupių ir kil
mių žmonės. Tas ypač patar
tina amerikiečiams, kurie, 
nors seniai gyvena tarp kita
taučių kilmės žmonių, bet 
mažai juos pažįsta. Kai savo 
kaimyną geriau pažįsti, laips
niškai dingsta ir neapykanta 
prieš jį.

6. Priklausykite prie tarp- 
religinių ir tarptautinių or
ganizacijų, kurios sprendžia 
įvairias panašias problemas. 
Remkite vietinį miesto ar 
valstybės komitetą, kuris 
planuoja būdus ugdyti tarpu
savio sugyvenimą ir gerus 
santykius.

Amerikiečiai nori veikian
čios demokratijos, bet ją ga
lime turėti tik panaikindami 
visas kliūtis, sunaikindami 
neapykantą, kuri atskiria 
mažumas nuo vyriausios tau
tinio gyvenimo srovės. Kas 
gi sudaro tą vadinamą mažu
mą? 17,000,000 amerikiečių 
— negrų, filipinų, meksikie
čių, japonų, kinų, Amerikos 
indėnų, kurie nenori būti 
traktuojami, kaip „antros 
rūšies” Amerikos piliečiai. 
Prie jų dar pridėkite 23,000,- 
000 katalikų, 4,500,000 žy
dų, kurie del jų tikybos kar
tais tampa diskriminacijos 
aukos. Ir štai į tą vadinamą 
mažumos grupę įeina trečda
lis krašto gyventojų.

Kas atsitinka, kai tautinių 
ir religinių santykių įtempi
mas nesustabdomas, galima 
matyti iš įvykusių vandaliz
mo incidentų ir teroristinių 
veikimų prieš negrus, žydus, 
japonus ir kitus. Neapykanta 
prasideda, kai žmogus sąmo
ningai ar nesąmoningai pra
deda vengti susitikti vieną 
ar kitą žmogų, kurį jis lai
ko „kitokiu”. Dažnai tokia 
neapykanta išauga ir prade
da pasireikšti fizine akcija. 
Šitokia tendencija paprastai 
išnaudojama įvairių demago
gų platinti savo kraštui 
kenksmingą propagandą — 
šnibždėjimų, gandų platini
mu, laiškais, plakatais, spau
da ir susirinkimuose. Vals
tybėje visuomet yra neapy
kantos skleidėjų, kurie išnau
doja kiekvieną nesusiprati
mą gyventojų tarpe.

Kaip San Francisco konfe
rencijai reikia visų 44 tautų 
atstovų kooperacijos pasta
tyti pasauliui tvirtus taikos 
pamatus, taip lygiai ir šiam 
kraštui reikia visų piliečių 
vieningo aktyvaus darbo ug
dyti ir kurti demokratiją, ku
ri tarnautų visiems lygiai.

Kaip nėra jokios magiškos 
formulės pasauliniam saugu
mui, taip nėra magiškos for
mulės panaikinti religinę ir 
rasinę neapykantą. Kaip žur
nalas „Look” sako: „Pradėki
me su mokslu, geresniais dar
bais, geresniais butais, dau
giau socialinės ir politinės 
laisvės... Bet mūsų pagrindi
nė misija yra nurodyti kelią 
geriems amerikiečių norams 
į bendrą darbą, bendrą tau
tos gyvenimą”.

„Look” pailiustruoja šiuos 
šešis punktus būdingais pa
veikslais. Vienas paveikslas 
ypač atkreipia dėmesį, kur 
parodo 24 atskirų tautų vai
kučius giedant „God Bless 
America”, vienoje Los An
geles, Calif, mokykloje. Me
džiaga šiam „Look” straips
niui parinkta iš Wallace Steg
ner parašytos knygos „One 
Nation” ir „Look” redakto
rių, kuri bus išleista šį ru
denį.

Common Council

Kun. Valentinas A. Atkočius 
M. I. C.

SKAITYK

“ŽVAIGŽDE”
Jėzaus Širdies religinio 
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Naujos Šeiniaus 
Knygos

Stockholm (LAIC) — Ig
nas Šeinius parašė naują vei
kalą švedų kalboje: Angai’ 
Dėt Oss? (Ar tai apeina 
mus?). Knyga jau baigiama 
spausdinti Švedijoje. Angliš
kas vertimas bus išleistas 
LAIC’o, sykiu su kelių kitų 
švedų autorių raštais, kurie 
jau baigti versti į anglų kal
bą.

Pažymėtina, kad p. šei
niaus 1940 m. išleista knyga 
„Den Rodą Floden Stiger” 
(Raudonasis Potvynis Kyla) 
susilaukė trijų laidų Švedi
joje, ir po dvi laidas išėjo da
niškai ir suomiškai. 1942 m. 
išėjo Stockholme ir Helsinky 

I šeiniaus romanas, I Vantan 
Pa Undret (Stebuklo Belau
kiant) .

Švedijos žinomiausias dien
raštis, Svenska Dagbladet tą 
romaną pavadino „mūsų lai
kų didžiausiu laisvės roma
nu”. 1943 m., vėl lygiagrečiai 
Stokholme ir Helsinky, išėjo 
trečias p. Šeiniaus veikalas, 
Den Rodą Resan (Raudono
ji Kelionė), jo 1934 m. kelio
nės į Sovietiją aprašymas.

Ig. Šeinius verčia savo ro
maną „Stebuklo Belaukiant” 
į lietuvių kalbą. Jis pageidau
tų, kad Amerikos lietuviai šį 
veikalą išleistų — jo pati pir
moji knyga, „Kuprelis”, iš
ėjo 1913 metais Amerikoje.

LAIC.

Gegužės 20 d., Quigley 
Prep. Seminarijoje, Chicago- 
je, vysk. B. Sheil suteikė ku
nigystės šventimus kun. Va
lentinui A. Atkočiui, M. I. C.

Naujai įšvęstas levitas, gi
mė 1919 m., birželio 11 d., • 
Worcesteryje, Mass. Ten pat 
baigė pradinę Šv. Kazimiero 
par. mokyklą. Aukštesnius 
mokslus ėjo šv. Jono High 
school, kur pasižymėjo moks
le, meno ir sporto srityse. 
Širdyje pajutęs pašaukimą į 
kunigus, atėjo į Tėvų Mari
jonų vedamą Marianapolio 
Kolegiją, kur su aukštais pa
žymėjimais baigė Junior Col
lege mokslus.

Naujokavimo metus atliko 
Hinsdale, Ill. Čia pat Marijo
nų Seminarijoje tęsė kunigys
tės mokslus. Apart gražios 
pažangos moksle ir mene, 
kun. Valentinas bendradar
biavo ir lietuviškoje spaudo
je. Lietuvių kalbon jis yra iš
vertęs garsaus pamokslinin
ko Prelato Fulton Sheen vei
kalą „Septyni Paskutinieji 
žodžiai”.

Kun. Valentino tėvelis mi
rė jam jaunam tebesant. Jo 
motinėlei teko trijų sūnų iš
auklėjimo darbas. Tas dar
bas gražiai pavyzdingai at
liktas, kaip liudija kun. Va
lentino asmuo. Abu jo bro
liai, Albinas ir Petras, tar
nauja šios šalies karo jėgose. 
Abu buvo sužeisti vakarinia
me fronte. Albinas pasveikęs 
grįžo prie pareigų Prancūzi
joje, o Petras gydosi AAF 
ligoninėje New Yorke.

Kun. Valentinas atlaikė sa
vo primicijas geg. 27 d., Šv. 
Kazimiero parapijoje, Wor
cester, Mass. Po primicijų 
grįš į seminariją baigti moks
lų.

Džiaugiamės susilaukę 
naujo ir darbštaus darbinin
ko Kristaus vynuogyne. Lin
kime jam gražiausio pasise
kimo. Žinome, kad visur ir 
visuomet, kaipo paskatini
mą prie didvyriškų darbų, 
turės sau šūkį — tą kilnų 
Marijonų Vienuolijos obalsį 
— „Kristui ir Bažnyčiai”.

Sveikiname ir linkime jums 
ilgos ir derlingos darbuotės 
Kristaus vynuogyne.

perduoti Sovietams, tebelai
komi rusų. Tačiau viename 
Prancūzijos mieste tebevei
kia Lietuvos Konsulatas.

LAIC.

SVARBU PRANEŠTI

TRŪKSTA NUSISTATYMO

Iš gautų laiškų aiškėja, 
kad Lietuvos Pasiuntinybės 
Prancūzijai personalas turi 
tam tikras diplomatų privi
legijas, betgi Pasiuntinybės 
Rūmai, seniau vokiškojo o- 
kupanto ir Vichy pakalikų

Kainų Reguliavimo Įstaiga 
praneša, kad savininkai, įsi
giję nuomojamą nuosavybę 
po to, kai ji buvo užregis
truota vietinėje nuomavimo 
įstaigoje, privalo pranešti 
savo pavardes ir adresus, iš- 
pildydami blanką vietinėje 
nuomavimo įstaigoje.

Jei savininkai pasikeitė 
laikotarpyje tarp registraci
jos pareiškimo išpildymo die
nos ir 1945 metų gegužės 5 
dienos, minėtą blanką reikia 
išpildyti prieš 1945 metų ge
gužės 31 dieną. Jei pasikeiti
mas įvyko po gegužės 5 die
nos, tada pranešti reikia 10 
dienų metu po pasikeitimo 
dienos.

Vytautas
Parašė SIMAS SUŽIEDĖLIS g TR
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Vilniaus seime, kuris įvyko dar prieš Žal
girio mūšį, jis net pasirašė, kad Lietuvą 
valdys tiktai iki savo gyvos galvos. Lie
tuvos bajorai, posėdžiavę drauge su len
kais, taip pat su tuo sutiko. Tačiau Vy
tautas taip susitarė tik laikinai:, jam rū
pėjo pirma įveikti kryžiuočiai.

Juos apgalėjęs, jis jau maža bepaisė len
kų ir paties Jogailos. Lietuvos ir Lenki
jos santarvė ėmė irti. Susirūpinę lenkų po
nai siūle Vytautui iš naujo aptarti bendrus 
abiejų valstybių reikalus. Norėdamas kiek 
pakeisti ankstyvesnius savo pasižadėji
mus, Vytautas sutiko derėtis.

Šiam reikalui 1413 metų rudenį Horod
lės miestelyje (dabar Ukrainoje) buvo su
šauktas lietuvių ir lenkų seimas. Čia atvy
ko Vytautas su savo bajorais ir Jogaila 
su karaliene, lenkų ponais ir žymesniais 
dvasininkais. Suvažiavusieji nusprendė, 
kad Lietuva su Lenkija ir toliau paliks ar
timai susijusios, bet kiekviena iš jų turės 
savo valdovus: Lietuva — didįjį kunigaikš
tį, o Lenkija — karalių. Vienam iš jų mi
rus, naujas bus renkamas abiem šalim su
sitarus. Ištikus karui, vieni kitus turi nuo
širdžiai remti. Šiaipjau abi valstybės turin
čios turėti lygias teises ir tvarkytis savai
mingai.

Palyginus šią sutartį su ankstyvesnė
mis, Krėvos ir Vilniaus sutartimis, aišku, 
jog Lietuva kaskart labiau tolo iš lenkų 
akių. Vytautas dabai’ būtų galėjęs ir vi
siškai nuo jų atsitverti, bet jis viską darė 
pamažu, apgalvodamas. Glaudūs saitai su 
Jogaila ir Lenkija jam tuo tarpu buvo nau
dingi.

Lenkų ponai Vytautą gerai suprato. Jie 
nujautė, kad jis gali su jais kada nors vi
sai atsisveikinti. Kad šito lengvai nepada
rytų ir jiems neužkirstų kelio į Lietuvą, 
jie pasirūpino čia įsigyti draugų. Daug lie
tuvių bajorų (apie 47 jų gimines), kurie 
buvo atvykę į Horodlės seimą, lenkai ap
dalijo savo herbais, arba tam tikrais gar
bės ženklais, žymėmis. Tai reiškė, kad lie
tuvių ir lenkų didikai, turį tuos pačius her
bus, lieka lyg giminės, broliai.

Be to, Lietuvos bajorus suartino su len
kais ir gauti nauji palengvinimai. Horod
lės seimo jiems visiškai buvo atiduoti tie 
dvarai, kuriuos iki tol jie buvo valdę tik 
laikinai. Mat, visos Lietuvos žemes pirma 
priklausė tik didžiajam kunigaikščiui. Jis 
dalydavo jas savo bajorams, bet jie nega
lėdavo jų nei parduoti, nei kam kitam do
vanoti. Dabar jie įgijo teisę valdyti savo 
dvarus kaip tinkami. Jie buvo dar atleis
ti nuo sunkesnių viešų pareigų, galėjo 
rinkti didįjį kunigaikštį ir patarinėti jam 
valstybės reikalais, sueidami į savo sei
mus. Šitaip jie tapo daug laisvesni ir ma
žiau priklausą nuo kunigaikščio.

Visa tai jau seniai turėjo lenkai, o Lie
tuvos bajorams nuo šiol tatai atiteko. Va
dinasi, sutikę palikti Lietuvai atskirą ku
nigaikštį, lenkai kitaip traukė į save Lie
tuvą. Lietuvių ir lenkų susibičiuliavimas, 
pasak jų, turėjo stipriai sujungti abi vals
tybes, kurių paskui nė kunigaikščiai nega
lėtų išskirti.

Kol Vytautas dar gyveno, Lietuvos ba
jorai su lenkais perdaug nesibroliaudavo. 
Jis mokėdavo juos patraukti į save: duo
davo jiems žemių, skirdavo į rusų kraš
tus vietininkais, dažnai su jais pasitarda
vo. Bajorai už tai Vytautą gerbė ir jo 
klausė. Net patys lenkai, o ypač žemesnie
ji jų ponai, nekartą kreipdavosi į Vytau
tą, prašydami juos paremti- ir išderėti iš 
Jogailos daugiau laisvės ir žemių. Mat, 
jiems daugiau rūpėdavo jų pačių reikalai, 
negu visos valstybės gerovė; jie dažnai iš
sisukinėdavo ir nuo karo prievolės. Tuo 
tarpu Vytautas savo bajonj nuo šios pa
reigos neatleisdavo. Jis reikalaudavo ją 
atlikti gerai ir sąžiningai. Todėl Lietuvos 
bajorai buvo drausmingi Vytauto kariai 
ir savo tėvynę sėkmingai gynė nuo priešų. 
Blogu lenkų pavyzdžiu nebuvo dar užsi
krėtę.

Žymesni Lietuvos bajorai ir paskui kra
tėsi lenkų bičiulybės. Jie ilgai dar gynė 
Lietuvos laisvę, nenorėdami klausyti len
kų. Tačiau daug smulkesnių bajorų pama
žu pasidavė lenkų įtakai, tėvų kalbą ir pa
pročius jie iškeitė į lenkiškus herbus ir 
savo naudą. Iš šių nutautėlių gimė tie mū
sų ponai, kurie paskui sunkia baudžiava 
mygo valstiečius ir skleidė Lietuvoje len
kišką dvasią. Užtat nepriklausomoje Lie
tuvoje jie buvo tinkamai atlyginti: iš jų 
atimtos žemės ir išdalytos Laisvės gynė
jams.

Vadinasi, Lietuvos bajorai nutauto dėl 
artimo susibičiuliavimo su lenkais. Tad 
daug kas čia norėtų prikišti Vytautui, ko
dėl jis po Žalgirio mūšio su lenkais visiškai
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Jo Darbai
neišsiskyrė. Kam jis su jais dar derėjosi 
ir draugavo?

Iš tikro Vytautas darė ką galėdamas, 
tačiau visiškai su lenkais skirtis dar ne
galėjo. Pirmų pirmiausia dėl to, kad jį ri
šo ankstyvesnės sutartys, o antra vertus, 
lenkai jam buvo dar naudingi. Jau seniai 
priėmę krikščionybę, jie padėjo ją vesti 
Lietuvoj ir apaštalavo toliau. Be to, nors 
ir prasti jie buvo sąjungininkai, bet-krikš
čionys. Vytautas galėjo skelbti Vakarų 
Europai, jog jis mielai su krikščionimis 
draugaująs, tik nesugyvenąs su kryžiuo
čiais.

Tačiau už visa svarbiau buvo tai, kad 
Lenkiją valdė Jogaila — lietuvis ir artimas 
Vytauto giminaitis. Anksčiau jis su Vy
tautu nesutiko, nes vienas norėjo abi val
stybes valdyti. Paskui, Vytautui Lietuvą 
išsikovojus, jis nusileido ir su savo pusbro
liu gyveno gražiuoju. Juodu sutardavo pa
našiai kaip ir jų tėvai — Algirdas su Kęs
tučiu. Tiktai Jogaila dabar valdė svetimą 
valstybę — Lenkiją, o Vytautas — Lietu
vą ir didžiausius Rusijos plotus. Vytauto 
valdomų žemių buvo apie dešimt kartų 
daugiau, negu Lenkijos. Taigi Vytautas 
buvo žymiai galingesnis. Jis toli prašoko 
Jogailą ir savo gabumais. Jo įtaka Lenki
joje buvo labai didelė: lenkai dažnai klaus
davo jo patarimų ir buvo išsirinkę savo 
valstybės globėju. Tad Vytautas lenkams 
nesilenkė. Suėmęs į savo rankas visą Lie
tuvą ir Rusus, jis, matyti, svajojo paskui 
valdyti ir Lenkiją. O tam tikslui būtinai 
reikėjo laikyti artimesni saitai su lenkais. 
Tiktai paskui, praslinkus keliolikai metų, 
kai Vytautas pamatė, kad to lengvai ne
pasieks ir kad Jogailai auga įpėdiniai, Vy
tautas pasiryžo Lietuvą visiškai nuo Len
kijos atidalyti. Tuo tarpu jis gyveno, gra
žiuoju, nes jo laukė didelis darbas — Že
maičių krikštas.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS IR VYTAUTO 
NUOPELNAI KATALIKŲ BAŽNYČIAI
Žlugus kryžiuočių galybei, žemaičiams 

net šviesiau akyse radosi. Niekas dabar ją 
nebepuldinėjo, joks priešas nebesišvaist.ė 
jų žemėse. Po ilgų ir įkyrėjusių karų jie 
galėjo pagaliau ramiai pasilsėti ir pasi
džiaugti. Persikėlę per Nevėžį ar kitas 
upes, jie galėdavo dabar lengvai pasiekti 
ir savo brolius aukštaičius, nuo kurių pir
ma juos skirdavo kryžiuočių kalavijas. 
Tarp vienų ir antrų tuojau užsimezgė glau
dūs ir artimi ryšiai. Jie džiaugėsi Vytau
to jiems laimėta taika ir ramybe.

Tačiau vienas dalykas dar skyrė žemai
čius nuo aukštaičių — tai jų tikėjimas. 
Aukštaičiai jau beveik visi buvo katalikai, 
turėjo gražių, Vytauto ir Jogailos statydin
tų bažnyčių. Tuo tarpu žemaičiai dar tvir
tai tebesilaikė savo sentėvių tikėjimo. Vi
same jų krašte dar tebeviešėjo šventi ą- 
žuolynai ir alkai, o piliakalnių giraitėse 
skaisčiai liepsnojo amžinos jų ugnys, že
maičiai buvo tvirtai įsitikėję, kad su šven
ta jų ugnele, nekaltų vaidilučių saugoja
ma, esanti ankštai susijusi ir viso krašto 
gerovė. Todėl jie nieku būdu nenorėjo pri
imti naujo tikėjimo, kad nereiktų iškirsti 
šventų romuvių ir gesinti vaidilučių kūre
namos ugnelės. Kai kryžiuočiai valdė jų 
kraštą ir norėjo juos pakrikštyti, tai že
maičiai bėgo nuo jų, it nuo maro. Jie ma
tydavo ant kryžiuočių apsiaustų prisiūtą 
kryžių, kuris jiems vaizdavo ne išganymą, 
bet išlietą kraują ir ašaras. Tik kryžiuočius 
nugalėjus, Vytautui pirmajam pavyko že
maičių krašte paskleisti Kristaus šviesos 
spindulėliai.

Jau trečiais metais po Žalgirio mūšio 
Vytautas ėmė rūpintis Žemaičių krikštu. 
1413 metų rudenį su Jogaila ir būreliu ku
nigų jis sėdo į laivus ir Nemunu nuplaukė 
iki Dubysos žiočių. Iš čia Dubysos upe jie 
nusiyrė iki tos vietos, kur šiandien yra 
Betygala, žymaus mūsų dainiaus Maironio 
tėviškė. Čia tada buvusi garsi Žemaičių ga
bi ja, šventos ugnelės garbinimo vieta, ir 
Aukų kalnas. Vytautas į tą vietą sukvietė 
Raseinių apylinkių žmones ir ragino juos 
krikštytis. Jis laidavo jiems, kad dėl to 
jie nenustos nei savo laisvės, nei kalbos, 
nei papročių. — Jei kas kitas būtų jiems 
tai skelbęs, atkaklūs žemaičiai gal ir ne
būtų klausę. Tačiau galinguoju Vytautu, 
jų laisvės gynėju, galima buvo patikėti. 
Tad nemaža raseiniškių žemaičių sutiko 
krikštytis. Romuvos ugnelė buvo užgesin
ta, o dievų aukurai sunaikinti. Jų vietoje 
kiek vėliau Raseiniuose išaugo Vytauto 
statydinta bažnyčia.

Iš Raseinių Vytautas išvyko krikštyti 
žmonių ir į kitas Žemaičių vietas. Jis ap
lankė dar Kražius, Kelmę, Medininkus, 
Luokę ir per Panevėžį sugrįžo į Trakus.

(Bus daugiau)
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IŠ PASKUTINIŲ A. A. ALO
YZO POŠKOS GYVENIMO

VALANDŲ

Prisimenu Amerikos Lie
tuvių Tarybos Lietuvos Stei
giamojo Seimo minėjimą, ge
gužės 20 dieną. Negausus jis 
buvo, bet kas buvo, tai galė
jo matyti, kaip viskas gra
žiai buvo pravesta ir toks ne
skaitlingas būrelis taip gra
žiai pasirodė, ir gausiomis 
aukomis parėmė. Aukavo vi
si. Gausesnes aukas paskelbė 
viešai, salėj. $20.00 paaukavo 
p. W. Paschall, kurs eina į 
rinkimus, kad laimėtų Magis
trato vietą Philadelphijos 
mieste. Kiti aukavo po 10, 
5 ir 1 dol.

Minėjime dalyvavo šie žy
mesni veikėjai: iš pietinės 
Philadelphijos kun. I. Valan- 
čiūnas, kurs visą laiką akty
viai sekė programą, atvežė 
ir išdalino Amerikos vyskupų 
pareiškimą Lietuvos laisvės 
klausimu, ir savo aukomis 
parėmė. Ten buvo ir jo pa- 
gelbininkas kun. St. Raila, žy
mi veikėja p. Ona Jurgaitie
nė su savo šeima, p. A. Ma
žeikienė, nuolatinė pagelbi- 
ninkė visiems patrijotiniams 
darbams, p. Balčiūnienė ir 
nemaža kitų pietiečių. Iš ki-

p. Gregonavičius ir 
kitų pasišventusių 

Bent pabaigoj buvo 
kap. Labanauskas.
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LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m.

Direktorius
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lais niuo tas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

tur buvo pp. K. žemaičiai, 
nuoširdūs lietuviškų reikalų 
rėmėjai, 
daugybė 
lietuvių, 
atvykęs
Dalyvavo ir lietuvis misionie
rius kun. T. J. Kidikas, S. J. 
Vietos kun. Stan. Lukšys 
nuoširdžiai dirbo visam pa
rengimui. Juozas Burokas 
daug patarnavo. Prie viso 
parengimo daug dirbo kelios 
Šv. Jurgio parapijos ponios: 
E. Sabienė, E. čebatorienė, 
E. Kazakevičienė, M. Grikai- 
tė ir kit.

Vakarą vedė ALT sekreto
rius p. Matas Milukas. Susi
rinkimo metu vienbalsiai bu
vo priimta rezoliucija, kurioj 
tarp kitko prašoma, kad ne
atiduotų lietuvių iš kitų kraš
tų į Rusijos rankas.

Atskirai verta pažymėti 
„Dainos” choras, kuris išpil
dė keletą dainelių ir dar $25 
paaukavo lietuvių reikalams. 
Tai garbė ir padėka tenka vi
sam chorui ir jų vadovui p. 
W. Norkui, kad jie su savo 
choru laikosi taip patrijotin- 
go veikimo.

Lietuvaitės šokėjos tautiš
kus šokius pašoko su didžia 
ekspresija. Todėl net skrybė
les turėjo skolintis iš publi
kos, kad dar pašoktų vieną 
šokį „kepurinę”, taip patiko 
publikai.

Dainininkė p. Ona Skeve- 
riūtė labai meniškai ir artis
tiškai dainavo lietuviškas 
daineles ir iš operos gražius 
nr. Jos dainos labai patiko. 
Visi plojo ir šaukė kartoti 
ir kartoti. Visi tik ir kartojo, 
kaip gaila, kad tiek maža lie
tuvių gali pasiklausyti tokių 
lietuviškų ir gražių dainų. 
Padėkos verta p. F. Ausevi- 
čiūtė, kuri pasiaukojo ir a- 
kompanavo p. dainininkei. Ji 
vis arti lietuvių stovi.

Aukų surinkta per paren
gimą $138.00.

pasididžiavimu sako, kad tai 
kunigas, kurs moka suderin
ti savo lietuvišką amerikoniš
ką veikimą su lietuviškumu 
ir Lietuvos gelbėjimo reika
lais.

Minėjimo atidarymo kalboj 
kun. Dr. Martusevičius ne
dviprasmiškai pareiškė savo 
apgailestavimą, kad tiek ma
ža žmonių susirinko lietuvių 
gelbėjimo reikale. Jo žodžiais 
tariant — sarmata lietu
viams, kad mes taip gerai 
čia gyvendami, pamirštame 
savo brolius lietuvius, kurie 
šiandien nieko nebeturi ir 
daugiau kaip nieko. Tačiau 
aš nebaru jūsų, bet noriu, 
kad pasakytumėte tiems, ku
rie šiandien nerado laiko čia 
ateiti, nes jie turės atsakyti 
teismo dienoje. Tai nuoširdi 
ir perspėjanti bei pramatanti 
Dvasios Vado kalba. Per vi
są parengimo laiką, gerb. 
klebonas rūpinosi, kad šis 
susirinkimas būtų sėkmin
gas. Jis pats dirbo, ir visi jo 
pagelbininkai darbavosi tuo 
pačiu tikslu. Juk ir salė pa
ruošta, scena padabinta, pi- 
janas atnaujintas, kad būtų 
tinkamas koncertui, ir dešim
tys kitų darbelių atlikta mi
nėjimui suruošti. Viskas jo 
numatyta ir aprūpinta. Nega
na to, kai prasidėjo aukų rin
kimas, jis pats stojo rinkti 
aukas ir savo aukas dėjo. To
kiu savo Dvasios Vado nuo
širdumu, visi dalyviai gėrė
josi, o mes parapijiečiai tik 
džiaugėmės ir didžiavomės 
savo

Katalikų kapelionas nese
niai atsiuntė paguodžiantį 
laišką a. a. Aloyzo motinėlei. 
Ten smulkiai, kiek galima ap
rašo jo mirtį. Kai nelaimė 
įvyko, tai jis tuoj skubiai va
žiavo prie nelaimingųjų. Jis 
jau buvo nešamas ligoninėn, 
kur ir kapelionas sekė. Ten jį 
aptarnavo visais sakramen
tais. Po jo aplankymo, neuž
ilgo jis ir mirė. Kovo 22 d. bu
vo atlaikytos Šv. Mišios už jo 
vėlę.

Pamaldose dalyvavo labai 
daug karių, katalikų ir neka- 
talikų, visi karštai meldėsi 
už malonaus savo draugo sie
lą. Jie visi jį mylėjo ir taip 
atjautė. Jie visi užprašė mi
šias, kalbėjo daug rožančių 
ir šiaip meldėsi už savo drau
go vėlę. Pabaigoj kapelionas 
užjaučia motinėlę ir primena, 
kad mirtis yra pradžia nau
jo gyvenimo, kad viską rei
kia priimti su pasidavimu 
Dievo valiai.

ir įdomi. Bus pasakytos kal
bos, giesmės ir kita religinė 
programa.

Prisirengimui tai šventei, 
visose parapijose bus 3 dienų 
pamaldos, o pats kongresas, 
tai jau įvyks bendrai Šv. Jur
gio parapijoj. Smulki progra
mas bus paskelbta vėliau.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDOS> užmiršo savo vargus, b'

.J*
ir persikėlė j jaunystės < 
neles, kurias praleido tė 
kėj, Lietuvoj, žalioj gir

Sekmadienį, Birželio-June 3 d., 194^' arba rūtų darželyje, 
j' *

TORRESDALE PARK

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo ištaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

GĖRĖJOSI DVASIOS VADU
Gegužės 20 dieną šv. Jur

gio Parapijos salėje įvyko lie
tuviška šventė — Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 25 metų 
minėjimas ir lietuvių bendras 
susirinkimas kovoje už naują 
Nepriklausomos Lietuvos 
Seimą. Minėjimas buvo ren
giamas Amerikos Lietuvių 
Tarybos, bet didžiausia gar
bė tenka vietos kleb. kun. Dr. 
V. Martusevičiui, kurs tą su
sirinkimą padarė savo para
pijos salėj ir taip gražiai vis
ką surengė. Tokiu jauno kle
bono lietuvišku ir patrijotiš- 
ku elgesiu visi sužavėti ir su |

Vincas Krėvė

klebono veikimu.
Parapijietė E. S.

BUVO IŠVYKĘS 
KLEBONAS

Šv. Jurgio parapijos kleb. 
kun. Dr. V. Martusevičius, 
gegužės 27 d. dalyvavo kun. 
K. Klevinsko 25 metų jubi
liejaus šventėj. Jis yra iš Mi
nersville, todėl ir dalyvavo 
pagerbti savo kleboną. Minė
jime jis pasakė ir pritaikintą 
pamokslą.

BONAI PRIE VOKIEČIŲ 
SUBMARINO

Atvežtas vokiečių subma- 
rinas čia sutraukė daug to
kių, kurie norėjo pirkti bo- 
nų, kad tik pamatytų subma- 
riną. Eilės laukė savo valan
dos, kad pamatytų tą jūros 
žuvį, kurs tiek baimės įvarė 
ir tiek marinų pražudė. Jie 
matė ir vokiečių marinus, ku
rie atrodė išdidūs ir nesijau
tė, kad jau visiškai nugalėti. 
Kaip jie jausis po kelių die
nų?

Skerdžius
(Tęsinys)

— Kokie čia monai darosi! — stebėjosi senis, ir sto
vėdamas trobos viduje apsidairė aplinkui, pažiūrėjo 
į save. Mato, kad ir apsivilkęs jisai visai ne taip, kaip 
buvo, bet sermėga .su dvylika garankščių. Pasisuko 
vienon pusėn, garankščiai vėl — šlap?šlap?šlap! Vis 
tiek, kaip pas, amžiną atilsį, Antaną Gaidį.

Apsiavęs jisai pušnimis su aukštais aulais ir gelto
nais blizgučiais ant penčių, pakaustytais geltonom pa
sagom.

Nespėjo apsidžiaugti, kai kieme žirgai sužvengė, 
ir pirkion įėjo senas Jurgaitis, pas kurį tarnavo ka
daise Lapinas. Jis tada gaudavo dešimt auksinų ir dvy
lika skatikų algos per metus, milinę sermėgą, apvedžio
tą juodomis rėžomis, ir naujas, kuomet iš geros odos, 
nagines. Tokių žmonių, kaip buvo Jurgaitis, jau dabar 
nebėra. Ne dabarties šeimininkas buvo; jisai tau daugel 
nekalbės; nepadarei, kaip reikia, nupylė diržu, o ne, tai 
dar ir sagtimi — ir gana. Ir nepasislėpsi nuo jo nei 
kanapėse, nei kur kitur: — Kam aš tave, brud, vaiky
siu, kalbėdavo jisai tam, kursai bėgo nuo jo diržo: — 
patsai ateisi trobon; tada dukart tiek gausi.

šitas žmogus dabar stovėjo pas duris, piktai į jį žiū
rėdamas, iš pasalų, kaip būdavo. Lapinas žinojo, kad 
jisai jau senai numirė, ir visas jo kūnas nuėjo pagau
gomis.

— Ne, brud, kam dildi žmones? žirgai visą kiemo 
vejelę kanopomis iškapojo. Greičiau man! Ar gal sag
ties paragauti nori! — Ir imasi senis jau už diržo. La-

Įamžino Vardą

Motina įamžino savo žuvu
sio sūnaus vardą, įrašydama 
jį į Šv. Kazimiero fundatorių 
sąrašą, nes paaukojo $100. 
Dabar visos maldos, kurios 
yra kalbamos ir mišios už vi
sus parapijos geradarius ir 
fundatorius, eis ir už jo vė
lę. Tai tikrai šventas ir gra
žus motinėlės atminimas sa
vo mielo sūnaus.

PASIBAIGĖ GEGUŽĖS
MĖNESIO PAMALDOS

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje per visą mėnesį 
vakarais buvo pamaldos už 
taiką ir ramybę ir visus lie
tuvius ir karius. Negausiai 
tikintieji lankė, bet pasišven
tusiųjų būrelis ir nemaža vai
kučių, keletas vyčių ištikimai 
per visą mėnesį meldėsi į 
Dangaus ir Taikos Karalienę 
Mariją. Tie, kurie ištvėrė, da
bar džiaugiasi, kad tiek dva
sinių malonių sau nusipelnė. 
Jie pasiryžę kitą mėnesį pri
traukti daugiau Marijos gar
bintojų.

SODALIEČIŲ PROCESIJA
Gegužės 20 d. popietėj pa

tekau šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčion. Tą pavakarę 
jie turėjo Gegužės mėnesio 
Marijos Vainikavimo procesi
ją, kurią jau keli metai kai 
rengia sodalės. Galvojau, kur 
man dabar būti — dalyvauti 
procesijoj, ar tik žiūrėti. O 
tų žiūrovų buvo nemažas bū
rys aplink visą bažnyčią. Pa
ti procesija buvo labai rūpes
tingai suorganizuota ir nuo
taikingai pravesta. Tarnau
tojai, jaunieji mokyklos vai
kučiai, jaunesnės sodalės ir 
vyresnės sodalės sudarė vi
są iškilmingą procesiją. Gie
dant giesmes apėjo aplink 
bažnyčią, o bažnyčioje pabai
gė pamaldomis, Marijos vai
nikavimu, pasiaukavimo ak
tu ir šv. Sakramento palai
minimu. Pamaldų metu vie
nas vietos vikaras pasakė pa
mokslą, o kun. Vincentas Vė
žys vadovavo procesijai. Jam 
asistavo vietos klebonas ir 
vikaras.

Procesijos didelį grožį su
darė gėlių puokštės, kurias 
sudėjo sodalės prie Marijos 
altoriaus, kaip savo meilės 
ir padėkos ženklą. Pabaigoj 
tos Procesijos „Karalienė” 
Eleonora Jablonskytė, uždė
jo vainiką ant Marijos sto- 
vylos. Visos tos iškilmės įs
pūdingos ir labai rimtos ir 
pasigėrėjimo vertos. Tik iš 
šalies žiūrint, atrodė, kad per 
maža dalyvavo. Juk parapi
ja turi, be abejojimo daugiau 
jaunimo, kuris galėjo daly
vauti procesijoje, taip pa
gerbti Mariją, vietoj tik sto
vėti iš šalies ir būti tik žiū
rovų vietoj. Teko girdėti kal
bančių, kad ir jos kitais me
tais stos į eiles ir eis proce
sijoj. Vietos sodalėms tenka 
garbė, kad jos kasmet ištve
ria ir suorganizuoja tą pro
cesiją.

Susisiekimas Troleycar ligi City Line

BUS SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Rengiasi dalyvauti svečių iš įvairių miestų
Radijo Pikniko Rengėjas p. Antanas Dzikajfi1^' 

mielai kviečia visų dalyvauti šiame Piknike.

i Šis
>$u’

i1
. jHiflėles; 
V?’

RENGIASI MALDOS 
ŠVENTEI

AP.

Malonu buvo matyti i 
šeimos motinėlę ir tėvelį 
yvaujant scenoj ir bem 
dainuojant su savo dūki 
mis ir sūnum.

Įdomią ir nuoširdžią k 
pasakė viešnia p. čiaplin 
nė iš Ansonia, Conn., kui 
jų Motinų Karių klubo 

. Stasiukas Valičkutis ’ 
kušiai paskambino lie' 

. kas melodijas gitara; S 
tas yra pavyzdingas ja 
is ir visuomet dalyvau 
tuvių tarpe. Vakaro v 
sukalbant pritaikintą 
visiems sustojus, buvo 
mai pagerbtos visos 
motinėlės, ypatingai t( 
rios paaukojo savo sū 
vybes jau ant laisvės a 
Pagerbtos visos gyvos 
rusios motinėlės.

Railai, kuris taip daug pade-padelphijos lietuvių gyųiA 
mG) nes lįg šioi dar liet jfjpus- 
nebūta toje vietoje. IšsiLjocho- 
nėti lapeliai nurodo kai'^gjkelių 
kokiu būdu balsuoti už 
tautietį.

Amerikos Lietuvių T. jįjosVai- 
ladelphijos skyrius vėlavo Pa
matė kelius naujus veil gos apei- 
planus Lietuvos gelbėf ydingos, 
byloje, kaip tik bus pasir,įver
ta, tuoj bus paskelbta vinilą- 
menei. Po savo minėjimo Masiu- 
žiai atspausdino reikšmh ^kė, Negalima praleisti r 
rezoliucijas Lietuvos ir Ų stulos, nėjus, kad tikrai gar 
vių gelbėjimo reikaluŲ iiZ-e, Karių klauso pp. Stulginska 
siuntinėjo labai plačiai į. de išauklėjo savo dūk 
siems įtakingiems asmenį pįnn, sūnų tokioj lietuvišk 

t iiMcvpikino aini ir-ismnkp PTnži

da tretininkams. Labai dė
kingi esame kun. J. Kidykui, 
S. J., už tokį atsidavimą žmo
nijos išganymui.

Marių Vilnis

DAUG BAIGIANČIŲ

Šiemt daug studentų bai
gia vidurinį mokslą iš šv. Ka
zimiero parapijos, bet negir
dėti, kad kas iš jų rengtųsi 
eiti Kolegijos mokslus. Tai 
labai bloga. O iš jų keli tik
rai galėtų toliau studijuoti.

KĄ LIETUVIAI VEIKIA

Birželio mėnesį lietuviai tu
ri atlikti du dideliu siekimu: 
pravesti 7-tos karo paskolos 
vajų sėkmingai visame mies
te ir apylinkėj ir išrinkti lie
tuvį William Paschall-Pošką 
į miesto magistratūrą. Pir
masis uždavinys yra atlieka
mas lietuvių plačiojo Komite
to, kuris ruošia prakalbas ir 
pardavinėja karo bonus vi
somis progomis ir visose vie
tose. Girdėti, kad ir šiame 
vajuje lietuviai uoliai daly
vauja ir perka karo bonus 
kiek tik įmanydami. Jau bu
vo daug kur vajai ir daug dar 
vietų bus.

William Paschall dirba 
pats ir visi jo draugai ir prie- 
teliai, kad šie rinkimai išei
tų jo laimėjimu. Jis yra atsi
žymėjęs letuvis ir visi tiki
si, birželio 19 d., kad praeis 
kandidatu ir jis laimės. Tai 
būtų didelis laimėjimas Phi-

Amerikos Liet. Raud. įpsveikino; 
žius ir Karo pergalėse moti- 
BALF Komitetas atspaųraiėja Jo
no savo laiškų popierinėje pasvei- 
visų organizacijų vartas ir api- 
kurios prisideda prie to^. 
miteto. O koks jų daugu^jjpildepa
ir įvairumas, net virš 50-įij šeima 
visi vadovai to Komitete-;įiekvie- 
rašyti. Dabar gali ma pausmin- 
kas Philadelphijos lietuvį^, visi 
vadovauja ir dirba taip . 
dingą darbą. Jau seniau' ZZ

šioj ir "išmokė graži 
viškų dainelių; gari 
tems ir broliukui, ka< 
fesijų pasiekę nesig 
nesididžiuoja lietuvi 
dalyvauti.

Šiuom tarpu ligoni 
Karolis Ramanauski 
lietuvis, visų lietuvi 
bų rėmėjas bei spai

laiškams popierių reikėją^ UETUVIŲ TARA
*jbalandao U iki balandžio 30 dienos 
;rišuntė:

Antanas šažis, 770 Me<’ “■ nariM surinktos auto 
St., mirė General ligoniBeckenmeycr, UI.......................

Sirgo jau geli metai. Veliji Pa., ir narių surinktos aukos 
paliko kelias dukteris. jSkuopa ir A. lwoškis, P. Butėnas ir 
gegužės 22 d., palaidotašrinktos aukos............................
gūžės 28 d. -SiBdoit,Wis.................................

-------------- ara ir B. Mačiūnienės surinktos ai 
Daugiau Karo Bonų Dabar Pirk SjlilE, Siunčia ižd. Dr. M. J. Colney 
Greičiau Karas Pries Japonus širdies Viešpaties Jėzaus

MIRĖ

aių Klubas, siunčia Nemonis ... 
uLRKSA 156 kuopa, Charloi, Pa., p

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
sukimo metu surinktos aukos, p<

Lietuvis Graborius - Balsamuotojas
s Barre, Pa., lietuvių surinktos a 

1025 MT. VERNON ST., FTHLADELPHIA 23, PA. ^Kalėda su Pranu Toluba ......
aukos, persiuntė Juoze 

Mickum.........................
■starai, persiuntė V. Stulpinas J..... 
-srius San Francisco konferenciji 
ims padengti............................
& Norwood, Mass.......................
-taikos Lietuvių Piliečių Bendn 
ah, Bridgeville, Pa., persiuntė Rev.

REKOLEKCIJŲ UŽBAIGA
Šv. Kazimiero parapijoje, 

geg. 19 d. užsibaigė Tretinin
kų rekolekcijos, suteikiant 
Šv. Tėvo palaiminimą. Vedė 
T. J. Kidykas, S. J.

Jo turiningi pamokslai 
kaip sekti tobulesnį gyveni
mą, patraukė netik tretinin
kus, bet ir visus, kuriems rū
pi sielos išganymas. Daug jų 
pasižadėjo tapti tretininkais.

Tretininkų Kongregacija 
taria nuoširdų ačiū kleb. kun.

Visos Philadelphijos 
vių parapijos šiemet 
mingai švęs Šv. Jėzaus Šir
dies šventę birželio 10 d. Tą 
dieną, šv. Jurgio parapijoj 
susirinks visų parapijų Mal
dos Apaštalavimo nariai ir 
kiti šv. Jėzaus Širdies garbin
tojai ir minės Maldos Ap. 
Draugijos 100 metų sukaktį 
ir pagerbs pamaldumą į šv. 
Jėzaus Širdį.

Programa tam minėjimui lig. Valančiūnui už pakvieti- 
bus surengta labai turininga mą misijonieriaus, kun. Stan.

pinas greičiau, nė žodžio neprataręs, apsisukę ir nuėjo 
kitan galan. O eidamas jautė, kad jį seka senas Jur
gaitis.

įėjo Lapinas kitan galan, o ten pilna pirkia svečių. 
Tenai ir Močius Grainis, dabartinio senelis, ten ir Juo
zą Čepulis, ten ir Antanas Kačingis. Visi jie mirę prieš 
metų keturiasdešimt.

Čia ir Česnulis iš Randamonių; jisai, persikoręs per 
petį krepšį iš barsuko kailio, kur ženklina, kad Čes
nulis ne taip sau svečias, bet piršlys, kurio kiekvienas 
turi klausyti. O nepaklausysi, lieps nuvesti kiaultvar- 
tin ir ten uždaryti. Ir nuves žmonės ir uždarys.

Dabar Česnulis uždėjo ranką ant jo peties.
— Na, jauniki! Kur taip užtrukai ilgai?
— Imk mergą už rankos, metas eiti aplink skob- 

nes.
Lapinas dairosi, kurgi jo merga. Mato, ji stovi gre- 

tėm su sena Jurgaitiene. Ir apsirėdžiusi ji, dievai tu 
mano. Ant galvos žalios rūtos vainikas, užpakaly dau
gel kaspinų, ilgų net iki žemei, įvairių įvairiausių spal
vų, ir raudonų, ir žalių, ir dar kokių.

Ji visai jau ne Juzia, tik Munia Jurgaičiūtė, kuri 
jam labai tiko, kada jisai jaunas dar buvo.

Lapinas pamena, kad Munia Jurgaičiūtė senai jau 
numirė, numirė ir jos dukterys ir sūnai; gyvi liko tik 
sūnėnai...

— Na, ko žioplieji! — prabylojo vėl Jurgaitis.
Lapinas nedrąsiai priėjo į mergą ir paėmė už rankos. 

Mergos užtraukė tuoj dainą, kurią jisai nekartą gir
dėjo, bet žodžių jos gerai dabar neprato. Visi, kurie ten 
buvo, ėmė juos barstyti avižomis.

Lapinas žengė su merga aplinkui skobnių. Vos nu
žengė kelis žingsnius, kai mergos nustojo dainavusios, 
ir visi surėkė. — Ne ten, ne ten! Prieš saulę reikia, 
ne pasauliui!

lietu- 
iškil-

I Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.!—.......................................
« , Mb, Schenectady, N. Y., auka,

i
iS? 
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— Nelaimę sau gamini, smurgliau! — šūkterėjo 
senis Jurgaitis, ir Lapinas pajuto, kad jisai sutaisė jam 
per pečius sagtimi. Lapinas nusigando. Jisai paleido 
mergos ranką ir iš išgąsčio palindo po skobnėmis. Ma
to, į jį lenda po skobnėmis ir merga. Bet ji dabar vi
sai ne jauna, tik susilenkus, kaip lazda, be dantų, ap- 
žėlus samanomis. — Ne ji! ne ji! — rėkia Lapinas ir 
stumia ją kumščiais nuo savęs. — Aš nenoriu jos vesti!

— Kaip nenori, kvaily! — sušuko visi, — ar tu aklas, 
nematai, kad tai sena liepa.

— Nors užmuškit, nevesiu jos! — rėkia Lapinas 
ii’ stumia, muša ją kumščiais, bet anoji lenda į jį; 
nustvėrė už kaklo ir apkabino. Lapinas norėjo bėgti, 
bet užsikabinęs už pakojų nuvirto ir pavertė ant savęs 
skobnes. Visi susirinkę juokias, kvatojas ir mėto į jį 
akmenis, žemes, pelenus. O senė toji, nustvėrus jį už 
kaklo, smaugia, kad jam net atsigauti nėra kuo. O 
visi tai vis beria ir beria ant jo, ką tik nustvėrę. Mato, 
kad ir jaunas Grainis, ką liepą nukirto, stovi gi čia 
ir, užsimojęs kirvakočiu, taiko jam galvon.

Lapinas suriko, kiek jam balso teko, ir — pabudo.

Nubudo senis ir mato, kad jis jau neguli unksnėje, 
kriaušės šešėlis toli nuslinko.šonan, ir saulė jį gerai 
prikepino. Nežiūrint į tai, jam šalta, lyg jį krečia dru
gys, ir šoną, ant kurio gulėjo, ne tai sopa, ne tai gelia.

Lapinas priminė, kad pirmą kart dar, kai atsimena, 
atsigulė kieme.

— Tai jau mirti reikia. Niekas kitas, kaip tik visi 
numirėliai mane šaukia, — topterėjo jam širdin.

Senis atsikėlė, nuėjo pirkion ir, užlipęs ant kros
nies, kur buvo jo patalas, atsigulė. Nors gerai apsi
klojo kailiniais, bet ilgai buvo šalta, krėtė ir laužė 
kaulus.

— Senysta! — sumurmėjo senis, užsitraukė dar se-

ną, skylėtą sermėgą, apsivertė ant kito šono ir, L^on’ ....;.................

šilęs truputį, užsnaudė...
— Dede, dede! Kelkis! Metas jau ginti! ^primena dar kartą, kad f w
Tai šaukia jį Petrukas ir Barnaskė, du didžiau^1®0 alkidams dabar yra rei 

jo piemeniu, su kuriais jis gano miške. g
Juos tėvai išvarė, kad nueitų į skerdžių h’ ______ AMERIKOS LIETI

klaustų, kodėl taip ilgai nūnai negena.
Lapinas praplėšė akis. Jam nusidavė, kad jiSį, 

va, tik sumerkė jas, kad dar ir neužsnūdo gerai, Ijjję LlCtUVcd 
apsidairęs pamatė, kad jau saulė senai nuslinko ; o
trobelės, ir joje dabar buvo tamsu ir nelinksma. AMERIKOS TIFTTTVT

Jis visuomet ėjo ginti, kada saulės spinduliai iš k 1108 INFORMACIJOS CENTR 
gelio guldavo ant krašto skobnių. Tikrai, nūnai j 
jisai gerai pasivėlavo. ^pasaulyje teisingas žinias ap

Nulindo Lapinas nuo krosnies, raudonas, kaip tautos troškimus, 
rokas, uždegtas. Vos nukopo nuo krosnies, jį vėl prtipty šį lapelį, ir pasiųskite ke 
dėjo krėsti; galvoj ūžia, kaip verdančiame puode, ka^ų^ Tarybos Centrui: 
lūs laužo, ir pirkelė akyse jo šlyja iš vieno šono luta

Bet senis vis dėlto apsivilko sermėga, užsidėjo ^’WlNlAN AMERICAN COUI 
duonkrepšį ir ėmė ieškoti botago ir trimito, bet “ 
radęs, atsiminė, kad paliko pas eilininką.

Pasėjėjęs į duris, nušlyjo Lapinas ir, vos nenU’ 
tęs, atsisėdo ant suolo, kampe pas lentyną. Pasėdi 
ten, atsikvošėjęs truputį, ten ir atsigulė, kaip buii 
apsivilkęs. i

Piemenys stovėjo viduje pirkaitės ir laukė. i
— Kaipgi, dėde? Ginsime nūnai?
— Ginkit sau vieni. Matyt, jau aš atganiau saVį 

Reikia ir atsilsėti prieš kelionę.
Piemenys pastovėjo, pastovėjo, mato, kad senis « 

sunkiai kvėpuoja ir visai nesikelia; dar kiek palauki 
išėjo iš pirkios.

Tądien jie išginė vėliau, nei visad, ir be skerdžia^

(Bus daugiau)

n 1139 South Halsted St 
Chicago 8, Illinois

IgjįJM Orderį rašykite Tarybos i

!»šnšęs(ud) siunčia Amerito 

- aką paremti lietuvių tautos



AMERIKA

lietuvių radijo VILRESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
VICTORY PUltvenj , 

Sekmadienį, Birželio-Juitjotinu Diena

TORRESDAl^ P.OriJdlvVtu“ 

c . . ,. _ , ... „ otinų Diena. Bažny-
Susisiekimas Troleycar ligi Ghpilna

BUS SKANIŲ VALGIŲ IR fifr metu visos katali- 
Rengiasi dalyvauti svečių iš įvjįjOt^rų draugijos ir 

J 1 ™ choras prisiartino
Radijo Pikniko Rengėjas p. ^Komunijos, šis ne

mielai kviečia visų dalyvauti šiamefjfo nepaprastai įspū- 
kun. E. Gradec- 

------------------------------------------■'šavo Šv. Mišias ir 
Railai, kuris taip daug pade- įladelphij® p visas motinėles ; 
da tretininkams. Labai dė
kingi esame kun. J. Kidykui, 
S. J., už tokį atsidavimą žmo
nijos išganymui.

Marių Vilnis

i

i

DAUG BAIGIANČIŲ

Šiemt daug studentų bai
gia vidurinį mokslą iš šv. Ka
zimiero parapijos, bet negir
dėti, kad kas iš jų rengtųsi 
eiti Kolegijos mokslus. Tai 
labai bloga. O iš jų keli tik
rai galėtų toliau studijuoti.

KĄ LIETUVIAI VEIKIA
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Birželio mėnesį lietuviai tu
ri atlikti du dideliu siekimu: 
pravesti 7-tos karo paskolos 
vajų sėkmingai visame mies
te ir apylinkėj ir išrinkti lie
tuvį William Paschall-Pošką 
į miesto magistratūrą. Pir
masis uždavinys yra atlieka
mas lietuvių plačiojo Komite
to, kuris ruošia prakalbas ir 
pardavinėja karo bonus vi
somis progomis ir visose vie
tose. Girdėti, kad ir šiame 
vajuje lietuviai uoliai daly
vauja ir perka karo bonus 
kiek tik įmanydami. Jau bu-

užmiršo savo vargus, besi
klausydami linksmų dainelių 
ir persikėlė į jaunystės die
neles, kurias praleido tėviš
kėj, Lietuvoj, žalioj girelėj 
arba rūtų darželyje.

Malonu buvo matyti šios 
šeimos motinėlę ir tėvelį da
lyvaujant scenoj ir bendrai 
dainuojant su savo dukrelė
mis ir sūnum.

Įdomią ir nuoširdžią kalbą 
pasakė viešnia p. čiaplinskie- 
nė iš Ansonia, Conn., kuri yra 
jų Motinų Karių klubo pirm. 
Stasiukas Valičkutis vyku- 
kusiai paskambino lietuviš
kas melodijas gitara; Stasiu
kas yra pavyzdingas jaunuo
lis ir visuomet dalyvauja lie
tuvių tarpe. Vakaro vedėjai 
sukalbant pritaikintą maldą 
visiems sustojus, buvo tinka
mai pagerbtos visos karių 
motinėlės, ypatingai tos, ku
rios paaukojo savo sūnų gy
vybes jau ant laisvės aukuro. 
Pagerbtos visos gyvos ir mi
rusios motinėlės.

Negalima praleisti nepami
nėjus, kad tikrai garbė pri
klauso pp. Stulginskams, ku
rie išauklėjo savo dukreles ir 
sūnų tokioj lietuviškoj dva
sioj ir "išmokė gražių lietu
viškų dainelių; garbė sesu
tėms ir broliukui, kad ir pro
fesijų pasiekę nesigėdija ir 
nesididžiuoja lietuvių tarpe 
dalyvauti.

tinto j as. Visi parapijiečiai, 
giminės, draugai ir pažįstami 
meldžiasi, prašydami Dievo 
sugrąžinti Karoliui sveikatą.

M.

me, nes lųparėdna pasakė pa- 
nebūta tojtpie motinos meilę.
nėti lapenos įvyko bendri pus- 
kokiu biijįriuos parūpino cho- 
tautietį. Marijos Vaikelių
ta* aarės' Pagerbimui

matė kfc?°Piet Marijos Vai
rius I»es apvainikavo Pa- 
bvloie W statul4- Šios apei- ta ijfe lab.ai „ įspūdingos, 
menei, ta ?lrdlntJ‘e-Smę ver- 
mijtaJaunų sirdziU nMa- 

Adelė Masiu
lį Jlugijos pirmininke, 

vių getfjiiįnįį^ anį statulos.

ztpar-- sals*‘^augrjos rūpesčiu, į- 
AmerikosPi programa. Pirm.

žilis irfcmulienė pasveikino 
BALF Rtr-sias ir visas moti
no savo la>gramos vedėja Jo- 
visų ot^vo kalboje pasvei- 
kuriospiis3 motinėles ir api- 
miteto, Otrnos svarbą.
ir įvainEro&ram^ išpildė pa- 
visi vadovai Stulginskų šeima 
rašyti Duury’ ?onn- Kiekvie- 
kas Philip lydėj’° griausmin- 
vadovaojKinietai- Rodosi, visi 

l dingą to—- ■ - -

AM. LIETUVIŲ TARYBAI

Omaha, Nebr.
Pirma šv. Komunija

Šiais metais turėjome 33 
vaikučius, kurie priėmė šv. 
Komuniją pirmą kartą savo 
gyvenime. Tai didelis skai
čius mūsų kolonijai. Kun. J. 
Jusevičius laikė šv. Mišias ir 
išdalijo šv. Komuniją.

Ilgai laukta diena
Turėjome šaltą ir lietingą 

pavasarį. Mokyklos vaikai il
gai laukė gegužės 22 d. savo 
piknikui. Toji diena buvo la
bai graži ir šilta. Vaikučiams 
patiko.

Paprastai vaikai pasidar
buoja dėl parapijos. Klebo
nas išveža į parką, duoda val
gius ir gėrimą veltui, o vaka
re gražina visus namon.

dies atakos. Skubiai nuga
benta Mercy ligoninėn. Tuo
jau atvyko jos dvi dukterys 
slaugės, Felicija Pliuščikienė 
iš Oakville, Conn, ir Alicija 
Mendelytė iš Scranton Pa. 
Taipgi buvo atvažiavęs sū
nus Juozas su savo žmona ir 
sūnumi Petru iš New Yorko. 
Žmonės, kurie pažįsta abudu 
kunigus Mendelius, kurie pa
žįsta ponios Mendelienės šei
mą, jau užprašė daug mišių 
ir prisiuntė užuojautos parei
škimų. Duok Dieve, veikiai 
mūsų ligonei sustiprėti.

KAIP BUS DEMOBILIZUOJAMI KARIAI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 
1045 m.

Šiuom tarpu ligoninėje yra 
Karolis Ramanauskas, geras 
lietuvis, visų lietuviškų dar
bų rėmėjas bei spaudos pla-

Jau statysime
Sekm. gegužės 20 d. klebo

nas pranešė, kad vysk. J. H. 
Ryan peržiūrėjęs planą padi
dinimui mokyklos ir naujo 
seselių namo, buvo patenkin
tas ir liepė tuoj aus statybą 
pradėti. Kai jam buvo pasa
kyta, kad pinigai yra staty
bai, vyskupas davė savo pa
laiminimą ir labai džiaugėsi 
parapijiečių dosnumu. Staty
ba tuoj aus prasidės, kad ru
denyje būtų pabaigta.

N uotrupos
Pas mūsų kunigus per Sek

mines lankėsi kun. Dr. J. 
Prunskis. Jis atnašavo sumą 
ir pasakė gražų pritaikintą 
iškilmei pamokslą. Ne vieną 
lietuvį sugraudino savo vaiz
dais iš dabartinio Lietuvos 
gyvenimo.

— Kazimieras želvis yra 
mirtingam padėjime Frank
lin Square ligoninėje, kur be 
žado atvežtas.

— Dirmavonė mūsų bažny
čioje įvyko geg. 27 d.

— Geg. 27 d. Lietuvių Le- 
gijono kuopa buvo užprašiusi 
šv. mišias. Tomas Marcinke
vičius buvo pirmininkas die
nos, kurioje atminimas buvo 
daromas kaip gyvų, taip ir 
žuvusių Amerikos karių.

— Viešėjo pas savo tėve
lius karys Sylvestras Mate
lis ir karys Juozas Kvedera. 
Abudu atrodo sveiki, nežiū
rint baisenybių, kurias ma
tė Europoje.

K1CA. ua ĮLLLdliyUeLLLll. jau uu- 

iU vo daug kur vajai ir daug dar 
vietų bus.

William Paschall dirba 
pats ir visi jo draugai ir prie
temai, kad šie rinkimai išei
tų jo laimėjimu. Jis yra atsi
žymėjęs letuvis ir visi tiki
si, birželio 19 d., kad praeis 
kandidatu ir jis laimės. Tai 
būtų didelis laimėjimas Phi-
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manoma, kad kas mėnesį iš 
Europos į Ameriką bus par
gabenta po keletą dešimčių 
tūkstančių.

Skirstymo punktuose ka
riai bus laikomi iki jie bus 
galutinai patikrinti. Tų punk
tų pareiga yra sužinoti, ar 
karys reikalingas karo rei
kalams, ar jis gali būti at
leistas. Kariai, kurie būtinai 
reikalingi kariuomenei, bus 
palikti, o kurie pakeičiami, 
bus tuojau atleisti.

Ši sistema neliečia karių, 
sulaukusių 42 metų amžiaus 
ar daugiau. Toki kariai, kaip 
ir anksčiau, bus atleidžiami 
iš karo tarnybos jiems pa
tiems prašant. Taip pat jiems 
patiems prašant bus atleisti 
visi kariai, užsitarnavę aukš
čiausią Amerikos atsižymėji
mo ženklą — Congressional 
Medal of Honor. Moterų ka
riuomenės narės arba WAC’s 
kurių vyrai bus atleisti iš ka
ro tarnybos, taip pat bus at
leistos joms pačioms prašant.

Ta pati kreditų-taškų sis
tema pritaikyta ir karinin
kams, bet jų atleidimas išim
tinai priklausys nuo karinin
kų reikalingumo, jų specialy
bių, išmokslinimo ir kitų ypa
tybių.

Common Council

Jungtinių Amerikos Vals
tybių kariai, kurie dabar tar
nauja viso pasaulio kraštuo
se, žino, kokiu būdu patirti, 
ar jie vieni iš pirmųjų bus 
atleisti iš karo tarnybos per 
ateinančius dvylika mėnesių. 
Naujoji sistema, pagal kurią 
kariai bus atleidžiami iš karo 
tarnybos ir kurią šiomis die
nomis paskelbė Karo Depar
tamentas, yra nustatyta pa
gal pačių karių pageidavimą. 
Dar prieš karo Europoje pa
baigą, tūkstančių karių, na
mie ir užsienyje, buvo atsi
klausta, kurie iš tarnaujan
čių karių pirmiausia turėtų 
būti atleisti iš tarnybos. 90 
nuošimčių užklaustųjų suti
ko, kad tie turi būti pirmiau
siai atleisti, kurie ilgiausiai 
tarnavo, daugiausia dalyva
vo kautynėse, kurie atsižy
mėjo ir kurie paliko namie 
žmonas ir vaikus.

Norėdamas patenkinti ka
rių norą, Karo Departamen
tas paruošė taip vadinamą 
kredito taškų planą. Pagal tą 
planą, jeigu karys turi 85 
taškus, jis yra kandidatas 
atleidimui iš karo tarnybos. 
Moterys karės arba WAC’s 
privalo turėti nemažiau 44 
taškų.

Kredito taškai šitaip skai
čiuojami:

Vienas taškas už kiekvieną 
tarnybos mėnesį nuo 1940 m. 
rugsėjo 16 d. Vienas priedi- 
nis taškas už kiekvieną tar
nybos mėnesį užsienyje nuo 
1940 metų rugsėjo mėn. 16 d.

Penki taškai už kiekvieną 
gautą Bronze Star ir kiekvie
ną kitą atsižymėjimo ženklą. 
Bronzinė žvaigždė duodama 
kiekvienam kariui, dalyvavu
siam kautynėse ar žygyje. 
Kadangi karys apdovanoja
mas Purple Heart ženklu už 
kievieną sužeidimą kautynė
se, tai jis už kiekvieną tos 
rūšies ženklą taip pat gauna 
po penkis taškus.

Jeigu karys namie paliko 
vaikų, dar nesulaukusių 18 
metų amžiaus, už kiekvieną 
vaiką, iki trijų, gauna po 12 
taškų.

Į bendrą kredito taškų 
skaičių priskaitomi tik tie 
taškai, kurie kario gauti iki 
1945 m. gegužės 12 d. Jeigu 
karys užsitarnavo kreditų 
pirm to laiko, bet jų negavo, 
juos galima vėliau priskaity- 
ti.

Jeigu prieš 1945 m. geg. 12 
d. kario šeimoje gimė kūdi
kis, apie kurį karys nežinojo 
apskaičiuodamas savo kredi
tus, jam tie kreditai gali bū
ti priskaityti, nes jie teisėti.

Ši kreditų- taškų sistema 
nereiškia, kad kiekvienas ka
rys, kuris turi reikalingą taš
kų skaičių, tikrai bus iš karo 
tarnybos atleistas. Jeigu ka
rys, kurio mokslas ar išsila
vinimas reikalingas karo rei
kalams, ar jis labai sunkiai 
pakeičiamas, toks karys ne
bus atleistas, iki jo vietoje 
bus surastas kitas karys. 
Taip pat ilgesniam laikui ka
ro tarnyboje bus palikti ka
riai, kurie iš Europos karo 
zonos buvo tuojau išgabenti 
į kitas karo zonas su savo da
liniais. Bet toki kariai bus 
atleidžiami iš karo tarnybos 
pirma proga, arba kaip tik 
jie bus pakeisti.

Dabar apskaičiuoti karių 
kreditai nėra galutini. Karo 
Departamentas galutinus 
kreditus paskelbs vėliau. Ka
ro Departamentas karių at
leidimo netrukdo ir todėl, vos 
tik vieną savaitę po šio pla
no paskelbimo, kai kurie ka
riai jau buvo pasiųsti į skirs
tymo punktus, kur jų kredi
tai patikrinami ir iš kur jie 
atleidžiami iš tarnybos. Ka
riai, kurie stovi Amerikoje, 
žinoma, greičiau pateks į 
skirstymo punktus ir jie grei
čiau bus atleisti, gi kariai iš 
Europos ir kitur pateks į 
skirstymo punktus palaips
niui ir vėliau. Gali užtrukti 
metai laiko pargabenti iš Eu
ropos visus kvalifikuotus at
leidimui karius. Tuo tarpu

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

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

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

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

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

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

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene, Maine. '

TERESĖ NEWMANN 
IŠLIKO SVEIKA

Terese Newmann, stigma- 
tizuotoji mergina, Bavarijoje 
dar sveika ir jos kaimas išli
ko nesunaikintas. Ji šiuo me
tu, Amerikos kariuomenės 
globoje, džiaugiasi galinti 
laisvai atsikvėpti. Vokiečiai 
mėginę jos namus ir kaimą 
sudeginti, bet bažnyčia ir na
mai tik dalinai nukentėjo.

Toronto, Ont. NAUJA MALDAKNYGENovena į šv. Antaną
Šv. Antano novena prasi

dės birželio 5 d. ir baigsis 
13 d. Tai bus Šv. Antano 
šventėje. Ypač maldausime 
Šventojo, kad apsaugotų mū
sų kareivius.

Gegužės 19 d. „Aušros” 
choras ukrainiečių salėje tu
rėjo koncertą. Publika neap
sivylė ir pageidavo daugiau 
tokių koncertų. Daugiausia 
darbo tenka pakelti choro 
vedėjui P. Motejūnui, p. Užu- 
meckienei, kuri kiekviename 
parengime solo linksmina vi
sus dalyvius. Dabar ji jau su- 
savo jauna dukrele Alina da
lyvauja — dukrelė jai pa
skambina pianu. Puikiai su
dainavo duetą p. Batkienė su 
p. Užumeckiene.

Visus žavėjo savo maloniu 
balseliu Edna Vaškytė ir 
Vanda Jarašiūnaitė (rodos, 
pirmą kartą ji dainavo solo).

Yra daug asmenų, kurie 
darbuojasi ir deda daug pa
stangų chorui išlaikyti. Štai 
Jokubynai, Derveniai, choro 
pirm. E. Norušis ir kiti. Ačiū 
jiems už pasidarbavimą.

A. Augutis.

“DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS”
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Jurasfų metų balandžio 11 iki balandžio 30 dienos Amerikos 
.’arybai prisiuntė:

Antamsjuopa, Rumford, Me., ir narių surinktos aukos ....$43.00 
St, mirė (?krabulis, Beckenmeyer, III........................................... 10.00
Sirgo jaipP-> Wyoming, Pa., ir narių surinktos aukos ......... 16.00
paliko kth^SA 204 kuopa ir A. Iwoskis, P. Butėnas ir 
gegužės SF&užis surinktos aukos ..................................................... 48.25
gūžės 2SĖ’ kuopa, Beloit, Wis.............................................................. 10.00

_9, 38 kuopos ir B. Mačiūnienės surinktos aukos.... 27.25 
Dugin feirbury skyrius, siunčia ižd. Dr. M. J. Colney ......... 250.00
Grafin foūopa, Saldžiausios Širdies Viešpaties Jėzaus

Tystė, Šv. Onos Draugystė, siunčia A. Dėdinas ....88.00 
'a., Lietuvių Klubas, siunčia Nemonis ................. 25.00

Tel Ste 3208 uopa ir LRKSA 156 kuopa, Charloi, Pa., pri-

JUrtAo DALIM j t susirinkimo metu surinktos aukos, per 
.pi. n i Kazys Nakrošis ................................................................Lietuvis Graborius-DaMt, Wilkes Barre, Pa., lietuvių surinktos aukos, 

gntė Kazys Kalėda su Pranu Toluba .....................
1025 MT. VERNON ST., PHLW:on Mass., lietuvių aukos, persiuntė Juozas Ja- 

_______ čius su Vincu Mickum ..............
lietuviai, persiuntė V. Stulpinas

Tel REgent8434 lordo skyrius San Francisco konferencijos de-

Richmond
WHOLESALE GROC® Mass., Amerikos Lietuvių Piliečių Bendrove .....

' Savininkai Lietuviai Stapo^- Church, Bridgeville, Pa., persiuntė Rev. A.
' PERKAME ČIA-REMlidls............ .......................... ............. .................... į.................13.00

QQTU ic ctr ^Us PAPUOS, Schenectady, N. Y., auka, persiuntė
“ 3304-16 Richmond Str. A Orvidas .............................................................................. 40.00

kuopa, Pittston, Pa.............................................................. 10.00
------------------------------ ^rdžiai dėkodama visiems, kurie šias aukas davė, Ameri- 
ną, skylėtą sermėgą, apsvefiė Taryba pi-imena dar kartą, kad finansine parama 

šilęs truputį, užsnaudė... teisių gynimo reikalams dabar yra reikalinga labiau, 
— Dėde, dėde! Kelkis! Me® \ nors.

Tai šaukia jį Petrukas ir 
jo piemeniu, su kuriais jis p®’;

Juos tėvai išvarė, kad

1113"^kime Lietuvai Atgauti Laisvę, 
va, tik sumerkė jas, kad dar AUK0M AMEkjk()S LIETUVIŲ TARYBA 
apsidairęs pamatė, kad jau^ m JOS jnforMACIJOS CENTRĄ, 
trobelės, ir joje dabar buvo !y. _ . , .

Jis visuomet ėjo ginti, kadi^kleidžia pasaulyje teisingas žinias apie Lietuvą ir 
gelio guldavo ant krašto tikrus lietuvių tautos troškimus.

jisai gerai pasivėlavo. rite, išpildę šį lapelį, ir pasiųskite kartu savo au- 
Nulindo Lapinas nuo krt^ įerikos Lietuvių Tarybos Centrui:

rokas, uždegtas. Vos nukop
dėjo krėsti; galvoj ūžia, kaip LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL 
lūs laužo, ir pirkelė akyse jo1739 South Halsted St.

Bet senis vis dėlto apsfc^ Chicago 8, Illinois

duonkrepšį ir ėmė ieškoti ^.j-ba Money Orderį rašykite Tary bos iždininko Miko 
radęs, atsiminė, kad paliko P os vardu.

Pasėjėjęs į duris, nušlijo w
tęs, atsisėdo ant suolo, M^^miau pasirašęs (usi) siunčia Amerikos Lietuvių Ta- 
ten, atsikvošėjęs truputį. $ ............. paremti lietuvių tautos kovą už laisvę,

apsivilkęs.
Piemenys stovėjo viduje r
— Kaipgi, dėde? Ginsime
— Ginkit sau vieni M31'1"

Reikia ir atsilsėti prieš 
Piemenys pastovėjo, 

sunkiai kvėpuoja ir visai & 
išėjo iš pirkios.

Saldž. širdies Mylėtojas
Vienas žmogus telefonu pa

klausė klebono kiek žmonių 
ateina į bažnyčią sekmadie
niais ir pažadėjo kiekvienam 
nupirkti Saldž. širdies kny
gelę maldai. Kai jo pavardės 
buvo paklausta, jis atsakė— 
Saldž. širdies Mylėtojas. Jau 
susilaukėme vieno tūkstančio 
knygelių.

Vietinis
10.00

22.25

21.50

45.29
15.25

25.00
2.00

25.00

Baltimore, Md.

- šūkterėjo 
i sutaisė jam 
Jisai paleido 
ibnėmis. Ma-
ji dabar vi

ję dantų, ap- 
ia Lapinas ir 
iriu jos vesti!
- ar tu aklas,

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

ėkia Lapinas 
ji lenda į jį; 
norėjo bėgti, 
;rtė ant savęs 
i ir mėto į jį 
ištvėrus jį už 
nėra kuo. O 

ištvėrę. Mato, 
<, stovi gi čia 
n.
ir — pabudo, 

guli unksnėje, 
saulė jį gerai 
jį krečia dru- 

a, ne tai gelia, 

kai atsimena, (parašas)

, kaip tik visi 
un širdin.
.pęs ant kros- 
»rs gerai apsi
krėtė ir laužė

(adresas)

Mirė Giedraitienė
Beveik visai nesirgusi ir 

dar nesulaukusi 50 metų am
žiaus, mirė Marijona Giedrai
tienė, gyv. 746 W. Fayette 
St. Paliko dideliam nuliūdi
me vyrą, dukterį Juozapiną, 
sūnų karį Ričardą Pacifiko 
vandenyne ir sūnų Edviną 
šv. Karolio klierikų semina
rijoj. Laidotuvės įvyko geg. 
21 d. Per trejas mišias san- 
ktuarijoj klūpojo šv. Karolio 
seminarijos rektorius kun. 
Gleason, S. S. ir kun. Dyer, 
S. S. Visi kunigai giedojo eg
zekvijas už mirusios vėlę.

Pareiškiant užuojautą klie 
rikui Edvinui Giedraičiui, 
buvo leista šv. Karolio semi
narijos lietuviams studen
tams Jonui Maškevičiui, Ka
zimierui Pugevičiui, Juozui 
Antoszewskiui, Alfonsui Kiš
kiui ir Aloizui Juciui daly
vauti savo mokslo draugo 
mamytės laidotuvėse.

Vajus našlaičiams
Vajus labdaringiems dar

bams prasidėjo pereitą geg. 
13 d. Šv. Alfonso parapijai 
yra sikrta surinkti $4,500. 
Yra prašoma nuo pavienių 
asmenų, kurie dirba, po $15 
į metus. Mūsų kunigai tu
ri viltį, kad lietuviai žmonės 
parodys užtektinai dėmesio 
ir pasišventimo suaukoti pa
geidaujamą sumą. Vajus už
sibaigs geg. 31 d. Pirmoj va
jaus savaitėje mūsų parapi
jiečiai suaukojo arti $2,000.

Pavojingai serga
Kunigų Mendelių mamytė 

Elzbieta Mendelienė geg. 15 
d. naktį buvo parblokšta šir

Chicago, Ill.
T.-S. Juozas T. Lapinskas 

sunkiai dirba kariuomenėje 
padėdamas taisyti kelius Ki
nijoje. Savo darbe jis turi 
būti labai atsargus.

Čikagos Labdarių Sąjunga 
turės savo metinę rinkliavą 
ties Šv. Kazimiero kapinėse 
geg. 30. Visas pelnas eis prie
glaudos statybai. Po pamaldų 
kapinėse labdariai turės me
tinį išvažiavimą Vytauto par
ke.

Balandžio 17 d. minėjome 
prakilnaus atminimo a. a. 
Motinos Marijos penkerių 
metų mirties sukaktį. Lietu
viškuose laikraščiuose pa
skelbti aprašymai apie jos 
gyvenimą ir darbuotę Dievo 
ir lietuvių tautos žmonių ge
rovei.

Nuo šv. Kazimiero seserų 
vienuolyno įkūrimo mūsų vie
nuolės lietuvaitės visas savo 
jėgas dėjo gražiam auklėji
mo darbe. Jos dirbo ranka į 
ranką, kad mūsų jaunimas 
galėtų geriau suprasti Jėzų 
Kristų ir Jo Šv. Bažnyčią. 
Gerai suprasdamos, kad be 
pamato žmogus negali mora
liai veikti, jos pradėjo sun
kų auklėjimo vaidmenį nuo 
akmens pagrindų. Gražius se
selių darbuotės rezultatus 
galime rasti kiekvienoj lietu
vių kolonijoje, kur tik jos 
veikia.

Maldaknygė turi 787 puslapius. Minkšti odos viršeliai, 
papuošti lietuvišku kryžiumi. Paauksuota. Išoriniai puiki, 
patraukli, bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 paveiks
lėliai. Daug jų paimta iš Mišiolo. Lietuviškų menu dabintų 

j raidžių 22.

Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnytinėms šventėms. 
Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. 
Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturginės — maldos iš 
Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti šimto puslapių pašvęsta 
maldoms į Švč. Sakramentą. Nurodoma geri darbai, už ku
riuos galima laimėti atlaidus. Labai daug įvairių maldų su 
atlaidais. Nurodoma gyvenimo pagrindai — atspausdinta 
visi Poteriai. Raidės aiškios ir įvairios. Kalba aiški. Kaina 
$3.50.

Kreipkitės:

“AMERIKA”, 222 So. 9th St, Brooklyn 11, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Bali as
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas) '

Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

-Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Birželio-June 1

GAUSUS SODALIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 27 d. įvyko Jau

nųjų Sodaliečių suvažiavi
mas Brooklyne, Apreiškimo 
parapijoje. Nors oras buvo 
gana blogas, vis dėlto susi
rinko per 200 mergaičių. At
važiavo net ir iš Hartfordo, 
Connecticut, ir New Jersey.

Kalbėtoju buvo kun. Dr. 
Edward Lodge Curran. Jo 
kalba buvo labai įdomi ir nu
stebino visus žiniomis apie 
Lietuvą. Ragino visas Soda- 
lietes susijungti, nes tokiu 
būdu galima daug nuveikti 
dvasiškai ir tautiškai. Pata
rė visoms rašyti savo sena
toriams ir į Washingtoną 
Lietuvos reikalu, tokiu būdu 
parodant, kad Amerikos lie
tuvaitės žino ir rūpinasi Lie
tuvos reikalais!

Vakare buvo pamaldos 
bažnyčioje. Procesijoje daly
vavo arti šimto mergaičių, 
ilgom suknelėm, nešdamos 
gėlių bukietus apipuošti švč. 
Mariją.

Pirmininkė Helen Matonis, 
apsirengusi baltai, nešė rau
donų rožių bukietą, kurį pa
statė prie Marijos kojų.

Vainiką nešė Aldona Bag
donis su Helen Pazealis ir 
Dorothy Luksen. Garbės sar
gyboj buvo sekretorė Agnes 
Skarulis, vicepirm. Florence 
Masiulis ir iždin. Blanche 
Bružas. Sodaliečių vėliavą 
nešėJielen Vintis.

Sodalietėms giedant Mari- 
j jos giesmę, pirm. Helen Ma
tonis apvainikavo Mariją, po 
to Agnes Skarulis pagiedojo 
giesmę „Avė Maria”.

Svečiai kunigai buvo: Pau- 
lonis, Kartavičius, Pažerec- 
kis ir Masaitis. Labai įdomų 
ir įspūdingą pamokslą pasa
kė kleb. kun. Pakalnis.

Po palaiminimo Anne Pus- 
nikas sugiedojo „Good-night 
O, Beautiful Mother”.

Po pamaldų parapijos sa
lėje buvo paruošta vakarienė, 
kurią labai skaniai pagamino 
Jaunų Moterų Dr-ja.

Vakarienės metu linksmu
mo programą vedė vicepirm. 
Florence Masiulis. Sodaliečių 
tarpe pasirodė gabių artisčių.

Dainininkės buvo: Anne 
Plaktonis, Leona Juodis, Ro- 
salita Anterio, Louise Ga
jauskas ir Agnes Skarulis.

Marie Kerchoff paįvairino 
savo šokimu. Po to sekė ben
dras dainavimas.

Užbaigiant programą dva
sios vadas kun. B. Kruzas 
pasakė keletą žodžių, padė
kodamas visiems už jų darbš
tumą.

Visi atrodė linksmi ir pa
tenkinti. Rep.

(Kitame numeryje duosi
me platų šio suvažiavimo ap
rašymą, kurį paruošė „Ame
rikos” spec, korespondentas).

SERŽ. P. BALIUKAS 
ŽUVO LUZONE

Šiomis dienomis Karo De
partamentas pranešė, kad ge
gužės 1 d. Luzone, Filipinų 
saloje, žuvo St. Serž. Povilas 
G. Baliukas, „Amerikos” 
skaitytojo, gyv. Long Island 
City, Povilo Baliuko sūnus.

Velionis buvo 28 metų. Ka
riuomenėn įstojo prieš trejis 
metus.

Liko tėvai, sesuo, žmona ir 
— vienerių metų sūnelis.

Velionies tėvams ir arti
miesiems reiškiame gilios 
užuojautos.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Šv. Monikos Našlių dr-jos 
paskutinis prieš vasarą susi
rinkimas įvyks šį penktadie
nį, birželio 1 d., Apreiškimo 
par. salėje.

Visos narės būtinai daly
vaukite, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstyti.

R. Kašėtienė, rašt.

ŠV. JURGIO D-JOS 
NARIŲ DĖMESIUI

Šv. Jurgio Vyrų draugijos 
priešpusmetinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, birželio 6 
d., 7:30 vai. vak., piliečių klu
bo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Šiame susirinkime bus ren
kama pusė valdybos narių. 
Labai svarbu, kad visi nariai 
dalyvautų.

J. Ambrozaitis, pirm.

Angelų Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį, birželio 3 d., 
mūsų parapijos vaikučiai 9 
vai. mišių metu priims Pir
mąją šv. Komuniją. Sesutės 
pranciškietės prirengė juos, 
tėvai irgi stropiai darbuoja
si, kad vaikučių taip svarbi 
diena ko ilgiausia jų atmi
nime pasiliktų.

9 vai. mišių metų Gyvojo 
Rožančiaus draugija eis ben
drai prie šv. Komunijos. Po 
vakarinių pamaldų — 4 vai. 
p. p. bus procesija ir giedama 
Švč. Panelės litanija. Po pa
maldų parapijos salėje — su
sirinkimas. Visos narės kvie
čiamos ateiti.

LRKSA 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas bus šį sek
madienį, birželio 3 d. tuoj po 
sumos parapijos salėje. Vi
si geros valios lietuviai kvie
čiami prie mūsų kuopos pri
sirašyti.

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
bus šį pirmadienį, birželio 4 
d., tuoj po pamaldų, parapi
jos salėje.

Birželio mėn. kiekvieną 
penktadienį, 7:30 vai. vaka
re bus šventoji Valanda, Pa
laiminimas ir šv. Kryžiaus 
relikvijų pagerbimas.

Daugiau Karo Bonų Dabar Pirksi — 
Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

® Dr. Kazys Pakštas ge
gužės 27 d. išvyko kelių sa
vaičių kelionei BALF ir Na
tional War Fund reikalais. 
Kalbų maršrute yra Bing
hamton, Cleveland, Detroit, 
Chicago, Springfield, East 
St. Louis ir kitos vietos.

• Florence Bernotaitė, 
WAC medikų dalinio narė, 
buvo parvykusi paviešėti pas 
savo giminaitę, Stellą Žos
tautaitę.

° Pulk. K. Grinius grįžo iš 
San Francisco konferencijos 
ir vėl dirba Lietuvių Ameri
kiečių Informacijos Centre.

• Karys Povilas Dulkė vie
ši pas savo tėvelius p.p. Pr. 
Dulkius, Maspethe. Grįžo iš 
Camp Howze, Texas.

© Kapt. Edw. Stanulis, bu
vęs vokiečių nelaisvėje, bu
vo parvykęs Patersonan pa
viešėti pas tėvus, žmoną ir 
seserį.

Apreiškimo 
Parapija

Vyrų dėmesiui
Šį sekmadienį, birželio 3 d., 

tuoj po sumos, įvyks Šv. Var
do. draugijos vyrų trumpas 
susirinkimas, į kurį prašomi 
visi draugijos vyrai. Trum
pai pasitarsim apie Šv. Var
do draugijų šventę, kuri bus 
minima, kaip kasmet, Ebbets 
Field darže, birželio 3 d. Pa
maldos prasidės 3:30 vai. po 
pietų. Parko durys atsidarys 
2 vai. popiet.

Šv. Vardo draugijos vyrai 
ir parapijos vyrai yra kvie
čiami dalyvauti.

Birželio 10 d., 8 vai. mišių 
metu, šv. Vardo draugijos 
vyrai eis bendrai prie šv. Ko
munijos. Prašomi visi draugi
jos nariai dalyvauti.

Birželio mėnuo
Jau prasidėjo birželio mė

nuo su gražiąja švenč. Jė
zaus širdies švente. Tą dieną 
Maldos Apaštalavimo Sąjun
ga baigs minėti savo šimt
metinį gyvavimo jubiliejų. 
Visi promotoriai, dešimtinin
kai ir nariai privalėtų jau 
dabar susirūpinti ta švente 
ir jubiliejaus užbaigimą kuo 
iškilmingiausiai minėti. Ka
dangi dar ne visi žmonės yra 
prisirašę prie Apaštalavimo 
Sąjungos, tai promotoriai ir 
dešimtininkai dar negali il- 
ilsėtis. Atminkite, jog Šv. Tė
vas nori, kad visi katalikai 
būtų Maldos Apaštalavimo 
nariai!

Visų promotorių ir dešim
tininkų, o net ir visų narių 
didžiausias rūpestis dabar 
turėtų būti gauti kuo dau
giausia narių iki tos šventės! 
Todėl į darbą ieškoti naujų 
narių! M. M.

KARO BONŲ PLATINIMO PROGRAMA 
TIMES SQUARE CENTRE

Šį šeštadienį, birželio 2 d., 
6 vai. vak. New Yorko Times 
Square centre įvyks didžiulė 
karo bonų platinimo progra
ma, kurią ruošia Karo Bonti 
Lietuvių Komitetas.

Times Square apylinkėje 
vakarais susirenka tūkstan
čiai žmonių. Dabar šeštadie
niais būna įvairių tautybių 
komitetų programos. Lietu
vių programa susidarys iš 
lietuviškų dainų ir šokių.

Minėtas choras susideda iš 
40 balsų, jaunų mergaičių ir 
vaikinų, Apreiškimo parapi
jos narių. Jau ilgokas laikas, 
kai visi atsidėjusiai mokosi. 
Jų dainuojamų dainų melodi
jos klausytojui teikia didelio 
malonumo ir pasitenkinimo. 
Koncertas bus duodamas iš 
lietuviškų ir angliškų dainų. 
Atsilankiusieji turės progą 
praleisti įdomų muzikalį va
karą.

Programos metu solistėms 
pianu akompanuos Jonas 
Skarulis. Po koncertinės pro
gramos bus lietuviški ir ame
rikoniški šokiai.

Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti šiame 
dainos vakare. Rezervuokite 
vietas iš anksto per CYA ats
tovus arba per CYA choro 
skyriaus narius. (Plačiau 
apie koncertą ■— sekančiam 
„Amerikos” numery).

PILIEČIŲ KLUBUI

Brooklyno L. Piliečių klu
bo svarbus susirinkimas bus 
šį penktadienį, birželio 1 d., 
7:30 vai. vak.

Bus renkama dalis valdy
bos. Klubo nariai turėtų da
lyvauti šiame susirinkime.

ATLETŲ KLUBUI

Liet. Atletų Klubo susirin
kimas bus šį penktadienį bir- 

I želio 1 d. savo patalpose, 168 
Marcy Ave., Brooklyne.

Nariai kviečiami dalyvauti 
ir atsivesti naujų narių.

Maspetho Žinios
Pavasario žiedai

Geg. 27 d., 24 d. parapijos 
vaikučiai priėmė pirma šv. 
Komuniją. Kun. J. Kartavi
čius su procesija pasitiko prie 
bažnyčios durų, po to atlaikė 
mišias, pasakė pritaikintą 
pamokslą. Buvo tai gražus 
momentas, kuris tik kartą 
įvyksta žmogaus gyvenime, 
gražiausiai žydinčios jaunys
tės pačioje pradžioje.

Sesutės pranciškietės turė
jo pridėti daug rūpesčio. 
Žmonių buvo pilna bažnyčia.

Visi gėrėjosi tokiom gra
žiom iškilmėm.

LietuviŲt Radijo Draugijos Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

7:30
KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWBL 1600 kc.

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

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

J. P. GINKUS VIOLETA PRANOKUS
495 Grand St. AD' SAVITAS Muzikos Vedėja
^V. 7-7142 ' rr!Ulcširn,! »’rektorius EVerffreen 8.3C26

CYA KONCERTAS

Sekmadienį, birželio 17 d., 
7 vai. vakare, Katalikų Jau
nimo Organizacija (CYA) 
rengia įdomų koncertą ir šo
kius. Įvyks Apreiškimo pa
rapijos salėj. Minėtos orga
nizacijos šis yra pirmas toks 
parengimas, būtent — kon
certas ir šokiai.

Koncertinės dalies progra
mos sumanytoja ponia Aldo
na Liutkiute-Wytenus yra 
gerai žinoma muzikos srity. 
Ponia A. Wytenus mums vi
siems gerai yra žinoma. Ji 
dalyvavo „Lietuvių Dainos” 
ansambly, kuris prisidėjo at
kreipti visuomenės dėmesį į 
lietuvių gabumą muzikos sri
ty. Minėtas ansamblis daly- 
vo lenktynėse su kitataučių 
chorais ir laimėjo pirmą vie
tą. Mes girdėjom p-nią Wy
tenus dainuojant per radijo 
programas, koncertuose ir 
bankietuose.

Turime progą dar kartą ją 
išgirsti kaipo solistę ir pama
tyti kaip CYA choro vedėją. 
Ji prisidėjo suorganizavime 
šio choro ir energingai moko. 
Dėka jos pastangų šis kon
certas įvyks.

Atsiprašau
Praeitos savaitės numery

je Moterų Sąjungos jubilieji
nės vakarienės padėkoje bu
vo praleista per klaidą padė
kos žodis vaidintojoms M. 
Tamošauskienei ir M. Norke- 
vičienei, kurios daugiausia 
publiką žavėjo gražiu savo 
pasirodymu scenoje. Nuošir
dus joms ačiū. O. P.

KRIAUČIAMS ŽINOTINA

Mūsų kriaušiams „Laisvės” 
demagogai, nuolatos meluo
ja, sakydami, kad sovietai iš
laisvino Lietuvą... Spręskite 
iš šio fakto:

Kiekviename Lietuvos ap
skrities miestely 1940 m. kai 
tiktai įsiveržė sovietų tankai, 
pirmiausia apsistodavo ties 
Lietuvos Banko namais. Iš 
tanko išlipęs karininkas už
imdavo banką, įsakydavo di
rektoriui neleisti išnešti jo
kių vertingų daiktų, o pats iš 
jo neišeidavo, kol atvykdavo 
kiti sovietų valdininkai.

Visa tai atrodo gal juokin
ga, bet tai buvo didžiausia 
lietuvių nelaimė. Lietuvos gy
ventojai per dvidešimt metų 
taupė, dėjo skatiką prie ska-

Lietuviškus šokius šoks 
pasižymėjusi Philadelphijos 
SLA jaunuolių kuopos šokė
jų grupė, kuriai vadovauja 
Lilian Antanavičienė. Dai
nuos V. Tamkiūtė-Pranskie- 
nė, Al. Vasiliauskas ir kiti.

Bonų Komitetas kviečia vi
sus lietuvius gausiai atsilan
kyti. Kviečia ne tik birželio 
2 d. ateiti į Times Square 
programos pamatyti, bet ir 
bonų nusipirkti.

Elizabeth, N. J.
Gegužės mėn. 20 dieną tu

rėjome gražias iškilmes šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Naujai įšvęstas kunigas Do
mininkas Pocius atlaikė iš
kilmingas mišias; asistoje 
kun. J. Starkaus ir subdija- 
kono A. Kasparo, davė vi
siems žmonėms savo pirmąjį 
palaiminimą.

Tą pat dieną 3 vai. Sodalie- 
tės turėjo Marijos stovy los 
vainikavimo apeigas. Po gra
žios procesijos, prie šventų 
giesmių, Gegužės karalienė 
Helen Yocius uždėjo pašven
tintą vainiką ant stovylos. 
Pamaldoms vadovavo ir pa
sveikino kun. D. Pocius.

Tą pat dieną 4:30 vai. kun. 
D. Pocius surišo moterystės 
ryšiais savo- brolį Vincentą 
su mūsų soliste Johanna Pau
lauskaitė.

Dr. John Wahi k
161 No. 6th Street

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

Brooklyno Lietuviai Gydytojai^

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų i'ifp
6 — 8 vakare- ĮĮM[ 

Šventadieniais susitarus V

Tel. EVergreen 7 - 6868.jp
VALANDOS: 4

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA

LIKŲ VISUOMENINIO IR 

KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENI

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

MASKVA TEISIA
Washingtono diplomai 

niuose sluoksniuose kalbam 
kad šiomis dienomis Mas 
voje bus teisiami 16 lėni 
demokratinių vadų, kurie r 
sų buvo sulaikyti vykstam 
pasitarimą su Liublino v 
riausybe, Lenkijoje.

Dėl šių šešiolikos lenkų v 
rų kilo nesusipratimų ta 
alijantų ir rusų. Amerikos 
Anglijos užsienių reikalų r 

. nisteriai pareikalavo Mas 
vos pasiaiškinimo, kodėl 

Į lenkai buvo rusų sulaikj 
'L Pnaoi novolnnioi aičlrinn L

.mėgsta 

.^pa
stoviai

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkt-J[irOS 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš’ 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKTT

Juozas Ginkus \ A ' > u pdl 
495 Grand Street, Brooklyn, N<

Gegužės 24 d. mirė Evelyn Šalpos Fondo valdybom partijos Rusai pavėluotai aiskmo, k 
Pa- savo susirinkimus ir ; kaip ir jie užfrontėje per radiją t 
dos šį svarbų ateities darbjįreto- k?■ pavojingus raudonajai.

Bluvas, 19 m. amžiaus, 1 
laidota geg. 28 d. Pamaldos 
buvo 9 vai. ryte. Mišias lai
kė kun. Gilbertas, asistavo 
kun. Arnold ir kun. Edmund 
iš šv. Pranciškaus Seminari
jos. Taip pat patarnavo sub- 
dijakonas Vincas Svirnelis. 
Palaidota iš šv. Mykolo par. 
bažnyčios.

Geg. 30 d. mūsų parapijos 
vaikučiai 9 vai. mišių metu 
priėmė Pirmą Šv. Komuniją. 
Mišias laikė pats klebonas.

Birželio 10 d., mūsų para
pijos darže Lietuvos Vyčių 
N. Y. ir N. J. apskritis ren
gia pikniką. Laukiama daug 
svečių ir iš New Yorko apy
linkės.

Gegužės m. mūsų bažny
čioje buvo palaiminti pri
imant moterystės sakramen
tą : Charles Grigai su Eleono
ra Vosseler, Edwardas Kize- 
levičius su Euphemra Rice, 
William A. Pocius su Johan
na A. Paulauskaite. Tam pat 
mėnesyje buvo pakrikštyti: 
Emile Walter Churchak; Mi
chael Witkus, Euphemia M. 
Rice, Elaine Grace Grigai, 
Martin Charles Grigai, Yoet- 
te Antonia Oškutis, William | skyriaus vakaras. Dalyvavo 
Louis Forster, Richard Wil
liam Lee. Palaidoti iš šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčios po baž
nytinių apeigų — Petronėlė 
Petravičienė ir Amelija Ur
bonienė.

Birželio 12 d. mūsų mieste 
bus rinkimai miesto valdinin
kų. Rinkimams vietą miesto 
vadovybė pirmą kartą pasi
rinko mūsų parapijos salę.

Paterson, N. J.
Gegužės 20 d. par. salėje į- 

vyko R. Kryžiaus lietuvių

gražus būrys žmonių.

Šalpos skyrius sureng^oriai pranešimus ir žini 
kalbas. tvardės, kuriomis priešas galėjo

____ 'Lplėj. sinaudoti. To pasiaiškini 
bazaras įpedo ^antai nePriėmė, kaip 

. Baigsis ^.[patenkinančio. Sovietai
Parapijos 1 

labai gražiai. Baigsis fįrasų— ■ 
tadienį su dideliais li.^Lie-1 
mais. <ytos pir-

- - - - - - - - - - .įduoto- 
šv. Jurgio parapijoįnjtikras 

riste K. Pakeltytė iš^jĮama- 
Pradžioje birželio ištelįvijos 
ra choro solistė darbi-įOmu- 
Florence šulinskaitė. 
tina abiem ir po vestu*- 
lyvauti parapijos choi 

Iš ligoninės sugr.’ 
choro gerai solistei A;;. U 
vilaitei linkime sustipk 
vėl stoti į muzikos ir 
darbą._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • atstovų 

įi Rinki-
PARDUODAM n visu

a

tarę suimtuosius teisti.
Suimtieji taip pat kalti 

mi už palaikymą slaptų s 
tykių su užsieniu.

RUSAI RUOŠĖSI
KomunistŲ Parti

Vėl Verčiasi...

Amerikos komunistai, 
rie vienu tarpu neva mėi 
bendradarbiauti su kiti 
politinėmis grupėmis, da 
nustojus siųsti Ru 
„Lend-lease” medžiagą iiGeri, pigūs, patogiu ^na-iease meoziagą i 

mai. Gerose vietose. bn^ btokią pagalbą, st 
navimas teisingas. Y > pareiškė, kad padare k]

Andrmidžia viską 1/1'F‘ bendradarbiaudami su
> nrešo. Andraudžiu -T I

Bayonne, N. J.
Gegužės 20 d. pakrikštyta 

Judita Bernotas, duktė Albi
no ir Onos Grigaliūnaitės.

Taip pat pakrikštyta geg. 
20 d., Petras Juozas Nenor
ta, sūnus Petro ir Adelės Bo- 
risonik.

Gegužės 23 d., mirė Pranas 
Maceika, palaidotas gegužės 
28 d. iš šv. Mykolo bažny
čios. Mišios buvo 10 vai. ry
te, kurias atnašavo pats kle
bonas. Velionis paliko žmo
ną ir 7 vaikus.

tiko, kad galėtų savo ūkį ant 
kojų pastatyti , o čia įsiver
žėliai už dviejų dienų viską 
išvalė. Dvidešimt metų san
taupos nuėjo niekais.

Kai bankai buvo išplėšti, 
kainos pradėjo kilti žaibo 
greitumu. Aukšti sovietų val
dininkai ištuštino bankus, o 
paprasti kareiviai ir jaunes
ni karininkėliai išplėšė krau
tuves.

Ankščiaus Lietuvos krau
tuvių lentynos nuo prekių 
lūždavo, o kai 1940 m. įsiver
žė „išlaisvintojai”, tai išlais
vino lentynas nuo nepapras
to darbo, joms daugiau nerei
kėjo ant savo nugaros prekių 
laikyti. Lietuviškų krautuvių 
lentynos tiktai dulkes savo 
kostumeriams rodė...

Nukentėjo ne tiktai turtin
gesnieji Lietuvos sluoksniai, 
bet dar stipresnis smūgis bu
vo suduotas darbininkams. 
Bimbos-Mizaros visa tai ži
no, jiems nebuvo jokia pas
laptimi, kad pagrobti Lietu
vos pinigai niekuomet nesu
grįš į Lietuvą, o jie vis dėl 
to pasakoja, kad raudonoji 
kariuomenė atėjusi Lietuvą 
išlaisvinti... Z—kas.

Kapt. Edwardas Stanulis, 
kuris buvo vokiečių nelaisvė
je apie 5 mėnesius, parvyko 
namo pasisvečiuoti pas savo 
žmoną, tėvelius ir seserį.

Parapijos tarnybos vėlia
voje matosi 112 mėlynų 
žvaigždžių ir viena auksinė.

Suma šį sekmadienį prasi
dės anksčiau, 10:10. šv. Mi
šios bus su procesija. Tai Die
vo Kūno šventės iškilmės. 
Paskutinės mišios bus 11:50.

Parapijos piknikas įvyks
ta birželio 10 d. Parmelis pa- 
viliono, 5th Avė. arti River 
St., Patersone, 
su taxais. Gros 
dijo orkestras.

J.

Įžanga 45 c. 
Pavydžio ra-

Jokubavičius

Bridgeport, Conn
Geg. 26 d. parapijos baza- 

re atsilankė J. Valaitis, 
BALF rūbų vajaus vedėjas 
ir su vietiniais veikėjais pa
sitarė dėl tolimesnio rūbų ir 
maisto rinkimo. Tarybos ir

ko prašo. Apdraudžiu - 
rinu) ir žmones. i ' a

Kreipkitės: ŽS.a.

Joseph Vastuff
1 sauane-

Real Estate Insuraa-Jt politi- 
496 Grand St., Brooklyn^kad

Tel. EVergreen 7-161. ’Aini- 
■- ■■■amoraiis 

i troniikos
Clement Voketaflma k

Advokatas jisirin- 
ilŠ Chur- 

47-40 — 74f h Sirtakį, 
itadradar- 

Jackson Heights,

NEwtown 9 - 59721... site šiame 
J— —^atsargiai,
p- —Rusijos

čihi to
Saugok Savo AįJ’““
m si • ss ;WildamaTeikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūrėjiij™' 
AKINIAI prieinamiausi1^^' 
kainomis pagal jų rūšiai ,®evi' 

5 Švedijos 
81 (staiga Įsteigta prieš 40

Stenger & Stenį^į 
OPTOMETRISTAS — OPTlP- Stall- 

-Maskvos 894-398 Broadway, Brooklyn, j .
-

ti prie savo senos Mai 
Lenino nurodytos dokti 
- klasių kovos.

Į komunistų klasių k 
politiką įeina ir kova 
visas valdžias ir vyriaus; 
kurios nėra komunistiš

APONAI GRAS
Japonų radijas pasl 

tad netrukus Japonai 
jarduos Amerikos mi 
Pacifiko pakraščiuose, 
grasinime japonai sako 
jie iš Japonijos paleis d 
bę stratosferinių diriž 
kuriuos vairuos savai 
lakūnai. Tie dirižabliai 
kę Ameriką numes da

pranešimai tik nuodij 
linkimą.

Kai Maskva elgiasi 
rankiškai ir uzurpatoi 
kai net Jaltos susitariu 
silaiko, tai dėl to, va< 
neverta jaudintis ir j 
tiesos žodį...

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

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

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

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

S
S9

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu slėnu Iš
lyginimą, plasterlavimą, šaligat- 
viu cementavlmų Ir Irt. darbus. $

298 MAUJER ST„ 
BROOKLYN 6, N. Y.

dI

Daugiau ir daugiau į 
ma Amerikos karių 1 
kuriuose minimi dažu 
tikimai su lietuviais t 
niais. Tie laiškai rod 
Lietuvos žmonių Voki 
yra įvairiose dalyse — 
karuose, ir rytuose, ir 
ir pietuose.

Nemažai jų buvo ir 
' e dalyje, kurią užėmi 
a. Iš ten negauname 

nančių žinių. Yra tiki 
nešimų, kad į rusų 
patekę lietuviai tuojai 
mis, be jokio sustojii 
tuvoje, išgabenti Rus 
lumosna.

Arti rusų okupacij 
. esą lietuviai tremtin 
. dideliame pavojuje. 1

LIETUVIŠKA * skel- ■

' ALUDE
KASDIEN ^ĖEuro-

Patogi Vieta Užejlmi^ hrtu 
Su MOTERIMS Storėjo

DIDELIS PASIKINKlMAL^tyti 
visokiu gėrimu ^psšian-

JUOZAS ZElDAl^fc 
41J Grand Street* <

' Broofcly, N.
. sa, — pavojų.

HAvemeyer 8 - 0259 Okupacijos teritorija ’ 
RALPH K R UC-^W būti plečiama 

- 100 mylių į vakarus.FOTOGRAFAVO ku suprasti, kokia ba 
,p> net vių tremtinių dali 
J?® res-didžiausiame skurdi 

—”Se- ū 
I“ tokie jus.

65 - 23 GRAND A 
Maspeth, N. Y

100 mylių į vakarus,

dar prieš akis Sibii 
jus.

6868.jp
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