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ryčiai — pietūs — vakariene, c* pradedamas antra- 
KRYMAS gamintas namie iš geriausioseę lietuviams, nuken- 
slx bravorų. Parengimams priimami užskj^j nuo karo.

Juozas GintusLlbėtum ir gražiau‘ 
r.mna strapt ,žiais> ne tada nepa"

ii asmeniškai negalite 
uti seime, tai malonė- 
pildyti „Proxy”, kitam 
Iraugui, įgaliodami jį 
ti už tamstos Šerus.

P. J. Šlapikas, pirm.

-------- ! svarbus: juk savo 
gausiai pįseseris reikia pri-

Kas Bus Trečias?
Washingtonas. — Pagal

Gen. Eisenhower New YorkeJ-

lankym^jgtų pamiršti, kaip 
buvo talpoj Kristus pasmer- 

kurie nepridengė 
Inepapenėjo alkstan-

Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komitetas
Iš kaires į dešinę stovi: Mikas Vaidyla, ALT iždinin

kas; Leonardas Šimutis, ALT pirmininkas ir Dr. P. Gri
gaitis, Amerikos Lietuvų Tarybos sekretorius.

Jurgio Parapija
>terų susirinkimas
Jurgio parapijos Mo- 
ą jungos 35-toji kuopa 

sekmadienį turėjo 
kimą.
tininkė aiškino, kac 
narėms daugiau skai- 
įmeriką”. Kurios nėra 
:raščio skaitytojos, tu- 
užsisakyti. Ta proga 

moterys pasiėmė pla- 
.imėjimų knygelių. Tai 
selienė, Gudzinskienė, 
uvienė, O. Rugenienė, 
.škuvienė, M. Andri- 
mė. Kitos sąjungietės 
Įėjo užsirašyti „Ame- 
Apie pasisekimą šiam 
vėliau pranešime, 
lugenienė dėkojo na- 
kad ją lankė ligoje ir

B^^Mitykit šalpos Fondo 
rasZQai®Įmą įr savo širdin 
aaus. įU0S gražius žo-

Velionis uriuos viena senelė 
Nicholas kažytei mergaitei per

Buvo piję rinkliavą: „Aš ti- 
d. iš Apia šis muftas sušildys 
bažnyčiosjžytęs rankutes, kaip 
pines, nano, kada aš dar

Velioaispkia pat mažutė mer- 
lę, duktaįj'egul tave, mergaite, 
ną ir Mltaimina”.

Laidotoj darbe nė vienas ne- 
grab. Štilis, neištiesęs gelbs- 

—ankos — anai mažy- 
Daugiau Kmkaitei, tūkstančiams 
Greičiau mūsų brolių

--------- --- • __
PARK ir lietuvių santykiai 

į karą buvo artimi
Geri, įę

Gerose nfien švedai gyvena 
teisingas, jjg, 0 lietuviai — 

ApdrauE'jios okupacijos pri
prašo. Apte- svetur išbalškyti. 
žmones. būrelis atsidūręs ir

Kreipkite. Dabar švedai į mū- 
Tgsgnįtiečius žiūri kaip į 
J * tus, ar net blogiau. 
Realams ir kitiems Balti- 

496 Grandinėms uždrausta gy- 
flįitockholme. švedai į 

_____ . atbėgėlių stovyklas 
-^akytis rusų slaptajai

LIETUVOJE VEIKIA POŽEMIS - - - -  • - - - -
Amerikos Lietuviui Tarybos Pranešimas

Hill 4-9561

itional Alcala
Industries

and promotion in greater 
MetropoUtan area
309-11 Fifth Ave.

New York 1G, N. Y.

Įsų namo stogas prakiu- 
kia pataisymo, mes esa- 
riruošę patarnauti. Joks 
nėra per mažas. Mes pa- 
ekame darbą, turime mo- 

įrankius. Mūsų darbi- 
yra patyrę mechanikai. 

? patys nori taisyti sto- 
es gaminame ALCALA 
1OOF COATING. Tam 
i šildymo. Jūs patys už- 
. Apsaugos nuo vandens, 
>ai pastovus.
ite: MUrray Hill 4-9561 
išykite: Mr. Kriaucunas,
5 Ave., New York 16, 
ork.

Geiufi' jau gėda, kad per 
(V$ą ankietą 20 procen- 
..rlaustų švedų pasisa- 

Baltijos atbėgėlius 
.. .. šduoti rusams.

^'■’**ii gyvena gerai ir tur- 
Jacksosf33^0 prabangoj, dide- 

ilis ne tik neužjaučia 
NE# Lozorių, bet juos vi- 

_____nori pražudyti.
~—=^ti giriasi esą demo- 

bet 20 procentų už- 
n Įijų, nė akies nemirk- 
u3ll^atsakė, kad nelaimin- 

tuvius, latvius ir es- 
TeikiaiDSi kia išmesti kiečiausiai 
patikrinimu diktatūrai.
AKINIAI Ji sakė mūsų tėvai: so- 
kainomis^ano neužjaučia. A anie 

j pasielgė dar biau- 
S1

New York (LAIC). —Pe
reitą savaitę New Yorke 
įvyko antras šiais metais vi
suotinis ALT suvažiavimas. 
Dalyvavo visi ALT nariai.

Nutarta ir vėl kreiptis į 
lietuviškąją visuomenę, pri
menant valandos rimtumą ir 
karo rėmimo akcijos tobuli
nimą. ALT Vykdomasis Ko
mitetas buvo įgaliotas imtis 
konkrečių priemonių skatini
mui 7-sios Karo Paskolos pa
sisekimo, Raudonajam Kry
žiui paremti ir kraujo plaz
mai rinkti.

Dėmesio centre buvo Lie
tuvos žmonių tebevedama 
kova už laisvę ir laisvajame 
pasaulyje atsidūrusių trem
tinių likimas.

Iš visos eilės pranešimų, 
suvažiavimas patyrė, kad, 
antros sovietinės okupacijos 
žiaurumo nepaisant, Lietu
vos požemis ir toliau tęsia 
kovą už Lietuvos laisvę. Gal 
jų taktika pasikeitė, gi pa
grindinis tikslas liko tas 
pats: laisva, nepriklausoma 
ir demokratinė Lietuva. Su 
ypatingu susidomėjimu buvo 
išklausyti raštu raportai į 
laisvąjį pasaulį iš Lietuvos 
požemio atvykusių įgalioti
nių.

Apie tremtinių padėtį Eu
ropoje išsamų pranešimą pa
darė BALF pirmininkas, 
kun. Dr. J. B. Končius. Iš jo 
suvažiavimas patyrė, kas 
jau padaryta, kaip reikalai 
dabar stovi, ir kas numato
ma daryti.

nties metu garantija.

įai — Apdrauda
i norite pirkti ar parduo- 
us, arba kai reikalinga 
la (insurance), malonė- 
■eiptis žemiau pažymėtu 
i, kur Jums maloniai ir 
atarnaus—

P. MACHULIS
ESTATE & INSURANCE 

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

el. Virginia 7-1896

; 2-1454

3JRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTRAKTORIAI

ra mūriniu namu sienų B- 
mą, plasteriavima, šaligat- 
smentavimą ir Irt. darbus.

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

Stengi aitant
OPTO)^mU®’ _

©
dabartinius 

atsiunčiamus 
kų — Lietuvos, atrody- 

S94-JS8B**! mūsų tėvynėj moks-
pridygo, kaip šungry- 
lietaus.

.rfkių pavadinimų tuose 
Simuose nė negirdėsi, 
i lik žymus, pasižymėjęs, 
/m, aukštai iškilęs moks-

1 rifelį tų jaunesnių gar
binių, nepaprastų, švie- 

Patoji ^palyginamų mokslavy- 
gonme patys pažinoję. Ta- 

jjjpgfUgelis jų nieko ypatin- 
0flouvo moksluose pasie

kiu svarbesnių veikalų 
JllO^'o parašę, o kitas ir nie- 
AiJ (^spausdinęs. Ne vėliau, 
’ iimetais, jie jokios pa- 

*'’*’s nepadarė, išskyrus 
==^ad mokėjo prisiplakti, 
==sb; prisiplakėliai kaip tik 

HA^iami, lyg mėšlas ant ša-

-į|Įmu, kad kai kurie jų 
pVuiiversiteto nebuvo bai- 

gg.žJdabar, matai, patys bu-

vo pastatyti universitetų 
profesoriais, ir dar kokiais!

Tikra teisybė, kad tuščios 
statinės garsiausiai bilda.

__ • __
Dar ne taip seniai, žmonių 

atminime, vienas čionykščių 
Maskvos tarnų parašė kny
gą apie Lietuvos kunigaikštį 
Vytautą Didįjį.

Kaip visų tikrų lietuvių, 
taip ir mūsų garsiųjų kuni-
gaikščių anas vyras nekentė. 
Todėl, jis ir knygai davė at
virkščią pavadinimą — Vy
tautas Mažasis.

Jis, tas rašeiva, išdergė 
Vytautą Didįjį, visokiais 
vardais jį išplūdo ir su dum
blais sumaišė.

Bet štai neseniai atėjo ži
nia, kad Rusijoje išleista ru
sų kalba knyga apie Lietuvos 
žymiuosius vyrus. Ten pagi
riamas ir Vytautas Didysis, 
ir istorikas Daukantas, ir ki
ti mūsų praeities šulai.

Kažin kokią marksistinę 
ašutinę ant savo nusidėjusio 
kūno užsivilks Vytauto Ma
žojo autorius ir į kokį raudo
nąjį vienuolyną užsidarys at
gailai, prikandęs savo nedo
rą liežuvį, tokių erezijų anuo
met pritauškusį...

Skaitmenimis bei faktais 
pasirėmęs BALF pirminin
kas kiek ilgiau sustojo ties 
specifine tremtinių padėtimi 
kiekvename Europos krašte. 
Ta padėtis anaiptol nėra vie
noda. BALF veiklą pavyko 
tiek išplėsti, kad šiandien 
tremtinių ir atbėgėlių padė
tis Europoje yra kaip ir sta
bilizuota.

Nuo šio momento didžiau
sias BALF dėmesys bus krei
piamas į šiapus Elbės upės 
atsidūrusius tremtinius (a- 
merikiečių ir anglų okupuo
toje Vokietijoje), kur jų pri
sirinko arti 350,000, ir į ki
tuose kraštuose esančių 
tremtinių padėties pagerini
mą.

Tremtinių juridiniai-infor- 
macijinių reikalų užtikrini
mui suvažiavimas nutarė 
steigti „Sočiai Service Bu
reau”, kuris dirbs specialios 
komisijos priežiūroje. Orga
nizavimosi darbą baigus, ko
misija išleis atskirą praneši
mą.

Apie ALT delegacijos dar
bus San Francisco konferen
cijoje išsamius pranešimus 
padarė adv. V. F. Laukaitis 
ir V. T. Kvetkus. Delegacijos 
darbui gelbėjo Informacijos 
Centras, ties kurio veikla ir
gi kiek ilgiau apsistota.

Prasiplėtusių uždavinių 
akivaizdoje, nutarta kiek pa
didinti LAIC aparato perso
nalą. Ateityje LAIC apara
tas apims du skyrius: vienas 
jų tęs darbą Amerikos vi
suomenės tarpe, kaip ir ligi 
šiol; kitas rūpinsis siekti 
Amerikos lietuvių sluogs- 
nius. Prie pastarojo numato
ma priskirti ir Social Service 
Bureau.

ALT suvažiavimas nutarė: 
Amerikos Lietuvių Taryba 
susikūrė kaipo įvykdytos 
vienybės padaras, ir visuo
met buvo ir yra pasiryžusi 
priimti bendram darbui sa
vo įstatų ir tikslų prasmėje 
visas iki šiol už ALT ribų

dabartinę santvarką, mirus 
Amerikos prezidentui, jo vie
tą užima viceprezidentas, o 
jei pastarasis mirtų, būda
mas Baltuosiuos Rūmuos, 
tai nauju prezidentu taptų 
Valstybės Sekretorius. Tuo 
būdu jisai yra trečias asmuo 
šalies vyriausybės hierarchi
joje.

Šiuo metu Valstybės Se
kretorius yra Stettinius. Jei 
kas nors negero atsitiktų 
Trumanui, tai pagal dabarti
nę tvarką naujas Amerikos 
prezidentas būtų Stettinius.

Prezidentas Trumanas an
tradienį paprašė Kongresą, 
kad šisai taip patvarkytų, 
jog vietoj Valstybės Sekre
toriaus trečiuoju asmeniu 
vyriausybės hierarchijoje 
būtų Kongreso spykeris. 
Šias pareigos dabar eina 
Rayburn.

Anglija Rūpinasi 
Pabėgėliais

London (LAIC) — Mūsų 
Londono korespondentas 
praneša, kad balandžio mė
nesyje ten susikūrė „Comit- 
tee for Displaced Baltic Per
sons”.

Danijoje atsirado stambes
nis lietuvių, latvių ir estų at
bėgėlių kiekis.

New York (LAIC) — Ge
gužės-birželio „Lithuanian 
Bulletin” laidoje bus įdėtas 
specialus Lietuvos požemio 
(VLIK) pranešimas apie 
Lietuvių Tautos herojišką 
kovą per penkerius okupaci
jos metus.

Japonai skundžiasi per ra
diją, kad jų imperatorius Hi
rohito negali dienos metu ar
kliu pajodinėti — pavojinga.

stovinčias organizacijas.
Paskutiniam darbotvarkės 

punkte buvo svarstomas Po
litinės Komisijos organizavi
mas vietose, finansinė akci
ja ir visuotinojo Amerikos 
Lietuvių Kongreso sušauki
mas.

Politinės komisijos reika
lais referavo jos pirminin
kas, adv. V. F. Laukaitis, fi
nansinės akcijos — ALT iž
dininkas M. Vaidyla. Abiem 
temomis bus paskelbta at
skiri pranešimai.

Kongreso sušaukimo mo
mentą pavesta nustatyti 
ALT Vykdomajam Komite
tui. Šiuo metu kelionių su
varžymai neleidžia suva
žiavimų šaukti, bet nusista
tyta jau iš anksto šiam žy
giui ruoštis.

Nauja Vyriausybė 
Italijoje

Roma. — Italijoj naują 
vyriausybę sudarė buvęs po
žemio kovotojų vadas Parri. 
Be ministerio pirmininko pa
reigų, jis yra ir vidaus re- 
kalų ministeris.

Užsienių reikalų ministe
ris pasiliko tas pat — Gas- 
peri. Komunistų vadas Tog
liatti yra teisingumo minis
teris, o socialistas Nenni su 
liberalu Brozio — viceprem
jerai.

Socialistai nauja vyriausy
be yra nepatenkinti ir iš pir
mos dienos ją užsipuolė.

Prezidentas Truman 
Prie Pacifiko

Olimpija. — Prezid. Tru
man antradienį atskrido į 
Washingtono valstiją, kur 
tris dienas jisai viešėjo pas 
gubernatorių Wallgreną.

Iš čionai prezidentas vyks
ta į San Francisco, kur jisai 
savaitės gale pasakys kalbą 
konferencijai.

Nemanoma, kad pati kon
ferencija ligi to laiko spėtų 
baigti savo darbus. Bet ji 
yra priartėjusi visai prie ga
lo.

Prezidentas, į krašto sosti
nę grįžęs, birželio 25 dieną 
priims New Yorko guberna
torių Thomas Dewey.

New Yorkas. — Didžiau
sias Amerikos miestas an
tradienį sutiko ir pasveikino 
Vokietijos nugalėtoją.

Gen. Eisenhower pirma
dienį atskrido į krašto sosti
nę, ten buvo su džiūgavimu 
sutiktas, priimtas prezidento 
ir pristatytas Kongresui, 
kur pasakė reikšmingą kal
bą.

Antradienį atėjo New Yor- 
kui eilė pasveikinti nugalė
toją. Savo istorijoje šis mies
tas dar nebuvo matęs tokio 
įspūdingo sutikimo ir priė
mimo bet kuriam įžymiam 
šalies vyrui. Atmenantieji 
ano karo pabaigą ir matę 
šias iškilmes pasakoja, kad 
generolo Pershingo sutiktu
vės negali lygintis su dabar
tinėmis.

Apskaičiuojama, kad pen
ki milijonai su viršum me
tropolio gyventojų matė gen. 
Eisenhowerį miesto gatvėse 
ar prie rotušės.

Kur tik pasirodė, visur bu
vo jis sutiktas su nepapras
tu džiūgavimu ir entuziazmu. 
Visi jautė, kad gen. Eisen- 
howeris yra paprastas ir šil
tos širdies žmogus, — kaip 
tik vienas iš tų, kurie pa
traukia amerikiečių jaus
mus. Jauni, seni, turtingi ir 
vargšai, — visi išsipylė į tas 
New Yorko gatves, kur pra-

važiavo gen. Eisenhower — 
vyras, kuris sutriuškino Hit
lerį ir užkirto kelią nacių 
gaujoms įsiviešpatauti pa
saulyje.

Iš viso gen. Eisenhower 
pervažiavo 35 mylias miesto 
gatvėmis. Aukštas, saule nu
degęs, besišypsąs generolas 
visų širdis patraukė. „Tegul 
Dievas jį laimina”, šnabždė
jo ne vieno žiūrovo lūpos, kai 
jo automobilis riedėjo pro ša
lį. Centraliniam Parke apie 
pusė milijono vaikučių mojo 
generolui „Ike” rankutėmis. 
Gatvėse žmonių šauksmas 
virto ištisa simfonija. Tar
pais moterys prasibraudavo 
pro policiją ir bėgdavo prie 
jo automobilio — paspausti 
pergalėtojo rankos. Prie ro
tušės jam buvo įteiktas ran
kų darbo medalis ir jis pats 
pakeltas New Yorko miesto 
garbės piliečiu.

Taip Vokietijos nugalėto
jas buvo sveikinamas, vaiši
namas ir linksminamas ligi 
vėlios nakties. Su juo buvo ir 
jo žmona bei sūnus, taip pat 
karys.

Iš New Yorko trečiadienį 
gen Eisenhower nuvyko į 
West Point, kur jis prieš 30 
metų baigė karinę akademi
ją, o iš ten nuskrido į gim
tąjį Abilenės miestą, Kansas 
valstijoje.

JAPONAI ŽUDOSI OKINAWOJ
RUSINIMO SIMPTOMAI

Washington (LAIC) — 
OWI birželio 12 d. Baltic 
News Bulletin praneša, kad 
Maskvoje tarnybos reikalais 
lankosi draugas Nikolaj 
Aleksandrov, „Latvijos SSR 
vice-prezidentas”.

ŽUVO GENEROLAS BUCKNERIS
---------------------------------------------------------------------------- ■$>

Rusija Ginkluojasi
Washington (LAIC) — 

Pasitvirtino, kad Čekoslova
kijos kariuomenė mobilizuo
jama ligi maksimumo, apmo
koma pagal Raudonosios Ar
mijos modelį ir kad tos ka
riuomenės užduotis bus „ko
voti greta Raudonosios Ar
mijos”.

Kaip žinome, mobilizacija 
vykdoma pilnu tempu ir Lie
tuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
Lenkijoje, Rumunijoje, Bul
garijoje, Jugoslavijoje, ir t.t.

Guamas. — Didžiausia ka
ro auka Okinawos saloj yra 
dešimtosios armijos viršinin
kas ir visų to ruožo kovų va
das gen. Simanas Buckneris.

Jis pirmose fronto linijo
se stebėjo baigiamuosius mū
šius, kai šalimais nukrito ja
ponų sviedinys, kurio šukė 
kirto generolui į galvą. Už 
dešimt minučių jis nuo žaiz
dos mirė, šypsodamasis.

Generolas buvo palaidotas 
kareivių kapinėse, šalia tų, 
kuriems jis vadovavo per vie
nas iš aštriausių šio karo ko-

Guamas. — Okinawos sa
loje japonai suvaryti į pat 
kertę, kur eina paskutinės 
kovos.

Amerikiečių laivai priešo 
pozicijas šaudo iš didžiųjų 
armotų. Mūsų kareiviai ja
ponus naikina šautuvų ugni
mi.

Nenorėdami pasiduoti į 
nelaisvę, kiti japonai patys 
žudosi. Kadangi jie prispęs- 
ti prie paties salos galo, tai 
yra jų tokių, kurie, žudyda-

NORVEGIJOJ YRA 
LIETUVIŲ

Pasiekė žinia, kad Norve
gijoje yra atsidūrę apie 1000 
lietuvių.

Tai daugiausia studentai. 
Vokiečiai juos iš Lietuvos iš
gabeno į Norvegiją darbams, 
daugiausia prie karinių įsti- 
prinimų.

miesi, nuo stačių pakriaušių, 
dviejų šimtų pėdų aukščio, 
šoka žemyn ir užsimuša.

Nepaisant to, amerikie
čiams jau pasiseka suimti 
daugiau gyvų japonų.

Iš visa ko matyti, kad Oki- 
nawoj mūšiai pasiekė pasku
tines valandas.

Tuo tarpu amerikiečių lėk
tuvai be paliovos daužo Ja
ponijos pramonės centrus.

Per ankstesnius puolimus 
toki didmiesčiai kaip Tokijo 
ar Osaka buvo taip sunaikin
ti, kad jau jie nesudaro pir
maeilių taikinių mūsų lakū
nams.

Todėl pradėta atakuoti iš 
oro vidutiniuosius Japonijos 
miestus, kuriuose taip pat 
sutelkta nemaža pramonės. 
Paskutiniu kartu apie 450 di
džiųjų lėktuvų buvo nuskri- 
dę ties trimis tokiais mies
tais ir ant jų numetė apie 
3000 gaisrinių bombų.

MASKVOJE TEISIAMI LENKAI
Rusų globoje jau seniau 

sukurti vokiečių kariški da
liniai plečiami, ir pati Raudo
noji Armija dar nėra demobi
lizuojama.

Kinijoje Japonai 
Traukiasi

Čungkingas. — Kinų ka
riuomenė pasistūmė ligi pen
kiolikos mylių nuo aviacijos 
svarbios bazės Liučave.

Japonai, atrodo, ruošiasi

vų.
Gen. Buckneris buvo 58 

metų amžiaus ir vienas iš ga
biausių Amerikos karių.

Karo pradžioj jis vadova
vo Aleutų kovoms ir iš ten 
išvarė japonus. Perkeltas į 
Pacifiką, jis gavo vieną iš 
sunkiausių paskyrimų, — 
kautis beveik prie pat Japo
nijos durų. Jis mėgdavo sa
kyti savo vyrams: „Aš lin
kiu jums pasivaikščioti po 
Tokijo pelenus”.

Jo vieton paskirtas gen. 
Geigeris.

išsinešdinti iš pakraščių 
miestų Amoy ir Swatavo, 
esančių už 430 mylių nuo Fi
lipinų.

Nuostoliai Belgijoje
Karo metu Belgijoje visai 

sugriauta 56 katalikų bažny
čios, 12 seminarijų ir 35 vie
nuolynai. Apdraskytos 75 
bažnyčios, 4 seminarijos ir 
60 vienuolynų.

Vyriausybes Krize 
Bdgijoje

Paryžius. — Belgijos kara
lius Leopoldas, kuris šiuo 
metu yra Austrijoje, nutarė 
grįžti į savo kraštą.

Kadangi Belgijoje yra jam 
priešingų sluoksnių, tai ka
raliaus nutarimas sukėlė 
triukšmo šalyje, ir atsistaty
dino dabartinė vyriausybė.

New Yorkas. — Rusijos 
sostinėje karinio teismo aki
vaizdoje atsidūrė šešiolika 
lenkų požeminės veiklos žmo
nių su generolu Okulickiu 
priešakyje.

Prieš keletą mėnesių jie 
buvo pasirengę vykti į Mask
vą tartis dėl Lenkijos vy
riausybės praplėtimo pagal 
Jaltos planą, bet buvo suim
ti ir apkaltinti.

Svarbiausi rusų kaltinimai 
jiems yra šie: pirma, kalti
nami už tai, kad darę sabo
tažą prieš Sovietų kariuome
nę ir, antra, jie bandę suda
ryti bloką iš Lenkijos, Vo
kietijos ir Anglijos prieš Ru
siją.

Įdomu, kad jie kaltinami 
tą sabotažą vykdę ne tik 
Lenkijos žemėse, bet ir Lie
tuvoje.

Kaip per visus Maskvos 
garsiuosius teismus, taip ir 
šiuo atveju patrauktieji pri
sipažino esą kalti, išskyrus 
vieną.

Nurodoma, kad šisai teis
mas buvo tyčia patvarkytas 
taip, kad sutaptų su pasita
rimais dėl Lenkijos vyriau
sybės pertvarkymo. Tie pa
sitarimai kaip tik buvo pra
dėti Maskvoje pereitos sa
vaitės gale.

Apie šešiolikos lenkų su
ėmimą pasaulis viešai suži
nojo San Francisco konfe
rencijos pradžioje, kada apie 
tai pranešė Molotovas. Ang
lijos užsienių reikalų minis- 
teris Edenas pareiškė, kad 
suimtieji yra kaip tik toki 
žmonės, su kuriais anglų vy
riausybė tartųsi.

Teismo prokuroras Mask
voje pareiškė nereikalausiąs 
mirties bausmės kaltinamie
siems.

Šiuo teismu Rusija pir
miausia nori visiškai diskre
dituoti Lenkijos vyriausybę 
Londone. Be to, kadangi kal
tinimuose minimas ir Angli
jos vardas, tai atrodo, kad iš 
dalies šis teismas yra įspėji
mas ir Didžiajai Britanijai.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiųnčiama pašto ženklų.

VIENOS SKRIAUDOS SUKAKTIS

Buvęs Italijos užsienių reikalų ministeris Ciano savo 
užrašuose pažymi tokį pasikalbėjimą:

' — Na, Ribbentrop, ko jūs norite? Dancigo ar Korido
riaus? — paklausė Ciano.

Nacių ministeris atsakė:
— Daugiau už tai. Mes norime karo.

•Visas nacių mokslas neišvengiamai vedė prie karo: 
jie norėjo vieni viešpatauti pasaulyje.

Netrukus po paskalbėjimo su Ciano, išdidusis nacių 
užsienių reikalų ministers nuskrido į Maskvą ir ten rug- 
piūčio gale pasirašė garsųjį susitarimą su rusais.

Tas susitarimas buvo degtukas prie Europos parako 
statinės. Tą paraką rengė ir gaisrą kurstė Vokietija, bet 
ugnį padegti ir visą žemės rutulį į kraujo ir ugnies audrą 
įstumti padėjo Rusija.

Abi pusės, tuomet džiūgaudamos savo pasirašytu lai
mėjimu ir iš paskutiniųjų plūsdamos anglus ir kitus „ka
pitalistus”, besipūsdamos gyrėsi: esą, toji sutartis yra 
krauju sucementuota.

Greit iš tikrųjų pasipylė kraujas ir agresijos šėlimas: 
lenkų, graikų, prancūzų kraujas, belgų, lietuvių ir kitų tau
tų kraujas.

Niekas neprikels žuvusių, o jų mirė milijonai. Jie mirė 
todėl, kad Maskva ir Berlynas buvo pasidavę rankas: už
kurti pasaulyje gaisrą.

Toji bičiulystė turėjo ir kitų pasekmių: tautos buvo 
triuškinamos ne tik vokiečių, bet ir rusų.

Šiandien esame liudininkai neregėtos ligšiol neteisy
bės: kai nacių užpultoms tautoms atitaisomos skriaudos ir 
grąžinama laisvė, Kremliaus aukų niekas neužtaria ir ven
gia apie jų laisvę kalbėti.

Štai ko pasiekė šios žemės didžiųjų veidmainystė!
Lietuva buvo lygiai tokios pat agresijos auka, kaip 

Olandija, Graikija ar Norvegija.
Tai gali pamiršti visokį maskvinės propagandos pa

mėgdžiotojai, bet to nepamirš istorija ir lietuvių tauta.
Istorijos lapuose yra pažymėta, kaip Rusija pasirašė 

sutartis, žadėdama gerbti Lietuvos nepriklausomybę.
Istorija gali pakartoti Molotovo tos pat prasmės žo

džius, pasakytus vos keliais mėnesiais prieš Lietuvos už
puolimą 1940 metų birželio 15 dieną. Buvo tai šalta, kruvi
na agresija, žudanti nekaltų tautų laisvę ir kultūrą.

Vargiai rasime šalį, kuri šiame kare būtų tiek nu
kentėjusi ir tiek aukų padėjus dėl laisvės, kaip mūsų tėvų 
brangioji žemė.

Jos vaikus persekiojo ir rusai ir vokiečiai.
Karo audros ir laisvės kovos geriausių sūnų ir dukterų 

gyvybes atėmė, ištrėmiman juos nubloškė ir išsklaidė po 
svetimus kraštus.

Kai kiti grįžta namo, sugniužus nacių tironijai, kodėl 
lietuvis negali grįžti į savo tėvynę, kuri būtų laisva ir ne
priklausoma, kurioje šeimininkas būtų lietuvis, o ne rusas?

Tokie dalykai rodo, kad dar ne visos skriaudos ati
taisytos, kad šioj žemėj dar yra daug neteisybės, daug žmo
nių nekaltai kenčia, ašaras lieja ir laisvės trokšta.

Hitleris manė, kad susiėmęs su Stalinu už rankų, ga
lėsiąs valdyti žemės skritulį.

Matome, kas nūn beliko iš jo grobuoniškų ir kruvinų 
norų.

Bet pasaulio valdymo ir pavergimo mintis nežlugo.
Rusija, įkėlusi koją į Baltijos kraštus ir Balkanus, jau 

pradeda užsiminti apie tolesnį įsistiprinimą Baltijos pa
kraščiu ir apie įsigalėjimą Dardanelių sąsiauryje.

Jai Lietuva su Latvija ir Estija buvo pirmoji papėdė 
naujam šuoliui į Europą ir pasaulį.

Todėl ir kyla klausimas: ar Europa ir kiti žemės plo
tai turi tapti kitos tironijos ir diktatūros auka?

Jei ne, tai Europoj ir visam pasauly turi būti sunaikin
tos naujos tironijos žygiavimas ir grąžinta laisvės ir teisin
gumo gadynė.

Antrosios tironijos pirmoji auka buvo Lietuva. Jai 
turi būti atiteistos visos jos skriaudos ir atstatytas teisin
gumas, kuris tegali būti — laisvė ir nepriklausomybė.

Neseniai buvo paskelbta, kad vienas iš pirmutinių ag
resorių, Vokietija, yra grąžinama į tas sienas, kuriose ji 
buvo 1938 metais, prieš prasidedant plėšimų ir tarptauti
nių žudynių laikotarpiui.

Teisingumas ir visi Dievo ir žmonių įstatymai bei tau
tų sąžinė reikalauja, kad taip būtų pasielgta ir su Rusija: 
ji taip pat turi būti sugrąžinta į sienas, kuriose buvo prieš 
šįjį karą. R.

ir dar kėsinasi daugiau pa
siplėšti svetimų kraštų, aiš
ku, negalėjo su tuo sutikti. 
Nieko negelbėjo nė Hopkins 
su Davies kelionės Europon.

Tad ir buvo pasiūlyta ma
žosioms tautoms toks trijų 
didžiųjų ultimatumas: „Jei 
nepriimsit „veto” tai mes ne
pasirašysime „čarterio”.

Vadinas, visas darbas eis 
niekais, nebus įsteigta jokia 
tarptautinė organizacija tai
kai išlaikyti. Taigi teisingu
mo nėra — „kur jėga, ten 
teisingumas”. Tais principais 
vadovavosi Vokietija, o da
bar Rusija. Nesuprantama, 
kodėl mes ir Anglija turime 
jai nusileisti.

„Įsileisk velnią į bažnyčią, 
užsilips ir ant altoriaus” — 
teisingai sako lietuvių liau
dies patarlė.

Tas nusileidimas (ir kele
tas ankstyvesnių) rodo mūsų 
diplomatų orientacijos stoką.

ALT delegacijos darbai
Atsiųstoji ALT delegacija 

buvo reikšminga lietuvių 
tautai. Memorandumai, spau
dos konferencijos, pasikalbė
jimai su įtakingais asmeni
mis duoda didžiosioms pajė
goms suprasti, kad visi nori 
laisvės ir teisės, kad nenori 
vergauti, kad yra kas pa
vergtaisiais rūpinasi ir už 
juos kovoja.

Adv. V. Laukaičio, K. Gri
niaus ir V. Kvietko delegaci
ja savo uždavinį atliko sėk
mingai.

Daug mūsų tautai pasidar
buoja korespondentė M. Ki- 
žytė, LAIC sekretorė, kuri 
seka konferencijos eigą nuo 
pirmos iki paskutinės die
nos. Taip pat ji dalyvauja vi
sų tautų spaudos konferen
cijose, bankietuose, rengia
mose paskaitose. Taigi vis 
progos susitikti su įtakin
gais asmenimis. Gal dėl to 
lenkų londoniškė delegacija 
beveik visą konferencijos 
laiką sekė jos eigą.

Ta proga norime priminti, 
kad viena iš aktingiausių de
legacijos narių — Mrs. Roz- 
marek (Blinstrubaitė) yra 
gimusi Lietuvoje, ties Kėdai
niais, o jos brolis So. Bosto
ne lietuvių kolonijoje turi 
kavinę (ties „Darbininku” 
— ant W. Broadway). Kas ji 
yra: lietuvaitė ar lenkaitė, 
tiesioginai to klausimo 
mums neatsakė. Tik sako — 
jos vyras yra lenkas, o jos 
pačios šeimoje nė vieno ne
buvo lenkų kilmės.

Visur yra lietuvių
Visame pasaulyje lietuvių 

tauta yra išblaškyta.
Ir kiekviename Amerikos 

mieste jų yra bent po kelias
dešimt. San Francisco apy
linkėse apskaičiuojama apie 
200-300 lietuvių. Virš pusės

ŽEMAITE GYNĖ LIETUVOS LAISVĘ
Šiemet gegužės gale suėjo 

lygiai šimtas metų, kai gimė 
mūsų žymioji rašytoja kla
sikė Žemaitė.

Mūsiškieji bolševikai šian
dien mėgina taip nupiešti, 
lyg ji būtų buvusi nepaten
kinta laisvu Lietuvos gyve
nimu.

Ryšium su tuo reikia įsi
dėmėti vieną dalyką: savo 
politiniu veikimu žemaitė 
priklausė prie kairiųjų. Ati
džiai skaitant jos raštus, 
laiškus ir stebint vėlesnį jos 
gyvenimą, galima pasidaryti 
išvadą, kad jai buvo arčiau
sia Lietuvoje liaudininkų 
partija, iš dalies socialdemo
kratai. Amerikoje savesnė 
jai buvo „Naujienų” linkmė. 
Pačiose jos knygose rasime 
nemaža prieškuniginių vietų: 
ji puolė tai, ką ji laikė kuni
gų ydomis. Užtai ji sukelda
vo nemaža triukšmo.

Bet keista, kad jinai, jau 
ir sena būdama, nevengdavo 
užsukti į bažnyčią. Reikia 
spėti, kad religingumas joje 
nebuvo visai išgesęs. Bet ku
nigų ir davatkų ji nemėgo.

Žemaitė buvo kilusi iš ba
jorų, bet nuskurdusių. Jos 
tėvai iš mažens jai draudė 
lietuviškai kalbėti. Ji išaugo 
manydama, kad Lietuva ir 
Lenkija tėra vienas kraštas. 
Kad ji pati yra lietuvė ir tu
rinti lietuviškai kalbėti bei 
veikti, jai išaiškino Povilas 
Višinskis jau vėlokame am-

jų yra pasidavę prorusiškai 
komunizmo įtakai — kai ku
rie iš jų yra akli, fanatikai— 
tai LDS, LKD ir mezgėjų ra
telio nariai, o kai kurie tik 
su jais sudraugaują ir atsi
lanką į jų parengimus.

Jų veikimą pagyvina kas
met atvykstą iš Chicagos ir 
net Brooklyno patys redak
toriai, bolševizmo „misi j o- 
nieriai”. Jie papompuoja so
vietinės dvasios, užrašo savo 
spaudą ir pasirenka aukų.

Šių metų pradžioje čia su
siorganizavo BALF skyrius, 
kuris jau turi apie 30 narių. 
Vasario 16 d. pirmą kartą 
San Francisco mieste pami
nėjimas padarė visiems siur- 
pryzą, ypač prorusams. ALT 
delegatams naujasis skyrius 
padarė piknikėlį ir susipaži
nimo vakarienę. Dabar ruo
šiasi išvažiavimui ir rudeni
niam koncertui.

Lietuvos konsulas Chica- 
goj P. Daužvardis, lankyda
mas Wyoming universitete 
su paskaita, planuoja sustoti 
San Francisco ir pasidalinti 
mintimis su lietuviais. Tą pa
vyzdį turėtų pasekt ir kiti 
žymūs lietuviai.

SK.

LIETUVIŲ DIENOS GARBĖS RĖMĖJAI
Lieoos 8 d. įvyks šešioliktoji New Yorko Apylinkes Lietuvių 

Diena. Jos vienas svarbiųjų tikslų — paremti savo apylinkes lai
kraštį, todėl Lietuvių Dienos Komitetas tikisi, kad_ “Amerikos” 
skaitytojai bus patys pirmieji Lietuvių Dienos Rėmėjų skaičiuje.

Čia norime su giliu dėkingumu pranešti vardus asmenų, jau 
įstojusių į Lietuvių Dienos Garbės Rėmėjų eiles ir paskyrusių 
savo didesnę ar mažesnę dovaną. Tikime, jų gražiu pavyzdžiu pa
seks daugybė “Amerikos” bičiulių.

IŠ PACIFIKO PADANGES
Parašykite...

Redaktoriaus griežtas pa
raginimas „sėskite ir para
šykit žiupsnį įspūdžių ir min
čių iš San Francisco miesto 
ir iš konferencijos” — man 
įstrigo mintin. Nors sunku 
yra rimčiau susikaupti, kai 
grįžti išdirbęs fabrike vie
nuolika valandų ir pavalgęs 
truputį atsisėdi pailsėti, pa
siskaityti. O juk visi žino tą 
mieguistą savijautą! Tačiau 
tas hipnotizuojąs „parašy

kite” šiek tiek išsklaido su- 
snūdimą.

Jėga laimi „Veto” teisę
Ginčai dėl neteisingos „ve

to” teisės užtruko kelias sa
vaites ir tik birželio vidury
je tepasibaigė. Mažosios tau
tos norėjo panaikinti „veto” 
teisę, bet Rusija užsispyrė 
nenusileisti.

Amerika norėjo nusileisti, 
Anglija siūlė kitokius patai
symus, bet „meška”, kuri 
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L. D. Komitetas

žiuje: tada ji artėjo prie pen
kiasdešimtojo kryželio.

Kartą pamačiusi, kas 
esanti, jinai ligi mirties pasi
liko ištikima lietuvybei ir 
lietuviškajam veikimui.

Ta jos štikimybė išryškėjo 
ir laisvos Lietuvos gynimu 
ano karo gale.

Tada rašytoja Žemaitė gy
veno Amerikoje, kur buvo 
atvažiavusi aukų rinkti nuo 
karo nukentėjusiems lietu
viams.

Kylant nepriklausomos 
Lietuvos klausimui, Ameri
kos socialistai skilo į dvi 
grupes: į dešiniuosius ir kai
riuosius. Kairieji nuėjo su 
bolševikais ir reikalavo, kad 
Lietuva būtų sujungta su ko
munistine Rusija. Dešinieji 
stojo už laisvą, nepriklauso
mą Lietuvą.

Tarp abiejų grupių kilo 
smarkūs ginčai. Žemaitė tiek 
žodžiu, tiek raštu stojo už 
nepriklausomą Lietuvą. Iš 
bolševikų jai teko išgirsti 
daug karčių žodžių. Jos laiš
kuose todėl randame pasisa
kymų prieš „Laisvę” ir visus 
tuos, kurie buvo nepriklau
somos Lietuvos priešai. Vie
name laiške, pagyrusi pora 
jai artimesnių laikraščių, 
apie subolševikėjusius kai
riuosius taip atsiliepia: „Ki
ti visi, kaip čia sako — ant 
bom nuėjo: bolševikuoja, ko- 
munizuoja,—visa anarchija... 
Po moterų draugijas, progre- 
sisčių susivienijimą takios 
pat makalynės konkuliuoja- 
si.”

Štai kaip žemaitė žiūrėjo 
į komunistus, laisvos Lietu
vos priešus.

Grįžus į Lietuvą, žemaitė 
visiškai nebuvo patenkinta. 
Dabartiniai komunistai ypač 
mėgsta kartoti šiuos jos žo
džius: „Grįžus į Lietuvą, Lie
tuvos neradau”. Tuo bolševi
kai lyg primena, kad nepri
klausoma Lietuva Žemaitei 
lyg nerūpėjo.

Iš tikrųjų Žemaitei laisva 
Lietuva labai rūpėjo. Jau vi
sai sena būdama, ji domėjosi 
laisvu lietuviškuoju gyveni
mu ir augimu. Keliais mėne
siais prieš savo mirtį, lan- 
kydamosi Kaune, ji užėjo į 
Vytauto bažnyčią: kan. J. 
Tumui Vaižgantui ji pareiš
kė, norėjusi pasidžiaugti, 
kad štai vietoj rusiškos cerk
vės atsirado graži lietuviška 
bažnyčia. Ta proga ji ir auką 
sudėjo.

Žemaitė buvo nepatenkin
ta ne dėl to, kad Lietuvoje 
ne Leninas valdo, bet dėl to, 
kad nėra namų be dūmų: 
naujai kuriantis kraštui, pa
sitaikė visokių dulkių. Tomis 
negerovėmis Žemaitė ir skun
dėsi. Antra vertus, liaudinin
kų socialistų partijų šalinin
kė, ji negalėjo netrokšti, kad 
tos partijos valdytų Lietuvą. 
Senatvėje žemaitė buvo par
tijos žmogus politinėje srity
je, ir visai suprantama, kad 
ji nemėgo katalikų ir kunigų 
persvaros ano meto Lietuvos 
vairavime.

Štai koksai buvo žemaitės 
nusistatymas Lietuvos lais
vės byloje: ji tą laisvę gynė 
ir džiaugėsi. Būdama kairių
jų pažiūrų, ji būtų bevelijus 
prie valdžios vairo matyti 
savus žmones, bet taip pat 
nepriklausomos Lietuvos ša
lininkus. Ji buvo kilni lietu
vė patriotė, vienas iš gra
žiausių savo žemės žiedų, ir 
veltui mėgina ja dangstytis 
ar ją savintis dabartinės ver
gijos Lietuvoje pataikūnai. 
Kaip tik tokiems mūsų rašy
toja nesigailėjo skaudžių žo
džių.

Aug. Raginis

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

NAUJAS DRABUŽI U RINKIMO VA. .= kada ’ 
NUO LIEPOS I D. >iw 

____________ ^petuvos
Bendrasai Amerikos Lietuvių Fondas — United IL (011' 

nian Relief Fund of America — šių metų liepos 1 d. p^DarsUS| 
da antrąjį didelį drabužių rinkimo vajų nu kentė jut Ji ^au? 
nuo karo lietuviams sušelpti. Šis antrasis vajus tęskLli^ Puoe 
mėnesius: liepos, rugpiūčio ir rugsėjo. Pa‘

Pradėdami šį antrąjį vajų, BALF direktoriai, sui^°’ar 
kę į posėdį New Yorke, neabejoja, kad visi Amerikoj'enT' 
tuviai, kuriems rūpi sušelpti skurstančius po viso pasju ' 
kraštus benamius lietuvius, ne tik darbu, ne tik dosnus P^1 
ne tik žodžiu ir veiksmu prisidės prie šio milžiniško d-fri68111111' 
bet taip pat ir širdimi.

Kas gi yra kilnesnio, kaip nuoširdžią pagalbos ne^’ 
ištiesti vargstančiam; priglausti ir paguosti benamį, 
dengti nuplyšusį. Atsiminkime, tarp išsisklaidžiusių Raikštis 
tuvos sūnų ir dukterų yra ar gali būti daugelio liesumais ir 
Amerikoje tėvas, motina, brolis, sesuo, sūnus, dukt^ą išjojo 
artimi giminaičiai. Kas gi jiems pagelbės, jeigu ne art^ant gra- 
ji. Kas gi parodys jiems gerą širdį, jeigu ne mes. "į^ai buvo

Nuo šiaurinės Norvegijos fijordų iki Viduržemio j^ttti, prie 
nuo Tolimųjų Rytų iki Atlanto pakraščių, apie 350,00Cjabinę a®t- 
tuvių yra atsidūrę svetimose valstybėse: ieškodami pajuostų už- 
bos, pastogės, maisto, užtarimo ir drabužių pridengti ^os, ran- 
kūnui, karo ir persekiojimų nuvargintam. į. Šautuvų

Ar teko jums kada nors svetimo duonos prašyti giliojo, nes 
teko bristi per purvyną šlapiais, kiaurais batais? Ar $ parako; 
jums per keletą mėnesių gyventi, savo kūno muilu nenorįs mušė 
vus? Ar teko žiūrėti į valgantį, kai pats keletą dienų Eį strėlėmis, 
nevalgęs? Ar miegojai po atviru dangum, kada lijo ^daugybę.

Motina, ar tu sėdėjai šalia badaujančio ir verkiu į girią, 
vaiko, kuris prašė valgyt, bet neturėjai ko jam duotimedžiojo 
supranti, ką tas reiškia? Ar atjauti tokią motiną, t^netvi-

Neužmirškime, šiandien visa Europa nualinta; h 
viena valstybė, kiekviena tauta turi pirmiausia apsinį me
ti savaisiais, o tik paskui rūpinasi kitais. Šiaių gu. 
lietuviai tremtiniai Europoje yra tarytum tie kampini]1^.Tar- 
kurie gyvena pas svetimus ir priklauso nuo svetimų u^^o. 
nės. Argi jie turi laukti, kol visi kiti bus sotūs ir api*-^jųbuvo! 
ti, kad paskui gautų, kas liks nuo kitų? Argi mes jų viso- 
šelpsim dabar, tuč tuojau? taria jau da-

Dalinkimės su lietuviais tremtiniais tuo, ką tur nm|inli). 
Visi dar turim rūbų, turime maisto ir viso kito. Bent*'. me^0 
to, be ko galime apsieiti, duokime jiems — vargstant*?6 
lietuviams. , , r.

Iš Europos šalių kasdien ateina balsai: „Duokite nu , 
drabužių. Ištieskite dosnią pagalbos ranką! Mes vargsi*.1 
Kas gi daugiau gali mums pagelbėti, jei ne jūs, Amei3®y . ' 
lietuviai...” Ar mes nusisuksim ir neišklausysim to 18‘ 
daujančio balso? . ^Pats

Labai būdingas vienos moters laiškas, įdėtas į 
muftą, kurį ji pereito vajaus metu aukojo, štai ką ji s^J6™’

„Mažutei mergaitei, kuri gaus šį muftą:— ąutrĮ’.Dieka-
„Aš tikiu, kad šis muftas sušildys tavo mažytes

kūtes, kaip sušildė mano, kada aš dar buvau tokią pat 
žutė mergaitė. Dabar aš jau moteris 67 metų amžinai sukūrė 
Tegul tave, mergaite, Dievas laimina.” Įlipinę ir pa-

Ši moteris muftą laikė kaip brangią savo jaunyš. 
atminimą mažiausiai apie 60 metų, bet, širdyje atjausd.^ kuni- 
vargstančius, ji su kitais savo drabužiais aukojo ir tą panorėjo 
gų savo jaunystės atminimą. Ji aukojo žinodama, kad.^įį 0 
muftas anai, nepažįstamai mergaitei reikalingesnis, —j tyli, be 
mergaitės rankos šala. Ir neabejojam, kad ateinančią ,1^^. 
mą, kur nors Lietuvoje ar kitur Europoje, vienos mjj. pernakvoti 
mergaitės rankų šaltis nekankins, ir ji visuomet busily nqf;0 
moteriškei dėkinga. genai'

Šio antrojo drabužių lietuviams vajaus metu auko^^^ 
dar daugiau, aukokite ne abejodami, o žinodami, kad j$ 
auka pasieks saviškius ir apdengs juos.

vilkai, kurie kaukė t 
viduje, tai yra galinu 
tame mieste. Garsas 
protą ir galią skaml 
čiai po visą pasaulį, 
vilkų kaukimas.

Gediminui labai 
toks sapno išaiškini] 
sai paklausė krivės z 
pastatė pilį ant to ka 
nakvojo, pavadinęs 

. mum. Paskui pats į 
■ čionai gyventi, ir nu 
i ko visi Lietuvos kt 
• čiai Vilniuje gyveno 

kas taip buvo, kaip s 
vių krivė. Miestas 
augte augo, buvo t 
turtingas, daug gars 
rų iš jo išėjo.

Ir dabar, nors j J 
nebėra Lietuvos ki 
čių, Vilnius tebestom 
Toje vietoje, kur sto 
kūno žinynas, - dal 
puikiausia katedro 
čia, ir po didžiuoju 
galima pamatyti 

j kur senovės lietuvi 
ugnį Perkūnui. Ty 
vieta laikoma, kač 
nas galėtų pamai 
meldėsi mūsų tėvt 
tokius žinynus tui

Šatrijo

Apie Liet

Vietos brazilų 
,Legionario” balai 
.5 d. laidoj įdėjo 
„Lietuvos Ateitis’ 
rašo:

„Lietuva šio kai 
kenčia trečią okuj 
metais ji buvo ok 
vietų Rusijos. Vė 
dėjus 1941 meta 
rusų karui, ji buv 
vokiečių, o 1944 n 
kartą Sovietų Ru 

1940 metais Li 
įjungta į Sovieti 
blikų Sąjungą p 

1 norą, nes tautai n 
' laisvai išsireikšti 

cija sąjungininl 
pripažinta.

Aukokite ir širdyje žinokite, kad jūsų auka ne tik , , 
dengs nuvargintą lietuvio kūną, bet taip pat jam prim'®,^aaa' 
kad Amerikoje yra lietuvių, kurie turi širdį, jausmą ir (RMis.— 
nią pagalbos ranką. • »$0 .

Užmirštieji lietuviai tegul žino, kad jų broliai ir J® ^ai- 
tuvos draugai už Atlanto budi, dirba ir rūpinasi jiems 
gelbėti. Jie žinos, kad jie ne vieni, neapleisti ir n'eužmir;™0^

BALF Direktorių Taryba:
Kun. Dr. J. B. Končius, pirmin. F. J. Bagočius, dir. 
A. A. Olis, I vicepirmin.
Kun. J. Balkūnas, II vicepirm. 
Vera J. Koliciene, III vicepirm 
Nadas Rastenis, IV vicepirm. 
Nora M. Gugienė, sekr. 
Dr. A. Zimontas, iždin.
A. Žilinskas, fin. sekr. 
Kun. I. Albavičius, dir.
J. Bacevičius, dir.

St. Gegužis, dir.
Antanas Kneižys, dir.
T. Matas, dir.
P. Milleris, dir.
Elzb. Samienė, dir.
L. Šimutis, dir.
J. Smailis, dir.
Dr. S. T. Tamošaitis,
J. P. Tuinila, dir.
Matas Zujus, dir.

dir.

sapną aš sap
s' Rodėsi man, 

stovėjo di- 
ąlffliiis vilkas. 
‘M kaukė, lyg 
aitas kitų vii- 
^kątassap- 
ūžti’
Wjo įspėti.

mi užmigo, 
•spami.
S kunigaikštis

~ ^būtinai no-
LIETUVIUI DAKTARATAS ROMOJP^a tas

Tėvas Leonardas Andrie- 
kus, O.F.M., balandžio 10 d. 
Šv. Antano popiežiškame 
pranciškonų universitete Ro
moje apgynė disertaciją ir 
gavo bažnytinės teisės dak
taro laipsnį.

Tėvas Andriekus gimė Lie
tuvoje, Barstyčių bažnytkai
my j, Mažeikių aps.

Disertacijos gynime daly
vavo T. Pol. Schmoll, viso 
Pranciškonų Ordino Genera
linis Vikaras, Girdvainis, 
Lietuvos pasiuntinys prie Šv. 
Sosto; St. Lozoraitis, buvęs 
Lietuvos pasiuntinys prie 
Italijos vyriausybės; J. E. 
Vysk. I. Nuti, O.F.M.; Sal
vatore Riccobuono, Italijos 
mokslų Akademijos narys ir 
Laterano civilinės teisės fa
kulteto dekanas; T. D. Man- 
dič, Generalinis Pranciškonų

______ " 
Ordino definitorius; Fedt^110’,,^6’ 
Perugijos universiteto ten/ 
fakulteto profes.; kun. Dr.Byv®0 vy- 
Pavalkis; Ed. KaranauskC^J^gas, 
inžinierius; St. LozoraitTuviai labai 
ministerio sūnus; Tėv. Sal^P^ė,tat 
vičius, M.I.C.; klier. Suk?^ Ir ku
kąs, S. I.; klier. A. Armina^ suma- 
Balnius, kareivis iš LondoiW.kad iš- 
ir daugelis kitų aukštų sA 
čių, neskaitant vietinio pa- 
versiteto profesorių ir st^t, paskui 
dentų.

Tėvas Leonardas Andr^knnigaikš- 
kus Lietuvos pranciškou8^ ką reiš- 
yra pakviestas į Amerir^ vilkas tai 
darbuotis savo tautiečių ta ^teturi pa
pe. Netrukus jis išvyks į Li61 to kalno;' 
tuvos Pranciškonų šv. A^ip tvirtas, 
tano vienuolyną Mt. St. Frai^aūsųprie- 
cis, Greene, Maine. jį, norė->

Tėv. Viktoras Gidžiūną-^ suardyti, Į 
O. F. W jis vi-

Roma, 1945-IV-ll. O^mūsų WAR h
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S "nuo iH? VILNIAUS [KORIMAS
'asai Amerikos Lietuvių Fondas *?’ seniai, kada 
f Fund of America —šių meto [ji karalius,
į didelį drabužių rinkimo vaju, nj&aikščius, Lietuvos 
lietuviams sušelpti, šis antni iks)ls b;>™ . Gedimi- 
liepos, rugpjūčio ir rugsėjo. ® buvo labai narsus, 

idami šį antrąjį vajp, BALT Ulas'S puoli 

ij New Yorke neabejoja hd^ norėdamas pa- 
nems rupi sušelpti skurstu sau žemės gabalo, ar 
enamius lietuvius, ne tik dart«,#Si ar ruaas, ar lenkaSi 
Ižiu ir veiksmu prisidės prielio^iminas tuojau nuveik- 
lat ir širdimi. neleisdamas plėšti
ji yra kilnesnio, kaip nuoširdi^;. Užtat visi priešinin- 
irgstančiam; priglausti ir pabodavo jo iš tolo. Tada 
įplyšusį. Atsiminkime, tarp is^ai tebebuvo nekrikš- 
iu ir dukterų yra ar gali būti į
e tėvas, motina, brolis, sesuo, įą sykį kunigaikštis 
ninaičiai. Kas gi jiems pagelbėųįnas su savo tarnais ir 
parodys jiems gerą širdį, įeigotoe visokių ponų išjojo 

šiaurinės Norvegijos fijordų įkibti. Ponai jojo ant gra- 
lųjų Rytų iki Atlanto pakraščiu kliu, JU balnai buvo 
atsidūrę svetimose valstybėse; ijir sidabru išsiūti, prie 

)gės, maisto, užtarimo ir draboįį-ur®3° prisikabinę ašt- 
.ro ir persekiojimų nuvarginta alavijus, už juostų už- 
eko jums kada nors svetimo d< srPąilius peilius, ran- 
ti per purvyną šlapiais, kirfr^° ragus. Šautuvų 
keletą mėnesiu gyventi,^2™ ed™a°ra^S 

.eko žiūrėti į valgantį, Wt>Ckus ir mušė
’ Ar miegojau po atviru ir šauds strėlėmis
na, ar tu sėdėjai šalia badaujamų vedė šunų daugybę, 
ris prašė valgyt bet neturėjai, visi nujojo iri 
ką tas reiškia? Ar atjauti tdjiaurą dieną medžiojo 

anirškime, šiandien visa Engdami po mišką, net vi- 
stybė, kiekviena tauta turi pintąją skambėjo.
siais, o tik paskui rūpinasi tijus vakarui, visi me- 
tremtiniai Europoje yra tarytum5jai> pavargę, išalkę, su
gena pas svetimus ir priklausons0 į būrį kalnelyje. Tar- 
i jie turi laukti, kol visi kiti basą vilko visus užmuštuo- 
įskui gautų, kas liks nuo kitų?itvėris. Kas ten jų buvo! 
labar, tuč tuojau? ikių ir lapių, bet viso-
nkimės su lietuviais tremtiniaisIdžiulių, kurių jau da- 
turim rūbų, turime maisto irmiė pamatyti negalima: 
galime apsieiti, duokime jiems-iių, ilgais, lyg medžio 

is. , ragais, vilkų, gauruo-
uropos šalių kasdien ateina balsai:,ių... Tada dar buvo Lie- 
. Ištieskite dosnią pagalbos rantei miškuose ir stumbrų, 
augiau gali mums pagelbėti, jei b didelių žvėrių, panašių 
..” Ar mes nusisuksim ir neišsiūs, tokiais pat ragais, 
o balso? Raikštis Gediminas pats
ai būdingas vienos moters laiškai didžiausią stumbrą, 
urį ji pereito vajaus metu aukojaiPonai stebėjosi, veizdė- 
žutei mergaitei, kuri gaus šįmiifci balsų žvėrį: nieka- 
tikiu, kad šis muftas sušildys t^ar nebuvo matę tokio 

tip sušildė mano, kada aš darbui*10-
rgaitė. Dabar aš jau moteris UI? tarpu tarnai sukurė 
ve, mergaite, Dievas laimina.” pastatė palapinę ir pa- 
loteris muftą laikė kaip brangiai vakarienės.
ą mažiausiai apie 60 metų, bet, siivalgę ir pagėrę, kuni- 
įčius, ji su kitais savo drabužiais^tis su ponais^ panorėjo 
jaunystės atminimą, Ji aukojož£>. Namo grįžti toli, o 
.nai, nepažįstamai mergaitei reihts tokia šilta ir tyli, be 
is rankos šala. Ir neabejojami v0jį0’ Gediminas su- 
nors Lietuvoje ar kitur Europi? čia pat pernakvoti, 

is rankų šaltis nekankins, ir jinL ta jam lak)ai patiko: 
:ei dėkinga. ls buvo apaugęs senais
antrojo drabužių lietuviams vaj®įaip.ir bal^ais beržais, o 
giau, aukokite ne abejodami, ožtįneJe _Plauke sau rimtai 
sieks saviškius ir apdengs juos. 2S uPe;.
cokite ir širdyje žinokite, kad jūs)1 Kaip čia bus gražu nak- 
avargintą lietuvio kūną, bet taip P. ~; taro kunigaikštis, 
grikoje yra lietuvių, kurie turi š$lsyklte tuojau patalą. . 
ilbos ranką. rnaii _sui!ese loku* kai"
airštieji lietuviai tegul žino, kadjPatais® ,1S Pata ir 
■augai už Atlanto budi, dirba <kus Vlsl medžiokliai at- 
T. v. i j •• • • „Ue ir saldžiai užmigo,Jie žinos, kad ųe ne vieni, neapl&. _v. . & ’’ J ’ lų ūžimo supami.

BALF Direktorių Taryba: ^to metą kunigaikštis 
J. B. Končius, pirmin. F. J. Bagwfr:

is, I vicepirmin. St Gegužį- Nuostabų sapną aš sap- 
’ . . AntanasKAu šią naktį! Rodėsi man,Balkonas, II vicepirm. ’. . T. Matas,dt ant to kalno stovėjo di- 

Kolicienė, m vicepirm. p didelis geležinis vilkas, 
astenis, IV vicepirm.
Gugienė, sekr.

Hmontas, iždin. 
kas, fin. sekr. 
Llbavičius, dir. 
ičius, dir.

vilkai, kurie kaukė to vilko 
viduje, tai yra galingi vyrai 
tame mieste. Garsas apie jų 
protą ir galią skambės pla
čiai po visą pasaulį, kaip tų 
vilkų kaukimas.

Gediminui labai patiko 
toks sapno išaiškinimas. Ji
sai paklausė krivės žodžių ir 
pastatė pilį ant to kalno, kur 
nakvojo, pavadinęs ją Vil
nium. Paskui pats persikėlė 
čionai gyventi, ir nuo to lai
ko visi Lietuvos kunigaikš
čiai Vilniuje gyveno. Ir vis
kas taip buvo, kaip sakė kri
vių krivė. Miestas didėjo, 
augte augo, buvo tvirtas ir 
turtingas, daug garsingų vy
rų iš jo išėjo.

Ir dabar, nors jau seniai 
nebėra Lietuvos ktinigaikš- 
čių, Vilnius tebestovi gražus. 
Toje vietoje, kur stovėjo Per
kūno žinynas, - dabar stovi 
puikiausia katedros bažny
čia, ir po didžiuoju altoriumi 
galima pamatyti aukuras, 
kur senovės lietuviai degino 
ugnį Perkūnui. Tyčiomis ta 
vieta laikoma, kad kiekvie
nas galėtų pamatyti, kaip 
meldėsi mūsų tėvų tėvai ir 
kokius žinynus turėjo.

Šatrijos Ragana

Brazilijos Spaudoj 
Apie Lietuvą

Vietos brazilų laikraštis 
„Legionario” balandžio mėn. 
15 d. laidoj įdėjo straipsnelį 
„Lietuvos Ateitis”, kuriame 
rašo:

„Lietuva šio karo metu jau 
kenčia trečią okupaciją. 1940 
metais ji buvo okupuota So
vietų Rusijos. Vėliau, prasi
dėjus 1941 metais vokiečių 
rusų karui, ji buvo okupuota 
vokiečių, o 1944 metais antrą 
kartą Sovietų Rusijos.

1940 metais Lietuva buvo 
įjungta į Sovietinių Respu
blikų Sąjungą prieš tautos 
norą, nes tautai nebuvo leista 
laisvai išsireikšti, ši okupa
cija sąjungininkų nebuvo 
pripažinta.

AMERIKA

Šv. Onos bažnyčia Vilniuje

Be to, šių metų kovo mėn. 
4 d. Amerikos Valstybės De
partamentas oficialiai pa
skelbė, kad Jungtinės Val
stybės Baltijos valstybių už
ėmimo nepripažįsta.

Tačiau ateinančios iš tėvy
nės patikimų šaltinių žinios 
labai liūdnos.

Rusai ir toliau tęsia lietu
vių persekiojimą ir naikini
mą: vyskupai ir kunigai, 
kaip prie vokiečių, taip da
bar ir prie rusų suiminėja
mi. Kaišiadorių vyskupas 
T. Matulionis kankinasi kur 
koncentracijos stovykloje. 
Uždrausta griežtai dėstyti 
tikybos pamokas mokyklose. 
Vieton tų pamokų įvestos ko
munistinio auklėjimo pamo
kos; net bažnyčiose uždraus
ta dėstyti katekizmą vai
kams. Seminarijos taipgi už
darytos. Inteligentija išveža
ma į koncentracijos stovyk

las Rusijos gilumoj sunkiems 
darbams.

Septyni šimtai tūkstančių 
lietuvių priversti buvo ap
leisti Lietuvą; tarpe jų ir 
Kauno arkivyskupas.

Lietuva kentėjo ir dar vis 
kenčia baisų terorą iš savo 
okupantų, šio teroro tikslas 
— išnaikinti lietuvių tautą, 
kad ji niekuomet daugiau ne
galėtų paskelbti Lietuvą, kai
po laisvą ir nepriklausomą 
valstybę”.

Naujas Vaistas
Australijoje, Sidney. uni

versiteto laboratorijoj moks
lininkai atrado naują sinteti
nį vaistą senoms žaizdoms 
gydyti. *

Sakoma, naujasis vaistas 
kai kuriais atvejais veikia 
daug greičiau ir geriau, ne
gu penicilinas.

7 BILIJONAI
vien tik iš asmenųo

Elzb. Sami#’ baisiai jis kauke, lyg 
L. šimutis & viduje jo šimtas kitų vil- 
j Smailis &sėdėtų. Kažin, ką tas sap- 
Dr S. T. I# galėtų reikšti ?
j. p, juinilisiekas negalėjo įspėti. 
Matas Zujus.* kunigaikštis būtinai no- 
______ > žinoti, ką reiškia tas 

stabus sapnas.
ruviui DAKTARATAS netoli nuo kalno, miške, 

/ėjo Perkūno žinynas.

7 KARO PASKOLOJ
štai kodėl

ji yra Žmonių Paskola
i Leonardas Andrie- 
F.M., balandžio 10 d. 
itano popiežiškame 
tonų universitete Ro- 
pgynė disertaciją ir 
įžnytinės teisės dak- 
psnį.
s Andriekus gimė Lie- 
Barstyčių bažnytkai- 
ažeikių aps.
tacijos gynime daly- 
. Pol. SchmolI, viso 
konų Ordino Genera- 
Tikaras, Girdvainis, 
s pasiuntinys prie Šv. 
St. Lozoraitis, buvęs 
s pasiuntinys prie 

vyriausybės; J. E. 
[. Nuti, O.F.M.; Sal- 
Riccobuono, Italijos 
Akademijos narys ir 

10 civilinės teisės fa-

Ordino t0 žin5:n° • gyV,en° Vy~ 
„ .. zisias lietuvių kunigas,
fakXp^iU krivė- Lietuviai labai 
p . j^erbė — ką jis pasakė, tat 
Pavalkis, j,o laikoma šventa. Ir ku- 
inaiiieniiS’ ^g^is Qe(jįminas suma- 
nH,. ^ nujoti jo prašyti, kad iš- 
™’ Jukintų sapną.
kas, Krivių krive išklausęs pa- 
Balnius,^ vojo valandėlę, paskui 
kdaUg& Pasakė:
čių, ,nes\>— Šviesiausias kunigaikš- 
versiteto r Tavo sapnas štai ką reiš- 
deotų. i; tas geležinis vilkas tai 

Tėvas I^a miestas, kurį tu turi pa
kus Liet^itydinti ant to kalno; 
yra palestas tas bus taip tvirtas, 
darbuotis‘^ip geležis; nors mūsų prie- 
pe. Netruk linkai užpuldinės jį, norė- 
tuvos sugriauti ir suardyti,
tano vienut nieko nepadarys; jis vi- 
cis stovės ir atgins mūsų

y^vynę nuo priešininkų. O tie

JAPONAI GYRĖSI, kad jie pasiruošę šimtą metų kariauti, jei reikės. Ir jie 
nejuokauja!

Tai kiekvieno jūsų pareiga DABAR sutelkti Amerikos jėgas galingojoje 
7-toje Karo Paskoloje ir perkant tiek bonų, kiek tik jūs pajėgiate, parodyti Ja
ponijos sūnums, kad jų dienos iš tikrųjų suskaitytos.

ĮSTOKITE Į PERGALES LEGIJON^
Jūs galite tapti nariu garbės grupės, PERGALES 
LEGIJONO, pirkdami vieną ar daugiau $1,000 Seri
jos E Karinių Taupymo Bonų už $750 už boną, arba 
parduodami dešimtį $1,000 Bonų šiame 7-sios Karo 
Paskolos Vajuje. Platesnių žinių kreipkitės į vietinį 
savo banką arba į savo Karo Finansų Komiteto 
Raštinę. (War Finance Committee Office).

Siti VietĄ Apmokėjo Patrijotiniu New Yorko 
Biznio Organizacijų Grupė už

WAR FINANCE COMMITTEE FOR NEW YORK

Vytautas
Parašė SIMAS SUŽIEDĖLIS I “g®

>:♦> <«• •» ■ JL JL
(Tęsinys)

Taip pat ir Zigmantas, įžeistas aštrių 
Vytauto žodžių, nenorėjo keisti savo nuta
rimo. Tuo būdu susikirto du Europos ga
liūnai: Rytų ir Vakarų — Vytautas ir Zig
mantas. Vytautas šiose galynėse parodė 
didelę išmintį ir apsukrumą. Jis taip spūs
telėjo savo priešą, kad šis net aiktelėjo.

Mat, tuo pat metu, kai Zigmantas su
pykino Vytautą, jis nesutiko ir su čekais. 
Šie lenkų kaimynai ir artimi jų giminai
čiai kurį laiką savo karalium turėjo Zig
manto brolį Vaclovą. Šiam mirus, čekai 
turėjo karalium rinkti patį Zigmantą, bet 
jie iš tolo juo kratėsi. Savo valstybę jie 
mieliau norėjo pavesti galingam. Vytau
tui arba Jogailai. Tam tikslui jie išsiuntė 
į juos ir savo pasiuntinius. Jogaila čekų 
siūlymo nepriėmė, nes jie neseniai buvo 
atskirti nuo Katalikų Bažnyčios. Bet Vy
tautas to nepaisė ir sutiko ginti juos nuo 
Zigmanto.

Čekų pasiuntiniai džiūgaudami grįžo 
namo. Linksma žinia, kad Vytautas keti
na juos globoti, tuojau apskriejo visą 
kraštą, žymesni jų vadai, susirinkę į sa
vo seimą, Vytautą paskelbė čekų kara
lium (1421 m.). Pats Vytautas negalėjo 
į juos nuvykti. Į Čekiją jis nusiuntė narsų 
vyrą, Kaributą, su didoku karių būriu. 
Čekai jį iškilmingai priėmė ir kaip Vytau
to pavaduotojui pavedė visą krašto val
džią. šis tuojau susigrūmė su Zigmanto 
pulkais, kurie veržte veržėsi į čekų žemę, 
ir juos smagiai sukūlė.

Imperatorius Zigmantas tokio smar
kaus vyro rimtai pabūgo. Jis pamatė, kad 
gindamas kryžiuočius gali visiškai negau
ti Čekijos. Gal jau gailėjosi su Vytautu 
susipykęs, bet buvo vėlu — reikėjo gintis. 
Jis apskundė Vytautą popiežiui, o po to 
ir kitiems krikščionių valdovams. Vytau
tas buvo kaltinamas, kad apsiėmė globoti 
Bažnyčios pasmerktuosius atskaluonis, 
sutiko būti jų karalium ir pasiuntė jiems 
pagelbą. Vytautas popiežiui parašė, kad 
taip nėra: klaidatikių jis neremia, bet no
ri geruoju, be kraujo praliejimo, grąžinti 
juos į taikos kelią. Vis dėlto popiežius už
sistojo ne Vytautą, bet Zigmantą, kuris 
jau buvo sukurstęs kryžiuočius, kad jie 
pultų Lietuvą. Karas buvo neišvengiamas. 
Šį kartą jis įsiliepsnojo dviejose vietose: 
Čekijoje Zigmanto pulkus sklaidė Karibu
tas, o į Prūsus kautis su kryžiuočiais nu
žygiavo Vytautas.

Jis vyko ten tuo pat keliu, kuriuo buvo 
žygiavęs į garsų Žalgirio mūšį. Nuo to 
laiko jau buvo praėję dvylika metų. Vy
tautas buvo jau žymiai senstelėjęs, bet sa
vo pulkams dar šauniai vadovavo. Jo ka
riai — kas pėsčias, o kas raitas — ra
miu tvirtu žingsniu ėjo vis giliau ir gilau 
į Prūsus. Kryžiuočiai jiems niekur kelio 
nepastojo. Jie buvo išsislapstę tvirtose pi
lyse ir vengė atviros kovos, lūkuriaudami 
Zigmanto pagelbos. Bet jis jiems padėti 
neatvyko. Tuo tarpu Vytautas apsiautė 
svarbesnes kryžiuočių pilis ir ėmė jas 
griauti. Kryžiuočiai, matydami, kad ilgai 
nebeišsilaikys, pasidavė. 1422 metais jie 
padarė su Vytautu taikos sutartį, visiškai 
išsižadėdami žemaičių ir Sūduvos krašto.

Nugalėjus kryžiuočius, susitaikė su Vy
tautu ir imperatorius Zigmantas. Nors 
jam buvo labai nemalonu keisti karališ
kas savo žodis, bet jis tą padarė ir Žemai
čius pripažino Lietuvai. Vytautas už tai 
atšaukė iš Čekijos Kaributą ir atsisakė 
nuo karaliaus vainiko. Čekų karalium 
paskui buvo išrinktas jų nekenčiamas 
Zigmantas. Vytautui jis stengėsi įtikti, 
nes buvo gerai nusvilęs nagus, kišdamasis 
į Lietuvos reikalus.

Taip, pagaliau, pasibaigė Vytauto karai 
su kryžiuočiais ir jų rėmėjais. Tik sunkiai 
kovodamas ir griežtai pasiryžęs, jis lai
mėjo tą kovą, kuri truko apie pusantro 
šimto metų. Juk gerai žinom, kad jau nuo 
Mindaugo laikų kryžiuočiai smelkte smel
kėsi į Lietuvą ir savo pilis statydavo net 
prie pat Kauno. Vytautas juos iš čia iš
krapštė ir nustūmė atgal į vakarus. Jis 
apvalė nuo jų Nemuno vagą iki pat Sma
lininkų ir apgynė žemaičių kraštą. Ties 
Palanga ir šventąja dabar laisvai ūžė Bal
tijos jūra. Tai buvo atviras Lietuvos ke
lias į Vakarų pasaulį.

Vytautas norėjo dar būtinai atimti iš 
kryžiuočių ir Klaipėdą: iš jų varžtų iš
laisvinti visą Nemuno vagą. Tačiau dėl 
senatvės neįstengė to pasiekti. Klaipėda 
iš pradžių kryžiuočių, o paskui jų pali
kuonių, vokiečių, nelaisvėje išbuvo penkis 
šimtus metų. Tik 1923 metais nepriklau
somos Lietuvos sūnūs ją galutinai atvada
vo. Jie atliko didelį Vytauto nebaigtą dar
bą.

j v T7Q1 C!

Jo Darbai
VYTAUTO ĮSIGALĖJIMAS RUSŲ 

KRAŠTE
Kovodamas su kryžiuočiais, Vytautas 

niekada nepamiršo rusų žemių. Jaunas bū
damas, jis girdėjęs dėdę Algirdą sakant, 
kad „visa Rusija turi priklausyti Lietu
vai”. Tam jis visa širdimi pritarė ir siekė 
ją užkariauti. Kai tik atitrūkdavo iš Lie
tuvos, jis žygiuodavo toli į rytus ir tenai 
išbūdavo ištisas savaites arba mėnesius.

Pirmiausia, kaip žinom, jis iššlavė iš 
rusų žemių visus neramius kunigaikščius 
ir juos pakeitė savo žmonėmis. Taip jis di
delius Rusijos plotus, kuriuos buvo užka
riavęs dar Gediminas ir Algirdas, stipriai 
suėmė į savo rankas. Čia jis įgijo didelius 
dvarus, rinkdavo iš rusų mokesčius, imda
vo į kariuomenę vyrus. Bet Vytautas tuo 
nepasitenkino. Dar prieš Žalgirio mūšį jis 
visiškai nugalėjo stiprią Smolensko kuni
gaikštiją. Paskui jis pasistūmėjo dar to
liau į rytus ir pasiekė Okos upę, kur visos 
rusų žemės taip pat teko Lietuvai. Kai 
kurie jų kunigaikščiai buvo pašalinti, iš
tikimieji palikti.

Po Žalgirio mūšio Vytauto valstybė nu
sitiesė net už Maskvos. Tenai, netoli jos, 
pasidavė Lietuvai Riazanės kunigaikštis. 
Lietuvai dabar priklausė dvigubai daugiau 
Rusijos žemių, negu jų valdė Algirdas. 
Vytautas beveik įvykdė dėdės pageidavi
mą, kad visą Rusiją valdytų lietuviai. Tai 
jautė ir didysis Maskvos kunigaikštis Vo
sylius, Vytauto žentas. Prieš mirdamas 
jis prašė Vytautą globoti jo kunigaikštiją 
ir nepilnametį sūnelį, žodžiu sakant, po 
Vytauto galybės sparnu prisigūžė net pati 
Rusijos sostinė — Maskva.

Bet nenorėjo Vytauto klausyti du svar
būs rusų pirklių miestai: Naugardas ir 
Pleskava. Jie buvo į žiemius nuo Lietuvos, 
už didelių miškų ir balų. Su Lietuva tie 
miestai dažnai prekiaudavo, kaikada su 
Vytautu neblogai sutikdavo, bet neilgai 
būdavo jam ištikimi, čia jie susidėdavo su 
kalavininkais, čia vėl su Maskva, žiūrėda
mi, kur daugiau naudos. Vytautui, žinoma, 
tai nepatiko. Jis norėjo ir tuos miestus 
paimti į savo nagą. Tad vieną gražią vasa
rą (1426 m.) su didele kariuomene jis pe
rėjo per miškus, perklampojo per pelkes 
— ir sustojo prie Pleskavos. Tris savaites 
jis smarkiai pliekė šio miesto sienas. Iš
sigandę miesto gyventojai atsipirko ir su
tiko klausyti — nebesidėti su Lietuvos 
priešais.

Po dvejų metų (1428 m.) Vytautas pa
našiai aplankė Naugardą. Į jį nukeliauti 
buvo dar sunkiau.

Šie du karo žygiai Vytautui buvo jau 
paskutiniai, feet prieš Naugardo žygį Vy
tautas buvo atlikęs dar didelę kelionę į 
Maskvos šalį. Daug kartų jis keliavo į Ru
sijos gilumą, bet niekada jo kelionė nebu
vo tokia iškilminga, kaip šį kartą (1427 
m.). Jį lydėjo jo žmona Julijona, artimieji 
tarėjai, kariuomenė ir tarnai. O visur, kur 
jis keliavo, buvo iškilmingai sutinkamas 
ir palydimas. Drauge su Vytautu keliavo 
ir vienas vokietis, jo juokdarys Henne, 
kuris apie tą kelionę taip rašė:

„Kai atvykau į didįjį kunigaikštį, tai 
jis, keliaudamas iš Trakų į Smolenską, il
sėjosi jau ketvirtą kartą. Kelionėje jam 
dovanota 2,007 žirgai, bet į Smolenską turi 
atvesti dar daugiau. Nuvykus mums į ku
nigaikščio Žygimanto, Vytauto brolio, že
mę, šis dovanojo 10 žirgų, o pasitikęs jį 
savo rūmuose, davė dar 200 žirgų, brangių 
kailių ir daug totoriškų pinigų. Man kuni
gaikštis Žygimantas davė šilkinę skarą. Po 
to nuvykome į Švitrigailą, kuris atvedė 90 
žirgų, dovanojo brangių kailių ir kitokių 
gėrybų. Iš čia didysis kunigaikštis nuva
žiavo į Minską, kur atėjo daug totorių ir 
dovanojo jam daug kuprių, žirgų, ginklų 
ir kitokių turtų. Paskui nuvykome į pilį, 
kurią kunigaikštis atidavė valdyti savo 
karo vadui. Čia Vytautas gavo 200 žirgų, 
kailių ir pinigų. Mano geradariui, didžia
jam kunigaikščiui nuvažiavus dar toliau, 
didysis Riazanės kunigaikštis atėjo pasi
tikti drauge su kitais penkiais kunigaikš
čiais, kunigaikštiene ir daugybe žmonių. 
Jie prisiekė jam būti ištikimais jo valdi
niais ir dovanojo jam daug žirgų, brangių 
kailių ir totoriškų pinigų. Paskui mus dar 
pasitiko kiti kunigakščiai ir ponai, duoda
mi po 10, 20, o kaikurie po 12, 10, 8, 6, 5 
žirgus ir pinigų. Daugiausia buvo apdova
nojama didžioji kunigaikštienė, Vytauto 
žmona. Be to, Vytautą aplankė pasiunti
niai iš Naugardo, Maskvos, Smolensko, o 
taip pat totorių valdovo, turkų sultono ir 
daugelio krikščionių ir nekrikščionių ku
nigaikščių... Sunku visa tai apsakyti. Kai 
sugrįšiu, daugiau papasakosiu” — baigia 
savo laišką tas vokietis.

(Bus daugiau)

dekanas; T. D. Man- 
" ",/>iškonų Roma,



KĄ VEIKIA LIETUVIAI IŠTEKĖJO

VYČIO LAIŠKAS

VĖLIAVOS DIENA

ANTANINĖS

VASARINĖ MOKYKLA

DIDELI KARŠČIAI
CHORISTAI IŠVAŽIUOJA

MIRĖNEPAMIRŠTA VYČIŲ

Daugiau Karo Bonu Dabar Pirksi — 
Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis

ŠV. KAZIMIERO MOKYK
LOS IŠVAŽIAVIMAS

Lietuvaitė, Angela Mali- 
šauskaitė, ištekėjo už Vladi
miro Lanchak. Jiedu susi
tuokė šv. Klemenso bažny
čioje gegužės 30 dieną.

WZAWAW
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Philadelphijos Žinios
Jau užmegzti santykiai su 

kitų panašių tautybių vadais, 
kad bendrai galėtų sėkmin
giau ginti savo bylą.

Tai būtų tikrai girtinas su
manymas išeiti lietuviams 
drauge su kitais ir sutarti
nai ir bendromis jėgomis va
ryti savo tautinio ir valsty
binio gynimo reikalus, be at- 
sileidimo ir drąsiai, kaip tik 
galima ir kiek tik galima.

r

Birželio-June 22, 1

Newtown, P,^ PRANEŠIMAI

Vasaros karščiai ir atosto
gų ūpas negali paveikti lie
tuvių.

Jie nuolat atsimena, kad 
mums reikia dirbti visuomet. 
Jei vasaros metu yra sun
kiau sušaukti susirinkimus,
padaryti viešus ir didesnius 
pasirodymus, tai vasaros 
metas netrukdo sudaryti vei
kimo planų, kad atėjus pa
lankesniam laikui, jau būtų
dirbama toliau.

Toki lietuvių veikimo pla
nai yra daromi be perstoji- 
mo. Ateinančių metų veiki
mo sezonui yra numatyta ke
li žymūs darbai. Tų reikalin
gų ir didelių darbų planavi
mo priešakyje Philadelphi- 
joj stovi bendras lietuvių 
Komitetas ir Amerikos Lie
tuvių Taryba.

ALT jau planuoja ar, ge
riau pasakius, rengiasi pla
tesniam veikimui Lietuvos 
ir lietuvių gelbėjimo darbui 
Philadelphijos mieste. \

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

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Pernia Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

WAW.VW.W.
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

Metinė Vėliavos Diena Phi- 
ladelphijoj praėjo su didelė
mis iškilmėmis. Jau birželio 
8 dieną buvo paminėjimas 
prie Independence salės, kur 
visų mokyklų mokiniai atli
ko savo programą.

Kelios kitos dienos buvo 
pavestos bažnyčioms, kurios 
turėjo savo atitinkamas pa
maldas.

Birželio 14 dieną buvo di
džiulis paradas, kurs prasi
dėjo prie 20 gatvės ir Park
way ir ėjo lig Independence 
Square. Prakalbą pasakė A. 
L. Gates, Laivyno Sekreto
riaus oro pajėgų pagelbinin- 
kas. Kitą programą sudarė 
Reading Kompanijos choras, 
PTC koncertas, visokie pa- 
linksmintojai, Kiltie orkes
tras ir kiti dalyviai.

Gražus oras davė progos 
dideliam paradui sėkmingai 
paminėti Vėliavos Dieną.

Jau antra savaitė kaip 
siaučia kaitros. .Neseniai vi
si skundėsi, kad oras šaltas. 
Dabar kad pakaitino, tai pa
spirgino.

Maudyklės buvo visur. 
Gatvės buvo paverstos mau
dyklėmis, nes kur tik buvo 
vandens kranas, ten tuoj vi
si ir maudosi, —taip karšta, 
o kambariuose visi gyveno 
maudymosi kostiumuose.

Parapijos mokyklos užbai
gimo išvažiavimas buvo bir
želio 12 dieną. Visi susirinko 
Birutės parkan ir gražiai pa
silinksmino su savo mokyto
jomis ir savo dvasios vadu 
kun. kleb. I. Valančiūnu.
Vaikučiai labai dėkingi už 

tokį malonų palinksminimą.

Žmogžudys
Vincas Krevė

I.
Gera ganyti vasaros metu rugienoje kiaulės, žolės 

kiek nori, kiaulės nebėginėja laukuosna, nei vartyti, 
nei suvarinėti jų nereikia, subėga visos vienon vieton, 
ten kur gubos stovėjo, ir šnipinėja, renkasi sau grūdus. 
Varyk, neatvarysi jų iš tos vietos.

Du piemeniu, Žvairių Petrukas ir Juknių Mikas, 
guli sau pamiškėje ties grioviu, gunčeles pasikloję. Mi
kas, gulėdamas ant pilvo, drožinėja dūdelę rėknę, mar
gina ją visokiais rėžiais. Ir rėknė gi jo! Viso sodžiaus 
piemenys pavydi jos, ne kartą net pavogti bandė, bet 
niekas gi tokios kitos nudrožti nemoka.

Ir rėknė gi tai: net keturiais balsais, vis tiek, kaip 
pirkta.

Petrukas guli sau aukštieninkas po didžiausia epu
še, rankas užlošęs už galvos, ir klauso, kaip švokščia 
giria...

— Mikai, ar girdi, kaip miškinis medžių viršūnėmis 
bėginėja? Tarytum, lyg graudžia, štai arčiau, arčiau... 
Ar ant mūs užbėgs, ar šonu ...

Mikas klauso. Tikrai, ten kur toli sušvokščia medžiai 
taip tirštai, lyg kur tai toli sugriaudė, ir vis arčiau, ar
čiau, lyg kas bėga... štai ir čia pušelė sušvokštė, šakos 
sukrutėjo ir papūtė vėjelis.

— Tai vėjas, ne miškinis.
— Kalbėk! Skerdžius geriau žino. Kad vėjas, tai 

visur pūstų. Tai nuo jo tokis vėjas.
— Tėvulis juokiasi. Sako, jokių miškinių nesą.
— Tavo tėvulis tiek ir išmano. Skerdžius daugiau 

žino. Štai, matai, laumės plaukai lakioja.
— Tai voratinkliai giedrą reiškia.
— Voratinkliai! Iš kur jų tiek imtųsi! Kol jie kitą 

laiką nelakioja.

Vytis Jonas Valavičius, 
buvęs vyčių vicepirmininkas 
ir jų muzikos mokytojas ir 
linksmas jaunuolis, jau me
tai kaip tarnauja kariuome
nėj.

Savo metinių karinio gyve
nimo sukaktuvių proga drau
gams parašė įdomų laišką, 
kuriame išreiškia visą savo 
norą greičiausiai būti su vy
čiais ir dirbti su jais.

Jis neseniai buvo parvy
kęs pirmųjų atostogų. Jis 
visą laiką tarnauja Floridoj. 
Rašo, kad ten jam įkyrėjo 
toks karštas oras, nuolat 
virš 97. Bet karinis gyveni
mas verčia, tai ir reikia gy
venti.

Jis atsimena visus, tik gai
lisi, kad negali visiems pa
rašyti, bet laukia laiškų nuo 
visų savo draugų. Visiems 
linki geriausio pasisekimo. 
Girdėti, kad vyčiai jam rašys 
laišką, ar geriau pasakius 
kelius laiškus.

Viešųjų mokyklų moki
niams vasarinė Krikščioniš
kojo mokslo Brolijos mokyk
la prasidės liepos 2 dieną ir 
tęsis lig 27 dien.

Mokysis kiekvieną dieną 
nuo 9 vai. lig 12.

Mokyklos metu vaikučiai 
išmoksta ne tik religijos, bet 
ir visokių rankdarbių ir ki
tų naudingų dalykėlių. Nė 
vienos viešos mokyklos mo
kinys negali apleisti tos mo
kyklos.

Vytis Juozas Margevičius, 
kurs keliauja beveik po visą 
pasaulį su Amerikos laivy
nu, neseniai sustojo Bostone 
ir ten aplanke vyčius ir jų 
klubą ir buvo labai patenkin
tas. Jis tik laukia valandos 
kada galės sugrįžti ir veikti 
su vyčiais.

Baigė mokyklą
Birželio 10 dieną čia mo

kyklos mokiniai turėjo savo 
išleistuvių iškilmes.

Iš ryto visi 8 skyrius bai
gusieji buvo šv. Komunijos, 
o vakare — jų iškilmės baž
nyčioje ir baigimo diplomų 
išdalinimas.

Vargonų maršui griežiant 
ir mokyklos chorui giedant 
ėjo į bažnyčią procesija, ku
riai vadovavo kryžius, vėlia
vos ir palydovai. Juos sekė 
abiturientai, iškilmėms pri
taikytais drabužiais apsiren
gt

Parapijos klebonas kun. 
V. Martusevičius pasakė pa
mokslą, pasveikindamas bai-

Birželio 13 dieną buvo 
linksma ir įvairi Antanų die
na.

Visi Antanai buvo sveiki
nami ir linksminami, kaip 
tik galint.

Bet gražiausiai pasveikin
tas Antanas Dzikas, Lietu
vių Radijo vedėjas. Jam pa
daryta tikra staigmena, nes 
paprašius radijo minutės, 
kuri kaip tik buvo birželio 
13 dieną, p. W. Norkus per 
radiją pasveikino patį Radi
jo Antaną, kurs per visus 
metus kitus sveikina. Jį pa
sveikino daugelis jo draugų 
ir pažįstamų.

Šv. Jurgio parapijos kelios 
ponios surengė jam net par
ty ir įteikė dovanų. Už tat 
Radijo „Dėdė” Antanas gra
žiai padėkojo savo sveikinto
jams per birželio 16 dieną.

gusius ir palinkėdamas to
liau nepamesti tikrojo moks
lo, kurs išeina iš Dievo.

Jis įteikė ir diplomus.
Gavę palaiminimą Šv. Sa

kramentu, visi su iškilmėmis 
išėjo iš bažnyčios, kur jau 
laukė artimųjų nemažas bū
relis pasveikinti abiturien
tų.

Šiemet baigė šie mokiniai: 
Joana Bagnelis, Janina Za- 
lesnak, Jadviga Sarcevich, 
Ona Kazanowski, Anita Doč
kus, Eleonora Paleckis, Leo
na Sprindis, Pranas Sabas, 
Alekas Naglažas, Albertas 
Adams, Pranas Žvirblis, An
tanas Suraučius, Vitas Mise
vičius.

Pažymėtina, kad du ber
niukai, P. Sabas ir A. Adams, 
apie metus ištikimai tarnavo 
mišioms ir buvo pirmieji vi
suose pagelbos reikaluose. 
Jie ir išėję iš mokyklos žada 
pasilikti ir toliau ištikimi 
pagelbininkai seselėms ir pa
rapijai.

Ypač didelė garbė tenka 
Sabų šeimai, kad jų jaunieji 
dirba lietuviškose organiza
cijose. Dukrelė priklauso prie 
bendro lietuvių Komiteto, o 
dabar ir Pranas bus arti lie
tuviško veikimo.

Pagerbė kleboną vardinėse
Kun. Vito Martusevičius 

savo vardines šventė birželio 
16 dieną. Mokyklos vaikučiai 
jau iš anksto pagerbė savo 
mielą kleboną, priėmė komu
niją ir pasveikino su progra
mėle savo dvasios ir parapi
jos bei mokyklos vadą. Tai 
buvo nuoširdus ir malonus 
pagerbimas.

Lake wood Park, Pa

Lietuvių 
susirinki-

rengti šią

Nugirsta, kad šv. Kazi
miero parapijos choras, ku
ris vis dar neišnyksta ir ka
ro metu, rengiasi savo meti
niam išvažiavimui. Dabar 
jau sudaryta komisija.

Choro vedėjas p. J. Mic- 
kūnas, P. Barauskas ir kiti 
organizuoja išvažiavimą.

Birželio 10 dieną mirė Jo
nas Markūnas, 64 metų am
žiaus. Palaidotas šv. Grabo 
kapinėse birželio 14 d. po pa
maldų Šv. Jurgio bažnyčioje.

Birželio 9 dieną šv. Vin
cento ligoninėj mirė kūdikė
lis Pranukas Skarnulis. Pa
laidotas Šv. Kryžiaus kapi
nėse.

Laidotuvių apeigas aprū
pino J. Kavaliauskas.

— Tėvulis kalba, kad laumę vyrai pramanė mote
rims gąsdinti.

— Ne, brol, ir laumių yra. Skerdžius patsai matęs. 
Jisai daugel žino.

Mikas ir tiki ir netiki, žinoma, skerdžius pasakoja 
tiesą, betgi ir tėvulis... Visi gi žino, kad jo tėvulis labai 
mokytas. Visas sodžius pamena, kaip jisai net kunigą 
pataisė. Skaitė kunigas laikraštį žmonėms, kalėdoda
mas pereitais metais, ir apsiriko, o tėvulis ėmė ir pa
taisė jį. Visi tada stebėjosi, o kunigas tai tik paraudo
navo, kaip putinas, žinoma, paraudonuosi — gėda gi! 
Kunigas ir apsiriko!

— E, brol, negali būti, — tvirtai atrėžė Petrukas:
— kas gali daugiau mokėti nei kunigas. Vargoninkas 
ir tas nepataisys kunigo.

— Pasiklauski kitų, jei manimi netiki. Visas so
džius gi žino.

Ginčijasi piemens, nejaučia nelaimės. Nė dabon ne
deda, kad eina Pliauga. Eina miškan, tegu sau eina, 
tik kam botagą nešasi?

Bet tik pamatęs jo rūstų veidą jau pasakytum, kad 
neveltui botagas jo rankoj. Ir kur gi nepyksi! Pu
sę valandos vaikė kiaulę, kuri jam pusę užuoganos 
bulbių išdėjo, nukniso... O piemenų tai niekur nei gyvo 
garo.

Vaikė vaikė, išvijo iš savo bulbių ir paliko sveti
mose.

Nė žodžio neištaręs, kai tik priėjo Pliauga į pieme
nis, tai ir sutaisė juos botagu, vieną per pilvą, kitą 
per nugarą, šoko piemenukai, lyg gyvatė juodu įkan
do. Vienas miškan, antras per griovį laukuosna nudū
mė. Net nustebo Pliauga, kur juodu taip staiga din
go. Jis manė gerai juodu apkulsiąs, o dabar nerojo ir 
karto, kaip reikia, suvelti.

— Ak jūs, Erodai! Tai jūs čia gulėsite, o ten kiau
lės bulbes knis! Aš jums! — grasydamas botagu, rėkė 
Pliauga: — parginsite jūs man namo.

— Paptersi gaidį uodegon! — net verkdamas, at
rėžė Petrukas: — Juozą kuosa, kiaulių tekis beuodegis!
— kirkė jį įpykęs Petrukas.

Mišių Tarnautojų iškyla
Šv. Jurgio parapijos mišių 

tarnautojai birželio 14 d. tu
rėjo savo išvažiavimą ir ben
drą pasidžiaugimą Clemen
ton Park.

Visi tikrai pilnai pasilinks
mino. Su jais buvo ir jų kle
bonas kun. V. Martusevičius.

Jie jau susitaupę savo pik
nikui ir pinigų, todėl ir ge
rai pasilinksmino.

Mokyklos Piknikas
Šv. Jurgio mokykla turėjo 

savo metinį pikniką birželio 
12 dieną Hunting Parke. Die
na graži, ir piknikas buvo 
pilnas visokių malonumų. 
Dabar jaunieji norės ir dau
giau panašių piknikų, kad 
taip pasisekė.

Gary, Ind., ūkininkas 
Schultz, skaitydamas ūky sa
vo antis, rado vieną antį su 
keturiomis kojomis.

31-moji Lietuvių Diena 
Lakewoode, Pa.

Gegužės 20 d. Girardvillės 
klebonijoj įvyko 
Dienos Rengėjų 
mas.

Buvo nutarta
Lietuvių Dieną rugpiūčio 15 
d. Lakewood, Pa. Visas šios 
Lietuvių Dienos parengimo 
pelnas bus paskirtas į tris 
dalis, būtent: Švento Kazi
miero seselėms, Švento 
Pranciškaus seselėms ir Jė
zaus Nukryžiuoto seselėms.

Buvo nutarta laikyti Pa- 
vilijone Šv. Mišias už Lietu
vą. Tad raginame žmones 
kuo daugiausia susirinkti į 
šias pamaldas ir prašyti Die
vo išgelbėti Lietuvą nuo pra
žūties. šių pamaldų metu bus 
pasakytas pritaikytas pa
mokslas.

Kai Lietuvių Dienos Komi
tetas išdirbs planus, bus vė
liau pranešta spaudoj.

Susirinkime buvo išrinkta 
tokia valdyba: pirmin. kun. 
J. šukevičius, garbės pirmin. 
kun. P. čėsna. vicepirm. kun. 
A. Degutis, rašt. kun. P. Lau- 
makis, iždin. kun. K. Rakaus
kas, Spaudos Komisijon kun. 
M. Daumantas ir kun. L. Pe- 
ciukevičius, Parko Komisi
jon kun. S. J. Norbutas ir 
kun. P. čėsna. Visi minėtieji 
ir dar sekantieji kunigai da
lyvavo susirinkime: kun. V. 
Nanorta, kun. J. Degutis, 
kun. P. Mockus, kun. I. Va- 
lančiūnas, kun. A. Batutis, 
kun. J. Gibas, kun. J. Bagdo
nas ir kun A. Neverauskas.

Kviečiame visus lietuvius 
kuo gausiausiai vykti į Lie
tuvių Dieną ir dalyvauti pa
maldose.

Lietuvių Dienos Spaudos 
Komisijos narys

Kun. M. Daumantas

didžiojo altoriaus klebonas 
kun. E. Gradeckas, prie šo
ninių altorių kun. H. J. Fla
nagan ir kun. P. Birchnor. 
Žmonių prisirinko pilnutė 
erdvi Šv. Kazimiero bažny
čia. Šv. Pranciškaus draugi- 

[ jos nariai atidavė savo ge- 
. ram ir ištikimam draugui 
paskutinį patarnavimą, bū- 

. darni grabnešiais. Velionis 
palaidotas Šv. Lauryno ka
puose.

Dėl mylimo vyro, tėvelio 
ir brolio mirties reiškiama 
gili užuojauta Onai Križi- 
nauskienei, dukrelėms ir se
serims E. Jogienei ir M. Jo- 

. gienei.
Tegul gerasis Dievas su. 

j stiprina liūdesio valandoje ii 
į suteikia amžiną atilsį dan 

gaus karalijoj Antano Križi 
nausko vėlei.

Sekmadienį, gegužėj 
įvyko iškilmingas y 
metų užbaigimas Vila 
po Marijos Akad^ 
Newtown, Pa. '

Į gražią, žaliuojanč^' 
suvažiavo apsčiai sveiki'0 
matyti ir išklausyti 
surengtos seselių kazif^iil 
čių mokyklos baigim 
gramos. tik

3 vai. po pietų visos piei-1 
leivės, graduantės ir iLfisil 
suėjo į koplytėlę, kurdas 
palaiminimas Šv. Saki; 
tu. Po to visi susirink^ 
dįjį kambarį, kur buvi^g0 
ninga programa ir di'\L 
išdalinimas. Estradoje1'; 
Amerikos ir Lietuvos^ 
vos.

Pradžioje vilos moki^ 
choras, vadovaujamas 
lės Onos Marijos, graži®’; 
dainavo keletą dainų.

Po to kalbą pasakė 
Dr. V. Martusevičius. '^77 
ėjo graduančių atsisv®\?------ T _
mas. Kalbėjo Amilija p F rijos Jonus ir palinkėti links 
te lietuviškai ir Loreta^ mos varduvių dienos, 
daitė angliškai. Dar k^ir 
kun. F. A. O’Reilly, 
nūs įteikė kapelionas^’ 
P. Vasiliauskas. Buvoti 
tos dovanos už 
mus moksle.

Artinantis Šv. Jono die 
nai, malonu pasveikinti vi 
sus mūsų parapijos bei kolo

Karo Bonų vajus dar eina 
Kurie neįsigijot Karo Bone 
kviečiami tai padaryti. Ku

pasiž^ dau?iau mes bonU išpirksiu 
1 tikra tuo greičiau mūsų mylimie;

Diplomus gavo L. Ša j b H sutriuškins priešų jėgas.
tė,^ Am. Pūkaitė, Teresęper paskutines Šv. Mišią 

į mūsų bažnyčią apsčiai si 
sirenka svetimtaučių. Kur: 
vėlai ateina, turi stovėti. J 
labai gėrisi mūsų bažnyčic 
tvarka ir mūsų kleboi 
darbštumu ir jojo turininga 
pamokslais, taipgi vikai 
kun. K. Parėdnos įspūdinga 
pamokymais.

čalytė ir Mary Jean Bl£w'
Programa buvo baigiu®0 

Lietuvos himnu. DainijiW- 
gramos akompanistė 
mokinė Teresė Andrulį lieto-

----------------------------gĖJų

Wilkes Barre, ]
________ jflhte

Bonų už 50,000 M
LRKSA pereitą sj 

nupirko karo bonų už Suriji 
dolerių. flifr

Dabar Susivienijimai ridos 
viso yra nupirkęs bon atolu 
650,000 dolerių. ilirijo-

i

Popiežius Pijus XII ragina 
katalikus dėtis į unijas ir da
lyvauti jų veikime.

TeL St© 3208 tons

JONAS DAUNIS 7 ’ 
m. 1

Lietuvis Graborius ■ Balsamuotojas
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. 

istaa-
M
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M

i Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO 

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS
3304 -16 Richmond Str. Philadelphia,

— Palauk, palauk, tegu aš tave tik pagausiu, ne
praustaburni!... — tik graso Pliauga, kurio vardas ir 
buvo Juozą.

Pagrasė botagu Pliauga ir nuėjo sau pamiške į 
kelią. Petrukas ilgai dar plūdo, kaip mokėjo, bet anas 
jau nedėjo dabon.

Piktas, net susiašarojęs, ėjo Petrukas dabar į daržus, 
rinko kiaulei akmenis ir krovė kišeniun. Pilvą svilino, 
lyg ugnimi, ir stori marškiniai kas žingsnis žeidė jam 
sopulį.

Petrukas nusijuosė juostą ii’ pakėlė marškinius: 
skersai viso pilvo, kur tik siekė botagas, raudonavo 
ringė.

— Kad tave perkūnas dievulis nudėtų ir tavo kiau
lę drauge, kad tavo kaulus taip svilintų velniai!... — 
keikė Petrukas.

Juo labiau keikė, juo labiau širdo Petrukas ant kiau
lės ir vis didesnius akmenis kimšo kišenėn.

Pasiėjęs į daržus, Petrukas pasikopėjo ant tvoros 
ir dairosi, kur toji prakeikta kiaulė. O jos tik nuga
ra juoduoja bulbojuose: arta ir nuarta, knista ir nu
knista visas užuoganos galas. Ir vis prakeikta Kalpokų 
Žvyne. Tokia zuini prakeiktoji, kad jos vis tiek ne
prižiūrėsi, nors ir kažin kaip žiūrėtum. Nei tvoros jai 
nėra, nei vartų; kur priėjo, kaip arklys, per tvorą — 
ir gana. Vakar išdėjo Lukšos bulbes, nūnai Juknio. 
Ir kiek kartų jau sakė Kalpokui, kad pririštų jai brank
tą. Bet kur tau...

Petrukas atsargiai, kad kiaulė nenugirstų, perko- 
po kiton tvoros šalin, išsitraukė iš kišenės patį di
džiausią akmenį ir selina, iš užupakalio užėjęs, į kiau
lę. Ji gudri piktagalvė: pajus, nei pavysi, nei botagu 
suduosi. Užvakar juodu, kartu su Miku, mėgino ją nuil
sinti; vaikė, vaikė, tik patys nuvargo, nuilso, kiaulės 
gi nenuilsino.

Bet dabar, tegu tik prisalins, žinos ji kaip bulbes 
knisti.

Ir juo arčiau buvo kiaulės, juo drūčiau gniaužė Pet
rukas akmenį rankoj, pikčiau virė jo širdis, atsargiau 
selino jis.

Bridgeport, Conn.

Praeitą sekmadienį šalp 
Fondo 8 skyriaus surengto 
prakalbose dėl labai šilto o 
publikos atsilankė ne p 
daugiausia.

Kalbėtojas p. Jonas Vai 
tis pasakė svarbią kalbą š 
pos reikalais ir suteikė vis 
aiškinimus, kuriems tik k 
rūpėjo.

Manau, kad dabar bus c 
galima kiek padirbėti šalį 
reikalais.

. Į šalpos vietinį skyrių ; 
j rašė apie dvidešimt narių.

pavardes pateiksime vėlia 
aa.iy. Vakarui vadovavo ša!

skyriaus pirmininkas A. I 
maitis, narius užrašin 
skyriaus valdyba; A. Sh 
šauskas, As Sapiega ir J. S 
nislauskas.

Prakalbose dalyvavo k 
kun. J. V. Kazlauskas ir v 

■ nia panelė Valaitytė, kuri 
rėjosi Bridgeporto apylii 
mis.

sąmii- 
ibiįpa-

--------  ■ - —*haoj i
Kiaule, diegus berausdama, čiauškina sau bų^. 

nė nejaučia, kokį Petrukas gamina jai kerštą. F 
linęs, kad drožė akmeniu viduausin žvynei, tai 
žė! įįjjiljo

Bet kiaulė nė nenužviegė, tik pritūpus ant palą up. 
galio, iškėlė snukį aukštyn, lyg orą uostydama, : 
terėjo kartą, kitą ir nugriuvo ant šono.

Petrukas ją botagu, botagu! Kiaulė sutribilavo 
jomis kelis kartus ir liovės: guli sau, lyg ne jos šia 
šutina botagas. .

lUUlgTopterėjo Petruku! širdin, kad jisai užmušė k 
Jn PrQTiivn ion Jahar trica in olrrol Tai nnlznlc ii ‘ 

tūlė, kai sužinos! Neturės dabar Kalėdoms nei b 
nei gunčeles, nei kepurės su mėlynu valiniu... ]

Nusigando Petrukas ir rėkdamas leidosi per ka^a® 
namo.

— Vai-vai-vai, Dievuliau, Dievuliau!... . -
Taip verkdamas, prilaikydamas ranka kelnes^®- 

smuko jisai savo kieman.
— Kokis tave galas plėšia! Ko dabar tu čia rėkimus- 

savo balsu? — klausia jo nusigandus bobulė, s.^ir 
Žvairienė. Ji vienų viena dabar namie, visi gi kiti ^ir 
mininkai lauke; kas rugius veža, kas avižas piaų 
o kas rauna grikius. ir

Bobulei jau rodosi, kad gal šarkei, pieningiaU'^my- 
karvei, kas nors atsitiko. i -bien-

— Vai gi Kalpoko kiaulė išgaišo-o!... ^li-
— Tfu, kad tave galas! — spiovė bobulė: — Net

sas kūnas pagaugais nuėjo. Maniau, kad Dievas ži^us- 
kas ten pasidarė: karvė puolė, ar dega kas. būdo

— Vai, kad dabar primuš mane Kalpokas! kas
— Nui kam dabai’ tave Kalpokas muš! ar tu k’i^. 

tas, kad ji išgaišo. Tekaunasi su Dievu, ne tave nuritu 
Duos jam kas tave mušti.

— Vai, kad aš jai akmeniuku sudaviau. Ji Juk^j
bulbes kniso, mane Pliauga mušė, tai aš paleidau 
akmeniu, o ji dabar nuvirto ir guli, — verkia PetĄg^ 
kas. lluį"

M■Mm.

Praeitą sekmadienį t 
svečių iš N. J., kurie vie 
pas S. Skiką. Tai J. I 
kauskas, Krukauskienė, 

, —----- ----------- , kas ir Skikienė. Krukaus
lę. Pražuvo jau dabar visa jo alga! Tai nukuls jį atsilankė ir pas Stanišau 

Visi svečiai yra iš Nei 
ko, N. J.

ŽS' So. Boston, Mas

Masinis mitingas liepos

Vietos lietuviai liepos 
So. Bostone rengia didel 
sirinkimą.

Vyriausiu kalbėtoju 
numatytas senatorius I

' Walsh.

Pittston, Pa

(Bus daugiau)

Kun. J. Kasakaičio suk

Birželio 17 dieną klel 
kun. Jonas Kasakaitis 
jo 40 metų sukaktį, kai 
įšvęstas į kunigus.

Ta sukaktis minėtą 
, buvo iškilmingai atži 
bažnyčioje.

Pirmąsias mišias j ii 
laikęs 1904 metu h5***'

■
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oji Lietuvių Diena 
Lakevvoode, Pa.

žės 20 d. Girardvillės
joj įvyko Lietuvių

Rengėjų susirinki-

nutarta rengti šią 
ų Dieną rugpiūčio 15 
jwood, Pa. Visas šios 
ų Dienos parengimo 
bus paskirtas į tris 
jūtent: Švento Kaži- 

seselėms, švento 
kaus seselėms ir Jė- 
ukryžiuoto seselėms.

nutarta laikyti Pa- 
Šv. Mišias už Lietu- 

d raginame žmones 
ugiausia susirinkti į 
maldas ir prašyti Die- 
Lbeti Lietuvą nuo pra
šių pamaldų metu bus 
tas pritaikytas pa- 
S.
jietuvių Dienos Komi- 
idirbs planus, bus vė- 
inešta spaudoj.
inkime buvo išrinkta 
aldyba: pirmin. kun. 
vičius, garbės pirmin. 
Čėsna. vicepirm. kun. 
itis, rašt. kun. P. Lau- 
iždin. kun. K. Rakaus- 
audos Komisijon kun. 
mantas ir kun. L. Pe
čius, Parko Komisi- 
n. S. J. Norbutas ir 
Čėsna. Visi minėtieji 

sekantieji kunigai da- 
susirinkime: kun. V. 

a, kun. J. Degutis, 
Mockus, kun. I. Va- 

as, kun. A. Batutis, 
Gibas, kun. J. Bagdo- 
<un A. Neverauskas. 
name visus lietuvius 
ilsiausiai vykti į Lie- 
)ieną ir dalyvauti pa-

vių Dienos Spaudos 
komisijos narys

Kun. M. Daumantas

Respondentų pranešimai 
1 įvyko 
i metų užbų -----------

P° Maciam, Conn. 
Newtom

i suS-A MERGAITĖMS
1 matyti iri , . ,
> surengtos/11613-1 baiSesi- Va1' 

fili »tabu’ kad^sarą jie 
gramos, iau galėtų pabūti 
6 o , uojančių medžių,

sizife1' manyti> kad tik
J. ‘tvaikams tai priei- 

paarni^, - tikrųjų lietuviai 
...., savo vaikučiams

k*mą suteikti.

AmX,tlanky!1 Nekalto 
mo, arba Vargdie
nis Thompson ir

Pradaojfi0onn> 
choras, įvažiuoja vasaros 
les Onos praieisti nemaža 
dainavo kį pernai buvo gra-

Po to hJia, su nustatyta 
Dr. V. Mat.
ėjo grad^u mergaičių užlai- 
mas. Kalbų kaip jos ten laiką 
tė lietuvis^.. Be baimės galiu 
daitė angliįid vargu kitur kur 
kim. F. į'eriau paviešėti ir 
nūs įteikė |
P. Vasiliaiįis už visą išlaiky
tos domjkrai žemas. Svarbu, 
mus mobk aitės ten sau randa

Diplomus^- Be to, tam tikra 
tė, Am. Pth-en tęsiamas ir jų 
čalytėirlfcts rūpestingoj sese-

Program ūro j. Panašus au- 
Lietuvos fe duoda džiaugsmo 
gramos si/ams> bet neša nau- 
mokinė T05lbai- 

na tėvams lietu-
__ Tintiems mergaičių, 

^.^^minėtas seseris. Jų

-of the Immaculate
M tepti on, R. D. 1

LRKSA|ltliam’ Conn-
nupirko tai ir būrelį lietuvių 
dolerių. , besivėžinančių dvi-

Dabar Sir jiems yra vietos 
viso yra stogas, šiuo reikalu 
650,000 dobs į Tėvus Mari j o-

didžiojo altoriaus klebonas 
kun. E. Gradeckas, prie šo
ninių altorių kun. H. J. Fla
nagan ir kun. P. Birchnor. 
Žmonių prisirinko pilnutė 
erdvi šv. Kazimiero bažny
čia. šv. Pranciškaus draugi
jos nariai atidavė savo ge
ram ir ištikimam draugui 
paskutinį patarnavimą, bū
dami grabnešiais. Velionis 
palaidotas Šv. Lauryno ka
puose.

Dėl mylimo vyro, tėvelio 
ir brolio mirties reiškiama 
gili užuojauta Onai Križi- 
nauskienei, dukrelėms ir 
serims E. Jogienei ir M. 
gienei.

Tegul gerasis Dievas 
stiprina liūdesio valandoje ir 
suteikia amžiną atilsį dan
gaus karalijoj Antano Križi- 
nausko vėlei.

Kun. Jonas Bakšys

Baltimore, Md DIDŽIULIS VASARINIS Elizabeth, N. J.

se-
Jo-

su-

Artinantis Šv. Jono die
nai, malonu pasveikinti vi
sus mūsų parapijos bei kolo
nijos Jonus ir palinkėti links
mos varduvių dienos.

Karo Bonų vajus dar eina. 
Kurie neįsigijot Karo Bono, 
kviečiami tai padaryti. Kuo 
daugiau mes bonų išpirksim, 
tuo greičiau mūsų mylimieji 
sutriuškins priešų jėgas.

Per paskutines Šv. Mišias 
į mūsų bažnyčią apsčiai su
sirenka svetimtaučių. Kurie 
vėlai ateina, turi stovėti. Jie 
labai gėrisi mūsų bažnyčios 
tvarka ir mūsų klebono 
darbštumu ir jojo turiningais 
pamokslais, taipgi vikaro 
kun. K. Parėdnos įspūdingais 
pamokymais.

Rochester, N. Y

Jono Bakšio 
sidabrinis

bažnyčioje 
mišios. Jas 
Asistavo

jubi-

buvo 
laikė 
kun.

:žius Pijus XII ragina 
us dėtis į unijas ir da- 
jų veikime.

College, 
•n, Conn.

S te 3208 M. y Norkūnas

JONAS D*MI[or(li Colln. 
etų vis Graborius-Bah ------

ivę pavergtiesiems 
025 MT. VERNON ST., PHILWElKo 24 dieną, sekma- 
jW^VAVA’wwsv.'wvwwAWWdartforde Bushnell 1 

salėje įvyks dide- 
REgent 8434 )s> rengiamos apgin-

RICHMOND GROGE® tautų laisvei.
WHOLESALE GROCERS s kongresmonai, žy- 

Savininkai Lietuviai Stopojaį ir įvairių sumi- 
PERKAME ČIA - REMIAM  ̂VtuvTkabias’ 

. lietuvis Kaioetojas.
-16 Richmond Str. "priimta rezoliucija,

BtasffiHseaeiGSK^^asBssKmoaKSE^reikalaus laisvės šioj 
- - — ■ — ^tacij o j dalyvau j an-

Kiaulė, diegus berausdama, apautoms.
nė nejaučia, kokį Petrukas gamiaiierikiečių organizaci- 
linęs, kad drožė akmeniu viduauš albose bus Kolumbo 
žė! ir kitų svarbių orga-

Bet kiaulė nė nenužviegė, tik zmones.
galio, iškėlė snukį aukštyn, lyg®~ 
terėjo kartą, kitą ir nugriuvo ant ši Haven, Conn.

Petrukas ją botagu, botagu! ----------
jomis kelis kartus ir liovės: guli®' ntanas Križinauskas 
šutina botagas. iniųjų lietuvių gyven-

Topterėjo Petruku! širdin, kadjfes retėja.
lę. Pražuvo jau dabar visa jo algi^ntradienį, birželio 12 
tūlė, kai sužinos! Neturės dabarilgos ligos su šiuo 
nei gunčelės, nei kepurės su nĖljffh persiskyrė Antanas 

Nusigando Petrukas ir rėkdai®t-}ls^:as- Uis paliko liū- 
naTTiri smoną Oną Križinaus-

— Vai-vai-vai, Dievuliau, Difi^r.^ri® dukrelestai P. 
Taip verkdamas, prilaikydaniai'vieae’ S. Križinaus- 

smuko jisai savo kieman. r Y- JPahko ir
— Kokis tave galas plėšia! Koogienę ir 

savo balsu? — klausia jo nusi^,. . j. „.rfia ir dukreles ilgai irzvairiene. Ji vienų viena dabarg savJ 
minmkai lauke; kas rugius ®Hyrą ir Ir žen. 
o kas rauna grikius. . ^.eike daug pagelbos Ii-

Bobulei jau rodosi, kad gal
kaivei, kas nors atsitiko. , Antanas Križinaus- 

— Vai gi Kalpoko kiaulė išgaiš lUvo malonaus būdo 
— Tfu, kad tave galas!—spin's, mylėjo viską, kas 

sas kūnas pagaugais nuėjo. M^atuviška, rėmė Lietu
kas ten pasidarė: karvė puolė, ar ■ parapijos reikalus, ir 

— Vai, kad dabar primuš matf 2jo sav0 dukreles pa- 
— Nui kam dabar tave Kaiptigoj lietuviškoj dva- 

tas, kad ji išgaišo. Tekaunasi su
Duos jam kas tave mušti. onig palaidotas iš šv.

— Vai, kad aš jai akmeniui®^iero parapijos bažny- 
bulbes kniso, mane Pliauga mušė,šeštadienio rytą su iš- 
akmeniu, o ji dabar nuvirto ir gagomis trejomis Šv. Mi
kas. ’> kurias atnašavo prie

Bridgeport, Conn.
Praeitą sekmadienį Šalpos 

Fondo 8 skyriaus surengtose 
prakalbose dėl labai šilto oro 
publikos atsilankė ne per 
daugiausia.

Kalbėtojas p. Jonas Valai
tis pasakė svarbią kalbą šal
pos reikalais ir suteikė visus 
aiškinimus, kuriems tik kas 
rūpėjo.

Manau, kad dabar bus dar 
galima kiek padirbėti šalpos 
reikalais.

Į šalpos vietinį skyrių įsi
rašė apie dvidešimt narių. Jų 
pavardes pateiksime vėliau.

Vakarui vadovavo šalpos 
skyriaus pirmininkas A. Kli- 
maitis, narius užrašinėjo 
skyriaus valdyba: A. Stani- 
šauskas, A. Sapiega ir J. Sta- 
nislauskas.

Prakalbose dalyvavo kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas ir vieš
nia panelė Valaitytė, kuri gė
rėjosi Bridgeporto apylinkė-- 
mis.

Kun. J. Bakšio jubiliejus
Mūsų parapijoje sekmadie

nį, birželio 17 dieną, buvo pa
minėtas kun. 
kunigystės 
liejus.

Tą dieną 
iškilmingos 
jubiliatas.
Aug. Petraitis ir kun. A. Or
vydas. Pamokslą sakė prel. 
J. Ambotas. Bažnyčioje kun. 
J. Bakšį vyskupo Kearny 
vardu sveikino prelatas Ber
gen, kancleris.

Bažnyčia buvo pilna prisi
rinkusi žmonių. Per pamal
das solo giedojo artistas J. 
Olšauskas.

Pagerbimas vakare buvo 
perkeltas į parapijos salę, 
kuri buvo perpildyta. Pasa
kyta daug sveikinimų ir lin
kėjimų.

Programos vedėjas buvo 
kun. P. Valiukevičius.

Dainų programą išpildė Iz. 
Rovaitė, J. Olšauskas ir Pra
nas Mocejūnas. Akompanavo 
Olga Mocejūnaitė.

Du kariai palaidoti
Penktadienį, birželio 15 d., 

buvo palaidotas iš mūsų baž
nyčios a. a. karys Stasys Ši- 
linskas, kilęs iš Wilkes-Bar
re, Pa.

Ne Vokietijoj, ne kur Pa- 
cifiko salose, bet arti Balti- 
morės, važiuojant iš Camp 
Meade, Maryland, Stasio ve
žimas susidūrė su kitu veži
mu taip smarkiai, kad Sta
sys, nuvežtas į Walter Read 
ligoninę Washingtone, mirė 
po penkių savaičių, neatga
vęs sąmonės. Buvo vedęs, 37 
metų amžiaus, žmona laukia 
kūdikio, kurs nematys savo 
tėvelio šioj ašarų pakalnėj.

Karstą nešė šeši kariai iš 
Walter Read ligoninės. Už 
mirusio vėlę Šv. Mišias atna
šavo kun. dr. Mendelis. Na
tional Cemetary kapuose, pa
gal šeimos pageidavimą, ne
buvo šaudymo nė dūdavimo. 
Stasio šilinsko žmonai ir jo 
liūdinčiam tėveliui ir kitiems 
giminėms reiškiame giliau
sią užuojautą.

Tegul ilsisi Viešpaties ra
mybėje!

A. a. Juozas Gelažėla
Karys Juozas Gelažėla žu

vo Vokietijoj kovo mėn.
Šeštadienį, birželio 16 d., 

trejos laidotuvių mišios buvo 
aukojamos už Juozo vėlę. Eg- 
sekvijas giedojo kunigai dr. 
Mendelis, Dubinskas, Dyer ir 
O’Dea. Tie patys kunigai at
našavo mišias, išskyrus kun. 
Dubinską, kurs turėjo kitą 
pagrabą tą patį rytą. Po mi
šių kun. dr. Mendelis pasakė 
trumpą raminantį pamokslą.

Worcester, Mass
SEN D. WALSH APIE 

VYČIUS

PIKNIKAS
Sekmadienį, Birželio-June 24 d., 1945

PARAPIJOS DARŽE
15 E. 23rd ST. BAYONNE, N. J.

Šį sekmadienį įvyksta smagusis piknikas. Kas buvo atsilan
kęs bent katla mūsų darže, tas žino, kad tokios patogios vietos 
pasilinksminimui sunku rasti visam mieste. Modemiškas parkas 
tikrai teikia svečiams daug malonumo.

Tail drąsiai kviečiame visus parapijiečius ir apylinkes lietu
vius dalyvauti šiame parengime. Užtikriname malonų patarnavi
mą ir nuoširdų vaišingumą.

Į VIETOS ŽINIOS

Praeitą sekmadienį buvo 
svečių iš N. J., kurie viešėjo 
pas S. Skiką. Tai J. Kru
kauskas, Krukauskienė, Ski- 
kas ir Skikienė. Krukauskas 
atsilankė ir pas Stanišauską.

Visi svečiai yra iš Newar- 
ko, N. J.

Neseniai Aušros Vartų pa
rapija minėjo savo 20 metų 
sukaktį.

Iškilmėse dalyvavo ir sen. 
D. Walsh, didelis lietuvių tei
sių gynėjas.

Sužinojęs, kad vietos vy
čiai yra sudarę komisiją Lie
tuvos reikalams ginti, gen. 
D. Walsh pažadėjo komisijai 
savo paramą ir pažymėjo: 
„Tos komisijos darbas yra 
pagirtinas... Jūs esate lietu
viai, bet jūs gal nesupranta
te, kiek gero toks veikimas 
padaro visai tautai. Gaila, 
kad lietuviai po visą Ameri
ką taip neveikia. Tas veiki
mas yra pavyzdys visiems 
lietuviams ir daug padeda 
mums, kurie dirbame, kiek 
galime, kad jūsų Lietuva vėl 
būtų nepriklausoma”.

Tie senatoriaus D. Walsh 
žodžiai turėtų mus visus pa
skatinti veikliau dirbti Lie
tuvos laisvei.

A. a. Juozas Letkauskas 
šeštadienio rytą 10 vai. 

buvo laidojamas vienas iš 
kantriausių jaunuolių, kurį 
teko mūsų kunigams ir Bal- 
timorės žmonėms pažinti, 
būtent, a. a. Juozas Letkaus
kas. Pačioj jaunystėj palies
tas neišgydomos arthritis li
gos, Juozas išgulėjo miesto 
ligoninėje arti 15 metų. Liga 
taip sutraukė Juozo sąnarius, 
kad Juozas negalėjo pasika
syti, muselę nuvaikyti. Arti 
10 metų gydytojų įvairūs 
bandymai pagelbėti Juozą 
apakino. Aklas turėjo skaus
mus kentėti, tik iš balso žmo
nes galėjo pažinti.

v. K.

So. Boston, Mass BUY MORE THAN BEFORE^
Masinis mitingas liepos 4 d.

Vietos lietuviai liepos 4 d. 
So. Bostone rengia didelį su
sirinkimą.

Vyriausiu kalbėtoju yra 
numatytas senatorius David 
Walsh.

Kalbės Kongresmanas
Čia rengiamas milžiniškas 

susirinkimas sekmadienį, 
birželio 24, 7:30 valandą va
kare, šv., Stanislovo salėj, 
prie kampo Ann ir Aliceanna 
gatvių.

Susirinkimas yra rengia
mas mažesnių kraštų teisių 
užtarimui; jį rengia tautinės 
grupės. Kalbės Wisconsin 
kongresmanas Alvin E. 
O’Konski, kuris daugeliu at
vejų yra garsiai prabilęs už 
mažesnių kraštų teises Kon
greso Rūmuose ir kitur, ir 
Marylando valstijos atstovas 
Nadas Rastenis.

To susirinkimo šūkis bus 
„Justice for the Small Na
tions”.

Vietos lietuviai yra kvie
čiami kartu dalyvauti ir pa
didinti skaičių tų, kurie už
taria mažesnes šalis, o jų tar
pe ir Lietuvą. Rep.

Kriaučių Moterims 
Ir Merginoms

Jau metų eilė, kaip mes, 
moterys ir merginos, nete
kom savo unijos skyriaus.

Mūsų skyrių likvidavo ne
tikusi unijoje bolševikų veik
la. Mes nėjom pagal jų norą, 
todėl jie mus visai išstūmė 
iš unijos veikimo.

Mūs, moterų, unijoje yra 
apie 400. Mes neturim nė vie
nos moters unijos valdyboj.

Klausimas kyla, kodėl taip 
daroma. Kodėl moterys uni
joje neturi lygių teisių su vy
rais, kam tokia ignoracija? 
Kam mes, moterys ir mergi
nos, tylim? Kodėl mes nei
nami į susirinkimus? Kodėl 
mes nereikalauname sau to, 
kas mums pridera?

Šiandieniniai darbo reika
lai yra taip svarbūs, kad mes, 
ignoruodamos unijos susirin
kimus, sau tik skriaudą da
rom. Mes nežinom, ką vyrai 
nutarė. Mes nežinom, ką vy
rai išrenka į valdybą. Dau
giau negalim šitaip savo gy
venimą vesti. Mums reikia 
pradėti darbą ir tą darbą 
dirbti dėl savęs pačių ir mū
sų ateities.

Ypač mes, jaunos moterys 
ir merginos, eikime į unijos 
susirinkimus ir dalyvaukim 
balsavimuose.

Bet žiūrėkim, už ką mes 
balsuosim, nes bus kandida
tas, kuris tai vietai visai ne
tinka. Jau tas kandidatas 
kelis sykius buvo delegatu ir 
jis mums tokias žemas algas 
padarė ir darbo dar pridėjo, 
kad nėra iš ko pragyventi to
kiam brangiam laike.

Dabar ateina delegato rin
kimas, kuris bus birželio- 
June 29 d. Labor Lyceum 
svetainėj.

Šitam susirinkime dauge
lis moterų ir merginų žada 
dalyvauti labai gausiai. Ki
tos net iš kalno kalba, kad 
jos girtuoklio daugiau nenori 
delegatu. Sako, jau mums dėl 
to gėda. Verčiau, sako, mes 
balsuosim už Joną Buivydą.

Teresė

Grabauskų šeima skaito 
savaitraštį „Ameriką”, pri
dera prie Karalienės Angelų 
liet, parapijos Brooklyne ir 
Šv. Tomo parapijos Wood- 
havene. Tai giliai katalikiš
ka ir nuoširdžiai lietuviška 
šeima.

J. P. M.

IŠTEKĖJO

Sekmadienį, birželio 3 d., 
Angelų Karalienės parapijoj 
Anelė Rageliūtė, buvusio 
biznieriaus Augusto ir Onos 
Ragelių vyresnioji duktė iš
tekėjo už Harry M. Mc
Donald.

Iškilmingą šliūbą davė 
kleb. kun. Aleksiūnas. Liu
dininkais buvo jaunosios se
sutė Isabelė ir Eddie Mc
Donald, jaunojo giminaitis.

Birželio mėn. 16 d. 7:30 
P. M. Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos mokyklos absolven
tai gavo mokyklos baigimo 
diplomus.

Šių metų graduantai buvo 
šie: Jonas Bagočius, Jonas 
Blažis, Jonas Degutis, Juo
zas Medway-Medveckis, Leo
nas Takušis, Petras Žemei- 
kis, Veronika Budreckytė, 
Darata Keršytė, Darata 
Kondler, Eleonora Kossak, 
Eleonora Marcalo, Marijona 
Wycosky, Florencija Zabita.

Diplomus įteikė kun. Dr. 
Jonas Starkus bažnyčioje, 
prakalbėjo į graduantus ir 
palaimino Šv. Sakramentu.

Birželio 17 d. mokyklos 
salėje mūsų mokyklos vaiku
čiai drauge su graduantais 
surengė gražų vaidinimą 
„Pelenė” ir atliko kitus vaiz
delius, šokius.

Pilnutėlė salė susirinkusių 
buvo sužavėta gražia progra
ma. Ta proga prakalbėjo 
kun. klebonas J. Simonaitis 
ir svečiai kun. J. Dambraus
kas, M.I.C., kurs įteikė pasi
žymėjusiems įvairias dova
nas. Po to salėje buvo graži 
pasismaginimo valandėlė.

Publika labai dėkinga se
sutėms už gražią programą.

Pi l Is ton, Pa.

Kun. J. Kasakaičio sukaktis
Birželio 17 dieną klebonas 

kun. Jonas Kasakaitis minė
jo 40 metų sukaktį, kai buvo 
įšvęstas į kunigus.

Ta sukaktis minėtą dieną 
buvo iškilmingai atžymėta 
bažnyčioje.

Pirmąsias mišias jis yra 
laikęs 1904 metų birželio 24 
d.

Iš vokiečių kariuomenės išlais
vinti lietuviai Italijos fronte.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
APSKRIČIAI

Moterų S-gos New York- 
New Jersey apskrities prieš- 
seiminis suvažiavimas įvyks 
birželio 24 d. švč. Trejybės 
par. salėje, 207 Adam St„ 
Newark, N. J.

Visos kuopos prašomos at
siųsti savo atstoves su nau
dingais pasiūlymais. Yra pa
ruoštų pasiūlymų S-gos kons
titucijai pakeisti, todėl pa
galvokim ir apie tai.

Pradžia 2 vai. popiet. Pra
dėsim punktualiai. Vakare 
bus vieša vakarienė.

St. Subatienė,
Pirmininkė

Marianapolis
Birželio 10 d. Marianapo- 

lyje įvyko 7 bonų laimėjimas. 
Dalyvių tarpe buvo p. Miciū- 
nienė, Radzevičienė, Kaspa
ravičienė ir Aukštikalnienė. 
Didžiausią dovaną, 50 dole
rių Karo boną, laimėjo kun. 
P. Strakauskas.

Visiems prisidėjusiems 
prie bilietų platinimo ir lai
mėjimų pasisekimo nuošir
džiai esame dėkingi.

K.

East St. Louis, III.

BALF Skyrius
Savo kolonijoj turėjom 

progos matyti ir išgirsti 
prof. Dr. K. Pakštą.

Jis čion mums padėjo įkur
ti šalpos skyrių ir suteikė 
daug naudingų minčių.

Birželio 13 dieną mūsų sve
čias klebonui kun. Antanui 
Deksniui padėjo atšvęsti var
dines.

Daugiau Karo Bonų Dabar Pirksi — 
Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

GRABAUSKAITĖ BAIGĖ 
KOLEGIJĄ

Birželio 6 d. Jono ir Onos 
Grabauskų vienturtė duktė 
Aldona Grabauskaitė baigė 
Adelphi College, Garden Ci
ty, L. I. — įsigydama Bache
lor of Arts diplomą.

Ta proga birželio 8 d. jos 
tėvelių namuose Woodhaven, 
76-14 85 Drive, įvyko aukš
tai moksle pasižymėjusios 
lietuvaitės Aldonos pagerb- 
tuvės, kuriose dalyvavo ne
maža giminių, artimesnių 
draugų ir kaimynų.

Ponai Grabauskai dukters 
gerbėjus šauniai pavaišino.

Grabauskaitės pagerbtu- 
vėse dalyvavo ir naujai 
įšventintas kun. Valentinas 
Atkočius. Jis yra Grabauskų 
giminaitis.

Aldona Grabauskaitė žada 
dar toliau tęsti aukštų moks
lų studijas Kolumbijos Uni
versitete. Geriausio jai pasi
sekimo ! •

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. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šulinskas)

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.



-  —————
16-TOJI METINĖi NEW YORKO APYLINKES

Lietuviu Diena
SEKMADIENĮ

Liepos-July 8, 1945
KLASČIAUS PARKE ir SALĖJE
MASPETH IR BETTS AVĖS, MASPETH, N. Y.

PARKAS ATDARAS NUO 12 V AL.

PROGRAMOJE: tautiški šokiai, lietuviška muzika, Angelų Karalienės par. mišrus 
benas, geras orkestras, smagus pasilinksminimas, malonios pažintys.

Visi New Yorko apylinkės lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti j šią svarbiausią 
vasaros pramogą.

Visi lietuviai mielai laukiami.
Rengimo KOMITETAS

RENKITĖS LIETUVIŲ 
DIENAI

Malonėkite gerai įsidėmėti 
šiąją datą — liepos 8 dieną.

Tada visi esate kviečiami 
ir laukiami New Yorko apy
linkės Lietuvių Dienoj, kuri 
įvyks Klasčiaus parke.

Iš įvairių vietų rodomas 
susidomėjimas Lietuvių Die
na. Dienos garbės rėmėjų są
rašas kasdien ilgėja, — atsi
liepia asmenys ne tik iš ar
timesnių vietų, bet ir iš toles
nių valstijų.

Paskubėkit ir jūs įsirašy
ti į Lietuvių Dienos garbės 
rėmėjų eiles.

Visi liepos 8 dieną atsigau
site, pasilinksminsite, pasi- 
džaugsite Lietuvių Dienos 
proga.

Galėsite klausytis gražios 
muzikos, šokti ir dainuoti, 
susitikti mielus prietelius, 
klausytis įdomios progra
mos ir lietuviškos dainos.

Neužmirškit, kad liepos 8 
d., sekmadienį, — Lietuvių 
Diena!

TĖVŲ DĖMESIUI

Prasidėjo atostogų laikas. 
Visi, kas gali, jauni ir seni, 
stengiasi pasprukti iš miesto 
kur nors į gamtą pasilsėti ir 
pasidžiaugti.

Tėveliai, kur leisite savo 
/dukreles? Mes kviečiame lie
tuvių tėvų dukteris pas mus 
į mergaičių stovyklą, kuri 
bus nuo liepos mėn. 1 d. iki 
liepos mėn. 31 d.

Be poilsio ir žaidimų gry
name ore, mes norime dar 
padėti mergaitėms pramokti 
arba, jei moka, geriau išmok
ti lietuvių kalbą ir susipažin
ti su mūsų tautos kultūra. 
Todėl programoje yra numa

Birželio-June 22___________ ____________________ AMERIKA

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA- 7 
ŪKŲ VISUOMENINIO IR 2) 

kultūrinio gyvenimo S

Brooklyno Lietuviai
SAVAITRAŠTIS 7

EINA KAS PENKTADIENI ę

tomi lietuviški tautiniai žai
dimai, dainos, šokiai, lietu
vių kalbos pamokos ir pasa
kojimai istorijos bei literatū
ros temomis.

Keletą sykių per savaitę 
mergaitės bus vežamos mau
dytis ir mokomos plaukti.

Į stovyklą priimamos mer
gaitės nuo 7 iki 14 metų am
žiaus. Galima įregistruoti 
dviem savaitėm (nuo liepos 
mėn. 1 d. arba liepos mėn. 
15 d.) arba visam mėnesiui.

Atlyginimas: $10.00 per 
savaitę.

Immaculate Conception 
Convent

R. D. 1, Putnam, Conn.
N. P. Švč. P. Marijos Seserys

PADĖKA SĄJUNGIETĖMS

24-tos kuopos sąjungie- 
tėms už surengtą surprizo 
puotą mano namuose pa
gerbti mano vardadieniui 
birželio 2 d. reiškiu nuošir
džiausią padėką.

Buvo susirinkęs nemažas 
būrys viešnių ir svečių. Visi 
gražiai pasilinksminom.

Puotą surengė pirmin. 
Butkienė ir P. Adomaitienė.

Dar kartą reiškiu joms 
padėką už surengimą, vi
siems už atsilankymą ir do
vanas.

Petronėlė Stravinskienė

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, birželio 24 
d., Amžinojo Rožančiaus dr- 
ja eis bendrai prie Šv. Ko
munijos 9 vai. Mišių metu. 
Visos narės prašomos gau
siai dalyvauti.

"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR 

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

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

Tel. MArket 2-5360

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

7:30
KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 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 
495 Grand St.

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

AD. JĖZAVITAS
VIOLETA PRANOKUS

Muzikos Vedėja
EVergreen 8-362G

Mūsų Apylinkėje

• Kun. J. Prunskis artimoj 
ateity rengiasi apsigyventi 
New Yorko apylinkėje.

• Kun. J. Balkonas per 
karo kapelioną Fox gavo ži
nią, kad jo seminarijos drau
gas kun. Stasys Vasiukevi- 
čius yra netoli Insbruko, 
Austrijoje.

• Kapitonas Julius Jurgė- 
la iš Colorado buvo parvykęs 
pas saviškius. Atgal išva
žiuoja penktadienį, birželio 
22 d. Apsilankymo proga jam 
buvo surengtos gražios pri
imtuvės.

° J. Ginkus su žmona svei
katos dėliai yra išvykęs į 
Miami Beach, Floridoj.

• J. Boley buvo išvažiavęs 
pora savaičių iš New Yorko 
savo darbų reikalais.

© Kun. J. Dambrauskas 
buvo atvažiavęs mūsų apy- 
linkėn iš Marianapolio.

• Kun. Pr. Aukštikalnis, 
jėzuitas, yra atvykęs į 
Brooklyną, kur atostogų me
tu pavaduoja Angelų Kara
lienės parapijos kunigus.

• Edvardas Klosevičius, 
klierikas Brooklyno semina
rijoje, yra paleistas atosto
gų ligi liepos 6 d.

• Klierikas L. Sledžius iš 
Brooklyno seminarijos grįžo 
atostogų ligi liepos 6 d.

• Prof. Dr. K. Pakštas į 
New Yorką grįžta antradie
nį, birželio 26 d., po ilgesnio 
lankymosi lietuviškose kolo
nijose.

© Kun. Dr. J. Starkus bir
želio 19 dieną atšventė savo 
gimtadienį.

® Pfc. Al. Steckis, garbin
gai paleistas iš kariuomenės, 
dabar yra namie.

• Sgt. A. Kruzas, pralei
dęs keliolika dienų atostogo
se, grįžo į Camp Sarasota, 
Fla.

• T. Sgt. Al. Rogers, ka
riavęs Italijoj 9 mėn., sugrį
žo 33 d. atostogų. Jis yra ga
vęs Prezidento pažymėjimą.

• Pfc. Eugene Jankus, ku
ris buvo Vokietijos fronte 
sunkiai sužeistas, lankosi pas 
tėvelius. Turės grįžti į ligo
ninę, nes dar vaikščioti nevi
sai gali. Jis turi trijų frontų 
pažymius.

® Vytautas Budraitis lan
kėsi namuose. Atvyko iš 
Aberdeen, Md.

• Kun. A. Masaitis yra 
šiuo metu išvykęs atostogų.

• Jonas Stasilionis, Har- 
risono draugijų veikėjas, po 
operacijos jau smarkiai tai
sosi.

® Vladas Dilis, artimas 
„Amerikos” bičiulis iš E. 
Orange, N. J., buvo sunkiai 
sužeistas prie darbo. Jis gy
domas Jersey City.

Ona Pusnikaitė, 
praeitą sekmadienį gražiai 
pasirodžiusi CYA koncerte.

GRAŽUS CYA KONCER
TAS

lavo, kad jis dar paskambin
tų prieš užbaigą.

Koncertas buvo baigtas 
Lietuvos himnu.

Šiandien, praėjus kelioms 
dienoms po koncerto, žmonės 
vis kalba apie programą.

Iš tikrųjų Apreiškimo pa
rapija ii- jos klebonas kun. 
Norbertas Pakalnis gali 
džiaugtis, turėdami tokią 
grupę.

Mes laukte lauksime kito 
jų parengimo. Bet taipogi 
mes pražysim, kad kitą kar
tą vėsesnį laiką parinktų 
koncertui.

PAS NAUJAVEDŽIUS

Dr. John Wahik
161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 8-9: 
VALANDOS:

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

šventadieniais susil

Tel. EVergreen 7-68
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždarj

jįtered u Second-Class matter March 16,19 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of

JAPONŲ GENERC

Stebėtinas įvykis buvo 
sekmadienį, birželio 17 d., 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Diena buvo karšta — viena 
iš karščiausių šio mėnesio 
dienų, — bet vis tiek su vir
šum keturi šimtai žmonių su
sirinko į Apreiškimo audito
riją išgirsti naujai sudary
tos CYA Dainos Grupės pir
mo koncerto, vedant visų ži
nomai Aldonai Liutkiūtei 
Wytenus.

Per dvi valandas svečiai 
ramiai išsėdėjo ir su didžiu 
pamėgimu klausėsi dainų. 
Koncertui užsibaigus, jie ne
paliovė ploję rankomis rei
kalaudami, kad dainininkai 
dar dainuotų.

Dainos Grupė buvo įsteig
ta prieš 9 mėnesius — pasta
tyti operetei „lolanthe”. Bet 
kai aplinkybės aiškiai įrodė, 
kad dar nelaikąs tokiems pa
statymams, vasario mėnesį 
Aldona Liutkiūtė Wytenus 
patarė, kad koncertas vieto
je operetės būtų surengtas. 
Ji sutiko išlavinti tą Dainos 
Grupę. Per tris mėnesius, pa
dedant pianistui Jonui Ska
ruliui, ji dirbo ir rūpinosi, 
kol išmokė tuos jaunuolius 
dainuoti.

Sekmadienį ta CYA Dai
nos Grupė viešai parodė, ką 
nuveikė per tą trumpą laiką.

Programa, kuri buvo su
daryta iš dviejų dalių, buvo 
labai įdomi. Dainos buvo pa
rinktos iš visų muzikos sky
rių. Buvo lietuviškų ir ang
liškų dainų — didžiausia da
lis angliškų. Vedėja Aldona 
Wytenus sykiu su Dainos 
Grupe sudainavo dvi dainas. 
Buvo padainuota viena iš
trauka ir iš operetės,,lolan
the”.

Dainos Grupė iš pat pra
džios padarė labai gražų įs
pūdį. Visos mergaitės buvo 
pasipuošusios ilgomis balto
mis suknelėmis ir turėjo pri
sisegusios raudoną bijūną. 
Jaunuoliai taipogi buvo vie
naip — baltai — apsirengę. 
Jų išvaizda ir elgesys vi
siems paliko gražų įspūdį.

Pirmoj programos daly 
dainavo solistė Anne Pusni- 
kas, kuri kelerius metus dai
nuoti mokėsi. Nekartą mes 
esame ją girdėję parapijos 
parengimuose ir bažnyčioje. 
Jos švelnus balsas praeityje 
patraukdavo žmones, bet nie
kad taip, kaip per šį koncer
tą. Jos dainos, kaip „Plaukia 
sau laivelis” ir kitos, buvo 
visų nuoširdžiai priimtos.

Antroj programos daly 
dainavo solistė Agnes Ska
rulis, kuri dar tik metai, kai 
mokosi dainuoti. Ji sudaina
vo „Kur bakūžė samanota” 
ir pora kitų dainų. Koncer
to mėgėjai pastebėjo jos bal
so stiprumą. Mes esame tik
ri, kad su laiku abi solistės 
atsižymės savo pašaukime.

Dabar lieka mums išreikš
ti savo mintis apie solistą 
Joną Skarulį. Jis ne tik 
akompanavo dainininkams ir 
solistėms per programą, bet 
ir pats sutiko paskambinti 
pianu.

Jo skambinimas iš tikrųjų 
nustebino visus. Kai jis bai
gė skambinęs, ypatingai 
Chopin „Polonaise A Flat”, 
žmonės visokiais būdais ban
dė išreikšti savo įvertinimą 
ir, plodami rankomis, reika-

Birželio 7 d. paskirta naš
lių draugijos komisija U. Ša- 
šienė, O. Karušaitienė, M. 
Stelmokienė ir R. Kašėtienė 
aplankė buvusią našlių drau
gijos narę A. Civinskienę, o 
dabartinę Butkienę, kuri su
situokė su J. Butkum gegu
žės 12 d.

Atsilankiusios našlės ma
loniai pasveikino ponus But
kus našlių draugijos vardu, 
palinkėjo jaunavedžiams 
daug laimės ir įteikė dovaną. 
Butkai našles gražiai pavai
šino ir pareiškė malonią pa
dėką našlių draugijai už do
vaną ir sveikinimus.

Didžios laimės p.p. But- 
kams jųjų naujam gyvenime.

Našlės

Maspetho Žinios
— BALF 16 skyriaus po

sėdis įvyks birž. 29 d. 8 vai. 
vakare. Nauji nariai kviečia
mi įsirašyti. Skyrius ruošia
si prie maisto rinkimo va
jaus.

— Birželio 15 d. palaido
tas buvo parapijos kolekto
rius Konstantas Litvinas. 
Birž. 18 d. palaidotas Petras 
Morkūnas.

— Birželio 2 d. susituokė 
Antanas Šeputis su Julia 
Venckiūte; birž. 10 d. Dara
ta Stumbrytė su George 
Giedman, birž. 16 d. Juozas 
Tamulionis su Elsie Wunder
lich ir birž. 17 d. Petras Ta- 
mulonis su Eugenija Pakš- 
taite.

— Jau ruošiamasi prie va
sarinio bazaro, kuris bus 
rugp. 11-20 dienomis, para
pijos darže ir salėje. Komite
tas jau dirba.

— Sunkiai susirgo Pran
ciška Balčiūnienė ir Tamošū- 
nienė (abi Blissvilietės).

— Birželio 18 d. mirė Au
gustas Kalvaitis. Velionis 
palaidotas ketvirtadienį, bir
želio 21 d.

— Sekmadienį Karo Bonų 
parade gausiai dalyvavo lie
tuviai ir uoliai pirko Bonų.

Birželio 13 d. mūsų bažny
čioje baigės Šv. Antano nove
na, kuri buvo rytais ir vaka
rais. Pamokslus sakė vieti
niai kunigai. Žmonės gausiai 
lankėsi.

Šį sekmadienį, birž. 24 d. 
yra Joninės. Mūsų bažnyčio
je užprašytos Mišios abiejų 
kunigų Jonų intencija — kle
bono kun. J. Balkūno ir kun. 
J. Kartavičiaus.

Ta proga parapijos drau
gijos sveikina savo mylimus 
dvasios vadus ir linki jiems

Išnuomojami
4 kambariai antrame aukšte, 
šviesūs, gražiai aplaikomi, pa
togūs gyventi. Lietuvių apgy
ventas namas.

Renda tik $18.00.
Kreipkitės į janitorių:

65 Ten Eyck St. 
Brooklyn 6. N. Y.

REIKIA DARBININKŲ
Reikalinga darbininkų (vyrų ir 

moterų) kriaučių dirbtuvėje — Fl- 
NIšERIŲ. 1-nos merginos tikietukus 
segti; 1-nos merginos beistyt cuff’sus. 
1-nos merginos prie Felling Mašinos- 
Lewes. Taipgi priimsime vyrus, mo
teris ar merginas mokintis siuvimo 
ant Singer Sewing mašinos, mokėsi
me po 60c j valandą. Reikia 1-no 
kriaučiaus laininkų beistyt ir apačių 
daryti; 1-no operatorio prie mašinos, 
pečių daryti (back joining); 1-no ope
ratorio prie Hoffman mašinos, arm
holes creaser. Dėl daugiau informa
cijų, prašome kreiptis pas

S. M. KARVELIS
45 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-2494

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENĖ. Geriausias pasiriri 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS ■. 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI'^

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

ilgiausių metų ir geros svei
katos.

Parapijos draugijos nuta
rė susirinkimų nešaukti, kol 
karščiai praeis. Bet rugpjū
čio mėnesį bus prisidėta prie 
bazaro savo darbu ir auko
mis.

Praeitą savaitę sugrįžo iš 
vokiečių nelaisvės Pranas 
Kepesinskas. Jo tėveliai la
bai džiaugiasi.

Karys Pranas Spirauskas 
parvyko iš Italijos 30 dienų 
atostogų pas savo žmoną.

O. P.
pabaigoje 

baigs 
High

Birželio mėn.
Kazimieras Budris 
Grover Cleveland 
School.

Rudenį jis žada eiti į N. Y. 
Universitetą mokytis elekt
ros inžinieriaus kurso.

Liet. Auditorijos Seimas 
bus šeštadienį, birželio 23 d., 
Lietuvių Piliečių Klubo salėj, 
60-39 56 Drive, Maspeth, N. 
Y. 8 vai. vakare.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

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

New York 16, N. Y.

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pa
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai.

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

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

Dešimties metų garantija.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite 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

vI

STagg 2-1454
F. GRAŽYS ir SŪNUS | 

KONTRAKTORIAI
Atlieka mūrinių namų sienų iš- ® 
lyginimą, plasteriavimą, šaligat- fe 
vių cementavimą ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 1
BROOKLYN 6, N. Y. ■

!
 Okinawa. — Antradienį dai 
luvo rasti lavonai Okinawos lig: 
laponų karinių jėgų vadoj . 
?en. Usijimos ir jo štabo vir-! 0k 
šininko. i

Abu jie buvo nusižudę ha- 
rakiri būdu. Jiedu buvo nu- 

ištarę persiskrosti birželio 211 
'įjonė- d. savo paskutinėje tvirtovė- 

»' je, salos požemiuose.
. Japonų belaisviai papasa- 

kojo tų žudynių vaizdą. Bir- 
Brooklyn, ? 5e 21 dl abu &enerolai vi’ 

rėjui įsakė patiekti ypatin- 
v |gus pietus iš ryžių, mėsos,

INew York, IX , | žuvies, pyragaičių, daržovių1 
ir arbatos. Sargybiniams bu

vo pasakyta, kad jie daugiau 
nereikalingi.

Vėliau abu generolai, ap- 
, sirengę pilna uniforma, su 

visais medaliais, su nužibin
tais batais išėjo iš požemio, 

lydimi štabo narių ir padė
jėjų. Ant žemės buvo padėti 

i patiesalai.
Tada Ušijimos adjutantas 

prisiartino prie abiejų gene

Aušros Vartų p^1^ 
parengimas bus liep<f!^’ 
parapijos salėje 7 va> 

^Sau-Dainuos parapijos 
bus Garbo orkestras^“

PRADĖJO KONCE1
______________ jjfi&U-

Pereitą trečiadienį®^ 
vai. vak. prasidėjo Go,1^‘ 
koncertai miesto pa 
Sekmadieniais, piijj lindi- polų, kurie jau buvo atsi 
niais, trečiadieniais ii-įį^ko- klaupę, ir padėjo du peiliui 
tadieniais bus Centrajiaskia: įvyniotus į audeklą. Abu g( 
Mall, New Yorke, an.įrtį. nerodai atsisagstė drabužiuMall, New Yorke, anjįį.
niais, ketvirtadieniais įj to- ir sUvarė peilius sau į vidi 
tadieniais bus Prospet^ jj ne- pat momentu Uš 
ke Brooklyne. Koncert šonais j^g adjutantas smogė ja
sideda 8:30 vai. vak. ap.
_____________________ ji kokio-

kardu per kaklą. Už akimi 
kos tuo pat būdu mirė ir 
štabo viršininkas.

PARDUODAMU- Amerikiečiai rado abu
_ įi daugGeri, pigus, patogus 

Gerose vietose. Patarrųįj1j^ 
teisingas. - .. .

generolų kapus.
K viso japonai per Oki 

wos mūšius neteko arti 1‘LCrJLOJLllgCLO. v**, v*

Apdraudžia viską, kas| 000 žmonių. Saloje ir japi 
prašo. Apdraudžiu ^nsur^ngi f "
^ones- . _ .Jrgkriau-I -

Kreipkitės: I-amas Sovietų geradar
Joseph Vasturucukarei- ten.

Real Estate Insur;

belaisvių buvo paimta di

i susidurti ' To neišvengia ir C 
annspieki-Skaitant 0WI leidži 

496 Grand St., Brooklyn,-į mdo.l )Baltic News Bulletin” 
Tel. EVergreen 7-16’^ėja. (daro vaizdas, kad R 

/ ■ - - jaii Raitijos kraštams tik
amenės linki.

Clement A. VoLmlitarinė Birželio 18 dienos bū 
(VOKETAITIS) no atmini- ny randam tokias gera 

i bes, kaip — „Latvių at 
Advokatas sodo, kad mo išlaidos pakeliamo 

41 4f) 74+h Sąjungos”, „Sc
7°'nišų in-skiria dideles sumas at 

Jackson Heights, N. Baltijos valstybės
ąs tautos Kas iš tikrųjų dedasi 

NEwtown 9 - 5972^ Armiją, jos kraštuose, 0WI ne 
ll— i a; paduoda tik tai, k

skvai patinka. Bet to 
nelaiko informacija, ti 
ria propaganda.

Šioji tendencija pas 
Ine nuo šiandien. Pav

- — — ------ Ji yra pilni
ąhip rusai

Saugok Savo A*g:
Teikiamas geriausias įfur
patikrinimas, priziurejin,^^, 
AKINIAI prieinamiausk 
kainomis pagal jų rūšis., t

61 ištaiga įsteigta prieš 40 nf. Estijoj įf 

o o ^visdides-Stenger & Stengi mesti
_-^čius, kur iOPTOMETRISTAS — OPTIE “■auimil var-

394-398 Broadway, Brooklyn, I*
— —M Amerikos

Yorko

LIETUVIŠKA
ALUDĖ S

tuviškų vietų vardus 
paduodavo surusinti 
dos, būtų užtekę tik 
rėti į geografijos d 
žemėlapį su lietuvis)!

i dais. Bet ne — kam 
surusinti lietuviški' 
džiai geriau patiko.

Kada 0WI pasai 
Rusija turi atstatyt 
šią dalyką: laisvę L 

■ kitoms nuskriauto 
toms?

AT IT D F * * *ALUDE $ įvykdyta Nepaisant tų vis
Karšti Užkandžiai W jau neteisybių, užr 

iš fakto, padėties kreivo n 
vis daž- lietuvių tauta kovo

Patogi Vieta Užejimu^^ įr kreipia sav
Su MOTERIMS į pasaulį, ieškoda:

DIDELIS PASIRINKIMAS 'Gijoje bUVO f " 
visokiu g£Rimu gyvento-

JUOZAS ZEIDAT^”*8 
tautos

411 Grand Street M pusantro
Brooklyn, N. Y.

-■ —* yra skau-
ZS^litoini, la-

HAvemeyer 8-0259 kimiais-
RALPH K R U C B*1®0 ®vy-!

FOTOGRAFAS';
65 - 23 GRAND A VENŲ® J“. kurj09 

Maspeth, N.'Y.
- - - —^a^ nnias apie

•c’hpie ta-

KASDIEN

Su dideliu dvas 
minimu turėtume 
ti tos govojančio 
balsą, pasiekusį 
Vyriausio Lietuv 
nimo Komiteto a 

. iš Europos.
Jį skaitytojas 

šio laikraščio pi
Kaip kilniai sk 

džiai: „Vyriaus 
Išlaisvinimo Koi 
kiną jus, Brolis 
išvargintos ir 
lietuvi” *■-
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