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Tei EVerpt^i relį pranešimų iš pa- 
s Lietuvos tenka pri- 

1-8 į am tikru atsargumu, 
bolševikai paleidžia 

randų, tikslu klaidinti 
įsitikėjimą pasėti. Jie 
dažnai praneša apie 

asmenų mirtis, o 
1 oficialiai paskelbia, 
d neatitinka tikreny- 
amažu tačiau tiesa iš- 
kštėn.
ti laiškai tiesiog iš 

imsburgh Bridge Plaza) bs neabejotinai pa- 
■■■"" .... -4t, kad Panevėžio vys-

, jaunįm0 vadas kun.
-42 is Sušinskas sušaudy-

rieš tai kalėjime jis 
i vargintas, kankin- 
) brolis studentas pa
ars dešimčiai metų ka

VALANT

Penktadieniais^

fred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

INIŲ PATOGUS
RIAUSIOS RŪŠIES
Ižiai, Kava, Arbata, Hot Choctfe
VAKARIENE Geriausia;
namie iš geriausios Smetonos, £
imams priimami užsakymai KĘ j Senn „Drauge” pra- 
______ C__ L„J ivęs iš Šveicarijos sa- 

, kuriame 
kad bolševikų 

miręs prof. Dr.
Eretas, mokslinin- 

ganizatorius, visuo- 
<as. Prof. Eretas bu- 

icaras, bet Lietuvą 
vius daugiau mylė- 
daugelis lietuvių. Jis 
ąvanoriu į Lietuvos 
lenę. Organizavo ne- 
(omybės p r a d ž i oje 
.ndą užsienyje. Lie-

lozas Cinkus
Balers laišką, 

------------ ima, 1
7 e 

nas Čereikis, 55> 
gyvenęs 302 1!; r 
Brooklyne. Pak į 
landžio 28 d. r 
pinėse, po pank 
Karalienės par, 
Patarnavo grab.

[YNUI

d. New 
į para- 
• sumą, 
misijos, 
įimas ir 

skait- 
b proga 
<ti, bet 
viai to- 
nykę. 
jėzuitas 
as. Vi- 
? misi-

Balandžio 26 
County ligoninėj 
vikas Tarasevitfe-unuomenėje kėlė en- 
amžiaus, gyvenęs 
St., Brooklyne. 
balandžio 30 d. 
pinėse iš Šv. 
bažnyčios. Patar 
J. Garšva. Liko 
bieta, du sūnūs,

[ NE

dškimo
Iramos 

veiks- 
irybody 
vaidini- 
įsirinko 
urs tik- 
vakarą, 
isino vi-

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 METAI IX. PENKTADIENIS, GEGUŽĖS (MAY) 9 d, 1941 m. Nr. 19 (377) Kaina 5c.

IŠGABENS LIETUVOS JAUNIMU

įvykdyta Vilniaus 
o taip pat Alytaus, 
Švenčionių ir Šven- 
apskrityse. Iš šių

ir jaunuolių mo- 
Visoje Bolševiki- 
būdu bus sumo- 

vienas milijonas 
paauglių. Pagal

Amerika Apsisprendimo Kryžkelėje
STALINAS PAKEITĖ MOLOTOVĄ PRIIMA PRANCIŠKONUS

Kaunas. — Maskolijos įsa
kymu, pavergtoje Lietuvoje 
pradėta mobilizuoti 16-17 
metų vaikinus į bolševikines 
mokyklas, kurios pavadin
tos „fabrikinio - gamyklinio 
apmokymo mokyki omis.” 
Pradžioje ši berniukų mobi
lizacija 
mieste, 
Zarasų, 
čionėlių
vietų paimta 700 berniukų.

Pagal Moskatovo, Bolše- 
vikijos darbo atsargų val
dybos viršininko, įsakymą, 
Lietuvoje iki birželio 20 die
nos bus sumobilizuotas 6,900 
jaunų vyrų tarp 16 ir 17 
metų amžiaus, o iki rugpiū- 
čio 20 d. — dar 7,100 vai
kų nuo 14 iki 15 metų am
žiaus. Jie visi bus išsiųsti 
į maskoliškas neva techni
kos mokyklas, kuriose bus 
išlaikomi valdžios, atskirti 
nuo savo šeimų. Tokiu bū
du bolševikai tikisi paruoš
ti kvalifikuotų darbininkų, 
bet tuo pat metu, atskyrus 
vaikus nuo tėvų, įkalti jiems

ištikimybę Josefui Visario- 
novičiui Stalinui.

Į tokias mokyklas galima 
užsirašyti ir laisvu noru, 
bet jeigu nesusirenka reika
laujamas skaičius, tai daro
ma vaikų 
bilizacija. 
joje tokiu 
bilizuota 
vaikų ir
priimtą įstatymą, jie turės 
tarnauti ten, kur jiems bus 
nurodyta, net iki 24 metų 
amžiaus. Tokiu būdu lietu
viškąjį jaunimą okupantai 
turės galimumo nugrūsti į 
Uzbekistanus ir kitas svie
to pakampes, o Lietuvą už
tvindyti mongoliškais vaikė
zais, taip pat atskirtais nuo 
tėvų.

pavaduotoju ir 
užsienio reikalų

pirmą kartą sa-

mesyje bedidėjantį vokiečių 
puolimo pavojų. Molotovas 
visą laiką buvo Stalino pa
tikėtinis, nes komisarų ta
rybos pirmininko vietoje jis 
išbuvo dešimt metų. Mano
ma, Stalinas šiuo metu esąs 
įsitikinęs, kad jau atėjo mo
mentas jam ir viešą atsa
komybę pasiimti į savo ran
kas. Gali būti ir svarbių 
pakeitimų visoje komisarų 
taryboje.

Pittsburgh, Pa. — J. E. 
vysk. Boyle sutiko į savo 
vyskupiją priimti lietuvius 
pranciškonus, kuriems leido 
atidaryti savo vienuolyno 
namą. Vyskupui prašymą 
buvo įteikęs kun. Justinas 
Vaškys, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos.

LIETUVOS VOKIEČIAI 
BUS POMERANIJOJE

Amerika Paims

ą. Jis daugiausia nu- 
pavasarininkams, su- 

j as jiems modernią 
lotę. Lankėsi 1926 
Amerikoje pas L. 
Buvo dinaminė jė- 

Mxvvo, vtv. —uo-Jhv08 katalikų veik- 
kas ir brolis i uklėjo didelę, tikrai 

:ą šeimą. 
— ----

K. Pakšto labai ver- 
straipsnis apie. Bal- 
ipublikas atspausdin- 
„World Affairs In- 

17 pus- 
•ėmuose profesorius 
abai įdomios medžia-

pų neskambėdavo nepriklau
somoje Lietuvoje, šiandie 
visi lietuviai sutaria, kokios 
Lietuvos jie nori.

BALTIJOS

inkūnas, 
/te, M. 
iauskas, 
i Klosy- 
>laire La 
škas, R. 
ice Čes- 
yškų ti- 
'inkūnas. 
vaidinto-

CYA tu- 
ą, kuria- 
kiti vai- 

d gausus 
auktas į

VAJUS

Bal. 26 d. Ge: r” žurnale, 
ington viešbutyje 
ke, įvyko Balti 
kos.dr-jos mete lietuvių, latvių ir 
nė, kurios progr 
vavo J. Markus, 
nisteris Vengrį 
pasakė Estijos a; 
atašė* Stašinskai 
tijos užs. reik
Pusta, kun. Joalie Baltijos respubli- 
ir Ben Howe, 
politinių sluoksi 
veikėjas. Kun. 
kalba iššaukė 
mo, daug kartu 
plojimais. Vate 
vių tarpe buvo 
gušas, Fordham;
te gilinąs so®| džiaugtis, kad turi- 
dijas.

Vakarienėn a: 
150 asmenų. E 
viai pasirodė f 
vių buvo mažia-

.oriją, jų kalbas, kul- 
laimėjimus, politi- 

ą, ekonomiką, atei- 
imumus. Kiekvienas 
— stambus įnašas į 

ą anglų kalba litera-

labai naudinga, jei 
ipsnis susilauktų at- 
rošiūra leidinio. Tai 
esos žodžio apie Lie- 
atviją ir Estiją pro- 
l, kurios šiuo metu 
nebus perdaug. Ga-

o tarpe tokį asmenį, 
of. Pakštą, kurs gar- 

[; tarnauja savo tautos
ns.

. Susivie- 
narių va- 
daug dir- 
P. Kati- 
pasėkmių 
Bayonne, 

ira Falls, 
lirba Nau
duose. Ap- 
kun. Pr. 

as s. Kiek 
atvyks ir

10DA

Vpreiškimo 
zikos kam
šti lietuvhį 
kslai, ku- 
ir sekma- 
natyti nuo 
inga dykai- 
įžės 4 d., 
. salėje bus 
tas - balius. 
Hsi kviečia-

i. mirė Jo-

Pavergtos Lietuvos žmo
nės kasdien susilaukia nau
jų suvaržymų. Neseniai jie 
pastatyti į visiškų vergų 
padėtį. Ūkininkai jau varu 
stumiami į kolchozus, o dar
bininkai pririšti prie bau- 
džiauninkiškų dirbtuvių. Jie 
negali savo noru- išsikelti iš 
vienos dirbtuvės į kitą, jie 
negali persikelti į kitą gy
venimo vietą. Be paso nie
kur negalima gauti darbo, 
o pasus išduoda tik tiems, 
kurie nevadinami liaudies 
priešais.

Atsiųsti maskoliški komi
sarai nuolat spaudoje rėkia, 
kad reikia pakelti darbin
gumą, kad dirbtuvių vedė
jai turi iš darbininkų dau
giau prakaito išspausti. Ir 
visa tai daroma darbininkų 
gerovės vardan! Ir į • šią 
skaudžią gyvenimo tikrovę 
spiauna bolševikiškos spau
dos platintojai ir rėmėjai, 
šlovindami savo kraujo bro
lių šlykščiausį išnaudojimą!

Washington. D. C. — At
stovų rūmai kongrese pri
ėmė projektą įstatymo, kurs 
suteikia prezidentui teisę 
konfiskuoti visus užsienio 
valstybių laivus, esančius 
Amerikos uostuose. Šį pro
jektą dabar svarsto senatas. 
Užsienio laivų sąraše įtrauk
tas ir Lietuvos laivas ,,Den
ny - Lietuva,” kurs dabar 
yra Newark, N. J.

Maskva. — Gegužės 7 d. 
Sovietų Sąjungoje paskelb
tas svarbus valdžioje pakei
timas. Komisarų tarybos 
pirmininkas Molotovas at
leistas iš pareigų, o jo vie
tą pasiėmė tikrasis Rusijos 
valdovas, Stalinas. - Skelbia
ma, kad Molotovas skiriamas 
pirmininko 
paliekamas 
komisaru.

Stalinas
vo gyvenime išeina į viešą, 
atsakingą valdžios vietą. Jau 
per 17 metų jis buvo vie
nintelis Rusijos valdovas, 
tačiau iki šiol tenkinosi tik 
komunistų partijos generali
nio sekretoriaus vardu. Da
bar jis pats pasiima ir svar
biausią šalyje komisarų ta
rybos pirmininko vietą ir 
vardą. Kodėl taip pasielg
ta, viešai neskelbiama.

Daromi įvairūs spėlioji 
mai. Laukiama Sovietų Ru
sijos politikoje atmainų. Vie
ni mano, kad Stalinas dar 
arčiau susibičiuliaus su Vo
kietija ir Japonija. Kiti — 
kad Rusija dabar parody
sianti stipresnę politiką Vo
kietijos atžvilgiu, turint dė-

URAGVAJUJE LAUKIA 
LIETUVIŲ KUNIGŲ

Montevideo. — Montevideo 
arkivyskupas pakvietė šešis 
lietuvius kunigus iš Euro
pos atvykti į Uragvajų ir 
čia apsigyventi, iki Lietuva 
atgaus laisvę. Arkivysku
pas gyvai atjaučia Lietuvos 
nelaimę ir didžiai vertina 
lietuvių tautą.

Berlynas. — Pomeranijos, 
buv. Lenkijos provincijos, 
žemėje bus apgyvendinti 51,- 
000 iš Lietuvos atvykusių 
vokiečių, kurių tarpe žymi 
dalis lietuvių, turėjusių ko
kių nors ryšių su prūsiška 
kilme.

Repatrijuotieji a s m e n ys 
dabar apgyvendinti stovyk
lose. Įsteigtos specialės mo
kyklos vokiečių kalbos kur
sai, nes dauguma visiškai 
nemoka vokiečių kalbos.

LIETUVAI GELBĖTI T-BOS POSĖDIS
pra- 
dau- 

Nau-

dento A. Smetonos
asis Chicagoje pra- 
įnbiu pasisekimu, tu- 
mesyje laimėtą pro-,

.ą angliškoje spaudo- kodėl
' r tris dienas Chica-

UFEtf' laikraščiai mir-
■ niomis apie lietuvius 
uvą. Reikšmingas hu
no kalbos perdavimas

■ iiją. Angliškai pasa- 
irezidento kalba tu-

HAvemeyč 'likti didelio įspūdžio.
RALPflEJs^0 laikraščiai

laskelbę apie kalbos 
imą, daugelis jų pa-

65 - 23 GRA^ lmi visil dėmesį at-
Maspeth nU programų sąraše.
—mo bankietas taip pat

. tinkamu rimtumu.
kalboje, pasakytoje 

ikai, bankieto užbai- 
). Smetona taip pa-
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Gaminam va
rliško ir liet'1'; epriklausomos, demo- 
čia taip patJ is Lietuvos.
Amerikos i$;
portuotų dežį!

vynų ir F
JOSepD (>ks mūsų dėsnis.”

Savita, tokie žodžiai per 
ąilG^'inius 13 metų iš vy- 
Brookl)11 šalies pareigūno lū-

norim? Norim lais-

Tokios, 
ii buvo paskelbta 1918 

[. Tokia ji bus, kai 
tuos. Toks mūsų idea-

Sav^d

Bolševikai neseniai New 
Yorke buvo surengę savo de
monstracijas prie Vokieti
jos konsulato, reikalaudami 
paleisti iš kalėjimo Vokie
tijos komunistų vadą Thael- 
maną, nematantį laisves sau
lės jau nuo 1933 metų. Dau
geliui dar ir dabar keista,

l Stalinas neišrūpina 
laisvės savo ištikimam tar
nui, kai jis panašų patar
navimą padarė Rumunijos, 
Vengrijos ir Suomijos ko
munistų vadams (Ona 
ker, Mat. Rakošiui ir 
vo Antikainen).

Ši paslaptis aiškėja, 
linas sąmoningai paliko 
Thaelmaną kalėjime, kad pa
saulyje atrodytų nepilnas 
komunistų ir nacių bendra
darbiavimas. Taip spėlioja 
vienas mūsų bendradarbis, 
atsiuntęs laišką iš Europos. 
Vokiečių komunistų vado lai
kymas kalėjime reikalingas 
komunistų internacionalui, 
kurio vadovai tuomi turi 
daugiau progų mulkinti sa
vo pasekėjus, vesdami juos 
į gatves, palaikydami juo
se karingą nuotaika.

Stalinui viskas galima, 
visos priemonės geros, jei 
tik tai tarnauja jo siekiui 
visus apgaudinėti ir ruošti 
visą pasaulį komunistinei 
diktatūrai.

Leonardas Šimutis, Lietu
vai Gelbėti Tarybos pirmi
ninkas, šaukia posėdžio Lie
tuvai Gelbėti Tarybą. Po
sėdis įvyks Lietuvos Stei
giamojo Seimo susirinkimo 
21 metų sukakties dieną, 
gegužės 15 d., Chicagoje, 
Morrison viešbutyje. Tary
bos privatus posėdis bus 10 
vai. rytą, o 2 vai. popiet — 
viešas. Šiam Tarybos posė
džiui paskirta tokia darbo
tvarkė :

1. Lietuvai Gelbėti Tary
bos vykdomojo komiteto su
darymas arba tų pareigų 
pavedimas Tarybos valdy
bai.

2. L. G. T. sekretorijato 
ir informacijų biuro steigi
mas Washingtone ir jiems 
vedėjų paskyrimas.

3. L. G. Tarybos sekreto- 
rijatui ir informacijų biurui 
išlaikyti lėšų numatymas.

4. L. G. T. pareiškimo Lie
tuvos atstatymo reikalu svar
stymas.

5. L. 
skaičiaus 
kviečiant
bą nuo Kanados, Anglijos, 
Šveicarijos ir Pietų Ameri-

kos organizuotų lietuvių ko
lonijų. Vi

6. Santykiai su pavergtų 
kraštų panašiomis organi
zacijomis.

7. Lietuvos draugų (iš į- 
takingų amerikiečių) sąjun
gos organizavimas ir tos są
jungos vardu anglų kalba 
žurnalo leidimo klausimas.

Kairas. — Gegužės 2 d. 
Irake kilo mūšiai tarp An
glijos ir Irako kariuomenių. 
Pagal anksčiau sudarytą abi
pusę sutartį, Anglija 
dėjo įgabenti Irakan 
giau savo kariuomenės,
joji Irako vyriausybė, labai 
palanki Vokietijai, pareiškė 
savo protestą, reikalaudama 
naujai atsiųstus kariuomenės 
dalinius ištraukti. Anglai 
nesutiko ir prasidėjo kauty
nės. Pradžioje irakiečiams 
kiek pasisekė. Jie sėkmin
gai puolė anglų vieną lėk
tuvų stotį ir įsistiprinimus. 
Bet vėliau anglai atmušė 
puolimą ir vėl perėmė savo

KREKENAVA - NAUJI KRAŽIAI

Pau-
Toi-

Sta-

G. Tarybos narių 
padidinimas, pa- 
atstovus į Tary-

Ottawa. — Kanados kraš
to apsaugos ministerija pra
nešė, kad šiomis dienomis 
priešo torpeda nuskandino 
vieną laivą, kuriuo važiavo 
11 amerikiečių lakūnų, įsto
jusių į Anglijos karinę tar
nybą. Manoma, kad ameri
kiečiai lakūnai buvo paskir
ti lėktuvams iš dirbtuvių į 
paskirties vietą pristatyti. 
Drauge su amerikiečiais la
kūnais žuvo 111 asmenų, ku
rių tarpe yra ir civilinių.

Ryšium su Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
sukaktuvėmis Vasario 16 d. 
Krekenavoje tarp raudonų
jų ir parapijiečių įvyko šiur
pios riaušės. Šios riaušės 
buvo labai panašios į mū
sų istorijoje gerai žinomas 
Kražių skerdynes. Tik rai
tų kazokų vietą užėmė žy
dai ir maskoliai komunistai.

Tą dieną Krekenavos baž
nyčion įsiveržė komunistų 
žydų ir maskolių gauja, iš
vaikė susirinkusius žmones 
ir p a ė m ė kleboniją. Atsi- 
įsiveržėlius. Krekenaviečiai 
gavę parapijiečiai vėl puo
lė kleboniją ir iš ten išvarė 
įsiveržėlius. Krekanaviečiai 
saugojo kleboniją visą sa
vaitę. Pagaliau atvykęs su
stiprintas raudonosios mili
cijos būrys riaušes likvida
vo. Riaušių metu buvo ne
maža aukų iš abiejų pusių. 
Daug dalyvių, kurie dalyva
vo bažnyčios ir klebonijos 
gynime, yra suimta. Apie jų 
likimą, kaip ir apie kitus 
suimtuosius, niekas nieko 
nežino.

RUOŠIASI EUCHARISTI
NIAM KONGRESUI

St. Paul, Minu. — Šiame 
mieste birželio 23-26 d.d. į- 
vyks Amerikos Tautinis Eu
charistinis Kongresas, ku
riam sparčiai ir labai tvar
kingai ruošiamasi. Numaty
ta labai išikilmingai priimti 
popiežiaus Legatą, kuriam 
viešas priėmimas ruošiamas 
birželio 23 d. miesto aikš
tėje. Pasauliečių katalikų 
vardu pasveikinti parinktas 
Minneapolio viešosios svei
katos viršininkas, prof. Dr. 
Harrington.

kontrolėn didžiuosius alie
jaus šaltinius.

Irako vyriausybė kreipėsi 
į Vokietiją pagalbos. Pales
tinos, Syrijos, Arabijos ara
bai pakviesti stoti į „šven
tą karą” prieš anglus. Iki 
šiol irakiečiams dar nepa
vyko susilaukti jokios pa
ramos iš kitur. Turkija, 
Persija ir Afganistanas, Ira
ko sąjungininkės valstybės, 
patarė Irako vyriausybei 
ginčą spręsti taikiai.

Vokiečių radijas nuolat 
kursto arabus sukilti ir at
sikratyti anglų. Irake gy
vena apie pusketvirto mili
jono žmonių, kurių daugu
ma arabai. Irakas laimėjo 
nepriklausomybę tik anglų 
dėka. Šalį t urėtų valdyti 
karalius, bet jis tik 6 me
tų amžiaus. Laikinąjį val
dytoją vokiečių šalininkai 
irakiečiai karininkai nuver
tė, dėl ko ir kilo dabarti
niai neramumai.

Haile Selassie

Adis Ababa. — Etiopijos 
imperatorius Haile Selassie 
sugrįžo į savo sostą gegu
žės 5 d. Etiopų sostinėje 
buvo didelės iškilmės. Im
peratorius grįžo lygiai po 
penkerių metų. Dabar ruo
šiamasi naujoms iškilmėms 
— sosto užėmimui. e

JAPONAI SIŪLO TAIKOS PROGRAMĄ

Kun. Bikinas, Raudondva
rio klebonas, suimtas ir ne
žinia kur išvežtas. Suimtas 
ir Lygumų (Šiaulių apskr.) 
kleb. kun. Byla.

Ylakių bažnyčia dėl Va
sario 16 įvykių visiškai už- 

I daryta.

Washington. — Raudonojo 
Kryžiaus vadovybė pranešė, 
kad nuo karo pradžios iki 
dabar Raudonasis Kryžius 
neteko 11 laivų, gabenusių 
į Europą maistą, drabužius, 
vaistus. Nuostoliai siekia 
per milijoną dolerių. Nu
skandinti laivai nebuvo iš
imtinai skirti Raudonajam 
Kryžiui. Jie buvo prekybi
niai, bet vežė R. K. me
džiagą. Visi jie plaukė į 
Angliją.

Tokio. — Japonijos užsie
nio reikalų ministerijos laik
raštis paskelbė ilgą straips
nį, kuriame įrodinėja, kad 
nuo Amerikos dabar priklau
so pasaulinis karas ar tai
ka. Straipsnyje pareiškia
ma, kad ant prezidento Roo- 
sevelto pečių sukrauta di
delė atsakomybė. Laikraš
čio nuomone, pasaulyje tai
ka galėtu būti atstatyta, jei 
būtų laikomasi tokių dės
nių:

1. Didžiausios ir galingiau
sios valstybės privalo turė
ti palankiausias sąlygas gy
venti, plėtotis; 2. Pasauly
je tvarką turi nustatyti to
kios valstybės: Vokietija su 
savo jaunuoju partneriu Ita
lija, Japonija, Anglija, So
vietų Rusija ir. Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Šių val
stybių susitarimu, kaip ja-

Šiuo metu viešai kalbama 
ir rašoma, kad per ateinan
čias dvi-tris savaites Jung
tinės Amerikos Valstybės 
turės apsispręsti — stoti į 
viešą karinę pagalbą Angli
jai ar pasilikti tik stebėto
jo padėtyje. Karo sekreto
rius Stimson gegužės 6 d. 
pasakytoje per radiją kal
boje pareiškė, kad Amerika 
turi panaudoti savo karo 
laivyną, kurs prižiūrėtų, kad 
Anglijai siunčiama karinė 
medžiaga pasiektų Anglijos 
krantus. Anglijos užsienių 
reikalų ministeris Eden An
glijos tautos atstovų susi
rinkime pasakė, kad Angli
jos laimėjimas priklauso nuo 
Amerikos pagalbos. Karo 
sekretorius Stimson kalbėjo, 
kaip pranešama, iš anksto 
susitaręs su prezidentu Roo- 
seveltu. Senatorius Pepper, 
kurs paprastai kalba kaip 
vyriausybės patikėtinis, pa
reiškė, kad Amerika turi 
tuojau stoti į karą ir „pra
šalinti” visus vokiečių po
vandeninius laivus iš Atlan- 
tiko.

Gegužės 6 d. prezidentas 
turėjo svarbų pasitarimą su 
kariuomenės viršininkais. Iš
klausytas aviacijos viršinin
ko gen. H. H. Arnold, tik 
ką iš Anglijos sugrįžusio, 
pranešimas.

Šie pareiškimai labai aiš
kiai kalba, kad esame dide
lių įvykių išvakarėse. Kas
dien tarptautinė pWet4š“ere~> 
rosi įtemptesnė. Karo sek
retoriaus Stimson nuomone, 
Amerikos karinis laivynas 
šiuo metu gali sulaikyti vo
kiečių pavojaus bangas, iki 
kitos demokratijų gynimosi 
pajėgos bus atitinkamai pri
ruoštos. Jo pasakymu, gali 
būti aukų, bet Amerikos gy
ventojai turi būti pasiruošę 
paaukoti ir dalį gyvybių, 
kai būtų užtikrinta laisva 
ateitis, kol dar ne per vėlu.

VYSKUPAI MALDAUJA
TAIKOS

ponai siūlo, reikia įvykdyti 
šie planai:

Vienoda laivynų jėga. Lais
vas valdymas Gibraltaro, 
Maltos, Raudonosios jūros, 
Singaporės, Hong Kongo; 
panaikinimas šiose vietose 
ir Ramiajame vandenyne 
karinių įsitvirtinimų. Ištrau
kimas anglų laivyno iš Vi
duržemių jūros. Bendras An
glijos ir ašies valstybių val
dymas Suezo kanale. Davi
mas vokiečiams kolonijų Af
rikoje. Europa Vokietijos 
priežiūroje. Vokietijos įta
kos sritis siekia iki Marmu
ro jūros, dalyvavimas Per
sijos ir Irako aliejaus šalti
nių valdyme. Jungt. Ame
rikos Valstybių įtakos sritis 
— Kanada, vidurio ir pietų 
Amerikos, Niufoundlandas ir 
.Grenlandija su apylinkinė-

Washington. — Amerikos 
Tautinės Katalikų Gerovės 
Konferencijos vyskupų ad
ministracinė taryba savo 
pusmetiniame suvažiavime 
paskelbė pareiškimą, kuria
me jautriai apželgiama da
bartinė pasaulio padėtis. 
Vyskupai pasisako skirią 
savo maldas už žiauraus ka
ro aukas, už greitą ir tei
singą taiką, kad visos tau
tos gyventų sutikime.

Vyskupai nurodo, kad rei
kia visiems grįžti prie po
piežiaus taikos pasiūlymo 
penkių punktų: užtikrinimas 
visoms tautoms 
somai gyventi; 
nusiginklavimas; 
teisinių įstaigų, 
tikrintų taikos
singą vykdymą; patenkini
mas rasinių ir tautinių ma
žumų teisingų reikalavimų; 
gilus pajautimas atsakomy
bės laikytis teisingumo ir 
meilės tarp asmenų ir tau
tų.

nepriklau- 
palaipsnis 
įsteigimas 

kurios už- 
sąlygų tei-

salomis, tačiau pietų 
paliekama pilna 
laisvė Vokietijai, 
Japonijai. Sovie- 
panaikina įsistip-

mis
Amerikoje 
ekonominė 
Italijai ir 
tų Rusija
rinimus Sibire ir Vladivos
toke. Australija įsileidžia 
japonus kolonistus. Indija 
gauna nepriklausomybę. O- 
landų Indija ir prancūzų In
dokinija gauna nepriklauso
mybes, bet jos artimai ben
dradarbiautų su japonais.
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JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Tanios Naikinimo Akivaizdoje
Bolševikų spaudos pranešimais, pavergtoje Lietuvoje 

šią vasarą iki rugpiūčio 20 d. bus mobilizuota 14,000 
jaunimo — nuo 14 iki 17 metų amžiaus. Šis jaunimas bus 
atskirtas nuo savo tėvų, išgabentas iš gimtosios vietos ir 
neva nusiųstas į technikos mokyklas. Visoje Sovietų Są
jungoje tokių vergijon paimtų jaunuolių šiemet bus papil
domai paimta 700,000. Pusė milijono jau anksčiau mobili
zuota.

Bolševikai stengiasi atplėšti jaunimą nuo šeimos, ati
traukti nuo tėvų įtakos ir padaryti akliausiais Stalino tar
nais. Tokį atplėšimą nuo tėvų aplinkumos, iš gimtosios 
tėviškės klonių jiems svarbiausia vykdyti pavergtose Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos žemėse, kur jaunimas labai pri
sirišęs prie savo gimtinės, prie savo šeimos.

Bolševikų laikraščiai, pranešdami apie šią šiurpią jau
nimo mobilizaciją vergų darbams, nieko nesako apie vy
resnio amžiaus jaunuolių ėmimą į kariuomenę. Gaunami 
laiškai iš pavergtos Lietuvos aiškiausiai liudija, kad jau 
mobilizuojami į raudonąją armiją 19, 20 ir 21 metų vyrai. 
Jie nepaliekami Lietuvoje, bet siunčiami į Rusijos gilumas.

Mūsų vienas bendradarbis iš Europos ką tik atsiuntė 
laišką, kuriame aprašomi dar liūdnesni galimumai, štai 
svarbi ištrauka iš to laiško, kuris paremtas naujai pasi
šalinusių iš Lietuvos asmenų pranešimais:

„GPU agentai sustiprino prieškatalikišką akciją maž 
daug nuo vasario m. 16 dienos. Galutinai jie ruošiasi ap- 
sidirbt su katalikų tikyba ir dvasiškiais po to, kai Lietu
vą apleis visi išeiviai į Vokietiją ir kai iš mūsų krašto 
išvažiuos vokiečių Pasiuntinybės Kaune nariai. Meškupo, 
Pozdniakovo ar kito kurio maskoliško deržimordos suma
nymu, norima išgabent visus Lietuvos vyskupus į Rusijos 
gilumą „pataisyt sveikatą.” Po to planuojama griežtai su
varžyti kunigų pastoracijos darbą ir tuo pat laiku plačiau
siai išvystyt prieštikybinę „bezbožnikų” veiklą.

„Kunigųpersekiojimas sudarąs vos vieną obrusitelių pro
gramos punktą. Pagrindinis gi tikslas yra išnaikinti lietu
vių tautą, pagal nelemtos atminties girtuoklio — caro Alek
sandro III sugalvotą planą. Tasai caras buvo uolus Bachu- 
so garbintojas ir kupinas visokių juodašimtiškų sumany
mų. Jis nuolatos tvirtindavo, kad lietuvių tautos ir net 
pačios Lietuvos nesą ir niekuomet nebuvę. Esąs tik „se- 
vero-zapadnyj kraj,” tikra rusų žemė. Tokiu pasakymu 
žiaurusis caras norėdavo pasityčiot iš mokslininkų ir po
litikų ir budelio mechaniškomis priemonėmis sunaikinti mū
sų tautą; gi mūsų krašte priveist gryno kraujo burliokus, 
neblogesnius girtuoklius už jį patį. Aleksandras III dėjo 
įvairiausias pastangas nutautinti, deportuot ar priverst lie
tuvius priimt pravoslavų tikybą. Vis tik to sadisto suma
nymai nebuvo įvykdinti ir pats caras pakratė kojas anks- 
čiaus, negu to buvo galima laukti.”

Toliau laiške tvirtinama, kad Aleksandro III planai iš
traukti iš archyvų ir pavesti „Stalino opričnikams įgyven
dinti.” Keisčiausia naujo tų planų vykdymo smulkmena — 
šiandie bolševikai pasiryžę lietuvius iškraustyti į Maskoli- 
ją, o jų vietas pripildyti ne tiek maskoliais, kiek Rusijos 
žydais. Apie tai esą prasitarę keli čekistai tardytiems lie
tuviams, kurie dabar jau laisvėje gyvena. Stalinui ir jo 
bernams esą svarbu Vokietijos pasienyje turėti tokius gy
ventojus, kurie nesileistų į bičiulystę su naciais, o kas gi 
ištikimesniais galėtų būti, jei ne asmens tos tautos, ku
rios naciai labiausiai nekenčia? /

Nežinome, kiek tiesos šio pranešimo paskutinėje žinioje 
yra, bet aiškiausia tiesa, kad maskoliai stengsis išnaikin
ti lietuvius, latvius ir estus. Tai sena Rusijos carų sva
jonė, kurios ščyriausias vykdytojas šiandie yra raudonasis 
caras Stalinas. Lietuviams prieš akis didelė pareiga — 
tautos gyvybės išlaikymas, ši pareiga daugiausia krenta 
niekur kitur, kaip tik čia, Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Supraskime ją ir — drąsiai ją atlikime.

Reikšminga Sukaktis
/Gegužės 15 d. sukanka lygiai 21 metai, kai Lietuvoje su
sirinko Steigiamasis Seimas, išrinktas valstybės gyventojų 
visuotiniu, tiesiu, lygiu ir slaptu balsavimu. Tai buvo tei- 
sėčiausia tautos atstovybė. Ji patvirtino sunkiais nelais
vės laikais sudarytos Valstybės Tarybos Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą.

Steigiamasis Seimas visos tautos vardu pakartojo gyvą 
pasiryžimą turėti savarankišką, laisvą ir nepriklausomą 
valstybę. Šalies santvarkai pasirinkti demokratiniai dės
niai. Paskelbtas svarbus žemės reformos įstatymas, grą
žinęs žemę tikriesiems jos savininkams. Padėtas pagrin
das šalies finansiniam ir ekonominiam gyvenimui.

Steigiamasis seimas Lietuvoje sukėlė gyvą tautinį judė
jimą. Krašte vyravo aukšto laipsnio pakanta, kuri leido 
visoms tautai ištikimoms grupėms artimai bendradarbiau
ti. Nors seime katalikiškos pasaulėžiūros žmonės turė
jo daugumą, bet jie sudarė bendrą su kitomis grupėmis vy
riausybę. Visoje šalyje liejosi džiaugsmas, kūrybinga nuo
taika. .

Šalkauskis — žmogus
O koks gi jis buvo kaipo 

žmogus? Na, pirmiausia jis bu
vo labai geras žmogus, nes 
(man rodos) neturėjo bent 
dviejų pačių didžiausių nuodė
mių: puikybes ir_ godulystės. 
Jie. niekur nenorėjo dirbtinai 
švystelėti savo didžia išminti
mi. Su menkiausiu gatves dris
kium ir elgeta jis elgėsi kaip 
su visiškai sau lygiu. Jautė di
delę meilę nelaimingiesiems. 
Nors buvo tikrai neturtingas, 
gyveno gana vargingai, betgi 
niekam neatsakė prašomos iš
maldos ar aukos. Jo aukos 
studentams netgi būdavo di
desnės už lengviau pragyvenan
čių žmonių. Duodavo iš pa
skutiniųjų. Nejieškojo tuščios 
garbės ir nesiveržė į turtus. 
Apart knygų ir kuklių baldų 
jis nieko daugiau neužgyveno 
ir neturėjo. Buvo skolingas 
Tautos Fondui už stipendiją. 
Ir gerai atsimenu kaip suvar
gęs ir biednutėlis mokslininkas 
nešdavo į banką keletą pro
centų nuo savo algos, kad nors 
dalį savo skolos Tautos Fon
dui atmokėti.
ne tiesiog graudindavo ir aš 
griebiaus plunksnos ir rašiau. 
Tautos Fondui bene rastų ko
kį būdą jo tą skolą nubrauk
ti ir palengvinti taip šventai 
teisingą brangaus tautai žmo
gaus sąžinę.

Ir teisingumu jis rūpinosi vi
suose tautos ir valstybės rei
kaluose. Kai padidėdavo šaly 
politiniai persekiojimai, jis ra
šydavo pilnus išminties laiškus 
į valdžios viršūnes. Buvo griež
tai teisingas lietuviams ir žy
dams, katalikams ir laisvama
niams. Tai buvo tauriausio bū
do krikščionis humanistas, ri
teris be baimės ir be dėmės. 
Nemėgo ordinų ir tuščių at- 
žymėjimų. Jautėsi kaž 
apviltas ar nuskriaustas, 
kartą švietimo ministeris, 
pasakydamas reikalo, 
kvietė į kanceliariją ir staiga, 
nepaklausęs jo sutikimo, užka
bino jam ant krūtinės ordiną.

Tik labai tvirtai prašomas 
sutiko prieš keletą metų būti 
išrinktas Lietuvos Katalikų A- 
kademijos pirmininku, o 1939 
m. — Universiteto rektorium.

Alkoholio jis negerdavo. Pa- 
sivelydavo tik rotomis iškilmin
gesnėmis progomis vieną tau
relę vyno simboliškam puotos 
pagražinimui. Turėjo labai jaut
rų estetinį jausmą. Kuklus ir 
biednas jo butas visuomet bū
davo gražiai ir tvarkiai laiko
mas, kur kiekvienas daiktelis 
ar popieriukas turėjo paskirtą 
sau vietą.

Kas nenorėdavo su jo skel
biamomis pažiūromis politikoje 
sutikti, tai skelbdavo jį esant 
nepraktišku teoretiku idealistu, 
kurio nuomonių nereikia daug 
paisyti. Arčiau įsižiūrėjęs į jo 
gyvenimą, aš jį laikiau labai 
praktišku. Jeigu jis būtų bu
vęs nepraktiškas, tai greičiau
sia daug anksčiau būtų nu
miręs arba labai nedaug tepa
daręs. Prie jo labai menkos 
sveikatos reikėjo didelio prak
tiškumo kruopščiausiai studi
juoti patį save ir prižiūrėti 
savo sveikatą. Praktiškumą ro
dė jo raštų ir darbų nepa
prasta tvarka ir mokėjimas 
pragyventi iš mažesnių paja
mų skolos nedarant.

Universitete jis buvo tikriau
sioje džentelmeno pavyzdys. Jis 
buvo karališkai mandagus. Vi
si kultūringesni žmones jautė 
jam tikrą ir gilią pagarbą, 
kaipo pavyzdžiui busimųjų pui
kiai išauklėtų lietuvių. Bet 
plačiomis žmonių masėms jo 
vardas mažai buvo girdėtas, 
nors jis buvo didelis varginges
niųjų žmonių prietelius. Mat, 
masėms suprantamu būdu jis 
nemokėjo kalbėti ir rašyti. Ir 
pusinteligenčiams, kurių Lietu
voj buvo daug, jo raštai be
veik nesuprantami dėl jų 
griežto moksliškumo, kuriame 
nėra nei kiek vandenėlio, o vis 
tik svarus, kondensuotas turi
nys, nelengvas skaityti net vi
sai išlavintam žmogui. Masė
se jis taptų žinomas ir supran
tamas tik tuomet, jei kuris 
jo mokinių imtųsi lengvai ir 
suprastintai atpasakoti jo kny
gų ir straipsnių sudėtingas min
tis. Tikėkime, kad atsiras kas 
iš jo mokinių, kurs nuneš jį 
iš Parnaso nepasiekiamų aukš
tybių ir paleis vaikščioti žmo
nių tarpe.

O būtų verta tai padaryti. 
Savo širdies gilumoje ii’ savo 
daugely raštų Šalkauskis juk 
nuolat skelbia tokią santvarką, 
kuri pagerintų plačiųjų masių 
gyvenimą. Jis smerkia gobšus 
ir arivystus. Socialiniuose kon
fliktuose jis palaiko ne kapita
lizmą, bet socializmą, pagra
žintą krikščioniškuoju humaniz
mu. Politinėmis pažiūromis jis 
gilus demokratas ir respubliko- 

kime, kad ir Lietuvai Gelbėti Taryba sugebėtų atlikti ant.nas, nors nesmerkia tokių de
jos pečių krentančios atsakomybės pareigas. Tikslas aiš
kus, darbas žinomas.
pasirinkimas.

(Filosofo Šalkauskio bran
giajam atminimui)

(Tęsinys)
Šalkauskio šeima

Eilę metų linksmesnėje drau
gijoje jam, jau senyvam ka
valieriui, kas nors iš gerų pa
žįstamų juokais bent primin
davo vedybas. Ir jis juokais 
atsakydavo, kad esąs susižie
davęs su scholastika ... Jis bu
vo įsitikinęs, kad šeimyninis 
gyvenimas jo mokslo darbui 
gali tiktai pakenkti, tad buvo 
nusistatęs nevesti. Lengvesniuo- 
se pašnekesiuose išsitardavo, 
kad vestų nebent tuomet, jei 
rastų tokią žmoną, kuri su
tiktų gyventi nuo jo atskirame 
ir tolimame bute. Jis gyven
davo dažniausiai pas kurią sa
vo seserų, pasiimdamas sau tik 
vieną kambarį, kurį iki lubų 
apstatydavo knygų spintomis, 
lentynomis. Sveikatos priežiū
ra ir rūpestis dietos klausi
mais dažnai sirginėjančiam fi
losofui darėsi vis labiau sle
giančia našta. Jo sveikata daž
nai atsidurdavo pavojingoje pa
dėty. Dėl to labai daug ken
tėjo fiziškai ir moraliai. Jo 
kančias ir suvarginimą sunku 
būtų ir apsakyti. Tai buvo 
tikras kankinys, ligų kankina
mas ir savo aukštų pareigų 
supratimo persekiojamas. Daž
nai darydavosi gaila žiūrint į 
jo iškankintą veidą.

Vieną dieną kauniečius kiek 
nustebino staigmena: sako, Šal
kauskis vedė. Tikrai, jis vedė 
baigiančią mokslus studentę Ju
liją Paltarokaitę, vyskupo Pal
taroko giminaitę. Ir vestuvės 
įvyko pas patį vyskupą. Ir 
buvo jos labai palaimingos. 
Švelni ir stropi žmonelė filoso
fo gyvenimą ir sveikatą pasi
darė savo gyvenimo tikslu. Ji 
nuostabiu uolumu viską darė, 
kad palengvintų jo kančias ir 
vargą. Susilaukė jiedu labai 
gražaus ir nepaprastai gabaus 
sūnelio Juliuko, kurs dabar tu
ri gal apie dešimt metų. Pui
kios žmonelės uoliai prižiūri
mas, filosofas truputį sustiprė- 
ji ir net daugiau nudirbo moks
linių darbų. Studijavusi lietu
vių literatūrą, pedagogiką ir 
geografiją, išlaikiusi daugumą 
egzaminų, ponia Šalkauskienė 
domėjosi dar ir menu, ypač 
tapyba, ir pastaraisiais laikais 
lankydavo Meno Mokyklą.

Šaukauskis — veikėjas
Valstybės formavimosi lai

kais retas lietuvis mokslinin
kas galėjo visai ramiai dirbti 
savo darbą, visai nedalyvau
damas visuomenės gyvenime. 
Prof. St. Šalkauskis daugiau
sia atliekamo laiko pašventė 
ateitininkų veiklai. 1927-30 m. 
jis buvo net Vyriausiuoju Atei
tininkų Federacijos vadu. Jis 
parašė šiai organizacijai nau
jus įstatus, kuriuos priėmė atei
tininkų konferencija Palangoje 
1927 m. Jis sukūrė šiai orga
nizacijai tokius įstatus ir taip 
pilną ir darnią ideologiją, ku
rios sudarytų džiaugsmo ir pa
sigėrėjimo bet kuriai šauniausiai 
Europos ar Amerikos organi
zacijai. Žinoma, kas kita ma
sių nusiteikimas tuos įstatus ir 
ideologiją vykdant gyvenime; 
ir pati Evangelija dar nepra
šalino įgimtųjų žmogaus būdo 
silpnybių. Tik maža dalis pa

siekia idealų viršūnės.
Profesorius Šalkauskis labai 

vengė aukštų vietų valdžioje 
ar organizacijose. Jis turėjo 
tikrų progų tapti švietimo mi- 
nisteriu ar dar kuo aukštesniu, 
bet tokių vietų, kurios mažin
tų jo mokslinį produktingumą, 
jis griežtai atsisakydavo. 1930 
m. jis atsisakė vadovauti įta
kingai ir garbingai Ateitininkų 
Federacijai, kuriai priklausė 
žymesnė dalis jaunosios inteli
gentijos ir kurios nariai reda
gavo ar leido didžiausią dalį 
mokslinės ir bendrai kultūri
nės spaudos Lietuvoje. Jis jau
tėsi pašauktas kurti pastovias 
mokslines vertybes, ogi orga
nizacijose bruzdėti ar aukštuo
sius administracijos postus juk 
galėjo aprūpinti ir vidutinių 
protinių pajėgų žmonės. Bet 
mokslinėse organizacijose jis 
visur pagal išgalės dalyvauda
vo. Jis labai domėjosi lietuvių 
kalbos moksline pažanga ir uo
liai dalyvaudavo Lietuvių Kal
bos Draugijos posėdžiuose ir 
darbuodavosi lietuviškos termi
nologijos komisijoj. Jam teko 
stambus nuopelnas pirmam su
kurti lietuvišką filosofinę ter
miniją ir duoti greta lotyniš- 

i kus, prancūziškus ir vokiškus 
I palyginimus bene paskutinėje 
jo knygoje, šis darbas iškelia 
lietuvių kalbą į eilę pačių kul
tūringiausių pasaulio kalbų, tin
kamų aukščiausiam galvojimui.

Bet labai peržengčiau savo 
kompetencijos ribas, jeigu aš, 
geografas, leisčiau sau dar tiks
liau ar pilniau vertinti ar kai
nuoti mūsų brangaus filosofo 
ir mokytojo didžiuosius moks
linius nuopelnus. Jo sričiai ar
timesni savu laiku tai pada
rys.

Amerikoje universitetų pre
zidentais paprastai parenkami 
geri administratoriai, bet daž
niau tik vidutiniški mokslinin
kai. Jie prezidentauja dauge
lį metų. Ogi Europoje dauge
ly kraštų rektoriai renkami 
trumpam laikui, bet iš labiau
sia pasižymėjusių mokslo vy
rų. Rektorium išrinktas žymus 
mokslininkas prof. V. Čepins
kis, tarsi _ apgailestaudamas, 
kartą pasakė: „ne aš, bet Šal
kauskis turėtų būti rektorium. 
Kasgi geriau, kaip jis, atsto
vauja tikrąsias mokslo aukšty
bes?”^, -

MūSū dniv<rsitete prof. Šal
kauskis būdavo vadinamas ka- 
talikiškesniu už patį popiežių. 
Katalikai profesūroje buvo ma
žuma, didžiuma buvo indife
rentiška, iš dalies net laisva
maniška. Daugumoje fakultetų 
didžiuma nepalankią! traktuo
davo veiklesnius katalikus. Bet
gi Šalkauskio niekas atvirai ne
puldavo. Viso un-to tarybos 
posėdžiuose kai kuriais klau
simais kai kuomet pasireikšda
vo daugelis visai nesuderinamų 
nuomonių ir ilgų ginčų. Šal
kauskis retai ten kalbėdavo. 
Bet chaoso ir ginčų įkaršty 
jis nekartą pasiūlydavo kokią 
nuomones suderinančią formu
lę ir ji paprastai didele bal
sų dauguma būdavo priimama. 
Tai rodo jo moralinį autorite
tą tokioje įstaigoje, kur bet 
koks autoritetas yra kuo sun
kiausia įsigyti. Ir niekas ki
tas čia neturėjo tokio intelek
tualinio ir moralinio svorio, 
kokį turėjo skrupulingai tei
singas ir švelnus mūsų filo
sofas.

IŠ ŠVEICARIŲ GRAŽIŲJŲ ALPI
PRIE LAi-jVĖS STATULOS

Kokios gi priežastys to
kio staigaus prancūzų pra
laimėjimo? Iš to, kiek te
ko pažinti toji šalis ir pa
sišnekėti su prancūzais Švei
carijoj ir pačioje Prancūzi
joje, galime surasti net ke
turias svarbias priežastis. 
Štai jos: šunys, elemento
rius, Maginot linija ir Grand 
Orient politika.

Keista, kad šunys nule
mia šalies likimą. Kadaise, 
senovės laikais, žąsys savo 
balsais išgelbėjo Romą, pra
nešdamos sargybai priešo 
prie mūrų prisiartinimą. Mo
derniaisiais gi laikais gra
žus, kambarinis, gražiai su
šukuotas, parfumuotas šu
nelis prisidėjo prie savo ša--A A. liūliu JŲ ►-'VA. V KJIA

Tas vaizdas ma- Įįes išdavimo! — Kaip pati
ko Prancūzijoj ?—klausė ma
nęs prieš pora metų, dvi stu
dentės, kai buvau grįžęs iš 
atostogų.

— Na nieko, labai patin
ka, graži, maloni šalis, ypač 
Savoja susižavėjau,

— Bet kas?
— Perdaug šunų.
Apskritai, prieš 

gerus šunis, kurie

bet.. .

kaip 
kai
ne-

jį pasi-

Šiemet Lietuvos žmonės negalės nė žodeliu viešai prisi
minti apie Steigiamojo Seimo sukaktį. Bet ji vis dėlto ne
galės būti užmiršta. Tūkstančiai savanorių atsimins, kad 
Steigiamasis Seimas buvo padaręs juos ūkių savininkais, 
aprūpinęs gražia ateitimi. Dar gyvi mokslininkai ir stu
dentai su pagarba minės Steigiamąjį Seimą, nes tais lai
kais įsteigtas valstybės universitetas, kuriame mokslui duo
ta visiška laisvė.

Steigiamojo Seimo nariai buvo tikri liaudies vaikai, atė
ję iš kaimo šiaudinės pastogės. Daugelis jų buvo paprasti 
darbininkai ir ūkininkai. Visame darbe jie vadovavosi Tė
vynės meile. Netrūko šviesių vadų, kaip Stulginskis, Gri
nius, Krupavičius, Sleževičius, Tumėnas, todėl bendradar
biavimas ėjo gražioje dvasioje. Steigiamasis seimas nu
tiesė takus ateičiai.
Steigiamasis Seimas pareiškė tvirtą tautos valią. Jo tar

tas žodis negali likti atitinkamai nepaminėtas šiandie, kad 
ir už laisvos Lietuvos ribų. Todėl tenka tik sveikinti Lie
tuvai Gelbėti Tarybos žygį, pasirenkant svarbiam posė
džiui Lietuvos Steigiamojo Seimo susirinkimo sukakties 
dieną. Gegužės 15 d. Chicagoje susirinks trijų svariausių 
visuomenių grupių išeivijoje atstovai ryžtingiems tauti- 
niems darbams nustatyti. Darbotvarkėje numatyti tokie 
klausimai, kurie dabartinėse sąlygose šaukiasi aiškaus at
sakymo. Užsimoti atlikti tokie darbai, kokie šiuo metu 
įmanomi ir būtini.

Lietuvos Steigiamasis Seimas tautos viltis pateisino — 
jis atliko jam pavestus uždavinius. Nuoširdžiai palinkė

mokratinių monarchijų, kurios 
~ , . ... . . turi krašte savo tradicijas irSvarbiausia tinkapių priemonių pačių žmonių palaikomą auto

ritetą.

šunis, 
sergsti 

namus, palydi žmogų pasi
vaikščiojime nieko prieš pa
sakyti negalima. Bet va
žinėdamas po kai kurias 
provincijas mačiau daugiau 
šunų, negu vaikų vedžiojan
tis po gatves, sodus. Daug 
prancūzių motinų savo mei
lę aukojo ne vaikams, kurių 
nenorėjo auginti, bet kudlo- 
tam šuneliui. Tai įvyko, kad 
Prancūzija pradėjo išsigim
ti, nebuvo prieauglio tautai, 
stigo jaunimo. Mokyklos tuš
tėjo. Gi iškilus karui jai 
stigo karių, turėjo mažiau 
vyrų negu 1914 m., o jos 
priešas beveik dvigubai dau
giau!

Elementorius, kitaip sa
kant mokykla, taip gi buvo 
viena iš priežasčių puolimui. 
Taip sanprotavo vienas tė
vas, didelis prancūzų patrio
tas. Visos valstybinės mo
kyklos buvusios betikybinės, 
jose buvo tik mokoma, bet 
neauklėjama. Katalikų 'Baž
nyčia, apiplėšta, nepajėgė 
visur savo mokyklų įkurti, 
joms ir teisės nevisur bu
vo lygios. Taip jaunuome
nė buvo auklėjama daugu
moj be aukštesnių idealų, 
o vien tik maloniam gyve
nimui. Į pradžios mokyklų 
mokytojus sulindo labai daug 
komunistų ar jiems palan
kių. Jų dvasia ir jaunuo
menė buvo pamažu užkre
čiama. Tai aiškiai pasiro
dė kilus šiam karui. Ka
da vokiečiai su Maskva pa
darė sutartį (nežiūrint, kad 
Prancūzija 
padariusi), 
(iš IlI-ojo 
rių radosi 
gyrė savo
agitavo prieš karą, sabotavo 
darbus. Pačioje kariuome
nėje buvo tokių šalininku ir
gi gana gausiai. Po pralai
mėjimo, į Šveicariją patekę 
prancūzų kariai patys pasi
pasakojo, kad net šoviniai 
jiems dažnai pasitaikė gau
ti ne to kalibro, kurio gink
lus vartojo . . . Taip elemen
torius, neįkvėpęs tikro pa
triotizmo, pasiaukojimo —iš
davė savo tėvynę.

Tuščias
O kuo gi 

ginot linija? 
lygiai kaip

paprastas karys. Jis 1 
matė, kiek vyrų žūsta 
gindami tėvynę, ž’ W 
savo tautos mažę 
ir jausdamas, k- 
lėtas priešas 1 
atsilyginimą, . 
reikia taupy-tr^zmones 
atveju. Kai jis įgijo 
Krašto Apsaugos min 
joj, jis visą Vokietijo 
rubežį apjuosė požemi 
tvirtovėmis. Prancūzų 
nepagailėjo i 
kų. Pats sumanytojas

J J Juoniu va reni
tais strategija apsi L 
Būsimųjų karų vadova 
nė, kad ateities kara 
pozicijų karas: įsikasi 
žemines betono tvirto 2^° Pa’ 
šaudysi pro skyles į Į ,^“nius’ krauJ4> 
Priešas neįstengs ži motinos 
surasti tokiuose apkas liepsmne- 
Ir viskas tam buvo p 
ta: požeminiai traul 
kazematai šovinių 
liai, miegamieji, teatn ja pasaulis kerš- 
bai. žodžiu, ne tai] ?, o atminkime, 
smūtnas gyvenimas kj -juose yra moti- 
lio. Bet, kai Vokieti] 
ėmė Čekoslovakiją, vo 
ten ištyrinėjo prancm ^iame motinos 
vyzdžiu darytas požf 
pilis. Ji pati sau s 
Siegfried© liniją, be 
pačiu ruošėsi kariau 
guloms ir sėdoms, bet 
dant ir tankais važi pavergtos Lietu
tis. Prancūzija gi sumotina? 
bilijonus pinigo tvirt( 3 jš mūsų dejuo- 
nepasigamino pakanka] ^e, kad sū- 
orlaivių, nė tankų. Ka 
šas, pralaužęs liniją,j 
iš užpakalio — visos 
minės tvirtovės nustoji 
teginęs prasmės, kara 
laimėtas! Net pusant: 
lijono karių pateko i 
vėn, kurie buvo toje 
not linijų dalyje.

Masonų klaidos pinigai.. 
Paskuti lioji, gal pi 

džiausioji kaltininkė

aferų
Redaguoja Eleonora I

(ERIKOS LIET
jęs gyvenimo 
r, vra labiau su-

, J IJ įįb, kurioje gy- mihjardų fllr5tl.labiau turėtu- 
' visus tuos, ku- ' VI 1 . . * _
rūpesčių, vargų

Motinos Dieną 
įo išryškėja mo-

dūmus, kraują,

t

ei 
k 
ki

į visas degan
ti laivai jūrose, 

£ lės kovos lau-

j, o atminkime,

i motinos gyvy-
3 kraujo. Šian-

įęsta pasaulis.
i® šalies lietu
ves jaučiame, ar 
■jai suprasti tą 
^kančias, kurias

sinti vieneriems 
hriuomenę, kad 

mmo ištuštėjo na- 
tuo tarpu, žino- 

1 visais atžvilgiais 
M nereikia jiems 
k dažnai gali 
laiškus, o jiems 

Ina pasiųsti do-

fflos skruostais 
šlojamės, ieško

vadinamoji politikų k ®>° žodelio pas 
Nors tuo mo-

buvo anksčiau 
daug komunistų 
fronto) agitato- 
šalyje, kurie už- 

priešo darbus.

Ma-
saugumas 
nusikalto 
Pats Maginot, 
ir Vokietijos

kancleris Hitleris, didžiojo 
karo 1914-18 m. drąsus, bet

Jokiai politinei partijai nie
kuomet Šalkauskis nepriklausė. 
Sakėsi noris pasilikti pilną lais
vę kritikuoti bet kurią partiją, 
nei kiek nevaržomas parti los 
disciplina. Betgi savo krikščio
niškomis ir socialinėmis pažiū
romis 
čionių

nija, kuri vadinosi J 
Orient ložė” — tai visa ininkime savo 
cūzų masoniškoji p< 
Nuo jos malonės pri 
viskas, ji dirigavo i ^ne vieneriems 
savo šaliai, bet dide 
zyrių turėjo Tautų 
Pačioj Prancūzijoj U sė viltis žiauriai 
vo prieštikybinė politi l 
nuo 40 metų. O net: motulė, visą sa- 
kokios reta rasti, yp ^kruopščiai, nuo 
skutiniaisiais metais! 
terių kabinetai keis 
greičiau, nei kino ekraftijįjos sūnui — 
veikslai. Kai tik Prl 3 valdininkas, ka- 
joj ministerių „krizė” į, ištikimas Lie- 
ra kabineto, tai kur ūaryS) būtų 
Europoj tuo pačiu meh" 
tikėtai ultimatumas ii ąį kranto, 
nykdavo rubežiai. O 
vę net keletą dienų I 
teriai, išėję į pensiją, 
gražiai iš valstybės | 
gyvendavo . . . „Sale fcį reikia saulgs 
que” — nešvari politi tajp motenmg į. 
Juos visus reikia nu ideai0 
nes kitaip ateis Prand^ kurios yi’ 
pražūtis, — skųsdavo! tol> ko| 
nas prancūzų profesorių į. iog’DflkeliUs 
"urge. Lis. Idealas

Tarp politikos vado^p grožio, kilmi- 
vo tokių, kurie savo 
skelbė komunizmą, m 
riavo prie bendrojo f idealo — tai pi- 
tačiau Šveicarijoj i Idealas yra 
puikius namus ir ne . kertinis ak- 
gana gražaus turto.] 
tokių politikos vadovų r __ 
cūzija labai apsijuokia 3? Tai kaž kas 
m. pasaulinėj Paryžia i į ” ■ ‘ 
rodoj. Dėl darbininkų 
kų net apie trečdalis 
jonų nebuvo baigti į ^nerealu’* 
ir pabaigoj parodos. I §itaip 
tiniaisiais gi metais, k i jos j 
kietija, besiruošdama j tai ir * 
dirbo įsijuosusi su kę Mfalo įsivaiz- 
pamainomis darbia 
Prancūzijoj gi lenkt]

oės - pavergtas 
S jos atimtas sū-

!» visos šeimos 
^griautas, bet ko-

ki tamsumos dir- 
Tlgiusi, nedamie-

■ėstojo ant skau-

Tie priį 
tikimų lie 
gi būriai 
sijos gili 
jaunuolių 
mai bylot 
tuvos mo 
viena ska 
dimi dulii 
laukus, 
Visos 
pateko 
ramins 
linkui,
pats bež< 
pačios t; 
pats per^ 
vo artimi 
mo, dėl 
kurią per 
tas? Kai 
doje ištie 
Kas? O,

AŠ — £ 
ve - motin 
čiai pave 
tinai išti 
Šiandien : 
mu; ant 
ga duona 
dovanėlės 
prie krū 
Šiandien 
trupinėlia 
Negaliu 
sioginiai, 
kojų Lie 
aukoju Li 
dui, auko, 
dos, kuri 
ja už ta 
greitesnį 
nimą, ku 
byliais žc 
vo visus 
Motinos 
sų kenčh 
t;nų, aš ] 
sinę auk 
vo maids 
lies lietu 
tau paga

Šioj n 
žodžiai t 
dinti kiel 
rios šir< 
artimo 
kuri trol 
laimos 
savo šei 
kam m 
nyksta, 
darbai a

MOTERS IDE;

Pienė, kurios vi-

gražiųjų jos sa

W Idealas yra

fa idealas? Tai

'hžu ir kilnu, 
čiuopti, nei įsi
gali? Tai kaž

tad tai ir yra

... i • v. j °3užmiršta, kad 
k*!P J1“ * ndiname labai

buvo artimesnis krikš- 
demokratų žmonėms.

Kazys Pakštas.
(Bus daugiau)

bo dienų skaičių net 
kių savaitėj ir tuo 
masėms. Nuolatiniai; 
kai, per didelė laisvė 
riems antipatriotinianiju ™zluĮe> PŲ°" 
valams ir betvarkė p W turėti

(Užbaiga 5 pslp.

^niu, yra ben- 
žmonių idea-

amžiuje, pro- 
VIA A x vuivvl 

Idealą, ku- 
* tik gražus ir

čionio ic 
Krikščio] 
las yra

Marija 
teriškum 
Goethe 
rio ilgisi 
tas Mar 
teriškum 
gimtomii 
mu, meil 
tumu, k 
sineša į 
viena.' r 
jos past 
gu Diev 
šios Igii 
vo išvy 
tą tobu 
nieks iš 
kęs.

Tai, k; 
lonės pa 
vo jgiir 
me, kai] 
vienos 
idealas.

Taigi, 
sis mot 
vadovė 
ne tik 
dė mūs 
pati mi

Marij
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įprastas karys. }I 
atė, kiek vyrų 4 
ndami tėvynę, įj 
ivo tautos mažą >| 
1 jausdamas, kadi 
itas priešas vis ta 
tsilyginimą, sugaįl 
eikia taupyti žmoi 
tveju. Kai jis įgl 
Crašto Apsaugos 1 
oj, jis visą Void 
•ubežį apjuosė pd 
tvirtovėmis. Prana 
nepagailėjo milijarj 
kų. Pats sumanyk 
kaip paskaitytas tai 
didvyrių. Tačiau, I 
tais strategija t

Moterų Gyvenimo Aidai
Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė Spausdinami kas antra savaitė

AMERIKOS LIETUVEI O. Mikeliūnaitė
Motinai

valandose, labai 
pergreit užmiršta, 
vienus skaudžiam

Kuo sunkesnės gyvenimo 
Įąlygos, kuo yra labiau su- 
Irumsta aplinka, kurioje gy
vename, tuo labiau turėtu
me atjausti visus tuos, ku- 
je ant savo pečių daugiau

Busimųjų karų vaė egu mes rūpesčių, vargų 
kad ateities Į ak®ba- x _ _ .. _.

vį karas, jsį - -. .v v. _.
žemines betono t^r kas labiau išryškėja mo- 
šaudysi 
Priešas 
surasti tokiuose 
Ir viskas tam buv 
ta: požeminiai t 
kazematai šovini 
liai, miegamieji, t 
bai. žodžiu, ne 
smūtnas gyvenine 
lio.
ėmė Čekoslovakiją• * ten ištyrinėjo pn

■ vyzdžiu darytas
- pilis.
- Siegfriedo liniją 
s pačiu ruošėsi k 
u guloms ir sėdoms 
1- dant ir tankais 
g tis. Prancūzija ą 
i- bilijonus pinigo t 
tų nepasigamino pah 
o- orlaivių, nė tank

T Į v n v 11 O AAXW/ kJCLJLAAUUA V JLVzJLJLJLO

1 Pra ayz(?s t tams į kariuomenę, kad 
n. |1S. YzPa^a}10.—1 jų išvykimoištuštėjona- 
aj, mines tvirtoves i = Bet> tu0 tarpu> žin0_ 
is- Itegmes prasmes,1 jįe vįsaįs atžvilgiais 
]ai laimėtas. Net p -Qpinti, kad nereikia jiems

nė, 
pozicijų

i

Šių metų Motinos Dieną

nos vardas. Pro viso pa- 
tulio karo dūmus, kraują, 
sąrąs ir vargą motinos 
irdas išplaukia liepsninė- 
is raidėmis, visas degan- 
s. Skęsta laivai jūrose, 

“lį ista žmonės kovos lau- 
lose, nyksta pasaulis kerš- 

bangose, o atminkime, 
‘Bet,6kai"4d "s?se juos®. yra raoti-

pro skyles 
neįstengs

Tie prigrūsti kalėjimai iš
tikimų lietuvių, tie skaitlin
gi būriai ištremtųjų į Ru
sijos gilumą, tie nekaltų 
jaunuolių begėdiški kankini
mai bylote byloja apie Lie
tuvos motinos kančias. Ne 
viena skausmo perverta šir
dimi dūlinėja po plačiuosius 

be savo pastogės, 
gyvenimo sutaupos 
engėjams,
kenčiančią, kada 
kur žvelgsi, vis

Kas su- 
ap- 
tas 
tos 
tas 
sa- 

liki-

s širdies, motinos gyvy- 
s, motinos kraujo, šlau
nį didžiausiame motinos 

i- nati ausme skęsta pasaulis.
1;^;;. Mes laisvos šalies lietu- 

1 — ar mes jaučiame, ar 
rime pilnai suprasti tą 
aimę, tas kančias, kurias 
rgyvena pavergtos Lietu- 
3 Lietuvė motina ?
Sle viena iš mūsų dejuo- 
_ie, ašaroj ame, kad sū- 
3 liko paimti vieneriems

kad jie visais atžvilgiais

au H jono karių pati 
jos vėn, kurie buvo 
au- not linijų dalyje,

ti badas, dažnai gali 
itinėti laiškus, o jiems 
ida galima pasiųsti do- 

-----Maniui Jį ėles ir pinigai.
Paskutinioji, pi |stik ašaros skruostais 

uvo I džiausioji kaltui ie(^a> sielojamės, ieško
vui. Į vadinamoji poliū raminančio žodelio pas 
tė- nija, kuri vadin mynes- 

rio- Orient ložė’ 
mo- 
nes, Nuo jos malonė 

viskas, ji dirigi 
savo šaliai, bet

sa

i”-k
I cūzų masoniškoj

Baž- 
jėge 
urti, 

bu- 
ome- 
LUgU- 
lealų, 
?yve-1 terių kabinetai 
kyklų < 
daug 

lalan- 
unuo- 
ažkre- 
>asiro- 

Ka- 
va pa
rt, kad 
ksčiau 
lunistų 
gitato- 
rie už- 
darbus, j 
įbotavo 
riuome- 
.nkų ir- 
pralai- 
patekę 

js pasi- 
šoviniai 
kė gau
do gink- 
elemen- 

tkro pa- 
mo —iš-

Nors tuo mo- 
ntu prisiminkime ’ savo 
ujo seses — pavergtas 
uves. Iš jos atimtas sū- 
! ar vyras ne vieneriems 
tams, jos visos šeimos

zyrių turėjo tnatas sugriautas, bet ko- 
Pačioj Prancūzij 
vo prieštikybinė 
nuo 40 metų. ( 
kokios reta rar. 
skutiniaisiais K

, šviesesnė viltis žiauriai 
gniaužta.
*Je viena motulė, visą sa- 
gyvenimą kruopščiai, nuo 
nsumos iki tamsumos dir- 

:pi, nedavalgiusi, nedamie- 
usi, kad tik jos sūnui —

tau kenčian- 
lietuvei mo
savo ranką, 
pastogėje ra
stai© nestin-

nas
alto Ma-
Maginot.
Vokietijos

didžiojo
’ąsus, bet

irtijai nie- 
lepriklausė.
i pilną lais- 
rią partiią, 
as partijos 
jo krikščio- 
čmis nažiū- 
■snis krikš- 
imončms.
sys Pakštas, 
au)

greičiau, nei kii.. - valdininkas, ka- 

joj ministerių ,i 
ra kabineto, ti 
Europoj tuo pae 
tikėtai ultimate 
nykdavo rubežK 
vę net keletą i 
teriai, išėję į p 
gražiai iš vate 
gyvendavo... 
cpie” — nešvari

• Juos visus rei! 
nes kitaip ateis 
pražūtis, — st a vėjas ir jos pūkelius 
nas prancūzų f 
burge.

Tarp politika 
vo tokių, kuris 
skelbė komiui 
riavo prie bet 
tačiau šveitė 
puikius namui 
gana gražaus 
tokių politikos 
cūzija labai $ 
m. pasaulinėj' 
rodoj. Dėl 
kų net apie t 
jonų nebuvo vaizduoja idealą. Jos gal 
ir pabaigoj 
tiniaisiais giE 
įietija, besite vimas. 
dirbo įsijuoste 
pamainomis - 
Prancūzijoj F 
partijos, kaip: 
bo dienų $ 
kių savaitėj jirame savo amžiuje, pro- 
masėms. 5 feijoj, religijoj turi turėti 
kai per di^hcialų idealą. Idealą, ku
riems antinį būth ne tik gražus ir 
valams ir Jnus> bet ir realus- Krikš-

(Užb$Į

' I, kunigas, ištikimas Lie- 
1 ros šeimos narys, būtų 
igviau, atsistojo ant skau- 
os bedugnės kranto.

laukus, 
Visos 
pateko 
ramins 
linkui,
pats bežodis skundas, 
pačios tylios ašaros, 
pats pergyvenimas dėl 
vo artimųjų skaudaus 
mo, dėl baisios nežinios,
kurią pergyvena visas kraš
tas ? Kas nelaimės valan
doje išties pagalbos ranką? 
Kas? O, kas?!

Aš — aš Amerikos lietu
vė - motina, aš 
čiai pavergtai 
tinai ištiesiu 
Šiandien mano 
mu; ant mano
ga duonos, vaikų suteiktos 
dovanėlės mano rankose, 
prie krūtinės žydi gėlelė. 
Šiandien aš nors menkais 
trupinėliais atminsiu tave. 
Negaliu tavęs pasiekti tie
sioginiai, bet štai — aš au
koju Lietuvos pabėgėliams, 
aukoju Lietuvai Gelbėti Fon
dui, aukoju palaikymui spau
dos, kuri taip gyvai kovo
ja už tavo išlaisvinimą, už 
greitesnį kančių palengvi
nimą, kuri gyvais, nors ne
byliais žodžiais perduoda ta
vo visus skundus, nelaimes. 
Motinos dienoje, vardan vi
sų kenčiančių Lietuvos nio
biui, aš padarysiu tą finan
sinę auką, aš pasiųsiu sa- 
vo maldas — as laisvos sa- 
lies lietuvė motina, ištiesiu 
tau pagalbos ranką!

Šioj motinos dienoj, šie 
žodžiai turėtų būti įgyven
dinti kiekvienos lietuvės, ku
rios širdyje dar neužgęso 
artimo meilės kibirkštėlė, 
kuri trokšta Aukščiausio pa
laimos savo artimiesiems, 
savo šeimai. Atsiminkime, 
kam mirtingasis žmogus 
nyksta, tik jo nemirtingieji 
darbai amžiams palieka.

<aip gėlei reikia saulės 
ndulių, taip moterims i- 
ilo. Moteris be idealo, 

laukų pienė, kurios vi- 
3 grožis žavi tol, kol už-

raiko po laukus. Idealas 
tai moters grožio, kilnu- 

ir kitų gražiųjų jos sa- 
bių cementas.
Moteris be idealo — tai pi- 
i be pamatų. Idealas yra 
i asmenybės kertinis ak- 
10.
<as gi yra idealas? Tai 
sakų pilis? Tai kaž kas 
tai labai gražu ir kilnu, 
: ko nei apčiuopti, nei įsi- 

' zduoti negali? Tai kaž 
s labiausiai nerealu?
Yra moterų, kurios šitaip

: mano, kad tai ir yra 
singiausias idealo įsivaiz-

Pačiai jos užmiršta, kad 
, ką mes vadiname labai 
ižiu ir kilniu, yra ben- 
lausias visų žmonių idea- 
l. Atskiras žmogus, at-

O motina, meilės ir skausmų didvyre, 
Tu amžiais negęstančia meile liepsnoji, 
Aukojai tu širdį — aukojai gyvybę, 
Pasaulyje kurdama žemišką rojų.

Nežiaurios tau buvo gyvenimo audros, 
Nedygūs erškėčiais nukloti takai,
Su meile tu ėmei, ką skyrė Aukščiausias, 
Tarp audrų ir vėtrų tu šviesą matei.

Iš meilės aukojai tu savo gyvybę,
Iš meilės pakėlei didžiuosius skausmus, 
Kad sūnui ar dukrai gyvenimas šviestų, 
Kad laimė ištiestų plačiuosius sparnus.
Gal galvą nudažė gyvenimo šalnos,
Gal slegia gyvenimo sunki našta,
Bet šypsnis dar puošia ir skaidrina veidą, 
Ir vis atjaunėja tavoji dvasia.

Minėki, pasauli, garbingąjį vardą, 
Aidėkite himnai akordais skambiais — 
Ir plauki padėka — karšta ir galinga, 
Plačiausiais beribiais keliais!

MOTUTES ŽODŽIUS PRISIMINUS

Paliekant tėviškę ir sa
vuosius motulė prabilo: — 
Onut, atsimink, kad tas kraš
tas, kuriame gimei ir augai, 
£ąvo gražiausias gyvenimo 
dienas praleidai, visuomet 
tau turi būti mieliausias. 
Neišsižadėk ir neužmiršk jo. 
Nors 
bėgo 
džiai 
j e.

Bėgdamas laikas nusine
ša daug gražių atsiminimų, 
dažnai nepalikdamas didelio 
gailesio, meilės 
prabėgo. Tačiau 
vynės atminimas 
yra brangiausias.

Kaip mielas tas krantas, 
kuriame praleidome savo kū
dikystės dienas, taip nerū
pestingai brangios motutės

jau dešimts metų pra- 
nuo to laiko, šie žo- 
dar gyvi mano širdy-

tam, kas 
savo tė- 

ne vienam

čionio idealas yra Kristus. 
Krikščionės motinos idea
las yra Marija Motina.

Marija yra amžinasis mo
teriškumas, kurį apgieda 
Goethe ir kiti poetai, ku
rio ilgisi visas pasaulis. Ši
tas Marijos amžinasis mo
teriškumas remiasi tomis į- 
gimtomis savybėmis - kuklu
mu, meile, švelnumu, nekal
tumu, kantrumu, kurios at
sineša į šį pasaulį ir kiek
viena. Tačiau pačios Mari
jos pastangomis ir ypatin
gu Dievo malonės veikimu 
šios įgimtosios savybės bu
vo išvystytos į tokį 
tą tobulumo laipsnį, 
nieks iš žmonių nėra 
kęs.

Tai, ką Marija, Dievo ma
lonės padedama, pasiekė sa
vo įgimtųjų galių išvysty
me, kaip tiktai ir yra kiek
vienos krikščionės moters 
idealas.

Taigi, Marija yra idealu
sis moters idealas ir kartu 
vadovė į ši idealą, nes ji 
ne tik šviečia, kaip žvaigž
dė mūsų gyvenimui, bet ir 
pati mus veda ir pagelbsti.

Marija, Tavęs ilgisi mū
sų širdys. Tik Tavo idea-

aukš- 
kokio 
pasie-

globoje! Jos meilės kupinas 
žvilgsny s lydėjo mūsų žings
nius nuo pat lopšelio. Ji 
troško, kad liktume ištikimi 
saviesiems, savo kfaštui, kad 
mūsų darbai būtų kilnūs ir 
garbingi. Dėl mūsų laimės 
jai joks skausmas nebuvo 
per didelis.

Nieks neišmatuos motinos 
širdies meilės, kilnių troš
kimų, rūpestėlių paaukotų 
savo vaikams iki to laiko,

sisekimo 
dažnai, 
palieka 
likimui.

Tik motinos širdis visad 
ta pati. Kūdikio nelaimėj 
dar greičiau išties pagalbos 
ranką, su užuojauta glaus 
prie savo krūtinės, dalinsis 
paskutiniu kąsneliu, save vi
sai pamiršdama.

— Už savo pasiaukojimus, 
kol jos vaikai iškyla į gy
venimo aukštumas, kol savo 
darbo ir mokslo vaisiais ste
bina pasaulį, motina ne
trokšta jokių garbės laurų. 
Jos vaikų džiaugsmas — vie
nintelis jos pasitenkinimas, 
— kaž kas yra pasakęs.

Šiandien, kur milijonai 
skęsta ašarose, kur nekal
tai liejamas jaunuolių krau
jas, ar atsimins kas nors 
tas motinas, kurių sūnūs 
jau palaidoti karo griuvė
siuose?

Mes, lietuvės, atsiminki
me visas kenčiančias motu
tes pavergtoje Lietuvoje. 
Juk ne viena jų paskuti
niuose žodžiuose prašė ne
pamiršti savo krašto, sveti
moj šalyj surastoj laimėj 
nepaskęsti. Tuo atsiminimu 
sustiprinkime savo jėgas 
garbingiems žygiams už pa
vergtųjų laisvę.

Motinos dienoj prisimin
kime savo, kaip motinų pa
reigą : savo jaunųjų širdy
se įskiepykime artimo, tie
sos, savo krašto meilės, pa
garbos jausmus, 
karta yra mūsų 
Kaip išauklėsime, 
bus.

Laiminga būtų
kad išnyktų karai ir nesan
taikos. Pasaulis kenčia, nes 
teisybės žodis nustumtas į 
šalį, pamintas po kojų. Ken
čia pavergta Lietuva, klas
tos ir apgaulės būdu nete
kusi savo brangiai iškovotos 
nepriklausomybės. Mūsų pa
reiga yra dirbti ir budėti. 
To

Ateities 
rankose, 

tokia ji ir

žmonija,

nas po kito išskrido į pa
saulį. Nors motulė ir ne 
čia pat, vistiek jį jautriai 
pergyvena savo vaikučių 
mę ar nelaimę.

Gyvenimo kryžkelėje 
klupus, netekus turtų
sveikatos, mūsų draugai, ku
rie visad buvo pirmieji pa-

lai-

su- 
ir

MOTINŲ DIENOS BERAUKIANT

ji jau nematys ir ne- 
sugrįžusio sūnaus mei- 
Tik naujai supiltas ka- 
liudys, kad čia ilsisi

MOTINOS KELIAI

klausimų, šiandien
motinos

Tarp daugelio įvairiausių 
kasdieniškų reikalų ir rū
pesčių, mokslo problemų, po
litikos 
spauda užleidžia
vardui vietą ir garbingai jį 
mini.

Motinos vardą vienoda 
meile mini visų luomų vai
kai. Ir vis neatspėjamai gi
li motinos meilė, jos širdis, 
kantrumas, pasiaukojimas.

Kilni ir garbinga yra mo
tinos misija šeimai, visuo
menei, tautai, Bažnyčiai. Mo
tinos meilė daro stebuklus. 
Primintas motinos vardas, 
meilė pravirkdo kietašir
džius, užvaldo užsispyrėlius. 
Kas gi taip mokės prakal
bėti tiek jaunam, tiek se
nam, kaip motina?

• Kilnių motinų meilė visus 
gaivina. Iš jos trykšta die
viško gailestingumo ir gro
žio pradai. Dažnai moti
nos, brangindamos savo vai
kus, išsižada savo gyvenimo 
džiaugsmo, o tesiilgi ir te
trokšta savo vaikų laimės. 
Nenuostabu, kad tokios mo
tinos moka įkvėpti vaikams 
Dievo, tėvų meilę, artimo 
gailestingumą, aukštos do
ros supratimą ir kitas do
rybes.

Lietuvės motinos vardas, 
irgi labai gerbiamas, 
gilaus dėkingumo
mūsų motinai, kuri kursto 
ir saugo tą šventą šeimos 
židinio ugnelę, kuri rusi il
gesiu kiekvieno žmogaus sie
loje—Amžinybės troškimais.

Kilnios motinos uždavinys 
nesibaigia tik vaikų ugdy
me. Nėra už ją didesnės 
menininkės atidaryti vyrui

ne
tik

tik

Tai 
ženklas

troško mūsų motutės.
O. V-nė, 

Montreal, Canada.

Minčių Žiupsnelis

Aš visuomet su pasigėrė
jimu žiūrėdavau į savo mo
tiną. Ji turėjo vyro protą, 
visą tvarkė atsargiai apgal
vodama, praktiškai nuspręs
dama. Napoleonas.

Motina — angelas sargas 
žemėje, kuris pridengia sa
vo vaikus rūpestingumo ir 
meilės sparnais. Dante.

entuziazmu ir 
Nors mažomis 
išreikšdavo mo- 
padėką už jos

Aš didžiuojuos savo mo
tina. Jei aš kada nors pa
mirščiau ją pagerbti, tai 
likčiau nevertas jokio atmi
nimo. Carlyle.

vi- 
jū-

ir

Įžymių vyrų motinos gy
vena savo sūnuose. Dažnai 
matome, kaip jųjų motinų 
siela puikiai atsispindi tų 
žymių žmonių žodžiuose ir 
darbuose.

Mano gyvenimo žingsnius 
visuomet lydėjo mano moti
nos malonus balsas, jos švel
nus palytėjimas.

Motina, tu esi žemčiūgų 
vainikas, ir kas begali bū
ti laimingesnis, kaip aš, ku
ris galiu prisiglausti prie 
tavo krūtinės.

Chateaubriand.

niekuomet neužmiršiu 
motinos, nes ji augino

Aš 
savo 
ir maitino manyje primąjį 
gėrio diegą. Ji pradarė ma
no širdį, kad pajusčiau gam
tą, ji pažadino manyje ir 
praplėtė mano supratimą ir 
jos pamokymai turėjo ne
paliaujamos įtakos mano 
gyvenimui. Em. Kantas.

M. Pečkauskaitė

AUKLĖJIMAS IR TIKĖJIMAS

Su pavasario, gegužės die
nomis ateina ir Motinos 
diena. Tik iš po žiemos le
dų atgimusi gamta vis puoš
niau puošiasi. Ramūs pa
vasario rytai džiugina jau
nus ir žilagalvius senelius.

Kasmet visas pasaulis 
švenčia Motinos dieną. Jau
nieji praleisdavo tą brangią 
šventę su 
džiaugsmu, 
dovanėlėmis 
tinoms savo
vargus, už jos kilnius pa
mokinimus, už įkvėpimą 
Dievo ir tėvynės meilės.

Ir koks tai buvo džiaugs
mas motinoms žiūrėti į sa
vo vaikučių ateitį, o per 
juos ir į visos tautos.

Deja, šis tyras džiaugs
mas ne visoms motinoms 
yra lemtas, šie karo me
tai įnešė daug liūdesio, nau
jo skausmo ir Motinos die
na ne vienai bus ašarų die
na.

Šiemet mūsų motina Lie
tuva kenčia netekusi savo 
nepriklausomybės. Jos išti
kimi sūnūs jau atskirti nuo 
savo mylimų motučių. Vie
ni jų, išblaškyti po svetimus 
Rusjos kraštus, kenčia alkį 
ir skurdą. Kiti smilksta ka
lėjimuose, ir niekas negirdi 
jų dejonių iš skausmų ve
riančios krūtinės. Dar ki
tiems jau atimta gyvybė,

Jau da- 
atskirtų 

leidžia 
ruošiasi 

savo

lo šviesoje bręsta ir sužy
di mūsų įgimtosios galios.

Marija, leisk sekti Tavi
mi ir mylėti Tave.

kurios jokie pasaulio laimė
jimai nebegrąžins.

Jei kuriems ir bus lem
ta sugrįžti, bet gal motu
tės širdis bus nustojusi pla
kus, 
jaus 
lės. 
pas
kario motina, kuriai teko 
tik valandėlė džiaugsmo 
soj gyvenimo kartybių 
roj.

Nežinome, kaip ilgai
Amerikos motinos džiaugsi
mės savo sūnumis, 
bar daug jaunuolių 
nuo savo motučių 
dienas kareivinėse,
per mirties nasrus 
kraštui apginti.

Motinų neramios širdys 
plaka vis didėjančiu ilgesiu. 
Rodos, gal tas trumpam 
laikui skirtas atsisveikini
mas su savo sūneliu, gali 
virsti paskutiniu.

Motinos dienos išvakarė
se ne vienai griaudi ašara 
nuriedės, ne viena neramiai 
lauks laiškučio iš savo sū
naus, kuriam nelemta apka
binti ir pasveikinti sava mo
tute.

Tik sulaukus malonaus 
žodelio bus jai ramiau. Ats
kirta nuo sūnaus ji nepa
liaujamai siųs savo maldas 
už pasaulio taiką, kad Aukš
čiausias iš žvaigždėto dan
gaus siųstų savo palaimą 
visiems jaunuoliams, kad 
neužilgo motinos džiaugtų
si laimingai grįžusiais sūnu
mis.

Ona Petruliene,
Maspeth, N. Y.

(Tęsinys)
Vaiko malda turi būti 

trumpa. Ilga malda per daug 
jį vargina. Jis tuojau ima 
nuobodžiauti ir temąsto, kaip 
čia greičiau pabaigus. Mal
dingai, atsidėjęs, jis tegali 
sukalbėti trumpus poterius.

Svarbu, kad vaikas mels
tus atsidėjęs, maldingai ir 
motina turi rūpestingai ša
linti visą, kas tą maldingu
mą trukdo. Pirmų pirmiau
sia aplinkui turi būti ramu. 
Antra — pati motina tegu ne
trukdo vaiko, darydama vi
sokių pastabų ir bardama.

Pratinkite vaiką melstis, 
gražiai atsiklaupus ir mal
dingai sudėjus rankeles. Tie 
paviršutiniai mažmožiai yra 
labai svarbūs, nes stiprina 
vidaus maldingumą. Argi 
gali žmogus maldingai mels
tis, įsisprendęs į šonus? Mū
sų kūnas — visi mūsų judė
jimai, visas laikymasis, tu
ri visuomet reikšti tai, kas 
yra sieloje, turi pritarti vi
daus jausmui. Jeigu jis to 
nedaro, tai ir tas vidaus

jausmas palieka silpnesnis. 
Prieš maldą paraginkite ret- 
karčiai vaiką melstis atsi
dėjus. Vieną dieną pasaky
kite: „Atsimink, kad Die
vas tave klauso,” 1 _
bar pasimelskime gražiai, 
atsidėję,” arba „Tavo ange
las sargas meldžias drauge” 
ir panašiai.

Atsidėjus, maldingai mel
stis tai yra mąstyti apie 
tai, ką Dievui kalbame, ir 
aiškiai tai suprasti. Žinoma, 
vaikas iš pradžios negali 
visiškai suprasti maldos, bet 
užtenka jam suprasti bent 
tiek, kiek įveikia jo prote
lis. Ilgainiui, motina turi 
tą jo supratimą vis platinti. 
Juo aiškiau vaikas supran
ta maldą, juo geriau. 
Svarbiausia 
malda 
Tiesa, 
vaikų 
vaikui 
aiškinama, 
prie 
mo, 
jam

akis ir ausis, kad jis regė
tų ir girdėtų švelnesnį ir 
tyresnį gyvenimą ir meilę.

Vienose eilėse, kuriose kal
bama apie aukas, krentan
čias mūšio lauke, sakoma, 
— tos aukos — gyvųjų labai 
greit užmirštamos. Tačiau, 
poetas pasako, kad nors: 
„Nudžiugo žmona ir drau
gas draugą pamiršo; bet yra 
pasaulyje siela, kuri niekuo
met nepamirš kritusio sū
naus, dukters — tai motina.”

Dažnai kalėjimuose jokios 
baudos, jokie grąsinimai 
sušvelnina pasmerkto, 
priminimas motinos.

Motina ir mirdama
vieno tetrokšta: „Vaikeli 
būk geras, dievobaimingas, 
atsimink mane maldoje.” Ir 
kaip laimingai jausis ta mo
tina, kurios išsipildys troš
kimai. Jei ji ir bus miru
si, jos dorybės gyvens Aukš
čiausio garbei kartų karto
se. Jų išugdytais gerais sū
numis džiaugiasi ne tik pa
čios motinos, bet didžiuoja
si Bažnyčia ir tauta, kurių 
gerovei dirbama.

Motinos minėjimu mes pa
reiškiame, kad įvertiname 
motinos įtaką šeimai, visuo
menei. Ta proga iškeliami 
motinų nuopelnai, pavyzdžiai, 
iš kurių gali jaunos moti
nos pasimokyti.

Viena tirolietė motina, ū- 
kininkė, nuėjo su kūdikėliu 
į daržą. Palikusi vaiką prie 
ežių džiaugtis gamta, pa
ti budėdama griebėsi dar
bo. Tik štai, kalnų aras 
sugriebęs kūdikėlį ir nuskri
dęs į kalnų uolas. Motina, 
pamačiusi įvykį, šoko vytis 
arą. Tačiau aras, pasiekęs 
savo lizdą, nusileido aukštos 
uolos iškyšulį ir pavedė au
ką jaunų erelių žaismui. 
Motina, lyg pamišusi, ko
pė uolų iškyšuliais, skevel
dromis ir šaukė savo kūdi
kį, kol beveik beprOte^pY- 
siekė aro lizdą ir, griebiant 
jai vaikelį, skilo uola ir ji 
su kūdikiu nuriedėjo amži
nybėn.

Tokia gili motinos meilė, 
kad nepabūgsta susijungti 
su mirtimi. Neieškant smul
kesnių pavyzdžių motinos 
kilnumo, meilės ir skausmo 
keliams pavaizduoti, užten
ka prisiminti Motinų Mo
tiną Mariją. Ir Ji, kaip mi
nėtoji, per uolų skeveldras 
kopė į Kalvarijos kalną, 
paskui už žmonių nuodėmes 
žengiantį mirti Sūnų. Jai 
pranašauti Simeono žodžiai: 
„Marija, pervers Tavo šir
dį kalavijas” išsipildė.

Krikščioniškos motinos šei
mos pavyzdžiu ir statome 
Mariją, Jos gyvenimo džiaug
smai ir sielvartai. Ir pati 
Marija sako: „Ar gali mo
teriškė užmiršti savo kūdi
kį, kad nesigailėtų savo įš- 
čiaus vaisiaus? O jeigu ji 
užmirštų, aš tačiau neuž
miršiu.” (Ižai. 49, 15)

Marija — tai sielos gro
žio pergalės materijai trium
fas. Prieš tą stebuklingą 
Jos grožio įsikūnijimą atsi- 

; visi žemėj 
garbinamieji moterų grožiai. 
Ir Marija, visų grožių gro
žis, pasaulį veikė ir veikia 
motiniškąja tauria meile ir 
nekaltybe. Dėlto visoms mo
tinoms visais amžiais Ji 
geriausias motinos meilės, 
kentėjimų ir 
vyzdys.

Ypatingai 
moderniųjų 
kurią pribaigia ir išsemia 
madų negalavimai tiek, kad 
nustoja reikšmės prieš su- • 
pagonėjusio XX amžiaus ka
ro ir griūvėsiu troškimą. 
Trūkumas motinos 
šeimai, visuomenei 
pasaulį žuvimui.

Tikrosios motinos 
skaudūs, kupini nepaguo
džiamų sielvartų, tačiau tik 
jais vedama žmonija pa
sieks taikos ir laimės ryto
ji}.

ULIŲ

kitą: „Da- duria šešėliuos

ir pirmiausia 
yra „Tėve mūsų.” 
tai nėra tam tikra 

malda ir dėl to yra 
sunkoka, bet jei bus 

p r i s i taikinant
vaiko proto ir gyveni- 
jis ją supras tiek, kiek 
reikia.

(Bus daugiau)

džiaugsmo pa

reikšmingas jis 
laikų motinai,

meilės 
rengia

keliai

J. Daugėla
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Kanados Lietuvių Sąjunga 
rengia gražų bankietą moti
nų pagerbimo dieną. Įvyks 
gegužes 10 d. 8:15 vai. vak. 
parapijos salėje. Bilietų kai
na suaugusiems 75c, vaikams 
25c. Prašome įsigyti bilie
tus iš anksto, salėje sunku 
bus. Juos galima gauti pas 
kiekvieną Sąjungos narį ir 
pas A. Sakalą, KLS pirmi
ninką. Atvykę nesigailėsite, 
nes bus vakarienė, dainos ir 
scenos pamarginimai su vaiz
deliais.

Sąjunga nutarė rengti ge
gužinę gegužės 25 d., Te- 
tervil parke; jei oras nebus 
tinkamas, gegužinė įvyks 
birželio 1 d. KLS kviečia 
visus montrealiečius lietu
vius puikiai praleisti dieną 
ant jaunos žolelės.

dentų, nes skaitytojų skai
čius padidėtų apskritai, ko
respondencijos yra cemen
tas, kuris palaiko prenume
ratas. P. J.

Rochester, N. Y.

Bal. 27 d. šv. Jurgio dr-ja 
minėjo savo patrono šven
tę. Iškilmingas mišias at
našavo kun. P. Valiukas, 
pamokslą pasakė kleb. kun. 
J. Bakšys. Dr-ja įsteigta 
1908 m. Iki šiol mirė 23 
nariai. Po pamaldų susirink
ta salėn, kur radome buv. 
dr-jos pirmininko Dirsos at
siųstą dovanėlę. Visi raga
vom ir gyrėm gardumą. 
Ačiū, Juozai, už dovaną. 
Gauta naujų narių. Susi
rinkime narių dalyvavo ma
žai.

Norint susirašinėti su gi
minėmis ar draugais bet ko
kioj priešo paimtoj valsty
bėj, Europoj, reikia rašyti 
per International Red Cross, 
Geneva. Laiškai bus pri
imami visose pašto įstaigo
se, bet turi būti rašomi 
anglų, prancūzų ar vokie
čių kalbomis. Nedaugiau kaip 
dvidešimt žodžių ir tik apie 
asmeniškus reikalus. Tokio 
laiško kaina 25c.

Pajamų ir Krašto Apsau
gos (Income and Defense 
tax) mokėjimo laikas pasi
baigė balandžio 30 d. Ku
rie neužsimokėjo iki paskir
tos dienos už 1940, turės 
mokėti 5% daugiau. Lietu
viai turi apsižiūrėti, nes už 
paslėptas pajamas gresia 
didelės pabaudos, net iki

Visas informacijas 
galima gauti pas Inspector 
of Income Tax, place d’Ar
mes arba 400 Youville Sq., 
Montreal, P. Q.

Gegužės 1 d. įvyko Fede
racijos skyriaus susirinki
mas. Išrinkta nauja valdy
ba: pirm. P. Norkeliūnas, 
vicepirm. S. Butrimas, nut. 
rašt. Stašaitis, fin. rašt. V. 
Apanavičius, ižd. A. Butri- 
mavičius, iždo globėjai kun. 
J. Bakšys ir J. Baranauskas. 
Nutarta surengti pikniką.

Gegužės 4 d. per pirmas 
mišias sodalietės turėjo ben
drą komuniją. Apvainikuo
ta Švč. Panelės Marijos sto- 
vyla.

Vakarą įvyko vakarienė 
sesučių pranciškiečių akade
mijos naudai. Daug pasi
darbavo Vilimienė ir Zlat- 
kuvienė. Salė buvo pilna da
lyvių — per 300 asmenų. Mo
kyklos vaikučiai išpildė gra
žią programą. Ypatingai vi
siems patiko pirmo skyriaus 
vaikučių pasirodymas. Iškil
mės baigtos Lietuvos him
nu.

Visur buvęs.

dalyvavo mokyk
la. Atneštos gėlės paliktos 
prie švč. Panelės Marijos 
stovylos. Visą savaitę jos 
puošė bažnyčią per geguži
nes pamaldas.

— Gegužės 4 d. pasitiktas 
vyskupas, kurs suteikė Su
tvirtinimo sakramentą. Tą 
pačią dieną įvyko ir Pirmo
sios Komunijos iškilmės. Tai 
buvo reikšminga diena jau
niesiems lietuviams. Visi gė
rėjosi.

— Mirė Ignas Būčis, gy
venęs Philadelphijoje, senas 
baltimoriečių p a ž į s tarnas. 
Kūnas palaidotas Baltimo
re je.

— Sperows-Point plieno 
dirbtuvėse vienas lietuvis 
dirba ligoninėje prie gydy
tojų. Jis sako, kad labai 
daug darbininkų sužeidžia
ma, gal apie 100 kasdien. 
Kitų tik kaulus tenka su
rinkti.

— Siuvėjų darbai vis ne
tvarkoje. Sundžiamasi, kad 
negaunama darbą gerai ži
nančių darbininkų, tad vie
ni visai negauna darbo, o 
kiti dirba viršlaikius. Dau
gelis turi pasitenkinti vos 
15 dol. per savaitę. Jaunes
nieji gauna darbų prie lai
vų statybos.

— Dar lietuviškai kalbą 
komunistai guldo galvas už 
Staliną. Vienam darbininkui 
užsiminus, kad Stalinas iš
vogė Lietuvos maistą, įsi
karščiavęs vienas komunis
tas užtarė: girdi, Stalinas 
visada buvo geriau paval
gęs kaip lietuviai! Reikėtų 
lietuviams atminti, kad tie, 
kurie remia komunistų pra
mogas ar jų visokius išlai- 
mėjimus, teršia savo sąži
nę; tokia parama — tai mir
kymas pirštų savo brolių 
Lietuvoje kraujuje. šalinki- 
mės lietuvių tautos išdavi
kų! J. K.

Bridgeport, Conn.

savo pareigą gerai atliks.
— Gegužės 25 d. bus pri

augančiųjų choro vakaras; 
suvaidins veikalėlį „Ir aš 
nepaisau.” šį priaugantį cho
rą turėtij visi paremti.

— Daug vaikinų ima į Dė
dės Šamo kariuomenę, ir 
choristų nepralenkia. Gaila, 
kad gerus dainininkus pa
ims iš choro, bet jiems rei
kia tik palinkėti geros lai
mės kariuomenėje ir laimin
gai sugrįžti.

— Turiu palinkėti geros 
laimės p. Anušauskaitei, ku
ri gavo valdžios darbą ir 
išvyko į Washingtoną. Tė
veliams rašo, kad jau 
susipažino su Washingtono 
lietuviais. P. Anušauskaitė 
mūsų kolonijoje buvo veik
li, daug darbavosi jaunimo 
ir choro tarpe, kaipo raš
tininkė ir kitose parapijos 
draugijose. - Tai nenuilstan
ti mergaitė. Ji buvo gera 
vaidintoja, dainininkė, tik
rai rimta katalikė, dažnai 
eidavo prie Šv. Komunijos. 
Linkiu p. Anušauskaitei la
bai geros laimės ir — vėl 
sugrįžti į savo koloniją.

O.

Gražiai pagerbsime ir gau
siai apdovanosime brangią
sias motinėles jų šventėje 
ir visi kartu — sūnūs, duk
ros ir tėveliai — „trauksi
me” į šv. Juozapo parap. 
Vyčių choro 18 metinį te
atrą - koncertą pamatyti, pa
sidžiaugti „Motinos širdimi.”

Dukra.
Amsterdam, N. Y.

P-nai Kerbeliai pavyzdin
gi katalikai, uolūs parapi
jos ir tautos reikalų rėmė
jai. Kerbelis savo gražia iš-

kun. Raštutis. Buvo d; A0 / T^VTT

Skinderis, vaist. Shell, L/0 N-LVJ
belis ir eilė kitų ve V 
Rengėjos Sodalietės gj

Waterbury, Conn.

Montrealiečiams patinka 
„Amerika,” tik būtų gera, 
kad redakcija pasistengtų 
gauti nuolatinių korespon

Baltimore, Md.

— Balandžio 30 d. pradėtos 
gegužinės pamaldos. Buvo

Gegužės 11 d. par. choras 
motinoms pagerbti ren
gia vaidinimą ir koncertą. 
Vaidins dramą „Motinos šir
dis.” Viskas įvyks parapi
jos salėje, pelnas parapijai. 
Žmonių turėtų būti kupina 
salė. Vaidintojai ir choris
tai yra gerai pasirengę ir

Motinų Diena ir Jubiliejus
Sekmadienį, geg. 11 d., šv. 

Juozapo par. organizuotas 
jaunimas iškilmingai minės 
Motinų dieną. Iškilmės pra
sidės 8 vai. rytą Mišiomis. 
Dalyvaus vyčiai, choristai, 
sodalietės, Šv. Jėzaus Var
do vyrai ir Fife and Drum 
Corps muzikantai su savo 
mamytėmis ir tėveliais. Po 
mišių turės bendrus pusry
čius. Svečias kalbėtojas bus 
kun. P. Ragažinskas, Bra
zilijos lietuvių klebonas.

7 vai. vak. įvyksta pui
kus koncertas, teatras ir šo
kiai mokyklos auditorijoj. 
Bus paminėtas vietinės L. 
Vyčių 7-tos kuopos gyvavi
mo sidabrinis/fubiliejus. Sce
noje bus suvaidinta 4 aktų 
drama „Motinos širdis.” Dai
nuos du chorai, solistai-tės, 
gros akordionistas E. Digi- 
mas ir parapijos skudučių 
benas, v.ad. John W. Stokes. 
Programai vadovaus komp. 
A. Aleksis, šokiams gros 
Digimo orkestras.

Jauno smuikininko debiutas
Turime jauną, gabų smui

kininką. Tai Valentinas Ker- 
belis, 15 metų. Valentinas 
jau kelinti metai studijuoja 
smuiką, daug kartų yra pa
sirodęs scenoje, ne kartą yra 
pakėlęs lietuvių vardą savo 
talentu per WGY stotį. Jis 
atsižymėjęs miesto aukštes
nėje mokykloje, kur apdo
vanotas keliais medaliais, 
aukštais atsižymėjimo laips
niais, ir laimėjęs keliuose 
kontestuose.

Bal. 30 d. Valentinas pa
sirodė kitataučių salėje. Ka
dangi Kerbelių šeima yra 
Amsterdamo pažiba, popu
liari ne tik lietuvių, bet ir 
kitataučių inteligentų tarpe, 
į Valentino pirmą koncer
tą susirinko gausus būrelis 
žmonių. Jaunasis artistas 
klausytojų nesuvylė. Atmin
tinai išpildydamas sunkius 
kūrinius visus stebino, savo 
nepaprasta technika ir to
nacija visus pripildė slap
tingu žavesiu. Jaunasis smui
kininkas išpildė sekančius 
kūrinius: Sonata No. 6, Mo
zart; Concerto No. 4, Mozart; 
Gavotte, Gossec; Andantino, 
Rondino, Kreisler; Ave Ma
ria, Gach-Gounod; Madrigal, 
Simonetti; Perpetual Mo- 
tinon, Carl Bohm.

Po koncerto, smuikinin
kas ir jo tėveliai susilaukė 
daug sveikinimų. Anglų spau
da gražiai aprašė apie sėk
mingą debiutą ir aukštai 
įvertino šio daug žadančio 
ateičiai jaunuolio gabumus.

Valentinas yra kuklus, 
ramaus būdo, giliai persi
ėmęs savo muzikos dvasia 
ir nesididžiuojąs savo ga
bumais, kas jį daro myli- 
mu^ draugų tarpe. Niekuo
met neatsisako savo gabu
mus panaudoti lietuvių baž
nyčioje ir parengimuose.

kalba yra įgijęs lietuvių pa
garbą ir visuomet jų pagei
daujamas svarbiuose paren
gimuose. Jo žmona yra pa
vyzdinga motina, maloni ir 
simpatiška asmenybė. Gra
žioji dukrelė Mirga, talen
tinga pianistė, daug kartų 
lietuviams patarnauja viena 
ir kartu su broliu Valenti
nu. Ji tebelanko aukštes
niąją mokyklą ir yra atsi
žymėjusi gabumais moksle. 
Jauniausias sūnelis, Mikutis, 
dar tebelanko parapijos mo
kyklą.

Jaunasis Valentinas pasi
ryžęs siekti smuikininko kar
jeros. Panaudok savo bran
gią dovaną, gabusis jaunuo
li, ir drąsiai ženk pirmyn 
savo gerųjų tėvelių ir drau
gų raginamas. Pasaulis pla
tus, jame rasi bendradarbių, 
kurie tave įvertins. Tavyje 
slepiasi kylanti dvasia, ku
rios sparnai galės laisvai 
plasnoti žavinčių stygų ete- 
re!

Estrellita.

„Aušros sūnūs”
Gegužės 4 d., daugiausiai 

artisto Juozo Olšausko rū
pesčiu, surengtas puikus vai
dinimas: Kymantaitės - Čiur
lionienės 4 veiksmų istorinė 
drama, „Aušros Sūnūs,” vaiz
duojanti kovos už lietuvių 
spaudą ir Kražių skerdynių 
laikus.

Tokie veikalai labai ati
tinka šiuos Lietuvos gyve
nimo laikus ir dėl to verti 
kiekvienoj kolonijoj matyti.

Labai gražiai savo roles 
suvaidino: Juozas Olšaus
kas, S. Kisieliūtė, Stasys 
Šlaveikis, B. Railaitė, Salo
mėja Kučiūtė, Tadas Švoba, 
Norbertas Skirbintas, E. 
Strikolis, M. Kazlauskas, J. 
Sinčius, J. Dirsė ir iš Broo
klyn© nuvykęs Jonas Kruze.

Įžangos kalbą pasakė Jo
nas Valaitis, lietuvių radijo 
Brooklyne vedėjas. Veikalą 
matyt buvo tik iš Šveicari
jos atvykęs iš New Yorko 
pakelėj į Chicago vykstąs 
kun. Dr. Deksnys. Veikalu 
gėrėjosi rašytojas kleb. kun. 
Židanavičius, jo asistentas

sukvietė pilną Lietuvi) 
bo, 17 Liberty St., sa 
500. Salės vedėjas V 
Aleksandravičius, uolu

^VKY-

tuvių Klubo veikėjas bičiule 
pat padėjo žmones su 
ti. j

Vaidinimui pasib 
Sodalietės artistams i 
čiams surengė gražią 
rienę, kurią vedė Kiši 
Kalbėjo artistas Juoz 
šauskas,

brookly- 
į|0 buvu- 
fjvasario 
0iije ji 
jjes tu- 
įų Al- 
tfgoni- 

šauskas, Jonas Krūz % 
Kazlauskas, N. Skiri.. nuošir- 
Tadas Švoba, Sal. Ki ma-
St. šlaveikis ir J. V 
iš New Yorko. Visi ] 
kė pageidavimą panas 
kalų rengti kuo daugi 
ir jais padėti lietuviam 
giau susipažinti su Li< ]]'groo]j. 
praeitim ir kova už j • ■ • 
priklausomybę. -‘-r, wos.. 
lietuvių kolonijos labi 7• 
sitarnautų, pakviesdant 
šausko artistų grupę 
veikalus suvaidint.

1IKA

įtytoja J.

Anji
, PJ jserikos” 

išlaidoms 
ijusiiĮ ap
gijo daly-

;i prita- 
NnoširdusŠiemet sukanka 40 

kai Šv. Andriejaus 
čioje, New Yorke, 1'',. 
naktinės (2 vai. / 1
spaustuvių darbininkai 
Mišios.

Tel.: 8-4747

J do arki- 

■; paskyrė 
j nuken-

bd viso

Į ; • pašai-
Dr. M. J. COLNB 

(AukStakalnls) 1. ,
, X baz- 148 Grand Street -u 

Waterbury, Conn.
Vartojam Saules Spind
Diathermy, ir kitus mod J1“ i*1 
kus išradimus nuo auki ;naikinan- 
žemo kraujo spaudimo, vld 
ir širdies Ilgu. Reumat 
Tonsils Ir odos Ilgu, su g 

pasekmėm.

i
i?. Petri- 
iytos pa
jos karo

Tel. HArrison 6 -1693,

B. J. Shawkoi "H"ž
(Ašakūnas)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS ® lor“

Laisniuotas New Yor, 
ir New Jersey valsty

310 John Street 
Harrison, N. J. 1

Maspetho Žii

— Geg. 5 d. pa] 
a.a. Antanas Januška 
6 d. palaidotas a.a. 
Ražanskas iš Blissvi

— Geg. 17 d. pj 
choras ruošia šokius.

— Motinų Dieną 
jos minės pamaldon 
Komunija ir pusryčū 
kare Moterų Są junge 
žiu Balius.”

— Geg. 14 d. visi 
gijų delegatai susir 
sudarys Karnavalo kc 
Kaip kasmet, Karna’ 
vyks rugpiūčio mene

— Maspethiečiai t 
vyks su brooklynieč 
kursija laivu į Rye 
geg. 25 d.

— Geg. 25 d. p; 
bažnyčioj prasidės is 
ga novena prie Steb 
Medaliko (metinė), 
kai pamokslus sakj 
Raymond Reicherter 
o lietuviškai kun. J. 

nas.
— Pirmoji šv. K< 

bus geg. 30 d. 9 vai
______

Gegužės 4 d. Rož 
dr-jos susirinkime 
kęs kun. P. Lekešis 
jo apie dr-jos dvasi< 
kun. J. Balkūno nu* 
darbus. Jis primin 
visos draugijos uoli; 
vauja kun. J. Balkū 
gerbti rengiamo l 
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(Tęsinys)
Ir Bezickas neramiai pradėjo blaškytis po kam

barį. Pomadinas nusišypsojo.
— Tamsta esi uolus caro tarnas, bet būtum pras

tas žandaras. Besikarščiuodamas sugadintum vis
ką. čia reikia būt šaltam kaip ledas ir kietam kaip 
plienas. Jei jis ir mano tikrą tėvą būtų nužudęs, tai 
aš privalau sulaikyti asmeninius jausmus ir tardyt 
jį taip ramiai, kaip už svetimos girios vogimą. Ypač 
reikia vengti skubotumo. Imti auką tik tada, kai 
turi už ką ją paimti, nes, jei be pakankamo pagrin
do paėmęs būsi priverstas ją paleisti, tai jau, kaip 
pats sakai, antro tavo vizito ji nebelauks. Taip ir 
šiam dalyke. Pirmiau aš turiu padaryt planą, už 
ką tą Stuobrį galėčiau areštuoti, ir taip viską sutvar
kyti, kad antrą kartą man nereikėtų pas jį atsilan
kyti. Aš labai gerai žinau, kad lietuvis kaimietis 
nenori turėt žandaro svečiuose. Kaltas, ar nekaltas, 
jis pabėgs. Aš žinau, kad ir nekalti bėga nuo žan
darų, nes mano, kad mes imam kaltus ir nekaltus. 
Taigi, ką aš tau pirmiau sakiau, kad jo pabėgimas 
bus jo kaltės įrodymu, tai tik tyčia sakiau, kad tams
tą kiek pagąsdinčiau. Duok man laiko iki ryt die
nai apgalvoti planą taip, kad pirmu atsilankymu ga
lėčiau Stuobrį su savim parsivežti.

— Otjtaip, tai kas kita, — ūmai nusiramino Be
zickas. Bet jei tuo tarpu jį kas nors perspės?

— Kas gi galėtų perspėt? Ar kas jau apie tai 
žino?

— Nieks daugiau, tik Tautgėla.
— Na, tai matai, Tautgėla juk neperspės.
— Perspėt neperspės, bet jis gali išsiplepėti. Jis, 

mat, sumanė asmeniai nuvykti pas Vaišmantą ir 
gražumu jo prašyti, kad pašalintų Bitiną iš savo 
namų.

— Koks kvailas sumanymas! Ir tamsta jam lei
dai tai daryti?

— Mėginau atkalbinti, bet tai baisus užsispyrėlis. 
Reikia, girdi, kitas priemones išbandyti, kol pri
eisime prie griežčiausios.

— Nieko nesuprantu. Tai kam jums reikia žan
darų? Duokit Bitinui pinigų, ir pats išsikraustys, 
jei jums tik vien apie tai eina. Ne, čia yra koks 
kitas kabliukas.

— Jokio nėra. Mums tik reikia jis pašalinti, kad 
nekurstytų mužikų.

Pomadinas valandžiukę pagajvojo.
— O kada Tautgėla žadėjo vykti pas Vaišmantą? 

— paklausė.
— Tuojau. Dabar jau jis ten turi būti.
— Hm ... Truputį perskubotai. Senas, o toks 

karštuolis. Jūs ten visi tartum durniaropių apsiėdę. 
Čia yra kažkas tokio, ko aš visai nesuprantu.

— Ko gi čia nesupranti? Tautgėlai tik dabar 
atsidarė akys, kad Bitinas kelia mužikus, taigi, rei
kia jį greičiausiai pašalinti. Jis tik tuo klysta, kad 
nori jį gražumu iškrapštyti, bet aš žinau, kad nie
ko nepeš. Ir rodydamas savo širdį, viską išple
pės, ir bus pervėlu. Taigi, reikia važiuot šiandie ir 
tai — ko greičiausiai.

Bezickas čia pamelavo. Jis tikrai nežinojo, kada 
Tautgėla rengėsi važiuoti pas Vaišmantą, bet jis 
būtinai buvo pasiryžęs užtraukti žandarą ant Biti
no galvos, nežiūrint kokios bus Tautgėlos žygio pa
sėkos. Todėl jis norėjo viską padaryt skubiai, kad 
tie neturėtų laiko susitarti ir apsigalvoti. Bet Po
madinas irgi turėjo savo planą. Jis norėjo duoti 
Tautgėlai laiko atsilankyti pas Vaišmantą tuo tiks
lu, kad Bitinas, supratęs pavojų, norėtų iš jo iš
sipirkti. Pomadinas rado knygoje Stuobrio pavar
dę, kaipo pavojingo revoliucijonieriaus, smarkiai į- 
tariamo žandaro nužudyme, bet nedavė to supras
ti Bezickiui, kad tas dar labiau nesiskubintų su sa
vo sumanymu. Tokiu būdu Pomadinas jau turėjo 
rankose triupą. Tik reikėjo kiek laiko reikalui pri
bręsti, kad galėtų ir Stuobrį areštuoti ir iš Bitino 
gauti šimtinę. Ar tas jam pavyks, pamatysime to
liau. Kol kas reikėjo įtikinti Bezicką, kad per di
delis skubotumas čia ne vietoje.

— Na, ir viskas bus gerai. Tautgėla bus pirš
lys, o aš jau paruoštu planu nuvyksiu rytoj į ves
tuves ir parsivešiu jaunikį atsedėt šaltojoj medaus 
mėnesį. Cha, cha, cha!

Bezickas protestavo, bet tas nieko negelbėjo. Po
madinas užsispyrė, kad turi paruošti planą iki ryto
jui, o kol kas — iki laimingo pasimatymo.

Taip Bezickas jį ir paliko.

vn.
Nepavykęs žygis

Dėstydamas savo planą Bezickiui, Pomadinas iš
kreipė tik motyvus, bet patsai planas iš tiesų buvo 
nupasakotas teisingai: jis norėjo duot Tautgėlai lai
ko perspėti daktarą Bitiną ir gerai jį įsąmoninti, kad 
jam gresia rimtas pavojus. Tokiu būdu, kai jis, Po
madinas, ten atsilankys, dirva jau bus prirengta: 
teks tik truputį pagrąsinti, ir šimtinė bus įteikta.

Bet ar ne per daug laiko jis skiria planui pribręs
ti? Kol Bezickis dabar čia pas jį lankėsi, Tautgėla 
turėjo laiko visiškai atslūgti nuo įsikarščiavimo ir, 
perkošęs visą šią avantiūrą per šaltą savo protą, ga
li palaikyti Bezicko žygį vaikiška kvailyste ir, ko 
gera, ne tik atsižadėti persekioti Stuobrį su žan
darų pagelba, bet jį tiesiog perspėti, kad dabotųsi. 
Pomadinas gerai žinojo didžponių „unarą” apskritai 
ir Tautgėlos ypatingai. Jis skaityte išskaitė Taut
gėlos širdyje panieką visiems rusų valdininkams, 
ypač žandarams. Litvomanų, tiesa, Tautgėla neap
kentė, bet caro valdininkų dar daugiau. Tokia da
lykų padėtis nieko gera nežadėjo. Taip, Bezickas, 
tur būt, tiksliai bus pasakęs, kad dalykas čia sku
botas. Ne tik paukštis gali pasprukti, bet su juo 
drauge ir šimtinė.

Taip apsvarstęs visus galimumus, Pomadinas pasi
ryžo skubėti ir liepė tuojau pakinkyti arklius. To
dėl taip išėjo, kad jis atvyko į Vaišmanto namus pir
miau, negu Vaišmantas su Bitinu parengė planą pas 
jį važiuoti.

Nereikia ne sakyti, kad mūsų pažįstamieji labai 
nustebėjo dėl tokio netikėto žandaro vizito. Vadi
nasi, čia juokų nėra. Caro valdžios spąstai jau iš
sižioję Bitiną pagriebti. Bet ar tik jį vieną? An
drius Stuobrys jau gal yra jų naguose, nes kitaip, 
kam gi čia žandaras atsilankytų? Tie klausimai žai
bo greitumu perėjo per susirūpinusius Vaišmanto ir 
Bitino veidus, žandaro atsilankymas buvo toks 
staigus ir netikėtas, kad juodu nesuskubo paslėpti 
ryškios nuostabos ir net išgąsčio. Bet Pomadinas, 
lengvai iššokęs iš ratų, linksmu veidu juos pasvei
kino tokiu draugišku nusiteikimu, kad juodu pra
dėjo įtikėti, kad šis vizitas tai tik atsitiktinas atsi
lankymas, nieko bendra neturįs su jų rūpesčiu. Po
madinas linksmu juoku tai lyg ir patvirtino.

— Cha, cha! Na, sveiki ponučiai! Kokia puiki 
dienelė!... Tokiam ore žmogus nebeiškęsi namie ... 
Ot, manau sau, patrauksiu kur nors. Ir ką gi ma
note? Tas šelmis vežikas taip ir pasuko jūsų lin
kui! ... Sako, iš pono Vaišmanto neteptais ratais 
neišvažiuosi... Vot, koks gudragalvis!... cha, cha, 
cha!...
i Nurodymas buvo toks aiškus, kad Vaišmantui 
daugiau nieko nebeliko, kaip kviesti svečią į vidų 
ir pavaišinti. Prie stiklelio dar labiau atsimezgč 
žandaro liežuvio ryšiai. Savo įpratimu pradėjo nuo 
politikos.

— Oi, tas žandaro mundiras, mundiras! — aima
navo Pomadinas. — Jis nubaido nuo manęs pačius 
geriausius, darniausius, kilniausius žmones! To jūs 
man nepasakysite, bet kirsčiau lažybų, kad, pamatę 
mane, pradėjote įtardinėti ir net gal nugąstauti. O 
aš — ką gi — Dievui dūšią kaltas! Nejauku, ži-

sjLithua- 
iport and

žiai giedojo mažųjų 
sesučių pranciškiečių 
tas. Daug ėjo prie 
nijos. Altoriai bu’ 
žiausiai išpuošti. Mi 
vo užprašius Altoria

note. Sėdėt tokiam užkampy ir su nieku n 
gaut — juk tai katorga. C 
— savo sielą atskleisti — , -
daras bestija, girdi, — ir tiek... Aš gi to ‘Įlietaviš- 
žmogus, kaip ir visi... Tarnyba šuniška, -«papuoš- 
žmogus... Kiek aš turiu iškentėti, kai pa b" pavyz- 
kad kiekvienas, su kuriuo tik imu kalbėti, tt ir turime 
stato ausis ir susitelkia būti atsargesniu. Ta 
ta ta žandariška Kaino antspauda. Na, kad 
bar. Norėčiau atvirai su jumis pasikalbėt 
santykius lietuvių su rusais, bet žinau, ka 
išsižiosiu, tai jūs tuojau pasinersite atsargu Oration 
oficialiai man atsakinėsite. Pavyzdžiui, jei ji 
klausiu: kodėl lietuviai taip neapkenčia rusų?! Yorh

Vaišmantas nusišypsojo. į
— Ne, — kodėl? — Mes juk ištikimai tarn 

carui ir tėvynei.
— Nu, vot, — carui ir tėvynei.. /Tuojau

lenda oficialumas. Bet — tiek to su ištikimi 
rui ir tėvynei. Aš žinau, kad šiuo klausimu n 
nei aš kitaip nekalbėsime, kaip tik atsargiai - ■ 
liai. Bet aš ne ant to užvedu kalbą. Oficiali! . instance reikaluose s 
visi tvarkoj, ir jei aš, žandaras, norėčiau įr , .?
kai esu už jus ištikimesnis carui ir tėvynei, t / P ^es tuose reikaluose pili 
varžytumėtės su manim toj ištikimybėj. A 11 patyręs brokeris — 
noriu kalbėti apie privačius santykius tarp li< i n it 4 P’Ttttt TQ
ir rusų. Ar gi tos dvi tautos negali susitikti| I’IALiIĮJIjIo 
cialumo ribų ir drąsiai, nuoširdžiai, broliškai 
rėti viena kitai į akis ir draugiškai — atvi 
spręsti: ar mes priešai, ar draugai? į

Vaišmantas vėl nusišypsojo.
— Na, p. Pomadin, lietuviams to klausin
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duoti nereikia. Jie su visais nori draugiški 
venti. čia jau rusams tenka pasirūpinti su’ 
kymu: ar mes priešai ar draugai?

Pomadinas pakramtė apatinę lūpą.
—Na, ponuli, matau, kad iššaukiau vilką 

rios. Maniau — sužavėsiu jus rusų nuoši 
o čia ir priekaištas išlindo. Ir gana teisingai 
kia pripažinti. Bet — jei taip kalbate, tai jū 
ros rusų dvasios nepažįstate. Rusai, deja, dar į
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rėjo progos pasirodyti pilnam savo nuoširdume 
kilimai... malšinimai... kraujas ... kartuli 
žandarai... kalėjimai — tai, tenka pripažint 
perstipriausi nuoširdumo įrodymai. Ir rusanj^ mūsų parduodamus rakandi 

m kainas su kitomis krautuvėmis.suomet teko rolė ne aukų, bet budelių... T
juodas vaizdas. Tačiau — įsidėmėkit, nuo ____________________
pradėjau: nuo sukilimų. Taip, sukilimai buvj^ems išmokėjimams be nuošim 
visos suirutės priežastimi. Na, ir kam tie 
mai reikalingi?

— O kam smaugimai prieš sukilimus 
kalingi? — atšovė Vaišmantas.

(Bus daugiau)
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[Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą
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Maspetlio Žinios

— Geg. 5 d. palaidotas 
a.a. Antanas Januška ir geg. 
6 d. palaidotas a.a. Pranas 
Ražanskas iš Blissville, L. I.

— Geg. 17 d. parapijos 
choras ruošia šokius.

— Motinų Dieną draugi
jos minės pamaldomis, Šv. 
Komunija ir pusryčiais. Va
kare Moterų Sąjungos „Ro
žių Balius.”

— Geg. 14 d. visų drau
gijų delegatai susirinks ir 
sudarys Karnavalo komitetą. 
Kaip kasmet, Karnavalas į- 
vyks rugpjūčio mėnesį.

— Maspethiečiai taipgi 
vyks su brooklyniečių eks
kursija laivu į Rye Beach, 
geg. 25 d.

— Geg. 25 d. parapijos 
bažnyčioj prasidės iškilmin
ga novena prie Stebuklingo 
Medaliko (metinė). Angliš
kai pamokslus sakys kun. 
Raymond Reicherter, C.M., 
o lietuviškai kun. J. Balkū- 
nas.

— Pirmoji šv. Komunija 
bus geg. 30 d. 9 vai. rytą.

Gegužės 4 d. Rožančiaus 
dr-jos susirinkime atsilan
kęs kun. P. Lekešis kalbė
jo apie dr-jos dvasios vado 
kun. J. Balkūno nuopelnus, 
darbus. Jis priminė, kad 
visos draugijos uoliai daly
vauja kun. J. Balkūnui pa
gerbti rengiamo bankieto 
darbuose. Bankietas rengia
mas klebono kunigavimo 15 
metų sukakties proga; įvyks 
birželio 1 d. Klasčiaus salė
je. Pranešimas nuoširdžiai 
priimtas. Į komitetą išrink
tos 4 narės ir nutarta pri
sidėti prie gražios dovanos 
-SU—200 dol. dovana. Į pa
rapijos. karnavalo komitetą 
išrinktos 5 atstovės.

Gegužės 5 d. kun. Pijus 
Lekešis minėjo vardines iš
kilmingomis mišiomis, ku
rias jis pats atlaikė; jam 
asistavo kun. J. Aleksiūnas 
ir kun. J. Kartavičius. Gra
žiai giedojo mažųjų choras, 
sesučių pranciškiečių paruoš
tas. Daug ėjo prie Komu
nijos. Altoriai buvo gra
žiausiai išpuošti. Mišias bu
vo užprašius Altoriaus dr-ja.

Sąjungietės dar kartą kvie
čia visus - vyresniuosius, jau
nimą ir „Amerikos” skaity
tojus — į savo ruošiamą ro
žių balių, įvykstantį šį sek
madienį, gegužės 11 d., 5 
vai. Tai tinkamas laikas — 
Motinų diena. Atsilankyki

H

te ir prisidėkite prie savo 
spaudos palaikymo.

Mot. Sąjungos kuopos val
dyba ir visos narės reiškia 
gilios užuojautos sąjungie- 
tei Juzei Januškienei ir jos 
šeimai dėl jos vyro Antano 
Januškos mirties. O. P.

Bazaras
Metinis Šv. Onos parapi

jos bazaras užbaigtas geg. 
4 d. 100 dolerių dovanų 
laimėjimais. Laimėjo 35 dol. 
— A. Perrapato, 347 Toto
wa Ave., Paterson, N. J.; 15 
dol. — J. Jankeliūnas, 575 
Grand St., Jersey City. Po 
10 dol. — Juozas Butkus, 23 
Ash St., Jersey City; H. 
Moceoro, 73 West 21 St., 
Bayonne, N. J.; M. Halli
gan, 7 Ricor St., Newark, 
N. J.; Mrs. Martinkus, 32 
Winfield Ave.,- Jersey City 
(pusę laimėjimo paaukojo 
parapijai) ; Juozas Bartkus, 
88 Sussex St., Jersey City. 
Bazaras praėjo labai pasek
mingai, liko gražaus pelno. 
Žmonių kas vakaras atsi
lankė gana daug. Sekančią 
savaitę bus paskelbti vardai 
visų darbininkų ir aukoto
ju

Laidotuvės
Geg. 3 d. palaidotas mū

sų mylimas parapijietis Juo
zas Černiauskas. Mišias at
našavo kleb. kun. M. Keme- 
žis, kun. Šamus iš Eliza
beth ir kun. Barkauskas iš 
Hoboken. Velionis paliko di
deliam nuliūdime žmoną An- 
geliną. Palaidotas Šv. Kry
žiaus kapuose, No. Arling
ton, N. J. Amžiną atilsį 
duok jam, Viepatie.

Sodalietės
Sodaliečių draugija ruo

šiasi Švč. Panelės vainika
vimo iškilmėms, kurios įvyks 
gegužės 25 d.

Novena
Nuolatinės novenos pamal

dos - prie šv. Onos įvyksta 
antradienių vakarais lietu
viškai 7:30, angliškai 8:15 
vai. vak. J.

Newark, N. J.
Švč. Trejybės parapijoje 

misijos prasidės gegužės 18 
d. ir baigsis su 40 vai. at
laidais birželio 3 d. Pirmo
ji savaitė moterims, antra 
— vyrams.

Misijas ves Tėvas Vaškys, 
pranciškonas, labai iškalbin
gas misijonierius. Newarko 
žmonėms patiks. Kviečiu sa
vo visus parapijiečius ir 
kaimynus gausiai lankytis, 
atlikti Velykinę Išpažintį ir 
naudotis Dievo malonėmis, 
kurias Šv. Bažnyčia teikia 
per misijas.

Kleb. kun. I. Kelmelis.

PRIE LAISVĖS STATULOS

(Pradžia 2 pslp.) 
tautą darė bejėgę spartes
niam pasiruošimui.

Priešai tai matė, todėl ga
lėjo iš anksto išpranašauti, 
kada apsilankys Paryžiuje. 
Visa tai privedė tautą prie 
katastrofos ir atgailos. At
gaila staigi ir sunki: di
džioji dalis tėvynės okupuo
ta; visi turtai ir ištekliai 
tarnauja priešui toliau ka
rą vesti; darbininkai, kurie 
pirma, savo neaiškių vadų 
agituojami, sabotavo, nedir
bo kaip reikiant savo tėvy
nės gelbėjimui, dabar, kaip 
vergai: nedavalgę, be lais
vės ir paguodos dirba sve
timiesiems, kad tie laimėtų 
karą. O kur tie vadai, po
litikieriai, visi konspirato- 
riai? — Dauguma jų laiku 
paspruko, išgelbėjo savo kai
lį, savo aukas palikę po kon
tribucijų ir vargo našta 
laukti karo pabaigos,

Visur skurdas
Per šitą štai turtingą, 

ir gražią šalį, kuri mylėjo

AMERIKA

PAVERGTOJE LIETUVOJE
— Kaune buvo sušauktas 

bolševikų partijos Kauno ko
miteto narių pasitarimas. 
Jame paaiškėjo toks „gra
žus” fabrikų vaizdas: „Taip 
,Limoje” didelė netvarka, 
prekės suverstos, nešvaru; 
„Nevyje” tiek susirinko pur
vo, kad reikėjo 6 vežikams 
dvi savaites vežti tą purvą 
ir — dar vis neišvalė.”

— Kauno laikraščiai pra
neša didelę „sensaciją:” pra
ėjus nuo bolševikų okupaci
jos devyniems mėnesiams, 
pirmą kartą kino teatruose 
būsiančios rodomos dvi už
sieninės filmos. Tai Čaplino 
„Didmiesčio Žiburiai” ir J. 
Strauso „Didysis valsas.” 
Šiaip okupuotoje Lietuvoje 
leidžiama rodyti tiktai agi
tacines bolševikines filmas.

— „Tiesa” įdėjo ilgesnį 
aprašymą apie rašytojų su
sitikimą su bolševistinio jau
nimo organizacija. Tame su
sitikime dalyvavo subolševi- 
kėję rašytojai T. Tilvytis, 
Korsakas - Radžvilas, Salo
mėja Neris ir tokie „litera
tai,” kaip Edvardas Mieža- 
lauskis, Juozas Baltušis ir 
kt. Laikraštis rašo: „Beveik 
visi nusiskundė rašytojų su
stingimu, atsilikimu nuo gy
venimo, nesidomėjimu aktu
aliausiais dienos klausimais. 
Iki šiol nėra pasirodžiusi 
nė viena tarybinė pjesė. Ra
šytojai iki šiol niekur ne
parodė naujojo tarybinio gy
venimo. Praėjo 8 tarybinio 
gyvenimo mėnesiai, o dar 
nepasirodė nė viena naujų
jų laikų apysaka, novelė, 
nebekalbant apie didesnio 
mąsto veikalus. Laikraščiuo
se nepasirodo netgi žurna
listinio pobūdžio literatūri
niais klausimais straipsnių.” 

laisvę, ja didžiavosi, bet ne
lygioj kovoj dalįnai ją pra
rado, dabar 'pravažiavau. 
Savoj a, Alpių sesuo dar da
rė kiek linksmesnio įspū
džio. čia mačiau ir italų 
karininkų, kurie neokupuo
toj rytinėj Prancūzijoj kon
troliuoja, kad militariniai 
pabūklai, aerodromai nebū
tų priešo panaudojami, o 
taip pat vidujinę priežiūrą 
palaikyti, kad šalis nesusi
organizuotų prieš nugalėto
jus. Italams, ypač Savojoj, 
maža pagarbos. Pyksta ant 
jų, kad dūrė Prancūzijai iš 
užpakalio tuo momentu, kai 
ji jau buvo sužeista. Nere
tai vaikai italų kariškius pa
lydi švilpynėmis ir nemalo
niais žodžiais. Kuo daugiau 
į pietus, tuo skurdžiau, nors 
ten karo nebuvo. Neturtin
gesnės aplinkybės, tat visi 
skundžiasi maisto stoka. 
Nuo Nicos, Marseilles mies
tų keliauninkai skundėsi te- 
gauną vos ketvertą svarų 
bulvių į mėnesį. Su miltų 
ir pieno produktais taipgi 
nelengviau. Rūbų, batų krau
tuvės visai ištuštėjo.

Prancūzai prisikels!
Tačiau prancūzas nenusi

mena. Vieni sudeda daug 
vilčių į anglų laimėjimą, ki
ti priima tai, kaip užpelny
tą bausmę už blogą politiką, 
treti, prisimindami ne vie
nus sunkius tėvynės laikus, 
kuriais ji praeity pakėlė, ti
kisi iškęsti ir šias sunkias 
dienas. Aš irgi tikiu į Pran
cūzijos prisikėlimą. Tam di- 
džiausis pamatas — joje yra 
dar daug pasiaukojimo dva
sios, joje prasidėjęs anks
čiau religinis atgimimas dar 
daugiau stiprėja, ypač jau
nuomenėje. Religijai taip pat 
duota daugiau teisių marša
lo Petain vyriausybėje. Šei
ma, kuri nebuvo tinkamai 
globojama, dabar atgavo sa
vo pagarbą ir nebebus ar
doma dėl smulkmenų ar 
teisėjo nuožiūros. Dažnai pra
laimėjimas tautai esti at
gaila, apsivalymas ir aksti
nas naujam laimėjimui.

K. A. Deksnys.

Toliau buvę tartasi dėl „bu
vusių reakcinių rašytojų.”

— Žemės ūkio komisaria
tas skelbia, kad jam reika
lingi vertėjai, gali versti iš 
lietuvių į maskolių kalbą ir 
atvirkščiai.

— Kovo 18 d. sukako 80 
metų rašytojai Gabrielei Pet
kevičaitei.

— „Tarybų Lietuva” ra
šo: „Teko matyti specialų 
„Paramos” kepyklos duonai 
išvežioti sunkvežimį, kuria
me juoda duona sukrauta 
tiesiog ant grindų, ant ku
rių paklotas tik popierius. 
Darbininkas, iš sunkvežimio 
iškraunąs duoną, vaikščioja 
tarp duonos kepalų purvi
nais batais, paliesdamas jais 
ir duoną.”

— Petro Cvirkos vadovau
jama okupuotosios Lietuvos 
rašytojų sąjunga pasiuntė 
maskolių literatams, kurie 
gavo sovietines premijas, 
sveikinimo telegramą, kurio
je randame tokį pasakymą: 
„linkime naujų laimėjimų, 
vertų mūsų nuostabiosios 
gadynės, kurią sukūrė Stali
no genijus.”

— „Tarybų Lietuva” pra
neša, kad žinomajam „Stik
lo” fabrike darbininkai nuo
gomis rankomis verčiami 
rankioti stiklus, tad per 
vieną mėnesį įvyko net 282 
susižeidimai. Iš „buržuazi
nės priespaudos” laikų li
kusios pirštinės jau sudėvė
tos.

— „Tarybų Lietuva” skel
bia kad Vilniuje krautuvėse 
negalima gauti žaliojo mui
lo. Įmonėse veikiančios val
gyklos laiku neaprūpinamos 
maisto produktais,, nesirū
pinama švara, „ypač virtu
vėse, sandėliuose.” Didžio
sios „Valgio” bendrovės res
toranuose „nusiskundžiama 
lėtu aptarnavimu, indų ne
švarumu, neskaniai paga
mintu maistu. Pienocent
ras” ir „Maistas” nepakan
kamai rūpinasi, nes dažnai 
trūksta pieno, kiaušinių, 
varškės, o ypač trūksta jau
tienos, skerdienos liekanų.” 
Be to, „Valgio” laikomose 
valgyklose pietų kainos es
ančios „per didelės.”

— „Tiesa” vedamajame 
straipsnyje skundžiasi, kad 
bolševikų partijos organiza
cijos nepakankamai sekan
čios, kodėl žmonės neskaitą 
laikraščių. Esą net sovie
tinių įstaigų, kurios „ne
skaito spaudos, ypač parti
nės.”

— Kažkoks A. Kačiušis 
praneša apie subolševikin- 
tųjų okupuotosios Lietuvos 
spaustuvių veikimą. Pasak 
„Tarybų Lietuvos” laikraš
čiai kasdien vėlinami. Vil
niuje nei viena rotacinė ma
šina neveikia. Iš Kauno į 
Vilnių išvežta buvusi Nor
kienės spaustuvėj rotacinė 
mašina. Bet ji sukrauta 
sandėlyje. „Mašinos dalys 
apverstos malkomis, šiukš
lėmis. Mašina ir dabar te
bėra sandėlyje, bet mašinos 
dalys jau gerokai aprūdiju
sios, kai kurios dalys su
lankstytos.” Buvusioji Za
vadskio spaustuvė Vilniuje 
yra viena didesniųjų spaus
tuvių, bet „ji beveik be 
priežiūros.” Iš buvusios „Vil
ties” spaustuvės į „Spindu
lio” spaustuvę nugabenta 
rotacinė mašina, kuri yra 
moderniškiausia visoje Lie
tuvoje, kaip rašo laikraštis, 
„seniai sugedo ir ligi šiol 
nesutaisoma, todėl ji negali 
pilnu apkrovimu dirbti.”

— Baigiantis žiemai, va
sario mėn. paskutinėmis die
nomis, Kaune buvo sušauk
tas visų apskričių vykdomų
jų komitetų atstovų pasita
rimas dėl kuro paskirstymo. 
Bolševikai įvedė tokią pai
nią tvarką, norint gauti ve
žimą malkų, jog net kaime 
žmonės turi deginti tvoras. 
Dabar, atėjus pavasariui, 
bus susirūpinta kuru .. .

Varg. A. Jakubčionis,

Bayonne, N. J. šv. Mykolo 
lietuvių parapijos choro va
das, brooklynietis, paimtas 
į kariuomenę ir dabar ran
dasi 134 Medical Regiment, 
Fort Bragg, North Carolina. 
Parapijos kleb. kun. S. Sto
nis, visi jauno choro nariai 
ir parapijiečiai gailisi laiki
nai netekę gabaus vargoni
ninko. Visi linki jam ge
riausio pasisekimo.

Nuo liepos 1 dienos iš
eis į kariuomenę ir jo jau
nesnis brolis Aleksandras.

TEISMAI ESĄ ŠVELNŪS

Lietuvos bolševikų parti
jos organas „Tiesa” įsidė
jo straipsnį, kuriame reiš
kiama priekaištų teismams, 
kad jie nesą pakankamai 
žiaurūs. Laikraštis pastebi, 
kad nuo šių metų pradžios 
pradėjo veikti vad. liaudies 
tarėjų institucija, t.y. prie 
kiekvieno profesionalinio tei
sėjo priskirti du pašaliniai 
asmenys, kurie turi tų pa
čių teisių, kaip ir teisėjai. 
Dabar pasirodę, kad ir tei
sėjai, ir tarėjai esą per di

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

—----------------------------------- -- —— ...... . ■ - ■ —-------- -

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

—----------------------------------------------------------------------------- -—-—---------------------------

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Slialins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

deli „geraširdžiai.” Girdi, 
teisėjai su tarėjais „neturė
tų apvilti išreikšto jiems 
pasitikėjimo, sąžiningai pil
dyti jiems pavestą darbą ir 
be jokio pasigailėjimo baus
ti visus liaudies priešus, o 
jų tarpe ir spekuliantus su 
visais jų bendradarbiais.”

Matyti, vienas kitas lietu
vis, kuris yra patekęs į 
teismo tarėjus, nepateisino 
dėtų vilčių, nes nerodo bol
ševikams įprasto žiaurumo. 
„Tiesa” apie tokius rašo: 
„Pasitaiko tokių liaudies 
teismų, kurie skiria perne
lyg švelnias bausmes spe
kuliantams, liberališkai el
giasi su jais ir kartais be 
pagrindo juos visai išteisi
na.” Laikraštis čia pamini 
kelis atsitikimus, kur teis
mas paskyręs tik 3 metus 
katorgos, nors įstatymas 
reikalauja skirti ne mažiau 
5 metų katorgos. Tokie tei
sėjai, „žiūrėdami lengva 
širdimi, su ypatingu minkš
tumu ir švelnumu, pažei
džia socialistinį teisingumą.”

Kaip matome, bolševikų 
„socialistinis” teisingumas 
reikalauja, kad bausmės bū
tų drakoniškos ir kad, gink 
Dieve, nepasitaikintų ištei
sinimų ! Kliūva taip pat ad
vokatams, kuriems, pagal 
bolševistinius receptus, „tu
ri pirmoje eilėje rūpėti so
cialistinės valstybės reika
lai.” O „socialistinės” val
stybės reikalai, kaip maty
ti iš tolimesnio „Tiesos” 
straipsnio, nėra kas kitas, 
kaip bolševikų partijos in
teresų gynimas, nes parti
jai pavedama „auklėti” teis
mus.

Roslyn, Nassau apskrities, 
aukštosios mokyklos 9 ber
niukai ir 12 mergaičių dvi
račiais aplankys Washing- 
toną, Mount Vernon, Har
pers Ferry, Gettysburg, Val
ley Forge. Į Washingtoną 
nuvyko lėktuvu.
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TAI BENT SKELBIA „TEISYBĘ”!
Neseniai penktakojų „Lais

vė” patiekė b i o g r a f i n ius 
bruožus „Stalino saulės pa
vidalų” Lietuvoje. Žinios, 
suprantama, nuspalvintos, 
perėjusios per „clearingą.” 
Gautas žinias šioje laisvės 
šalyje komunistų lietuvių 
kalba organas keisti ar tai
syti negali, jam neleistina. 
Jis tegali vykdyti, skelbti, 
kas patiekiama. Tokiu bū
du ir „pavidalai” išeina iš
kraipyti, turi tikslo pasity
čioti iš nesamoningesniųjų 
savo pasekėjų.

Imkime pavyzdį. „Laisvė,” 
aprašydama Švietimo komi
sarą Lietuvoje, Venclovą, 
tarp kita, rašo: „Šis iš dar
bo liaudies kilęs, per vargą 
mokslą pasiekęs, intelegen- 
tas, niekad nebuvo pamiršęs 
savo liaudies.”

Argi taip? Tai tėra tik 
žodžių kombinacija, kurioje 
nesimato jokio fakto. Tai 
pigus šmugelis ir biografi
jų kambary gaminimas liau
džiai mulkinti. Laimingu bū
du, iš Venclovos gimimo ir 
augimo vietovės šioje šaly
je esama kilusių ir ten at
silankiusių nemaža žmonių. 
Jų esama Waterbury, Frack- 
vilėje, Šenadoryje ir kitur. 
Liubavo apylinkės žmonių 
Amerikoje netrūksta. Jie ži
no didžiulį buržujišką Venc
lovų ūkį ant Trempimų eže
ro kranto. Jis davė dabar
tiniam komisarui Venclovai 
mokslą be didesnio vargo.

Penktakojai tvirtina Venc
lovą per vargus pasiekusį 
mokslą. Netiesa. Vargo mok
slo siekdami kiti, ne Venc
lova. Venclova buvo vienas 
iš retų ir laimingų, kuris 
atvyko eiti mokslus Mariam- 
polės gimnazijoje su šeimi
ninke iš namų, kuri jį glo
bojo ir saugojo nuo vargų 
jo gimnazijos mokslo metu. 
—Toliau, „Laisvė” tvirtina 
Venclovą niekad nepamiršus 
liaudies. Argi taip? Savo 
apylinkėje jis nėra žinomas 
kaip liaudžiai artimas, nes 
tarp kita priklausė prie su
rūgusių asmenybių. Mariam- 
polėje jis jokiose liaudies 
judėjimuose nedalyvavo ir 
jai nebuvo ir nėra žinomas, 
nei artimas.

Kaune, mokytojaujant, jo 
irgi nesimato liaudies tar
pe, nesimato jo bendraujant 
su žygiuojančiais ir mani
festuojančiais Kauno gatvė
se darbininkais. Bendravi
mas su liaudimi teatsirado 
atėjus bolševikams.

Venclova su liaudimi ne- 
sidalino ir skatikais. Jis 
leisdavo juos važinėdamas 
atostogų į užsienius. Įvykiai 
Lietuvoje jį irgi užsienyje 
užklupo. Užsienin jį traukė 
ne liaudis. Jis buvodavo 
moderniausiame Europos, 
tik „buržujams” prieinamam 
kurorte, Vichy. Ten jis vy
ko ne gydytis ir ne liau
dies studijuoti. Taigi, ne
buvo jis iš vargingųjų.

Galima tvirtinti Venclovą

apie liaudį parašius. Taip, 
bet tai kabinetinė kūryba, 
nuo liaudies atitrūkusi. Tai 
kūryba, kaip Liūdo Giros, 
kurią vakar kūrė, šiandien 
degina. Kregždantė.

Angelu Karalienes 
Parapija

Šv. Vardo dr-jos bendra 
Komunija šį sekmadienį, 9 
vai. mišių metu. Tuojaus po 
mišių susirinkimas. Visi na
riai prašomi dalyvauti ir 
bažnyčioje ir susirinkime.

Parapijų ekskursija į Rye 
Beach laivu bus gegužės 25 
dieną.

Šv. Vardo draugijos pa
vasarinis balius įvyks ge
gužės 23 d. Visi gerai ži
no, kokius parengimus ši 
draugija paruošia. Bilietai 
po 25c.

Parapijos salėje, kiekvie
ną trečiadienį nuo 8 vai. 
vak., būna laimėjimai. 25 
laimėjimai tik už 25 centus 
įžangos. Susirenka daug ki
tataučių į šiuos laimėjimus, 
bet lietuvių galėtų būti dau
giau. Prašomi visi ateiti.

AR PRISIRAŠEI?

Nors L. K. Susivienymo 
vajus vedamas, bet lietuviai 
prie savos organizacijos ne
noromis rašosi. Nejaugi ki
tataučių organizacijos ge
resnės? Turiu pasakyti, kad 
Susivienyme apsidrausti yra 
daug pigiau, nei kitur. Tai
gi, prisirašykite. Kuopos yra 
kiekvienoje lietuvių parapi
joje. Narys

MIRĖ ANT ŽVIRBLIS

Gegužės 4 d., sekmadienį, 
mirė Antanas Žvirblis, 60 m. 
amžiaus, gyvenęs 307 Wyona 
St., Brooklyne. Velionis pa
laidotas gegužės 8 d., ket
virtadienį, švč. Trejybės ka
pinėse, iš Apreiškimo para
pijos bažnyčios. Liko žmo
na Viktorija, sūnus kunigas 
Kazimieras, sūnus Viktoras 
ir 4 dukterys: Elena Žemai
tienė, Veronika Kraus, Stasė 
Venslovienė ir Adelė Žvirb
lytė. Taip pat liko du bro
liai: Jurgis ir Motiejus, taip 
pat dvi seserys Lietuvoje. 
Laidotuvėse patarnavo grab. 
Shalins- Šalinsko laidotuvių 
biuras.

Velionis buvo „Amerikos” 
skaitytojas, lietuviškos vei
klos rėmėjas. Velionio šei
mai, ypač sūnui kunigui, 
reiškiame gilios užuojautos.

FEDERACIJOS NARIAMS

REIKALINGA 
ŠEIMININKĖ

Galinti važįuoti į Fall 
River, Mass. Gera šeima — 
15 metų duktė. Kreiptis:

Mrs. B. Green
296 Harvard Street, 

-Fall River, Mass.

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
mas šį mėnesį turėtų įvyk
ti paskutinį penktadienį, ge
gužės 30 d., bet kadangi tai 
yra „Decoration Day” šven
tė, todėl susirinkimas bus 
viena savaite anksčiau — 
penktadienį, gegužės 23 d., 
8 vai. vak., Apreiškimo par. 
salėje. Šiame susirinkime 
bus renkama nauja apskri
ties valdyba. Draugijų at
stovai ir veikėjai prašomi 
iš anksto įsidėmėti.

Valdyba.

LIETUVIAI Reikalaukite savo 
bučernese ir grocemėse

MAISTAS BRAND HAM

Y

Paruoštų Amerikoj Lithuanian American Import and 
Export Corporation užsakymu pagal specialų lietuvišką 
receptą, 
etikete, 
saldainių.

Skardine papuošta puikia ’’Maisto” pavyzdžio 
Mes dar turime ir iš Lietuvos importuotų

Visus užsakymus siųskite:

LITAM CORPORATION
157 Chambers Street, New York City 

Tel. REctor 2-2785

Vytautas Tamulis, pasižy
mėjęs baseball žaidimo me
tikas (pitcher), šiomis die
nomis iš Philadelphijos grį
žo į Brooklyno „Dodgers” 
komandą.

Apreiškimo 
Parapija

Susivienymo nariams
L. K. Susivienymo 135 kp. 

susirinkimas bus šį sekma
dienį, gegužės 11 d., tuojau 
po sumos, parapijos salėje. 
Visi nariai prašomi atsilan
kyti. Yra labai svarbių rei
kalų. Bus gera proga savo 
mokesčius sumokėti. Tarsi- 
mės ir apie dabar vedamą 
organizacijos vajų.

Valdyba.

APSIVEDĖ

Geg. 4 d. Apreiškimo par. 
bažnyčioje apsivedė Anta
nas Valantiejus, gyv. Bay 
Ridge, su Vale Matulionyte 
iš Woodhaveno. Jaunavedis 
yra Waterburio klebono kun. 
J. Vantiejaus giminaitis. 
Kun. J. Valantiejus buvo at
vykęs į iškilmes.

50 METŲ SUKAKTIS

Martynas ir Marijona Zin
kevičiai, gyv. 37 Maujer St., 
Brooklyne, gegužės 3 d., šeš
tadienį, Angelų Karalienės 
par. bažnyčioje iškilmingai 
paminėjo savo vedybinio gy
venimo 50 metų sukaktį. Su
teiktas jiems ypatingas auk
sinio jubiliejaus palaimini
mas.

Po bažnytinio minėjimo į- 
vyko puota, turėjusi daug 
svečių, kuriuos linksmino 
muz. Dulkė ir dain. Kriau
čiūnas savo dainomis. Zin
kevičiai turi dvi dukteris ir 
du sūnus. Jų draugai lin
ki jiems dabar sėkmingai 
sulaukti deimantinio jubilie
jaus.

ATVYKO YČIENĖ

Gegužės 4 d. iš Brazilijos 
atvyko Hypatija Yčienė su 
savo šeima. Apsistojo pas 
savo seserį Dr. Aid. Šliupai- 
tę.

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų sąvininkų organi
zacijos narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, gegužės 9 
d., 7:30 vai. vakare, grab. 
Shalinsko įstaigoj, 84-02 Ja
maica Ave., Woodhavene.

Šiame susirinkime bus iš
aiškinta „Mortgage morato
rium” pratęsimo terminai ir 
kiti namų savininkams įdo
mūs dalykai. Nariai ir kan
didatai kviečiami gausiai da
lyvauti.

J. P. Mačiulis, pirm.

KAZLAUSKŲ SUKAKTIS

Sofija ir Konstantas Kaz
lauskai, gyv. Hooper St., 
Brooklyne, šiomis dienomis 
sulaukė vedybinio gyvenimo 
25 metų sukakties, kuriai 
atžymėti gegužės 3 d. Cen
tral Palace salėje surengta 
pagerbimo puota. Ruošime 
daugiausia darbo įdėjo su
kaktuvininkų dukrelė Sofija 
ir sūnus Konstantas. Jiems 
padėjo tėvų giminės, drau
gai. Į puotą susirinko apie 
200 asmenų. Kazlauskai, 
kaip pasirodė, buvo tikrai 
netikėtai užklupti — jie ma
nė, kad vyksta į giminaičio 
kun. V. Masiulio pagerbimą.

Puota praėjo labai jaukiai. 
Svočia buvo Ambrozaitienė, 
piršliu — J. Kazlauskas. Pro
gramą vedė V. Ambrozaitis. 
Sveikinimo kalbas pasakė 
Kazlauskų vaikai, kun. V. 
Masiulis, „Amerikos” redak
torius, Pov. Rusas, grab. J. 
Levanda, Masiulienė ir kiti. 
Įteikta stambi dovana — di
delis, naujas radijas. Buvo 
svečių ir iš toliau — New 
Jersey ir Pennsylvanijos. Vi
si linkėjo Kazlauskams il
giausių metų.

PARAMA KINIJAI

Kinijos draugai nutarė 
šiais metais sukelti Ameri
koje aštuonis milijonus do
lerių kiniečių pašalpos rei
kalams. New Yorko mies
tui paskirta 1,700,000 dole
rių kvota. Į Kinijos pa
šalpos komitetą įtraukti į- 
žymūs bankininkai, rašyto
jai, laikraštininkai, moksli
ninkai ir politikai.

PARKE GYVENO 5 SA
VAITES SU 6 DOL.

VYRŲ PARADAS

Šv. Vardo draugijos vyrų 
didžiulis metinis paradas 
Brooklyne bus gegužės 18 
d. šioje eisenoje turėtų da
lyvauti visi parapijų vyrai 
ir puikiai pasirodyti, kaip 
tikri Kristaus vardo išpa
žinėjai. Ypač šiais laikais 
turėtų kiekvienas Dievą iš- 
pažįstąs ir mylįs savo Su
tvėrėją pasirodyti tame pa- 
radavime. Vyrai, visi da
lyvaukime šiame parade ir 
išpažinkime Kristų savo Ka
raliumi ir Valdytoju.

MIRĖ

Gegužės 4 d. Kings Coun
ty ligonin£j_-»nirė Jurgis 
Balčiūnas, 67 m. amžiaus, 
gyvenęs 124 So. 1 St?, Brook
lyne. Palaidotas trečiadienį, 
gegužės 7 d. šv. Jono kapi
nėse iš Angelų Karalienės 
par. bažnyčios. Patarnavo 
grab. J.« Garšva.

Gegužės 5 d. Samaritan 
ligoninėj mirė Juozas Shultz, 
62 m. amžiaus, gyvenęs 
418 17 St., Brooklyne. Pa
laidotas geg. 8 d. šv. Kry
žiaus kapinėse iš Šv. Jurgio 
par. bažnyčios. Patarnavo 
grab. J. Garšva.

Gegužės 1 d. mirė Stepo
nas Liaudanskis, 55 m. am
žiaus, gyvenęs 165 E. 8th 
St., Brooklyne. Palaidotas 
gegužės 5 d. iš Šv. Jurgio 
par. bažnyčios. Patarnavo 
grab. J. Garšva.

Balandžio 30 d. Bellevue 
ligoninėj mirė Antanas Ja
nuška, 55 m. amžiaus, gy
venęs 57-32 64 St., Maspe- 
the. Palaidotas geg. 5 d., 
pirmadienį, šv. Jono kapinė
se, iš V. J. Atsimainymo 
bažnyčios. Patarnavo grab. 
J. Garšva.

NAUJAM BIZNY

Shedlow-šidlauskas, buvęs 
SLA salės savininkas, vėl 
yra biznyje. Neperseniai į- 
sigijo ir šeštadienį, gegu
žės 10 d., oficialiai atidaro 
naują alinę ir valgyklą su 
sale, 143-06 Liberty Avė., 
Jamaicoj. Shedlow-Šidlaus- 
ko vieta vadinasi Reming
ton. Į jos atidarymą kvie
čiami visi ir iš visur Šid
lauskų draugai ir priete- 
liai ir busimieji draugai.

„Amerikos” Naujo Intertypo Fondas
-----------  4----- :------

Šią savaitę aukojo:

Mrs. M. Jakubėnas, Maspeth, N. Y......................   $1.00
And. Navard, Brooklyn, N. Y............................................. 1.00
Mrs. J. Kliorikaitis, Granby, Conn.................................... 1.00

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai]

Dr. John Wai u k
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9229 į
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarusį

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

Tel. EVergreen 7 - 6868 i
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždarytas

AMERIKOS LIETU'
LIKŲ VISOMEN
KULTŪRINIO GI

SAVAITE Aš

EINA KAS PENK

Entered as Second-Class 
Office at Brooklyn, N. '

Praeitą savaitę Central 
parke vienas policininkas 
išaiškino 15 metų jaunuolio 
ypatingus nuotykius, kurių 
jis turėjo per penkias sa
vaites. Wm. Van Gilson, 15 
metų berniukas, atkreipė po
licininko dėmesį savo ne
švariu veidu, sutaršytais 
drabužiais. Policininkas pa
sisiūlė palydėti berniuką iki 
jo namų, bet šis pasisakė 
neturįs namų. Prieš penkias 
savaites berniukas išėjęs 
darbo paieškoti, norėdamas 
bent kiek uždirbti, kad bū
tų iš ko už butą sumokėti. 
Atėjęs į namus nerado nei 
motinos, nei savo dviejų se
serų ir vieno brolio — jie 
jau buvo iškraustyti iš bu
to. Kur — jis nežinojo, nes 
jokios žinios nepalikta. Tė
vas jau anksčiau buvo kaž 
kur dingęs.

Tada berniukas išėjo į 
Central parką, susitiko su 
pažįstamais vaikais, pasi
skolino iš jų dešimtuką ki
tą, nusipirko sūrio ir duo
nos. Naktį praleido parke, 
miegodamas po krūmu. Ry
tą, vėl kiek užkandęs sūrio, 
vaikščiojo po parką, žiūrėjo, 
kaip vaikai žaidžia. Ir taip 
tęsėsi visas penkias savai
tes. Kiekvieną naktį jis mie
godavęs po kitu krūmu. Iš 
pažįstamų vaikų per tas 
penkias savaites jis pasi
skolino šešis dolerius, ku
rių jam užteko maistui, su
sidėjusiam tik iš sūrio ir 
duonos.

Berniukas atiduotas prie- 
glaudon, o tėvai dar ieško
mi. Patirta, kad jo šeima 
pašalpos iš miesto gaudavo 
63 dol. mėnesiui.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS

Du „Amerikos” skaityto
jai įteikė mums gautus laiš
kus iš lietuvos nuo jiems 
artimų asmenų. Praleidę gry
nai asmeninius dalykus, laiš
kus spausdiname; pirmasis 
laiškas atsiųstas iš Kauni- 
jos, antrasis — iš Dzūkijos.

„Brangi sesyte,
Ačiū už meilius žodelius, 

kad laiške prisiminėt ir mus 
nelaimingus. Sesyte brangi, 
laiškų rašyti mėginome, bet, 
pasirodė, jie jus nepasiekė. 
Jei jūs žinotumėt, kokia ne
laimė ištiko mūsų šeimynė- 
lią. Ir dabar mano burna 
nuo tikro žodžio uždaryta. 
Jūsų sesuo jauniausioji šiuo 
metu nelaimingiausioj i. Iš
blaškyta tos audros mano 
šeimynėlė. Dukrelė mokosi 
N. mieste, o aš su motina 
ir jaun. dukrele ir neseniai 
gimusiu sūneliu, kuris dar 
be vardo gyvena. Maitinu 
visą šeimą aš viena. Mano 
vyras jau septintas mėnuo 
išplėštas nuo šeimos ir ne
žinau nei už ką nei kodėl. 
Gal, kad buvo lietuvis. Pas 
mus tiek atmainų, kad ne
užilgo gyvensim, kaip Ado
mas ir Jieva rojuj ir valgy
sim, kaip didįjį penktadienį. 
Daug, oi daug, sesyte, tu
rėčiau parašyti, bet abejoju 
ar tuos žodelius skaitysit. 
Sveikinkit nuo mūsų šeimy
nėlės visus, o ypač nuo ma
no sūnelio našlaitėlio, kurį 
negalėjo tėvas pabučiuoti. 
Liko man vienai visa gy
venimo našta. Bet Dievas 
danguje mato ir tvarko vis
ką.”

„Širdingai sveikinam visą 
šeimyną, sakydami „Garbė

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn, N.

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RuSEES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

įnešė Nor- 
; ir Jugo- 

L Maskvo- 
L daugiau 

■ valstybių, 
įovautų į- 
;Ji turi ko 
pustyti, 
ifbesnis žy- 
ji atliko pa- 
nrybos pir- 
įs žygis aiš-

Stalino 
Beveik 

gidbta, kad 
ayje Rusi- 
-epadidinta 

<1 judėjimų

■ tad Stali- 
<ba. Jis ne

Llv L dlUUUidlv ■■ <

Geriausias pasirinki faklUSIUaU- 
- - - - - - - -  $ pasiėmė 

itsakomybę 
Hitlerio na- 
žilinąs pa-

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI!

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

Kaunas. — Oficiozas „.Ta
rybų Lietuva” vedamajame 
straipsnyje konstatuoja, kad 
„pasiruošimo sėjai klausi
mais daug rašoma, susirin
kimuose nemaža kalbama, 
bet iki šiol rezultatai nėra 
patenkinami.” Rokiškio, Bir
žų, Panevėžio apskritys „la
bai atsilieka cukrinių run
kelių auginimo užmojyje.” 
Taip pat prastai -eina trąšų

kurį ga- 
Visi gi- 
klausiat, 
jums už

Jėzui Kristui.” Širdingai dė
kojam už laišką, 
vom vasario 9 d. 
minės, kurių jūs 
sveiki ir dėkoja
laišką, linkėdami didžiausios 
laimės ir pasisekimo. Dabar 
šį tą papasakosiu apie mū
sų gyvenimą.

Kaip jums jau žinoma, pas 
mus nuosavybės nebėra. Že
mė yra valstybės, bet ūki
ninkai dar gyvena savo ū- 
kiuose. Dabar ūkininkais jau 
nebevadina, o valstiečiais 
arba buožėm, kurie turi dau 
giau kaip 20 hektarų žemės. 
Dabar daugiau kaip 30 hek
tarų niekas nebeturi. Bet 
atrodo, kad tai ne viskas; 
jei būtų viskas, tai nerei
kėtų vadinti buožėm. Kas 
mieste turi namus, tai irgi 
paėmė. Krautuvių pas mus 
privatiškų kaip ir nebėra. 
Dar kai kur kokia laikosi, 
bet ir joms neilgos dienos. 
Po kokių metų ar daugiau 
laiko gal būsim ir mes kol
chozuose, nes Sovietijoj vi
sas ūkis pagrįstas kolekty
viniais ūkiais.

Pas mus jau rusiški pini
gai, litų mažai pasirodo; kai 
bankan litas pakliūna, tai 
ir nebeišeina iš jo. Kainos 
pas mus tokios: kooperaty
ve už rugių centnerį moka 
10 rublių, kviečių — 14 rbl.; 
batai dabar kaštuoja 120-130 
rublių; moteriški vasariniai 
bateliai — 80 rbl., vilnonės 
medžiagos, kur pirmiau po 
30 litų vienam metrui mo
kėjom, dabar kaštuoja 150- 
200 rublių; gyvuliai kiek 
brangesni. Už vieną litą 90 
kapeikų.

Pas mus jau veikia civi
linė metrikacija. Kai kas 
nori ženytis, turi eiti į tam 
tikrą įstaigą ir sudaryti 
jungtuves, o bažnyčioje tik 
po to, jei nori; bažnyčios 
šliūbas jokios rolės valsty
bėje nevaidina. Tas pat ir 
su krikšto metrikais.

Daug ką turėtume para
šyti, bet plačiai nerašysim, 
o tik mažą dalelę to visko 
ir užteks, nes vistiek į ši
tą popierėlių netilps. Pas 
mus dabar buvo komisija 
jaunų vyrų privalomai ka
ro tarnybai, ims 19, 20 ir 
21 metų amžiaus vyrus, o 
kada išeis, dar nežinom.”

MIRĖ I

Gegužės 12 d., ] 
6:15 vai. vak., 
grama praneša k 
mas Bagdonas, I 
joje mirė kun. Ig 
lys, šv. Jurgio ] 
nas.

Velionis dar n 
metų, bet po vi 
sunkios ir pavoj 
vos operacijos nes 
tas. Visada ir i 
vo labai malonus 
gio parapijos kle 
nuo 1919 m, sa 
Jam vadovaujant 
ta bažnyčia ir m

LIETUVOS

daug bai- 
: šiam sve- 
*tetytojui.

pirkimas. Per kovo * 
pirmąsias 10 dienų (t. ^jobrusite- 
čiam trąšų pirkimo pj pataikū- 
įkarštyje) Mažeikų ap 
j e parduota tiktai 70 
šai zuperio ir 60 mai 
lio druskos, Trakų ;
tyje — 235 maišai Trukti ra- 
ir 17 maišų kalio di pareikš- 

titika. Gir- 
imale nėra 
toros, nėra

uįe bent vie- 
ij) „Raštai.” 
sris, o kito

Zarasų apskrityje—2< 
šai zuperio ir 21 mai 
lio druskos. Tai es 
džiausiąs apsileidimas ™., 
privesti prie žemės ' 
plano neįvykdymo, 
džiamasi įrankių r 
trūkumais, nes negi 
geležies. Bet „Taryl 
tnvns” rpdaktor a r -t

di) prieita

plėšią, irgi suradof® 
išeitį, kaip surasti j 
Būtent, reikia pasi: 
pas kaimo kalvius,

[įprašyti to- 
tokie Stali

aujami. Na,
pCLO rkCLllLLO XYCL1 V1U.O, , 

pat pas atskirus vals ,Pne ra‘
aiisaraskurie paprastai tun 

maža geležies, o ji „tai 
negalėjo niekur dingti 
kaip matome, oficioa _neva 
stojo vilties gauti į srasinė ne
iš „galingosios” sovū^P^^a- 
sijos, todėl siūlo apvž ji® urmu 
ti kaimo kalves ir a '^je spau- 
ūkininkus. Čia patvi Ąapiepra
bus galima daugiau g i komunistų 
surinkti, negu pajėg š J? viena 
siųsti „broliškosios 
likos ...”

Toliau laikraštis 
agronomus, kurie 
dirba ir labai menk; 
deda partijai ir vyria 
ruošiant valstiečius 
rio sėjai.” Lietuvos/ 
kai per ištisus šimt 
sėjo savo laukus ir 
kuomet nereikėjo

i S angliško
joje skun- 

j Sus, kam 
3 pavadina 
Reiškimas,

Berlynas. — Ve 
tęs lietuvių pabė; 
nija Berlyne šver 
zuotai. Prie šve 
nizavimo prisidėjo 
Piliečių Sąjunga ii 
St. Yla, kolonijos

Pirmąją Velyki 
iškilmingų pamal 
atlaikė pabėgėlia 
lietuvių kolonija 
prie bendrojo V 
lo. Jį atidarė Są 
mininkas adv. Re 
pitis. Pasveikinęs 
sirinkusius Velyl 
proga, pirmininką 
dį Ministeriui K; 
pai. P. Ministej 
turiningą Velykų 
taikytą kalbą ir, 
mas, palinkėjo v 
bėgėliams kitas V 
tęs švęsti savo i 
Tėvynėje.

1 ir vargšai 
’Ws 8 d. 
%ne pus- 

posakį: 
jukas žyde- 
įdomu, koks 
Vilnies” re- 
'4 jų ter- 

tautos

nes gyvenimas 
tragiškas. Jos v 
liūs buvo ją pan 
ėmęs iš jos globe 
lį sūnų. Kai sūn 
bų karalium, ji 
grįžti Belgradan, 
sūnaus karališką 
skendusį ištvirkin 
vaizdoje sūnaus k: 
nas buvo išmesta 
pasikėsinto jams 
nužudyti.

Apsigyvenusi 
karalienė buvo : 
syti atsiminimus 
atsisakė. Natali; 
taip: ji viską ui 
galėtų atleisti vi

Visur gyvenim 
mingesnis, jei \ 
užmiršti praeities 
ir pajėgtų atleis 
tas skriaudas.

Telephone Res
EV 7 - 1670 VI 7

JOSEPH VASTUN
REAL ESTATE INSURA 

and LIFE INS URANO
Mortgages Loaned and B .
496 Grand St., Brooklyn, ' W10S
Residence:
87-34 90th St., Woodhavei

^svės" re-
i ne- 

y pas juos

^ič, tad ir 
savoHAvemeyer 8 - 02E __

R A L PH K R U ( į 

FOTOGRAFj rašydamos 
65 - 23 GRAND AVElJi užpuolikų 

Maspeth, N. Y.

rašydamos

Was ge- 
taip bai-

LIETUVIŠKAS sąjunga to- 
RESTORANJ^nė, ir

BAR & GRILL
Gaminam valgius am 
niško ir lietuviško s 
Čia taip pat galima 
Amerikos išdirbimo 
portuotų degtinių, 

vynų ir gero ala
Joseph Zeid

Savininkas 
411 Grand Str< 
Brooklyn, N.

^unga to-

hol jie vi-
M fn pa.

m sausos 
hN." turės

buvusi 
Natalija, 

> Velio-

Vysk. P. Būčy 
Karaliaus Laiv 
gražų straipsnį, 
sis į visus lietuvi 
nio gale kilnusi 
rašė:

„Meilė laikosi 
kančioje nepeik 
kaltes. Mūsų t; 
klausomybės la 
me klaidų ir nu 
si. Dabar nesist 
ni kitų teisėjai 
kime savo kalt 
kime savo klai( 
gvildenkime, ka 
nusikalto. Šitai 
mi padarysime 
bai daug naud 
vynei, džiaugsir 
ir garbės Dievi

Vysk. Būčys 
apie reikalą tai 
nes „ tauta be 
siklausymo yra 
paberta krūva.

i sančią ir meilėj 
i tautą „gali pe 

negali sunaikini 
nė kardu nenu 

■ šūviu nenužudo
Tai aukštas 

jo siekti — vis 
linčiųjų pareiga
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