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METAI X. PENKTADIENIS, BALANDŽIO - APRIL 24, 1942

NUOŠIRDUS KVIETIMAS

Šį sekmadienį, balandžio 26 d., 4:30 vai. popiet, Trans
figuration salėje, Marcy Ave. ir Hooper St., Brooklyne, į- 
vyksta „Amerikos” Pavasario Koncertas, apie kurį jau 
nemažai rašyta „Amerikos” puslapiuose. Šis pranešimas 
yra paskutinis ir drauge labai nuoširdus kvietimas.

Koncerto programa paruošta tikrai turtinga. Atsilan
kiusieji turės daug malonumo. Operos artistų (Barboros 
Darlys, Marijonos Kižytės, Ludlow White ir Allen Werner) 
kvartetas visiems bus miela staigmena. Kvarteto nariai ir 
atskirai pasirodys. Smuikininkė Margareta Digrytė pasi
ruošė labai jaukiai programai. Jai talkininkaus pianistas 
Justas Jankus. Angelų Karalienės parapijos mišrusis ir vy
rų chorai džiugins visus savo dainomis. Muz. Pranas Dulkė 
puikiai pasiruošęs. Koncertas bus paįvairintas jaunų lie
tuvių tautiniais šokiais. Po koncerto — balius ir šokiai.

Štai trumpai mūsų koncerto programa. Mes žinome, kad 
artistai, muzikai ir chorai yra puikiausiai pasiruošę. Dabar, 
Malonus „Amerikos” Skaitytojau ir Bičiuli, Tamstos eilė 
prisidėti, kad šis Pavasario Koncertas pasisektų visais at
žvilgiais. Mes ne tik kviečiame Tamstą atslankyti. Mes ir 
prašome Tamstą būti mūsų atstovu savo draugams pakvies
ti. Ar atsakysi tai?

Koncertą pradėsime laiku — 4:30 vai. popiet. Salės du
rys atdaros nuo 3:30 vai. popiet. Ateikime visi laiku. Vi
siems iš anksto — Nuoširdus Lietuviškas AČIŪ!
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Darbininką”, 
įaudoti aikūs bolševi- 
altiniai, nes pilna ne- 
r melo.

sako, kad prieš 
Darbininkas” 

Lšį. Tai toks skanda- 
į melas ir šmeižtas, kokį 

i sugalvoti melagysčių 
istai.

—v—
ynė” siūlo amerikie- 
lietuviams savo auko- 

bent vieną 
nėšį ir su lietuvių la- 
jasiųšti jį plaišyti de- 
tijos priešų tvirtoves.” 
liūlymui reiktų sukelti 
)0,000 dol.

Dar gerokai prieš vasario 
16 d. nacių kontroliuojami 
lietuviški ir vokiški laikraš
čiai rašė, kad šiemet vasario 
16 d. bus paprasta darbo die
na. Nieko, nė žodeliu nepasa
kyta, ką reiškia lietuviui Va
sario Šešioliktoji. Bet nerei
kia lietuviui jokio aiškinimo. 
Jis žino, kad tai jo tautos ir 
jo šalies laisvės ir nepriklau
somybės paskelbimo šventė 
ir diena.

Nežiūrint iš anksto pada
rytų įspėjimų, Vasario 16 d. 
vis dėlto švęsta. Vasario 16 
d.ryte Prisikėlimo bažnyčios, 
Žaliajame kalne, bokšte iški
lo Lietuvos Trispalvė. Tai 
buvo signalas. Tuojau iškilo 
vėliavos ir prie kitų vietų. 
Atsirado ji ir radijo stiebe. 
Vakare minių minios susi
rinko į karo muziejų, kur 
Lietuvos Nežinomo Kareivio 
kapas ir Nepriklausomybės 
paminklas apkrauti vaini-

kais ir gėlėmis. Sugiedotas 
Lietuvos Himnas.

Iš karo muziejaus minia 
nužygiavo į kapines, kur 
meldėsi už žuvusius dėl Lie
tuvos nepriklausomybės, kur 
giliai apmąstė tamsią tūks
tančių tremtinių dalią.

Nacių komisarai nežinojo 
ką daryti. Minių išsiverži
mas į gatves buvo toks di
delis, kad nedrįsta jų sklai
dyti. Panašių minėjimų bu
vę ir kituose miestuose.

Mokyklose, bažnyčiose ir 
kitokiose vietose Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
minėjimas daugiausia pri
dengtas Dr. Jono Basanavi
čiaus mirties 15. metų suka
kties atžymėjimu. Mat, Dr. 
J. Basanavičius mirė irgi va
sario 16 d. (1927 m.). Minint 
Dr. J. Basanavičiaus mirties 
sukaktį, buvo geriausia pro
ga kalbėti ir apie Lietuvos 
nepriklausomybę.

Lisbonas.
Lenkijos dalį 
jungė” prie 
ją pavadino Whartegau pro
vincija, kurios ■ gubernato
rium paskirtas Dreiser, bu
vęs Dancigo senato pirmi
ninkas. Šioje Lenkijos daly
je prieš karą gyveno keturi 
milijonai katalikų.

„Whartegau” provincija, 
kur buvo Gniezno arkivys
kupija, šiandie paversta na
cių „eksperimentų teritori
ja,” kur vykdomi žiauriau
si nacių žygiai prieš katali
kus.

Šioje nelaimingoje provin
cijoje naciai vykdo tokius 
varžymus:

1. Draudžiamas šv. Sosto 
tarpininkavimas? 2. Vysku
pai beveik pašalinti. 3. Ku
nigų skaičius Visiškai suma
žintas. 4. Kunigų ir vienuolių 
kandidatų auklėjimas už
draustas. 5. Vienuolynai už
daryti. 6. Jaunimo tikybinis 
auklėjimas visiškai apsun
kintas 7. Tikybinė pagalba 
apkrauta didžiausiomis kliū
timis. 8. Katalikų Akcija 
uždrausta , katalikų draugi
jos, net ir labdaros, panai
kintos. 9. Bažnytinė nuosa-

vybė atimta. 10. Katalikų 
Bažnyčios švenčiausios tei
sės visiškai paneigiamos

Mokyklose neleidžiamas 
tikybos dėstymas. Bažnyčio
se negali būti jokių rinklia
vų. Tikybinės kapinės nepri
pažįstamos. Vienuolynai vi
siškai draudžiami. Iš šešių 
vyskupų tik vienas paliktas 
— Poznanės vyskupas pagel- 
bininkas, bet jis negali nie
kur iš savo namų išeiti. 
Plocko vyskupas Nowowiejs- 
ki, 83 metų amžiaus, mirė 
Soldau koncentracijos sto
vykloje. Apie 700 kunigų už
daryti Dachau koncentraci
jos stovykloje.
200,000 katalikų turi 
tenkinti tik keturiais 
gaiš.

Poznanės 
pasi- 
kuni-

Pulk. Matulevičių
Pakorė Naciai

POPIEŽIUS PADEDA BELAISVIAMS

Hitleriui 53 m

20BERNAS. — Balandžio 
d. Vokietijos diktatorius Hit
leris minėjo 53-čią savo gim
tadienį, kurį jis praleido ry
tų fronte. Pirmųjų sveikin
tojų tarpe buvo kariuomenės 
vadai. Visoje Vokietijoje bu
vo iškeltos vėliavos.

Per radiją kalbėjo Goeb
bels, propagandos ministeris. 
Jis ragino vokiečius melstis 
už savo „vadą.” Nacių par
tijos vadai parūpino daug 
sveikinimo telegramų ir laiš
kų. Tą pačią dieną buvo pa
skelbti ir žuvusių rytų fron
te sąrašai...

LISBONAS. — Čia gauto- 
mis žiniomis, naciai Lietuvo
je imasi labai griežtų prie
monių kovai prieš spekulia
ciją. Tos kovos priedanga, 
jie suima visą eilę asmenų 
ir perduoda savo žiauriems 
teismams. Labai patikimų 
šaltinių pranešimu, naciai 
neva už spekuliavimą Kauno 
pakorė pulk. Matulevičių. 
Taip pat už panašų kaltini
mą suimtas Cezaris Petraus
kas, buvęs žymus liaudininkų 
veikėjas.

Spekuliaciją naciai labai 
plačiai supranta. Bent kokį 
didesnį maisto kiekio įsigiji
mą jie laiko jau spekuliaci
ja, kurios vardan gali praša
linti sau nepatinkamus as
menis.

Japonų sostinės Tokio ra
dijas balandžio 18 d. prane
šė, kad tą dieną Japoniją ap
lankė amerikiečių lėktuvai, 
kurie bombardavo keturius 
didžiausius japonų miestus ir 
svarbiausius gamybos cent- 
trus. Nukentėję miestai bu
vo Tokio, Jokohama, Kobe ir 
Nagoj a.

Apie tą bombardavimą pla
čiai pranešė Berlyno ir Ro
mos radijo stotys. Bet Wa- 
shingtonas tylėjo ir tyli, ra
šant šiuos žodžius.

Japonai praneša, kad ame
rikiečių lėktuvai atlėkę die
nos metu, per patį vidurdie
nį. Jie bombardavę nekarines 
sritis. Nuo jų bombų nuken
tėjusios ligoninės ir mokyk
los. Devyni lėktuvai esą nu
šauti.

Bet kiti japonų pranešimai 
išduoda, kad amerikiečių lė
ktuvai padarė stambių nuos
tolių. Buvo sušauktas specia
lus pasitarimas pas impera
torių. Per radiją tautai pra
nešta, kad imperatorius ir jo 
šeimos nariai išliko nepalies
ti. Paskelbta, kad suardyti 
susisiekimo keliai taisomi, 
kad pašto veikla greitai at
statyta. Visi šie pranešimai 
rodo, kad japonai turėjo la
bai baisių valandų, jei net 
reikėjo pranešti, kad impe- 
ratiriška šeima išliko nepa
liesta... , . ..............

Tokio yra trečias savo gy
ventojų skaičiumi didžiau
sias pasaulyje miestas. Jame

yra di- 
vežimų

statybos 
uostas,

gyvena 7,094,600 žmonių. Jis 
įsteigtas 12 amžiuje Honšu 
saloje. Japonijos sostine To
kio yra nuo 1869 m. Jame 
daug dirbtuvių, daugiausia 
tekstilės, automobilių, maši
nų, chemikalų.

Jokohamos uostas yra 18 
mylių nuo Tokio; jame 866,- 
200 gyventojų. Tai svarbiau
sias japonų uostas, tarnaująs 
ir kaip karo laivyno bazė. 
Per jį gabenama japonų ar
bata, šilkas. Jame 
džiausią motorinių 
dirbtuvė.

Kobe yra laivų 
centras ir svarbus
376 mylių į pietus nuo Tokio. 
Gyventojų 1,106,100. Jame 
didžiausios japonų plieno 
dirbtuvės.

Nagojoj gyvena 1,249,000 
japonų. Jis yra tarp Tokio ir 
Kobės. Daug jame dirbtuvių, 
o svarbiausios — ginklų.

Iš kur atlėkė amerikiečių 
lėktuvai, tebėra paslaptis, 
kuri daugiausia erzina japo
nus. Jie spėlioja, kad lėktu
vai atlėkė nuo juos atvežusių 
laivų, o nulėkė į Kiniją.

Japonijos bombardavimas 
padarė nepaprastai teigiamo 
įspūdžio Kinijoje, kur pasi
liejo džiaugsmo banga po vi
są šalį. Nemažiau džiaugtasi 
ir Australijoje, kur ir taip 
jau reikšta didelio pasitenki
nimo, kai sužinota, kad prieū 
kurį laiką amerikiečių lėktu
vai bombardavo japonų ba
zes Filipinų salose.

NACIAI NETEKĘ 1,500 LĖKTUVŲ
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Londonas. — Vatikanas 
išleido „Geltonąją Knygą”, 
kurioje aprašyta, kaip po
piežiaus pasiuntiniai bei ki
ti paskirti asmens pagelbėjo 
belaisviams, sužeistiems ir 
tremtiniams nuo 1940 m. 
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liškas rašytas „kokio 
o Wilimo”, kurs para- 
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Vatikano radijas perduo
da žinias apie karo belais
vius bei tremtinius ar pa
bėgėlius jų giminėms. Dauge 
liui per popiežiaus rankas 
nusiųsta įvairios paramos. 
Popiežiaus nuncijai bei apa-

štališki delegatai yra aplan
kę karo belaisvius įvairiose 
vietose be jokio tautybės 
skirtumo.

Daug pinigų nusiųsta Pran- 
cūzijon, Belgijon, Liuksem- 
bergan, Olandijon, Skandi- 
navijon. Sušelpti slovėnai, 
kroatai ir serbai. Labai daug 
pagelbėta graikams. Ypač 
gausios buvo Kalėdų dova
nos. Lenkijon labiausiai pa
ramos reikalingiems nusiųs
ta maisto.

Hull Grįžo

WASHINGTON. — Valsty
bės sekretorius Cordell Hull 
balandžio 20 d. grįžo į savo 
pareigas, kurių jis nėjo nuo 
vasario 3 d. Hull buvo pasi
traukęs gydytis.

Sugrįžęs Hull išreiškė pa
sitenkinimą krašto karinėmis 
pastangomis, kurios užtik- 

I rins pergalę.

WASHINGTON. — Prezi
dentas Roosevelt nutarė pa
sakyti kalbą tautai svarbiais 
valstybės klausimais. Jis kal
bės per radiją pirmadienį, 
balandžio 27 d. Kalba dau
giausia liesianti priemones 
kovai prieš kainų kilimą.

Netrukus prezidentas pa
siūlysiąs Kongresui naują 
įstatymą.

KUIBIŠEVAS. — Rusų 
vyriausybė pranešė apie nau
jus laimėjimus centr alinia
me fronte. Taip pat praneš
ta, kad nuo kovo 1 d. iki ba
landžio 14 d. rusai sunaiki
nę vokiečių 1,500 lėktuvų.

Leningrado fronte rusai 
užėmę 17 vietovių, atstumda
mi 217-tą vokiečių diviziją. 
Kalinino (šiaurėje) fronte 
labai gerai pasižymėję parti
zanai. Z

Keliose vietose rusams pa
vykę nuleisti daug parašiuti
ninkų, kurie stipriai ardo vo
kiečių linijas iš užnugario.

Daugiau Lakūnų

WASHINGTON. — Armi
jos aviacijos vadovybė išsiun
tinėjo kvietimus visoms ko
legijoms, kviesdama studen
tus įsirašyti į atsarginius 
aviacijos dalinius. Studentai 
lakūnai bus paliekami kolegi
jose mokslui tęsti, bet, reika
lui esant, bus pašaukti avia
cijos kadetų tarnybai.

I
Norima, kad aviacijoje bū

tų du milijonai vyrų.

Suėmė Lietuvį

Lenką Vyskupas 
Rusijoje

LAVAL PASIDUODA NACIŲ GLOBAI

Bonų Vajus

laikraštis, kurį tas Wilimas 
ragina „Laisvės” prietelius 
pasiskaityti, o po to išsiųsti 
„šiuo adresu: J. B. Laučka, 
423 Grand St., Brooklyn, N.

Galiu pasakyti, kad jokio 
„Franco Wilimo” nepažįstu 
ir jokių laiškų ar kitokios 
„medžiagos” iš jo nesu ga
vęs. „Amerika” iš 423 Grand 
St. išsikėlė dar 1940 m. spa
lių m. pradžioje, tad tas 
„Francas” labai geras mano 
„pažįstamas”, jei per pusan
trų metų nežino mano adre
so. Bet tam Francui puikiai 
žinomi „Laisvės” prieteliai...

VICHY. — Balandžio 20 d. 
posėdžiavo nauja Vichy, 
prancūzų vyriausybė, kurią 
sudarė vokiečių valdininkas 
Pierre Lavai. Naujoje vyriau
sybėje Lavai yra „vyriausy
bės galva,” užsienio, vidaus 
ir propagandos ministeris.

Lavai per radiją pasakė 
kalbą, kurioje prancūzams 
nurodė savo uždavinius ir 
siekimus. Lavai pareiškė, 
kad 1939 m. prancūzų karo 
paskelbimas Vokietijai buvo 
nusikaltimas, kad Europos 
ateitis priklauso nuo vokie
čių ir prancūzų bendradar
biavimo. Lavai apkaltino An
gliją už „įtraukimą” Prancū
zijos karan. Jis sakė, kad

Prancūzijai grėstų bolševiz
mo pavojus, jei Vokietija 
pralaimėtų rytų fronte. Jis 
kreipėsi į darbininkus ir ūki
ninkus, kviesdamas pasitikė
ti juo.

Beveik tuo pat metu, kai 
Lavai kalbėjo, Reuen mieste 
vokiečiai sušaudė 30 prancū
zų vardan keršto už vokiečių 
traukinio nelaimę. Šią savai
tę dar 80 prancūzų turėjo bū
ti sušaudyti ir „1,000 žydų ir 
komunistų” ištremta į Lenki- 
jaą.

Mrs. William Berry, katali 
kė, iš Greensboro, N. C., 13 
vaikų motina, išrinkta „Ame
rikos Motina 1942 m.”

WASHINGTON. — Iždo se
kretorius Henry Morgenthau 
pranešė, kad šią savaitę bus 
paskirtos kvotos kiekvienai 
valstybei. Kvotų nustatymas 
yra savanorišku būdu.

Karo taupymo bonų plati
nimo didesnis vajus pradeda
mas gegužės 1 d. Tikimasi, 
kad kiekvieną mėnesį bus iš
parduota už bilijoną dolerių. 
Didesnis bonų išplatinimas 
labai svarbus — tai pagelbė
tų kovai prieš kainų kėlimą.

Vajaus žygyje dalyvausią 
apie milijonas savanorių.

HAVANA. — Iš Kubos 
pranešama, kad balandžio 19 
d. policija suėmė lietuvį Ale
ksandrą Bole (?) ir lenką 
Tadeušą Kotowski, kaipo 
„mėginusius sabotažuoti ka
ro metu”. Abu suimtieji mė
ginę įsiveržti į gazolinu pri
krautą laivą, kuriame buvę 
2,700,000 galonų gasolino.

Suimtieji kaltinami ir ban 
dymu duoti kyšį. Sakoma, 
Kotowski siūlęs pinigų už pa
leidimą laisvėn.

Londonas. — Lenkijos ka
riuomenės vyskupas Gawli- 
na vyksta aplankyti lenkų 
kariuomenės Rusijoje. Pake
lyje jis buvo sustojęs Egip
te.

Lenkų informacijos biuras 
New Yorke praneša, kad šiuo 
metu lenkai turi 200,000 ko
vojančių apginkluotų karių.

POPIERIAUS UŽTEKS

MONTREAL. — Kanados 
laikraštinio popieriaus bend
rovės vadovybė pranešė, kad 
Šiaurės Amerikos laikraš
čiams popieriaus tikrai už
teks per visus 1942 metus.

Žuvo Darbininkai

HANOVER, Mass. — Gin
klų dirbtuvės sprogime už
mušti du darbininkai, vienas 
sunkiai sužeistas.

Dirbtuvėje dirba 3,000 žmo
nių. Nors sprogimas buvo 
labai didelis, bet žmonių au
kų buvo tik trys.

Apsigynimo Bonai ir Žen
kleliai — labai gera priemo
nė savo šaliai ginti.



A. Vaičiulaitis
2 AMERIKA Balandžio-April 2

0 0
« LEIDŽIA LIETUVIU 

UNIVERSALIS BIURAS, INC.
KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

NEATSAKYTI KLAUSIMAI

Jung. Valst. metams ...................3.00
Jungt. Valst. pusmečiui ............ 1.60
Užsienyje metams ..................... 3.25
Užsienyje pusmečiui .................  1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year................... 3.00
In U. S. A. six months ............ 1.60
Other Countries one year ....... 3.25
Other Countries six months ..... 1.75

Advertising rates on application.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

LAIMĖJIMO KELIU

„Padarius priešui didelių nuostolių, atsitraukta į pa
ruoštas pozicijas”... Tokie aiškinimai daugiausia girdėti iš 
Sąjungininkų vyriausių štabų. Bet šiomis dienomis visai 
kitokios žinios pradeda plaukti. O jų stambiausia — Japo
nijos bombardavimas.

Iki šiol beveik visur tenkintasi tiktai gynimusi ir laiky
musi prieš puolimus. Nuo dabar Jungtinės Valstybės pe
reina į puolimo padėtį. Krašto gamyba karo reikalams taip 
paspartinta ir išplėsta, kad jau dabar Amerikoje pagami
nama daugiau nei Vokietijoje, Italijoje ir Japonijoje drauge.

Japonijos svarbiųjų miestų ir vietovių bombardavimas 
turi milžiniškos reikšmės. Viena, japonai paragavo tų pa
čių vaistų, kuriuos jie vartojo prieš kinus, prieš Filipinus 
ir prieš amerikiečių Perlų Uuostą. Antra, amerikiečių la
kūnai atitaisė Azijoje baltųjų garbę, kuri buvo ten pažeis
ta anglų silpnoku gynimusi prieš japonus. Trečia, tas žy
gis nepaprastai pakėlė amerikiečių nuotaiką, padidino pa
sitikėjimą savimi, sužadino pasiryžimą ištesėti iki galo.

Visi suprantame, kad šis karas dar negreit užsibaigs. 
Barbarizmo jėgos perdaug tvirtai buvo išsiplėtusios. Taiką 
mylinti žmonija perdaug tikėjo visų žmonių gera valia. Per 
didelė žmonijos dalis yra pavergta, sutrempta, kad galė
tume drįsti pranašauti artimą taiką.

Taikos, tampraus tarptautinio gyvenimo trokštanti 
žmonija vis dėlo eina pirmyn. Jos priešakyje Jungtinių 
Amerikos Valstybių daugiažvaigždė vėliava. Tai vėliava, 
kuri nesuteršta svetimųjų grobimo ženklu. Tai vėliava, ku
ri nežino pralaimėjimo. Tai vėliava, kuriai svetima negarbė.

Džiugu pažymėti, kad lietuvių kilmės amerikiečiai sa
vo krašto gynime ir šviesaus pasauliui rytojaus kūrime da
lyvauja visu savo pajėgumu. Tūkstančiai lietuvių jaunuo
lių jau kariuomenės eilėse. Kasdien jų eilės didėja. Namie 
pasilikę uoliai perka Karo Taupymo Bonus.

• Garbingose Batano pusiausalio kautynėse turime ir 
didžiausių aukų. Ten savo gyvybes paaukojo chicagiečiai 
Edvardas Guokas ir Petras Kaminskas ir pittsburghietis 
Antanas Tamaliūnas. Taip, amerikiečiai lietuviai dalyvau
ja didžiajame žygyje visu gyvastingumu. Tik tokį kelią ir 
žino laimėjimas.

„Foreign Policy Bulletin”, 
leidžiamas New Yorke, ba
landžio 3 d. numeryje, įdėjo 
Vera Micheles Dean straips
nį „Unanswered Questions”, 
kuriame išdėstoma, kad iki 
iki šiol dar yra du neatsaky
ti klausimai Anglijos ir Jun
gtinių Amer. Valst. santy
kiuose su Sovietų Rusija. Bū
tent, iš vienos pusės Rusijos 
vadai mano, kad jie negauna 
pilnos pagalbos iš Vakarų 
tautų, nors kai kurie jų ir su
pranta, kad po Pearl Harbor 
įvykių daug karo medžiagos 
teko nukreipti į Tolimuosius 
Rytus. Iš kitos pusės dar yra 
neišaiškinta Rusijos rolė Eu
ropoje, jei ji sumuštų Vokie
tiją.

Iš Edeno derybų su Stali
nu pereitą rudenį yra susi
daręs įspūdis, kad Rusija 
laimėjimo atveju reikalautų 
strateginių sienų Europoje, 
įskaitant Baltijos valstybes, 
Suomiją ir, gal būt, rytinę 
Lenkiją, šitas reikalavimas 
dar nėra atmestas ir pasilie
ka didėjančiu susirūpinimu 
Jungt. Amer. Valstybėms, 
kurios Atlanto Čarteryje yra 
pasižadėjusios atstatyti Eu
ropos šalių nepriklausomybę. 
Šitas pažiūrų skirtumas bu
vo laikomas paslaptyje bi
jant sukelti nesutarimus 
tarp Jungtinių Tautų.

Straipsnio autorius sako, 
kad nei Rytų Europos, nei 
Balkanų tautos, kurios iki

1939 metų buvo nepriklauso
mos, nenorėtų būti kontro
liuojamos nei Rusijos, nei 
Vokietijos. Vienintelė viltis 
mažom tautom pasiliekanti 
— įvairių Europos sričių fe
deracijos, kurių negalėtų nau 
doti kaip bazių atakoms nei 
Vokietija, nei Rusija.

Išvengti tolimesniems ne
susipratimams Jungtinių 
Tautų tarpe, jos turėtų su
daryti tokią programą Euro
pos perorganizavime, kuriai 
būtų gauta ir Sovietų Sąjun
gos kooperacija ir mažųjų 
tautų nuo Baltijos iki Egė- 
jaus jūros laisvė užtikrinta.

Mes iš savo pusės būtu
mėm linkę labiau sutikti su 
Čekoslovakijos diplomatu Jo
sef Hanc, kuris prieš pora sa
vaičių pasirodžiusioje savo 
knygoje „Tornado Across 
Eastern Europe” sako, kad 
Rytų Europos padėtis nėra 
tokia beviltiška, kaip atrodo, 
ir išveda mintį, kad Tautų 
Sąjungos atgaivinimas būtų 
geras padėties išsprendimas. 
Anot jo: „Tautų Sąjunga ne
pasisakė ne todėl, kad mažo
sios valstybės nekooperuotų, 
bet todėl, kad didžiosios val
stybės norėjo, kad ji nepa
sisektų. Didžiosios valstybės 
įgyja tam tikrų privalumų, 
kad jos yra didelės. Bet jos 
privalo priimti dar ir dides
nę atsakomybę, kuri su tuo 
yra surišta.” L. G.K.

Maldos Už Taiką 
Gegužės Mėnuo
Bernas. — Balandžio 18 

d. J. Š. popiežius Pijus XII 
nusiuntė Vatikano sekreto
riui kardinolui Maglione 
laišką, kuriame prašo tikin
čiuosius visame pasaulyje 
paskirti visą gegužės mėne
sį maldai už taiką.

„Taika, kurios mes trokš
tame ir už kurią mes turė
tume melstis visu nuoširdu
mu, yra tikra taika, tvirta 
ir pastovi, teisingumo ir 
meilės įkvėpta — krikščio
niška taika” — rašo popie
žius.

Lenkų Generolai
Londone

KARIŲ VELYKOS VANDENYJ

Nepaprastai gražiai pra
leido Didžiąją Savaitę Ame
rikos kariuomenės daliniai, 
kurie plaukė į Ramiojo Van
denyno kraštus. Kariai lai
vuose klausydavo šv. Mišių 
ir tūkstančiai priimdavo šv. 
Komuniją.

Nepaprastai įspūdingai 
praleistos Didžiojo Penkta
dienio pamaldos — Kryžiaus 
Keliai. —Prie penktos sto

NAMINIS FRONTAS

MALDA UŽ TĖVYNĘ
Šio Pasaulinio Karo metu 

didesnės ir mažesnės valsty
bės bei tautos karo audros 
nuteriotos-sunaikintos. Tarp 
labiausiai nukentėjusių tau
tų yra ir mūsų senoji Tėvy
nė Lietuva. 1940 m. birželio 
mėn. Sovietų rusų kariuome
nė įsiveržė į Lietuvą; jie tuoj 
įvedė komunistinę santvar
ką, sunaikino visą kultūrą, 
jos apšvietą, religines orga
nizacijas. Tauta ir valstybė 
nustojo laisvės ir tapo pa
vergta. Jos vadus ir geriau
sius sūnus ir dukteris paėmė 
į nelaisvę ir išgabeno į Sibi
rą vergauti.

Po vienerių metų Sovietų 
vergijos mūsų tauta papuolė 
į kitos šalies vergiją — vo
kiečių nacių, tų senovės mū
sų tautos priešų — kryžiuo
čių. Su Makabiejų broliais 
čia galime skųstis:

„Deja man, kam aš gi
miau, kad matyčiau savo 
tautos sunaikinimą”. (Mak. 
11-7).

Arba su mūsų tautos Mai
roniu:
„Už ką mus, Viešpatie, pla

ki?
Už ką gi mus ranka sunki 
Taip spaudžia amžiais nelai

mingus ?
Kad mes, belaisviai be kovos, 
Svajot laisvos, neprigulmin- 

gos.”
(Maironio raštai 11 pusi. 

266).
Nenustokime vilties, Die

vas pasigailės savo mylimos 
tautos ir vėl jai laisvę grą
žins. Šv. Raštas sako.

„Tegul nutilsta tavo verks
mo balsas ir tegul tavo akys 
nebeašaroja... jie sugrįš iš

neprietelio šalies, yra vilties 
tavo ateičiai ir tavo vaikai 
sugrįš į savo ribas.” (Jerem. 
31, 16, 17).

Reikalinga tad mums mel
stis už savo tautą. Nenusi
minkime, bet ištvermingoj 
maldoj tikėkime, kad mūsų 
Tėvynė atgaus laisvę. Šv. 
Povilas Apaštalas sako:

„Džiaukitės viltyje, kant
rūs būkite suspaudime, ne
paliaudami melskitės.”

Kiekvienas privačiai pri
valome ir galime melstis už 
Tėvynę, už tautą, už savuo
sius. Būtų labai pageidauja
ma, kad lietuvių bažnyčiose 
per Palaiminimą ar Mišių 
metu būtų giedama „Šventas 
Dieve” už Lietuvą. Toji gies
mė visiems gerai žinoma, la
bai graži meliodija ir leng
vai giedama. Mūsų tautos 
dainius ir pranašas apie šią 
giesmę taip gražiai rašė:

„O Dievulėli, susimylėk! 
Tos Lietuvos pasigailėk, 
Kuri Tau „šventas Dieve”

gieda!
Nejau už tai, kad ji karštai 
Tarnauja Dievui, jos skruos

tai
Per amžius ašaromis rieda?”

Kun. Dr. J. B. Končius

Karo pasėkos vis giliau 
siekia kiekvieno asmens kas
dieninį gyvenimą. Kas savai
tė pakeitimo maršas tęsiasi. 
Jau dabar kai kurių pakeiti
mų išdavos yra matomos mū
sų gatvėse ir namuose. Kitos 
dar nepalietė daug žmonių, 
bet matome jas tik iš tolo. 
Karo Produkcijos Tarybos į- 
sakymai, kurie vis daugiau 
taupo reikalingas medžiagas 
karui, pranašauja kitų pakei
timų.

Dideliuose vidurio - vakarų 
centruose, kur darbininkai 
jau gamina tankus vietoj pa
silinksminimo automobilių, 
nauja jėga mašinų ir prity
rusių darbininkų bus atleista 
karo tikslams. Tai vyrai ir 
mašinos, kurie gamina mūsų 
sunkvežimius. Karo Produk
cijos Taryba liepė užbaigti 
visą sunkvežimių gamybą, 
kada dabartinė kvota išsi
baigs.

Karo Produkcijos Taryba 
leidžia pataisyti butus karo 
gamybos distriktuose, nes 
trūksta butų tiems darbinin
kams. Taryba uždraudė ga
minimą „blowout patches” ir 
sumažino pertaisymą padan
gų,kad tik sutaupytų gumą ir 
vartotų ją, kur labiausia rei
kalinga — mūsų tankams, o 
ne automobilių ratams. Bet 
tuo pačiu laiku transporta- 
cija mums neišpasakytai 
svarbus klausimas. Karo Ga
mybos Taryba ir kitos kari
nės įstaigos bando rasti ko
kią nors išeitį, nes vis bus 
mažiau ir mažiau padangų 
karo gamybos darbininkų 
automobiliams. Vienas rezul
tatas buvo išvystymas dide
lio autobuso, kuris gali vež
ti net tris syk tiek keleivių, 
kiek paprastas autobusas ve
ža ir beveik tris syk tiek,

kiek didžiausias gatvekaris.
Įvykiai Tolimuose Rytuose 

privertė dėti mažiau arbatos 
pakeliuose, ir dabar pakuo
to jai ir pardavėjai arbatos 
turi pranešti, kiek arbatos 
turi savo žinioje. Raportas 
turi pasiekti Karo Gamybos 
Tarybą prieš balandžio 25 d.

24 degtinės dirbtuvės siun
čia alkoholį į industrines al
koholio įstaigas, kur jis per
dirbamas į rūšį, vartojamą 
bedūminiam parakui šautu
vams. Prekių Administrato
riaus ofisas įspėja visus da
bar pirkti anglį. Gal ateinan
čią žiemą negalėsime gaben
ti anglies iš kasyklų.

Pagal vėliausią reikalavi
mą taupyti drabužius ir viso
kį metalą, pasikeis mūsų dra
bužiai ir baldai mūsų namuo
se ir apartamentuose. Tie 
daiktai labai reikalingi kovai 
už laisvę. Ir praeitų kelių die
nų veiksmai kovos laukuose 
Tolimuose Rytuose įves kitų 
pakeitimų.

Kas tik įvyksta šiame ka
re už laisvę, paliečia kiekvie
ną asmenį, greičiau arba vė
liau. Todėl, kad japonai yra 
pavojus Indijai, todėl, kad ja
ponų karo laivai tykoja van
denyse prie Indijos, mums 
čia bus sunku gauti kai ku
rių rūšių kaurų ir patiesalų, 
ir negalėsime pirkti fonogra
fų rekordų.

Mūsų visa indiškoji kana
pe (jute) paėjo iš Indijos. Tai 
augalo žievė, iš kurios gami
nama „burlap.” „Burlap” 
vartojama šioje šalyje viso
kiems maišams, kai kuriems 
austiniams, užlaidoms, baldų 
aptaisomas ir kai kurių rūšių 
patiesalų pamušalams.

Bet viską turėsime nugalė
ti. WPB.

Londonas. — Čia atvyko 
lenkų kariuomenės Rusijoje 
vadas generolas Wladyslaw 
Anders ir lenkų dalinių E- 
gipte vadas gen. Kopanski. 
Jie atvyko pranešti apie len
kų kariuomenės organizavi
mą Rytuose. Gen. Anders bu
vo rusų kalėjime nuo 1939 
m. rudens iki Sikorskio-Sta- 
lino susitarimo.

Lenkų kariuomenė dabar 
padalinta į tris vietas — 
Škotijoje, Rusijoje ir Rytuo
se (Persijoje ir Egipte —Ly- 
bijoje). Abiems generolams 
pagerbti gen. Sikorski iškėlė 
pietus.

Gen. Sikorskis lenkų tauti
nės tarybos posėdyje pasakė 
ilgą kalbą apie savo pasi
matymą su p r e z i d entu 
Rooseveltu. Jis pažymėjo, 
kad jo 'ir prezidento Roose- 
velto nuomonės Atlanto Čar- 
terio aiškinimo ir prasmės 
atžvilgiu visiškai vienodos.

Ispanai Padėsią 
Vokiečiams

Madridas. — Ispanijos už
sienio reikalų ministeris Ser
rano Suner pareiškė, kad Is
panija, jei reikės, duos vo
kiečiams milijoną karių ko
vai prieš Rusiją. Šiuo metu 
rusų fronte esą 15,000 ispanų 
karių.

Pagerbė Didvyrį 
Lakūną

Washington. — Preziden
tas Roosevelt laivyno lakūną 
leitenantą Edward H. O’Hare 
apdovanojo Kongreso Garbės 
Medaliu ir pakėlė į kapitono 
leitenanto laipsnį.

Leit. O’Hare pasižymėjo 
vasario 20 d. oro kautynėse, 
Gilberto salyne. Jam teko 
vienam kovoti prieš visą ja
ponų lėktuvų eskadrilę. A- 
merikietis lakūnas nenusi
gando. Jis paleido šūvius į 
priešą. Šeši> japonų lėktuvai 
nušauti, o lakūnas O’Hare iš
liko nė nepaliestas.

Apdovanojimo apeigose 
dalyvavo jauno lakūno žmo
na, laivyno sekretorius 
Knox, laivyno viršininkas 
admirolas King ir kiti.

Perėmė Valdžia

f.UZDAl
Mėžės. Net ir kapucinai 

šiandien išnyko iš to balto 
ienuolyno, kuris aukštai 
k'prie kalno ten prisiglaudęs 
I į iš kurio langų nūn kelei

ties buvo atkalbėta ! 
maldelė:

„Mano saldžiausia 
aš neatsisakau K 
kaip kad Cyrenėjuš lįri^į žiūri į Salerno ' įlank: 
Aš jį imu; aš jį apkaJj;)^ klausosi tylios Vidurže 
ypatingai priimu 
rią Tu man paskyrei! :, 
visais skausmais, kūL 
sekti; aš sujungiu v 
Tavo mirtimi ir au 
Tau”.
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NACIAI APIE P AB ALGIO PAGLEM!

„Deutsche Zeitung im Ost- 
land” paskelbė pasikalbėji
mą su Alfredu Rosenbergu 
dėl „Ostlando” politinės for
mos nustatymo. Rosenbergas 
pareiškė, kad „iki karo pa
baigos bet kurie galutiniai 
formulavimai visiškai neįma
nomi. Šiuo atžvilgiu turi į- 
takos labai daug momentų, 
į kuriuos vėliau bus atsižvel
gta: tam tikrų sričių istori
ja, įvairių bendruomenių tra
dicijos, pagaliau bendra ir 
specialinė laikysena tų šalių 
ir tautų, kurios šiandien yra 
vokiečių administruojamos, 
— ir daug kas kita. Mūsų už
davinys, būtent, visų uždavi
nys gali būti šiandien tiktai 
toks: nenuilstamu darbu, at
menant bendrąją padėtį ir su 
telkiant visas esamas jėgas, 
garantuoti taip pat Ostlando 
saugumą ir suteikti kovojan
čiai vokiečių kariuomenei vi
sa tai, ko ji yra reikalinga. 
Rytuose nakties metu ir ru-
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WASHINGTON. — Prezi- 
dentas Roosevelt įsakė Karo 
Laivynui perimti ir tvarkyti 
keturias Brewster lėktuvų 
dirbtuves, esančias Long Is
land City, Newark, N. J., ir 
Johnsville, Pa. Šios dirbtuvės 
gamino lėktuvus už milijoni
nes sumas. Jos perimtos lai
vyno žinion, nes jų vadovy
bės nesugebėjusios tinkamai 
vadovauti.

jnio vandenų pasakos api 
tai, kaip garbė, turtai, pa 
šaulio triukšmas ir gink] 
jėga praeina, kaip valdovi 

1 ir kunigaikščiai užmiega s: 
vo grabuose, kaip visk; 
keičiasi ir nyksta. Tik Ii 
kasi stovėti kaip stovėję t 
kalnai, liekasi liūliuoti ka 
liūliavus jūra mėlynoji, 1 
kasi šviesti kaip svietus s? 
lė giedriame danguje, ir č

ii

sų žiemos šaltyje, st 
kiečių kariuomenė s 
sąjungininkais kaip 
mūras Europos apsat 
kiečių kariuomenė j 
visų tautų gyvybę'ii 
Todėl tautos turi eur 
moralinę prievolę sut< 
vo jėgas vokiečių ka 
nei ir vokiečių ūkiui a 
ti. Būsimoms priemoi
patvarkymams turės įa-katedrą, nieko neliko, 1 
mos įtakos, kiek taute 
dėjo prie ano uždavin 

Iš šio pasikalbėjimi 
me, kad Rosenbergaj 
daug rekšmės „istoi 
„tradicijoms”, į kuri

pasilieka tie amžini įsta 
$
įlH

arė

jo

nai, patvaresni už žmo: 
rašytuosius, ir kurie tvai 
valstybių, miestų, žmonių 
žvaigždžių kelius.

Apžiūrėjus puikią, spa 
. mis ir menu žėrinčią Am

tik slinkinėti gatvelė: 
žiūrinėti, kaip ten ka 
žaizdrą kūrena, kaip 
tamsiame, senoviniam n 
virves veja ir kaip pakra

7 je tingiai sūpuojasi ž 
šią atsižvelgta, spre „

a i
įryk- Tada prie manęs p 
tojų Antonio Amendola, bas 

saulės nudegtas žvejį 
įis paklausė, ar nenorėčia 
imos,|matyti Smaragdų grote 

Niekados nebuvau gii

„Ostlando” likimą. G 
mas vokiečių skelbim 
rį jie nuolat kartoja, y 
kad istorija ir tradic 
šančios „Ostlandą” su 
tija. Kitaip tariant, | 
bergas tuomi aiškiai 
ko, kad Pabaltijo tau ^Įapie tokią grotą. Bet 
kiečiai nori pasiglemž iVaie- vau matęs jokios groto 

įtik susigundžiau ir sutikai 
įose Sėdome į zAntonio 
ijėgos kuri buvo pakrikštyt 
am- kiu mielu ir artimu A 
ip ir dos vardu. Iriantis ži 
ritas į kalnų kateras, ant 
sada- šen ir ten iro pilių ;

11:113, šiai, tai vėl į tolsta 
Londonas. - PačiJ Walfi su baltais nam 

liejaus versmių centrl^ba į siaurą žemės ruc 
nams pavyko -atstumtu barP melsvų 
nūs ir išgelbėti bent|0j lankos, dr SP® 
apsuptų anglų. Kinail^jo riame daikte būtų te: 
Jenangijaung apylinkę tolimų tumas su graikų m; 
ėmė pirmąsias vietas A ka- mis, geriausiai išlik 
gai vargusiems, ištisą -1 bu- po tų, kurios Atėnų 
nas ir naktis be poilsi ^?ekių|vi.
tusiems anglams leisti s. ... —
sėti. Kinų daliniams 
vau j a amerikietis ger 
Stilwell.

LIETUVIS-POLICIJOS VIRŠININ
 H------------------------------------------ \

Boston. — Massachusetts 
valstybės policijos kapitonu 
ir viršininku paskirtas leite
nantas William V. Šimkus, 
iki šiol buvęs Northamptono 
policijos dalinio viršininku.

V. Šimkus šio paskyrimo 
užsipelnė grynai savo darbu 
ir sugebėjimu. Tos vietos sie
kė 75 policijos pareigūnai. 
Jiems buvo paskirti egzami
nai, kuriuos pirmuoju išlai
kė lietuvis Šimkus. Massa
chusetts policijoje jis tarnau
ja jau nuo 1923 m. balandžio 
24 d. Pradėjo pareigas eiliniu 
policininku. 1929 m. pasiekė 
leitenanto laipsnio. 1937 m. 
jis buvo paskirtas policijos 
inspektoriumi, o nuo 1939 m. 
buvo Massachusetts valst. 
vakarinės dalies policijos vir
šininku.

Egzaminai buvo žodžiu ir 
raštu. Egzaminatorių komi
siją sudarė Connecticut, Rho
de Island ir New Yorko vals
tybių policijų viršininkai. To
kių bešališkų ir plačių egza
minų Massachusetts valsty
bėje dar nėra buvę. Naująjį 
valstybės policijos viršininką 
kap. V. Šimkų priėmė guber
natorius Saltonstall ir pareiš
kė savo nuošdžiausius sveiki
nimus.

Burmoj Pavo
Nepraėjo j

i ERELIS
Nežiūrint kinų pa 

laimėjimo, Burmoje p 
labai įtempta ir pavo 
nes japonai prisigabei asKmitaS 
daugiau papildomų p 
Dabar Burmoje esanči ------
ponų penkios divizijos W)

tnš ė

1942 m. „Amerikiete M'

yra išrinkta katalik 
nia W. Berry, 13-os 
motina. Dvi dukterys vi I 
lės, vienas sūnus greit 
įšventintas kunigu, v 
bus daktaru, du tąr 
kariuomenėj, kiti jaune 
dar mokosi.

iri. Aš ne šaudytis su ta- 
tikslas būtų, tai būčiau ta

kume pamatei.
:Ws. Atiduok ginklą!
įtariu. Be ginklo per sieną 

jo nevartosiu.
Wį. Palauk, aš pats jį pa

‘Amis priėjo artyn. Su tu< 
< Viktoras apčiupinėjo jo kiše 
^revolverį.

-daisvis. Pasiaiškink, ko ei

ŠIRDYJE KULKA, JŪREIVIS GYY
SAN FRANCISCO. — Gy

dytojai laivyno ligoninėje pa
darė dvi nuostabias operaci
jas, kurios puikiai pavyko. 
Vienam jūrininkui išėmė kul
ką iš širdies raumenų, o ki
tam — gabalą šrapnelio iš 
širdies.

Jūrininkui Dean S. Darrow, 
25 metų, Perlų Uoste gruo
džio 7 d. pataikė japonų lėk
tuvo kulkosvaidis. Kulka jam 
įsmego pro krūtinę. Jis ne
teko sąmonės ir sugriuvo. 
Atgavęs sąmonę, jis nerado 
kūne žaizdos ir manė, kad 
kulka tik atsimušė į jo krū
tinę. Tik vėliau nusiskundė 
laivyno gydytojui, kad jis

pritrūksta kvapo, kai lip 
pėčiomis. X-ray parodė, 
jo širdies raumenyse I 
kulka . . .

Kulka išimta ir jurui 
sveiksta. Kitam jūrinį 
James B. Barker, 23 met 
gi sėkmingai išimtas ga 
lis šrapnelio, [ 
širdį.

tarsi iš nuostabos dėl t 
-^Tikrovėje jis skubotai sva 
Sma kalbėtis teks tik pašnab 
.^lietuvių sargybiniai, kurie t 
;<ip perdaug jau triukšmo pad

^1 iš tavęs to nesitikėjau.
Jprietelingą patarnavimą? T
Wk, kad daugiau lietu

Ulbėjo. Jis tik tylomis nusij 
^suteikė jam gerą patamavii 

patalkiu ^kariuomenę. Tik ne iš p

M Berieki.
’b juoktis? Taip, man nesisek 

kas juoksis paskutini
Kai kurie radikalų lai 
čiai pranešė, kad vieu
Brazilijos katalikų vien jo juokiasi. Ir anuodu- 
nesurasta daug ginki Jį? jo kvatojo. Prisiminęs
ciams. Brazilijos valdžia 
neša, kad tai yra melagi dar bekiksėdamas Viki

Skaityk ir Platink laik 
„Ameriką.”

jei prieteliai taip užviltų. 
P® prietelius. Bent man tai

r&tave taip būčiau apvylę:
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A. Vaičiulaitis
ti - gražiai pra- 
į Savaitę Ame- 
nenės daliniai, 
į Ramiojo Van- 
us. Kariai lai
davo šv. Mišių 

priimdavo šv.

ties buvo 
maldelė;

„Mano i 
aš neak|iragdų Grota 
kaJPtodfy|idęs prie kalnų ir 

pakriau- 
žvejų ir 
Vidurže- 

lų vandenų ošimo 
įasis. Miega jisai 
raeities užliūliuo- 
senas dienas pri- 
ida prieš tūkstan- 

PIE PABALCIOPli bgu™
------- f vyrai mūšiuose 

sų žiemos n iracinų gaujas ir 
kiečių karį igvi laivai, išskė- 
sąjunginin^ bures, nuskrieda- 
mūras Eu^ oriausias marias, 
kiečių karį izantijos impera- 
visų tautų f tais ir dar vėliau 
Todėl tautą- iiantis prekybbs 
moralinę p-y s, vienas iš anų 
vo jėgas vtb centrų, kur 
nei ir vokietį 
ti. Busimom.
patvarkymą 
mos įtakos, U 
dėjo prie mu; 

Iš šio pasį

i įspūdingai 
Ižiojo Penktu
os — Kryžiaus 

penktos sto

ieitung im Ost- 
s pasikalbėji- 
i Rosenbergu 
' politinės for- 
). Rosenbergas 
„iki karo pa- 
rie galutiniai 
dsiškai neįma- 
svilgiu turi į- 
lug momentų, 
i bus atsižvel- 

sričių istori- 
ruomenių tra- 
u bendra ir 
rsena tų šalių 
i šiandien yra 
nistruojamos, 
eita. Mūsų už- 
, visų uždavi- 
iandien tiktai 
nu darbu, at- 
ą padėtį ir su 
samas jėgas, 
pat Ostlando 
ikti kovojan- 
riuomenei vi- 
, reikalinga.
metu ir ru-

TALIJOS VAIZDAI

As JI toiA į jų 
ypatingai Amalfi 
rią Tu ma-Iiestelis, 
visais 
sekti; aš 
Tavo m 
Tau”.

virė 
klestėjo amatai, 

irtus krovėsi, rašė 
tymus, kurie šim- 
tvėrė, ir pasiekda- 
tolimiausias Orien- 
pardavinėdami sa- 

es.
n, kai eini per A- 
asižiūri į tylius na- 
;amsius koridorius, 

vidurdienio saulėj 
namelius, į 

nerūpestingai kryk- 
vaikus ir į žvejų

daug rekšmės
„tradicijoj 
šią atsižvelgi 
„Ostlando” & 
mas vokieq; inčius 
rį jie nuolat b 
kad istorijai?
šančios „į būdu nepamany- 
tija. Kitaip t 
bergas tuomii

dėžės. Net ir kapucinai 
šiandien išnyko iš to balto 
vienuolyno, kuris aukštai 
prie kalno ten prisiglaudęs 
ir iš kurio langų nūn kelei
viai žiūri į Salerno įlanką 
ir klausosi tylios Vidurže
mio vandenų pasakos apie 
tai, kaip garbė, turtai, pa
saulio triukšmas ir ginklo 
jėga praeina, kaip valdovai 
ir kunigaikščiai užmiega sa
vo grabuose, kaip viskas 
keičiasi ir nyksta. Tik lie
kasi stovėti kaip stovėję tie 
kalnai, liekasi liūliuoti kaip 
liūliavus jūra mėlynoji, lie
kasi šviesti kaip švietus sau
lė giedriame danguje, ir dar 
pasilieka tie amžini įstaty
mai, patvaresni už žmonių 
rašytuosius, ir kurie tvarko 
valstybių, miestų, žmonių ir 
žvaigždžių kelius.

Apžiūrėjus puikią, spalvo
mis ir menu žėrinčią Amalfi 
katedrą, nieko 
tik slinkinėti 
žiūrinėti, kaip 
žaizdrą kūrena,
tamsiame, senoviniam name 
virves veja ir kaip pakrantė
je tingiai sūpuojasi žvejų 
valtys.

Tada prie manęs priėjo 
Antonio Amendola, basas ir 
saulės nudegtas žvejas, ir 
paklausė, ar nenorėčiau pa
matyti Smaragdų grotos.

Niekados nebuvau girdėjęs 
apie tokią grotą. Bet nebu
vau matęs jokios grotos, tad 
susigundžiau ir sutikau.

Sėdome į Antonio valtį, 
kuri buvo pakrikštyta to
kiu mielu ir artimu Yjolan- 
dos vardu. Iriantis žiūrėjau 
į kalnų kateras, ant kurių 
šen ir ten iro pilių griuvė
siai, tai vėl į tolstantį A- 
malfi su baltais namais, ar
ba į siaurą žemės ruožą, vos 
regimą tarp melsvų ūkanų 
anapus įlankos, ir spėjau, ku
riame daikte būtų ten Pals- 
tumas su graikų maldyklo
mis, geriausiai išlikusiomis 
po tų, kurios Atėnuose sto
vi.

neliko, kaip 
gatvelėmis, 
ten kalvis
kaip ten

senomis dienomis 
galybės, valdžios, 

ko, kadPafc|ta’ i kuri^ akis bu“ 
kiečiai nori[t5ę tolimiausi že- 

' štai. Kaip iš Vene-
_ jės nūn pasiliko tik

- POLICIJOS VI JĮJ kanalai, kuriuose
ūta daugiau jėgos 
egu turtingiausia- 

ien krašte, taip ir 
priešų nuveiktas

&

assachusetts 
os kapitonu 
skirtas leite- 

V. Šimkus, 
)rthamptono 
viršininku.

paskyrimo 
savo darbu 
s vietos sie- 
pareigūnai. 

irti egzami
nuoju išlai- 
is. Massa- 
! jis tarnau- 
i. balandžio 
dgas eiliniu 
m. pasiekė 
io. 1937 m. 
s policijos 
uo 1939 m. 
itts valst. 
Alicijos vir-

Buml
]VJP±1COli ““veikučio 
1TO ne amžiuje, pasida- 

" *9 -i -i risusnūdęs miestelis, 
r mielas, bet vargiai 
me miege beatshne- 
nuotąsias gadynes, 

uostuose plazdėjo 
tūlio burės, kada jo 

skambėjo tolimų 
Oreivių daina, ka- 
mdėlių į laivus bu- 
amos brangių prekių

Londonas, - 
liejaus verst 
narus pavyko i 
nūs ir išgeftė 
apsuptų angk 
Jenangijaung s 
ėmė pirm® 
gai vargusis 
nas ir naktis k 
tusiems angis: %

<YTIS ir ERELIS

Amendola man išsipasako
jo savo istoriją, pasigyrė au
ginąs keturis vaikus ir jų 
vardus suminėjo, o kai jau 
visas šnekas baigėm, jisai 
pradėjo dainuoti: apie meilę, 
apie merginos grožybę. Ir 
iš tikrųjų buvo tokia daili, 
kad nė žingsnio liaudies po
etas negalėjęs nuo jos atsto
ti, net ir tada, kai jinai ėju
si į krautuvę apsipirkti. Dai
nininkas graudžiai maldau
ja, kad bent pintinę leistų 
jam dama panėšėti. Kita dai
na vėl buvo apie kaimietišką 
gražuolę ir vadinosi „Regi
na Campagnola” — taip man 
pats Amendola į knygą užra
šė. Čia vėl kalbama apie 
tas laimingas valandas, ka
da, saulutei tekant, pasirodo 
graži kaimo mergaitė...

Su dainomis ir saule atva
žiavome į Smaragdų Grotą.

Dailininkas šalia didelių 
paveikslų kartais, lyg pail
sėdamas, nutapo visai mažy
tį, kuris savo gražumu yra 
tikras šedevras. Taip ir 
gamta šalia didelių upių, 
dangų remiančių kalnų ir 
traškančių girių leidžia čiur
lenti žaviam upeliūkščiui, su- 
krauja akiai mielą kauburį 
ir suželdina už neišbrenda
mus miškus gražesnį šilelį. 
Smaragdų grota yra vienas 
iš šitų mažųjų kuriančiosios 
gamtos šedevrų. Ji neturi 
tokių begalinių salių po že
mėmis, kaip Postumijos gro
tos, jos garsas nėra toks 
platus, kaip Mėlynos grotos 
Kaprio saloje. Net ir atrasta 
ne per seniausiai ši 
ragdų grota.

Nusileiskim į ją.
Truputį žemiau už

paviršių, tartum po kokios 
mistiškos šventyklos ar ka
tedros skliautais, čia teliūs
kuojasi vanduo ir stūkso ko
lonų ir visokiausių figūrų iš
tisa giria.

Tokio vandens gamtoje 
niekur nematai. Jis atrodo 
sunkus, tartum ištirpytas si
dabras, ir savo blizgesiu, ty
liu požemių blizgesiu atrodo 
slaptingas, drauge toks sun
kus ir tirštas. Šis įspūdis

GUMOS TAUPYMAS BEIRAI!NGAS
Amerikos civilizacija rita

si ant ratų, ir daugumas tų 
ratų vartoja gumines padan
gas. Ir karas už laisvę tuo 
pačiu laiku yra karas ratų, 
karas guminių ratų. Guma 
reikalinga sunkvežimiams, 
tankams, lėktuvams.

Jungt. Valstybėms reika
linga dabar daugiau gumos 
negu bet kada nors. Mūsų ša
lis reikalauja šios gumos, bet 
negali jos gauti. Prieš karą 
daugiau kaip 90% visos gu
mos suvartotos Jung. Valsty
bėse paėjo iš Tolimų Rytų. 
Dauguma gumos atėjo iš Ma
lajų ir Olandų Rytų Indijos, 
kiekvienas žino, kas tenai at-

sitiko. Tos vietos yra mūsų 
priešų japonų pagrobtos!

Taigi, niekas negali pirkti 
naujų padangų paprastiems 
taikos laikų reikalams. Net 
guma, vartojama pataisymui 
senų padangų, yra atsarga 
dalinama, nes jau sustabdėm 
gamybą daugelio gumos pro 
dūktų, sumažinom gamybą 
daugelio , guminių daiktų.

Jungt. Valstybių valdžia 
žinojo, kad japonai bandys 
sekti tokį patį beprotišką už
kariavimo planą, kurį Vokie
tija ir Italija vykdė, tad di
delė atsarga gumos buvo su
taupyta dar prieš Perlų Uos
to įvykį. Bet šią atsargą ga-

Sma-

jūros

kyla tik nuo jo balzgano pa
viršiaus spalvos, kuri yra ne
lyginant žuvies sidabrinio 
pilvo žvilgėjimas ar ištirp
dytas brangus metalas, čia 
išpiltas ir protarpiais šalia to 
sunkiai balzgano atspalvio 
įgyjęs nei tai melsvų, nei 
tai žalsvų varsų. Nuo to žal
svo dažo grota bus ir gavus 
savo smaragdinį vardą.

Tada žmogus tari sau: 
štai ir vanduo gali būti nuo
stabiai gražus!

Tos kolonos ir figūros daž
nai primena kadaise matytus 
daiktus. Štai prie angos sto
vi du pilioriai. Įsižiūrėjęs 
ten matai rymant vyrą, ten 
vėl tragiškai užlūžusi mote
riškė, o kitur vėl lyg vysku
pas su mitra ant galvos mel
stųsi. Antai lašas po lašo per 
tūkstančius metų susikrovė 
koplyčia, kitur vėl angelai iš
skėstais sparnais, o už poros 
žingsnių matai rūsčius apaš
talus ar senų gadynių prana
šus. Egzaltuotos, nežemiškos 
aistros pagautos moterys 
stengiasi desperatišku šuoliu 
išsiplėsti į aukštybes savo 
nuogais, marmuriniais kū
nais. Taip gamta kantriai, 
nuo tų laikų, kada žmogus 
urvuose gyveno, pradėjo sa
vo kūrybinį triūsą ir tai vie
noj, tai kitoj vietoj pamėg
džiojo paties žmogaus kūną, 
jo rankų veikalus ir net išti-

sus šedevrus: antai prisi
glaudusi, tokia tauri ir neiš
pasakytos rimties apsemta 
glūdi Pisos katedra su savo 
romaniškomis kolonomis.

Didžiausias gamtos kant
raus darbo vaisių Smaragdų 
grotoje yra Napoleonas. 
Garsusis korsikietis, su ta 
pačia kepure, kurią visi pa
žįstam, taip pat veido bruo
žais ir tuo pačiu atlašiu stuo
meniu stovi ten ant briaunos 
ir savo garsius žygius sap
nuoja daug tūkstančių metų 
anksčiau, negu buvo gimęs 
Korsikos saloje.

Kerintis ir slaptingas van
dens raibuliavimas, kolonos, 
bokštai, vyskupai, moterys, 
visas tasai nedidelio, bet dai
laus, žavinčio kampelio jau
kumas pinasi su muzikos ty- 
liaus garsais.

Kai vadovas metaliniu dai
ktu užgauna stalaktitų krem
zles ir jų laibus varveklius, 
švelniai ir lėtai atsiliepia mu
zika, — ir tu tada klausaisi 
Smaragdų grotoje cimbolų 
ramaus skambėjimo. Jauti, 
kad sykiu su tavim klausosi 
ir žilų amžių kantri ausis: ji 
sergsti, kad Smaragdų gro
toj nesustotų prieš tūkstan
čius metų pradėtas statymo 
darbas — dulkė po dulkelės, 
lašelis po lašelio.

(Bus daugiau)

lime lyginti su kiek gumos 
buvo taikos laiku įvairių 
vežimų suvartojama kas 12 
mėnesių — 600,000 tonų.

Dabar mums reikalinga 
taupyti šią gumą, kad užtek
tų ko ilgiausiai ir kad ji turi 
būti naudojama tiems daik
tams, kurie būtinai reikalin
gi karui laimėti.' Mes gami
name, kiek galime, dirbtinos 
gumos „synthetic rubber”, 
kuri padaryta iš žibalo. Mes 
statome naujus fabrikus ga
minti šią naują medžiagą ir 
per metus laiko mes turėsime 
gana daug.

Mes irgi padedam Lotynų 
Amerikos šalims padidinti 
savo gamybą natūralios gu
mos. Dauguma natūralios gu 
mos paėjo iš gumos medžių 
Brazilijoje ir dabar mes nu- 
siuntėm mokslininkus ir eks
pertus į Lotynų Ameriką pa
dėti jiems pastatyti gumos 
industriją vakarų žemyne.

Bet mūsų didžiausi šalti
niai gumos šiuo laiku yra 
tai, kas vadinama „atnaujin
ta” guma. Ši guma yra iš se
nų padangų, guminių batų, se 
nų pirštinių ir tūkstančių ki
tų iš gumos padirbtų daiktų. 
Jie siunčiami atgal į atnauji
nimo fabrikus ir įmaišyti su 
paskirtu nuošimčiu naujos 
gumos. Ši atnaujinta medžia
ga gali būti naudojama vie
ton naujos gumos. Mes da
bar gaminame 300,000 tonų 
tos medžiagos per metus, jei 
gu tik mes pristatysim visą 
seną gumą į fabrikus. Mes vi
si galime prisidėti prie šio 
darbo, rinkdami visus senus 
guminius daiktus ir parduo
dami juos „junkdealer”.

Apie trečdalis gumos, rei
kalingos militariniams daik
tams, gali būti iš senos gu
mos. Kareivių lietaus paltui 
(raincoat) būtų reikalinga 
% svaro senos gumos.

WPB.

Kun. M. Delaney iš Natick, 
Mass., yra seniausias klebo
nas visose J. A. V. Jis jau 67 
metai kai kunigas ir darbuo
jasi parapijoje. Jis yra 92 
metų amžiaus.

SVETUR GIMUSIŲ 
SKAIČIUS

Gyventojų surašinėjimo 
daviniai rodo, kad New Yor- 
ko valstybėje gyvena 2,853,- 
530 asmenų, gimusių užsie
nyje. Pirma vieta tenka Ita
lijoje gimusiems, kurių čia 
yra 584,075; po to seka: Ru
sija — 436,028; Vokietija — 
316,844; Lenkija — 281,080; 
Airija — 205,323; Austrija
— 172,347; Anglija — 117,- 
370; Kanada —123,737; Ven 
grija — 75,254; Škotija — 
57,639; Norvegija — 37,169; 
Švedija — 48,317; Prancūzi
ja — 26,373; Čekoslovakija
— 41,798; Rumunija — 43,- 
950; Graikija — 34,800; Da
nija — 14,304; Jugoslavija
— 9,743; Lietuva — 22,455; 
Latvija — 6,058; Suomija— 
15,101; Portugalija — 4,468 
ir tt.

Lietuvoje gimusių skaičius 
turėtų būti žymiai didesnis. 
Matyti, daugelis surašinėji
mo metu užsirašė gimusiais 
Rusijoje, kai dar nebuvo ne
priklausomos Lietuvos.

New Jersey valstybėje 
svetur gimusių asmenų gy
vena 695,810, kurių 169,063 
Italai, 87,692 vokiečiai. Penn- 
sylvanijoje surašyta 973,- 
260 sveturi gimusių asmenų, 
kurių 197,281 italas, 80,111 
vokiečių.

Daugiausia svetur gimu
sių gyventojų turi šios vals
tybės: New York, su 2,853,- 
530; Pennsylvania — 973,- 
260; Illinois — 969,733; Ca
lifornia — 870,893; Massa
chusetts — 848,852. Visur 
sveturi gimusių pirmas vie
tas daugumos atžvilgiu užė
mė gimusieji Italijoje ir Vo
kietijoje.

Karaliaus Dukrai
16 Metų

LONDONAS. — Princesė 
Elzbieta, Anglijos sosto įpė
dinė, balandžio 21 d. sulaukė 
16 metų. Ta proga ji priėmė 
kariuomenės dalinio paradą.

Nuo šios dienos princesė 
Elzbieta pasirodys viešai į- 
vairiuose paraduose ir šiaip
jau viešame valstybės gyve
nime.

vauja amerife' 
Stilwell.

Nežiūrint t 
laimėjimo, It 
labai įtempta 
nes japonai f 
daugiau papi- 
Dabar Burmoj 
ponų penkios^

Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
kvailas, Viktorai. Aš ne šaudytis su ta- 

----- - iu. Jei toks mano tikslas būtų, tai būčiau ta-

> žodžiu ir 
orių komi- 
tieut, Rho- 
rorko vals- 1942 m. pirmiau negu mane^ pamatei, 
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’_ .Įūtum, nes tu bailys. Atiduok ginklą!
klą aš, žinoma, turiu. Be ginklo per sieną 
na. Bet prieš tave jo nevartosiu.
tiek atiduok revolverį. Palauk, aš pats jį pa-

yra išrinkta 
nia W. Beny, 
motina, Dvi M : 
lės, vienas sfc- as iškeltomis rankomis priėjo artyn. Su tuo 
įšventintas it iu juokų nėra. Viktoras apčiupinėjo jo kiše- 
bus daktaru, : 
kariuomenėj, t 
dar mokosi.

štrauke stambų revolverį.
)ar esi mano belaisvis. Pasiaiškink, ko čia

ULKA, JŪREIVIS

37.
Stambi ir Smulki Politika.

Trys svarbūs lenkų ponai turėjo rimtą pasikalbėji
mą.'Kad ir visi lenkų ponai yra svarbūs, bet čia minė
tieji iš pačių svarbiausių parinkti, nes jie valstybės 
vyrai, ar bent tokiais save skaito. Ponas Kaunitz-Ku- 
nitzky jau mums kiek pažįstamas. Tai tas pats, kurs 
teisė Andrių vokiečių nelaisvėj. Dabai’ jau nebevarto
jo dvilypinės pavardės. Pirmąją dalį numetė ir va
dinosi tik Kunicki. Antrasai ponas Rydzevski-Smigiel- 
ski manė laikyti abiejų pavardžių kamienus, o tik jų 
uodegas nukirsti. Trečias ponas Byk, dar visai jaunas, 
bet daug žadąs diplomatas, juo aukščiau kilo, juo dau
giau dėl savo pavardės krimtosi. Jis daug galvojo, ku
riuo būdu, mažiausia raidžių keičiant, būtų galima 
pakeisti pavardės esmę. Šiandien jis labai linksmai 
nusiteikęs, nes vakar vakare priėjo laimingą išvadą: 
pakeist tik vieną raidę, ir pavardė išeis visai kita, žo
džiu, iš Byk pasidaryti Bėk. Pridėjus dar c, išeis Beck. 
Genijai ypač tuo pasižymi, kad viską taip paprastai 
sugalvoja. Dvi raidės atidaro duris į tarptautinę poli
tiką!

Tačiau tie trys lenkų ponai ne vien savo pavardėmis 
šiandie susirūpinę. Jie ir svarbesniais dalykais kai ka
da gali užsiimti. Ant jų pečių načelninkas Pilsudskis 
jau pradeda užkrauti valstybės naštą. Pralaimėjęs bol
ševikams karą savais nuopelnais, o atsigriebęs sveti
maisiais, načelnikas visą savo dėmesį atkreipė į Lie
tuvą. Visas ponų pašnekesys apie tai ir sukosi. Kan
džiojo Želigovskį. Daugiausiai jį smerkė ponas Kuni- 
ckis.

— Želigovskis vis dėlto durnius. Taip leisti save lie
tuviams sumušti! Tai neišdildoma dėmė ant lenkų ar
mijos garbės. Dabar tie mužikėliai per amžių amžius 
girsis savo laimėjimais. Kaip gaila, kad manęs ten 
nebuvo!

— Iš tiesų gaila. Nes jai tamsta būtumei ten buvęs, 
tai neišdrįstum Želigovskio kritikuoti, — aitriai paste
bėjo Rydzevskis.

— Kaip tai neišdrįsčiau kritikuoti? — pašoko Ku- 
nickis.

Vokiškai užraityti jo ūseliai žiauriai krustelėjo.
— Nes tamsta būtum matęs, kaip litvinai kaunasi, 

— atsakė Rydzevskis. — Tai kažkokie pekliški demo
nai. Ne, Želigovskis ne durnius, bent karišku atžvil
giu. Jis nekaltas, kad mūsiškiai prieš nekultūringus 
mušeikas negalėjo atsilaikyti.

— Bet — kiek aš girdėjau, mūsiškių ten buvo pen
ki prieš vieną.

— Ne apie litvinus dabar kalbama. Aš ne tik nuo 
litvinų tai girdėjau. Eugenija man viską papasakojo.

Bezickas jautė, kad žemė slysta iš po jo kojų. Jau 
gražbylystės šiuo kartu jo neišvaduos. Jis skubotai 
rezgė išsigelbėjimo planą.

— Viktoriuk!...
— Tamsta manęs neviktoriuok. Nuo šio laiko esi 

man visiškai svetimas. Su bailiais ir niekšais nieko 
bendra neturiu.

— Ponas Tautgėla, skaitykis su žodžiais!
Tai nejučiomis išsprūdo iš Bezicko burnos. Šiuo mo

mentu jam pačiam buvo naudingiau su žodžiais skai
tytis. Susigriebė, bet jau po laiko. Viktoras buvo 
nebesuvaldomas.

— Skaitykis su žodžiais! Ha-ha-ha! Gerai, aš 
džių daug neeikvosiu, tik kiek bus reikalinga tavo 
nybčms atpasakoti. Tik prisiminsiu apie išdavikišką 
Andriaus Stuobrio puolimą ir „garbingą” su juo dvi
kovą, kurioje iš baimės apalpai. Ir už tokius žygdar
bius nori Eugeniją gauti! Špygą tau po nosia pakišiu, 
ne mano seserį. Ji dabar yra saugi Andriaus 
globoj. Netiki? Tai rytoj pats pamatysi, kai 
belaisvį, nusivešiu į lietuvių stovyklą.

To jau užteko. Bezickas staiga pagriebė 
sižiūrėjusio Viktoro rankų šautuvą ir pasileido bėgti. 
Jis buvo sumanęs peršokti nepertoliausiai esančią de
markacijos liniją ir ten šauti, kad lenkų sargybiniai 
atbėgtų į pagalbą. Tokio Bezicko pasiryžimo Viktoras 
nesitikėjo. Iš karto stovėjo lyg sustulbęs, bet akimir
koj susigriebė ir pasileido vytis. Norėjo šaut iš revol
verio, bet tuoj pamatė, kad ir be to Bezicką pasigaus. 
Viktoras kur kas už jį žemesnis, bet labai vikrus ir 
greitas. Keliais šuoliais Bezicką pasivijęs, jis kaip katė 
šoko jam ant sprando ir parbloškė ant žemės. Bezic
kas mėgino jo nusikratyti, bet tuoj pajuto, kad pakliu
vo į geležines rankas. Vos suspėjo šūktelti: ratujeie! 
ir apalpo.

Iš lenkų pusės pasigirdo šaudymų ir keliolika vyrų 
atbėgo į kautynių vietą. Tamsoj nebuvo galima at
skirti priešą nuo saviškio, tai vienas lenkas ant lai
mikio smogė šautuvo buože vienam susikibusių į gal
vą. Viktoras buvo ant viršaus, tai jam smūgis ir teko. 
Kymiai sudejavęs, paleido Bezicko gerklę ir greta jo 
ant žemės susmuko. Bet ir Bezickas gulėjo kaip ne
gyvas.

Lenkai skubotai triūsinėjo apie abu apalpusiu vyru, 
norėdami juos į savo pusę nusigabenti. Bet štai ir iš 
lietuvių pusės pasigirdo šaudymas. Visas mūsiškių bū
rys bėgo artyn. Lenkai nesiryžo kautynių laimikio iš
bandyti. Kiek pašaudę, pasitraukė į savo pusę, palikę 
Viktorą su Bezicku lietuvių rankose.

Ir šiuo kartu baltasis erelis Bezicko neišgelbėjo. Jis 
vėl pakliuvo į lietuvių nelaisvę.

— O gal aš klystu. Bet tas tavo grubijoniškas pa
sielgimas — ar gi su prieteliais taip pasielgiama?

— Ko gi nori? Išorinis formalumas reikia gi išlai
kyti. Juk pats sakei, kad čia daugiau lietuvių, — vos 
tramdydamas juoką, Viktoras atsakė.

— Hm... Tai ir gi tiesa. Bet vis dėlto man atrodo, 
kad tu jau ne be tas. Ar gi litvinai būtų tave savo pu
sėn patraukę?

— Taip viską ir nori sužinoti. Ne tu mane kaman
tinės], bet aš tave. Ko čia atėjai?

— Be reikalo nebūčiau ėjęs. Čia ne balius, kad ei
čiau dėl smagumo. Tiek pavojų iš visų pusių. Kas skau
džiausia — pirmas pavojus nuo tavęs gresia. Pridirbai 
tiek triukšmo, kad jie čia bet momentu gali ateiti. Bet 
nėra laiko tuštiems žodžiams. Kur Eugenija?

— Klausi tokiu tonu, tarsi ji tau priklauso.
— Atsiprašau. Bet, meldžiamasis, dėl tono neįsi

žeisk. Eiva tiesiog prie dalyko. Ar priruošei viską, kaip 
buvo ‘suplanuota ?

Atkaklus Bezicko tonas smarkiai erzino Viktorą, bet 
jis savo ruožtu pasiryžo Bezicką paerzinti.

— Eugenija jau čia.
— O! —
Bezickas to nesitikėjo. Net drebulys jį sukratė.
— Viktoriuk, tu angelas! Bet ar tik iš manęs nesi- 

tyčioji?
— Dar ne. Bet kam tu apie ją klausi?
„Dar ne? Vadinasi, pasityčiojimų bus. Čia kas nors 

negera”.
— Kaip tai, kam apie ją klausiu? Ar gi nebuvo su

tarta, kad pervesim ją į Lenkiją? — neramiai suniur
nėjo Bezickas.

Viktoras kiek luktelėjo su atsakymu. Pauža buvo 
trumputė, bet Bezickui atrodė, kad ji niekad nepasi
baigs. Pats ją nutraukė.

— Na, kodėl neatsakai? Kas tau yra? Kas įvyko?
Bezicko balse skambėjo desperacijos atbalsys.
Dabar jau Viktoras prabilo, žodžius tarė pusbalsiu, 

bet su kažkokiu ypatingai pabrėžtu šnikštimu. „Tar
si gyvatė šnypščia” — nejučiomis pamąstė Bezickas.

— Daug kas įvyko, panie Bezicki. Ar, geriau pasa
kius, juos pats įvykdei, tik nuo manęs slėpei. Kas už
puolė mano tėvą?

— Tavo tėvą? Apie ką čia tu šneki? Tai gal lietu
viai jį užpuolė, bet ne man tai žinoti.

— Lietuviai jį apgynė. O kas norėjo prievarta išsi
vežti mano seserį?

Viktoras vos tegalėjo išlaikyti ramų toną.
— Prievarta išvežti tavo seserį?! Ne, Viktoriuk, tu 

sapnuoji. Litvinai, matyt, tuščioms laiko neleido. Jie 
tau visokių niekų priplepėjo.
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0. - 
linėje pa- 
i operaci- 

pavyko.
sėmė kul
nų, o ki- 
pnelio iš

Darrow, 
te gruo- 
>onų lėk- 
nlka jam 

Jis ne- 
ugriuvo. 

s nerado 
įnė, kad 
jo krū- 

dskundė 
kad jis

. kulka...

Kulka išimta- 
sveiksta. Kittf
James B Bark# l?s įstoti į lietuvių kariuomenę. Tik ne iš prie- 
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tu juokiesi?
siseka tau, panie Bezicki.
tai reikia iš to juoktis? Taip, man nesiseka— 
Bet dar pažiūrėsim, kas juoksis paskutinis.

Kai kurie radib ečias Tautgėla iš jo juokiasi. Ir anuodu — tė- 
k ukterim kadaise iš jo kvatojo. Prisiminęs tai, 

dantimis sugriežė.
u pikta? — vis dar bekiksčdamas Viktoras

čiai pranešė, -■ 
Brazilijos kata# 
ne surasta dani 
ciams. Brazilija
neša, kad tai yra iriausias mano prietelius. Bent man taip at-

tau būtų pikta, jei prieteliai taip užviltų. O tu

Skaityk ir gi? Bet kuo aš tave taip bučiau apvylęs? (Bus daugiau)
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GRAŽIAI PRAĖJĘS SUSIRINKIMAS
Šv. Jurgio par. salėje, ba

landžio 19 d. įvyko „Ameri
kos” naudai piknikui rengti 
atstovų iš visų trijų parapi
jų draugijų susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo ir 
svečiai iš Brooklyno: „Ame
rikos” redaktorius J. Lauč- 
ka, administratorius D. A- 
verka, p. J. Averkienė, Mo
terų skyriaus redaktorė E. 
Bartkevičiūtė ir muz. Pr. 
Dulkė.

Mažeika; baro prižiūrėtoju 
— V. Stankaitis.

Bilietus pardavinėti prie 
vartų — J. Biržietis ir K. 
Seilius.

Susisiekimo komisija pa
sirūpins kiekviena parapija. 
Šv. Kazimiero parapijoje bus 
p. Krivinskas ir S. Mažeika.

Nutarta įžangos bilietus tu 
rėti po 25c. Bus suruoštas iš- 
laimėjimas, kuriam pasiryž
ta išplatinti 1,000 knygučių.

Iš Šv. Jurgio Parapijos Korespondentų Praneši js ŽINIO

Susirinkimą atidarė pirm, 
kun. St. Raila. Raštininkavo 
O. Unguraitė.

Pirmininkas plačiai paaiš
kino susirinkimo tikslą ir vei 
kimo planus. Pakvietė „A- 
merikos” redaktorių pakal
bėti. Jis gražiai pasveikino 
susirinkimo atstovus ir pra
šė jų nuoširdaus pasidarba
vimo, kad rengiamas pikni
kas būtų pasekmingas ir duo
tų gausią paramą „Ameri
kai”.

Išrinkta komisija įvai
riems darbams. Pikniko šei
mininkas bus Pr. Pūkas. Pa- 
gelbininkas — K. Dryža.

Propagandos komisijoje — 
Pr. Pūkas, T. Balčiūnaitė ir 
O. Unguraitė.

Pikniko vyriausia šeimi
ninkė — p. O. Jurgaitienė, 
pagelbininkės — A. Kundro- 
tienė, Ambrazienė, J. Pele- 
džienė, E. Sabienė ir N. Dai- 
nulevičienė.

Bilietus pardavinėti prie 
baro — K. Baltrukonis ir S.

Pirma dovana bus $10.00, 
antra — $5.00, penkios „A- 
merikos” prenumeratos ir 
penkios po $1.00.

Tvarkyti knygutes sutiko 
kun. S. Raila, kun. Dr. V. 
Martusevičius, Pranas Pū
kas ir A. Mažeikienė.

Piknikas įvyks gegužės 31 
d. Mikolaičio sode. Programa 
tai dienai baigiama sudaryti 
Apgailestaujame, kad muz. 
Dulkė dėl Brooklyne įvyk
siančių primicijų negalės da
lyvauti su choru..

Kitas susirinkimas įvyks 
gegužės 17 d. 8:30 vai. vak. 
Šv. Andriejaus par. salėje.

Susirinkime dalyvavo: K. 
Vidikauskas, M. Šipailienė, 
T. Balčiūnaitė, Z. Rameizie- 
nė, A. Kundrotienė, A. Mažei
kienė, V. Stankaitis, K. Dry
ža, P. Pūkas, K. Baltrukonis, 
S. Mažeika, N. Daniulevičie- 
nė, E. Sabienė, S. Ambrazie
nė, O. Jurgaitienė, J. Pele- 
džienė, O. Unguraitė, varg. 
J. Mickūnas, varg. A. Dzi- 
kas, M. Poskevičienė.

Pranas Pūkas
Philadelphijos lietuvių vei 

kėjų veteranas, daug dirbęs 
Lietuvai, ėjęs atsakingas pa
reigas Lietuvos misijoje Wa
shingtone. Balandžio 19 d. 
susirinkime jis išrinktas „A- 
merikos” Pikniko, įvyksian
čio gegužės 31 d., vyriausiu 
šeimininku. Pr. Pūkas turi 
puošnią brangenybių krau
tuvę, 609 No. 12th St. Jo te
lefonas POPlar 2065. Šiuo 
adresu prašoma kreiptis vi
sais pikniko reikalais.

Susirinkime maloniai da
lyvavo vietos kunigai: šv. 
Jurgio par. klebonas kun. Dr. 
V. Martusevičius ir šv. Ka
zimiero par. vikarai kun. S. 
Raila ir kun. V. Vėžis.

Susirinkimo užbaigoje „A- 
merikos” administratorius 
D. Averka padėkojo visiems 
susirinkimo dalyviams už 
taip nuoširdų darbą „Ameri
kai” paremti ir palinkėjo 
gražiausio pasisekimo.

Sekr.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

■ LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA •
• Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m. •
! Direktorius !
■ ANTANAS DŽEKAS •
■ 3619 East Thompson Street ■
Į Philadelphia, Pa. Į
Į Telefonuokite: Regent 2937

$ Tel. REGent 8881 |
Ų |

i Juozas Balinskas |
įj v$ LAIDOTUVIŲ $
g DIREKTORIUS 1
K įį

3336 E. Topmson St., *
§ Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

RŪPINASI LAISVALAIKIAIS
Philadelphijoj, kaip ir ki

tuose miestuose, vaikai ir jau 
nimas perdaug laiko pralei
džia tuščiai ir nenaudingai. 
Štai čia daug jų gali matyti 
ant šaligatvių po kelias valan 
das žaidžiančius kauliukais, 
kortomis ar kitokius azarti
nius žaidimus. Kai šiltas oras 
yra, tai būriai jaunuolių lig 
po 12-tos nakties blaškosi 
po gatves, sodus, išdykauja, 
užkabinėja praeivius, piktina 
jaunus ir visai mažučius vai
kučius. Nežinia, ar jie netu
ri tėvų, ar tėvai taip mažai 
rūpinasi savo vaikais, kad to 
kiems jauniems leidžia po 
10-tos nakties dar neiti poil
sio, kurs taip reikalingas ir 
naudingas augančiam jauni
mui. Neseniai vienas berniu
kas parėjo namo tik 4 valan
dą ryto, kortavęs, negalėjęs 
atsitraukti.

Todėl šiandien rimtai jau 
skundžiamasi jaunimo dide-

dirbti į fabrikus. Gatvės ir 
šokių salės pasidarė žaidimo 
vietos tiems vaikams, kurių 
tėvai ir motinos negali pada
ryti savo namų patraukian
čiais. Berniukai apleidžia na
mus, išeina į stovyklą, o mer 
gaitės vaikšto su berniukais 
po miestą. Iš miestelių ir ū- 
kių mergaitės ieško darbo 
miestuose ir turi gyventi pra 
stose vietose.

Daugumas mergaičių nėra 
išauklėtos, kad galėtų pačios 
vienos tinkamai pasielgti ir 
nesukluptų. Nei jų išsimok
slinimas, nei charakteris nė
ra ganėtinai stiprus atsis
pirti pagundoms. Todėl tas 
nuolatinis išėjimas ir drau- 
gavimasis nieko gero neža
da jaunimui. Per mažai buvi
mas jaunimo su savo tėvais, 
ypač motinomis, veda prie 
mergaičių ir berniukų išdy
kimo ir nusikaltimų. Pirmo
ji priemonė būtų daugiau vai

Šv. Jurgio Atlaidai
Iškilmingai švenčiami lie

tuvių šv. Jurgio parapijoj. 
Juk tas šventasis lietuviams 
labai žinomas ir brangina
mas. Kiekvienas lietuvis ū- 
kininkas gerbia tą šventąjį 
kaip gyvulių patroną. Dažnai 
ir mišių aukos užprašo per jo 
užtarimą už gyvulėlius. Šv. 
Jurgis yra ir kareivių patro
nas. Jis labiausiai išgarsėjęs 
vienu savo žygiu — smako 
užmušimu. Jurgis buvo nu
kankintas apie 300 metus, 
Palestinoje, imperatoriui Di- 
joklecianui viešpataujant.

Jurgis kaip Romos karei
vis buvo žymus karininkas. 
Kai imperatorius paskelbė 
pirmą savo ediktą prieš kri
kščionis, Jurgis kritikavo ir 
už tat buvo įmestas į kalėji
mą. Čia jį mušė lazdomis, 
kankino geležimis. Toliau 
buvo nuodytas, suktas ant 
ratų, bandytas išvirti ištir
pytame švine. Kartą romie
čiai jau manė, kad Jurgis au
kos pagonų dievams, visi rin
kosi į bažnyčią, bet Jurgis pa 
simeldė ir visi jų dievai subi
rėjo. Pagaliau jis buvo nu
kirsdintas. Tai didelis kanki
nys.

Su šventaisiais Sebastijo
nu ir Mauricijumi Jurgis yra 
kareivių globėjas ir armijų 
patronas. Švento Jurgio pa- 
gelbos šaukiasi sergą deder
vine ir rožės liga. Šventas 
Jurgis yra Anglijos globė
jas ir skautų patronas.

Legenda su smaku yra at
siradusi vėliau. Tame pasa
kojime Jurgis vadinamas 
krikščionių vyčiu, kuris vie
ną dieną atjojęs į Sylene 
miestą. Balose netoli miesto 
gyvenęs smakas, kurio kvė
pavimas buvęs taip smarkus, 
kad žmonės turėję bėgti nuo 
jo. Kad patenkintų žvėrį ir 
laikytų toliau nuo miesto, 
žmonės turėję jį maitinti kas 
dieną dviem avim. Pritrukus 
avių, duota kiti gyvuliai, bet 
vėliau reikalauta žmonių au
kų. Pagaliau karaliaus duktė 
turėjusi būti paaukota, bet ją 
išgelbėjęs Jurgis, perverda
mas smaką jietimi.

Tolimesnė istorija parodo, 
kad Jurgis atvertęs žmones į 
tikėjimą. Perdūręs žvėrį su 
jietimi nenužudęs, bet tik su
silpninęs. Bet žvėris vis dar 
galėjęs ateiti į miestą. Gy
ventojai buvo pasiruošę bėg
ti, bet Jurgis pažadėjęs už
mušti žvėrį, jei tik jie įtikė
sią į Jėzų Kristų. Susitarta 
ir smakas buvo nužudytas, 
kurs buvo taip didelis, kad 
keturi dideli vežimai turėjo 
išvežti jo griaučius. Bet ir 
žmonės išpildė savo pasižadė 
jimą ir apsikrikštijo 15,000 
vyrų ir daug moterų ir vaikų.

Programai vadovavo kun. J. 
Bagdonas.

Koncertan atsilankė per 
600 žmonių. Tai buvo didelis 
pasisekimas. Buvo atvykusių 
ir iš toliau. Visą publiką ma
loniai nustebino brooklynie- 
tis muz. Pranas Dulkė, kurs 
pakviestas puikiai padainavo 
dvi linksmas dainas. Jis pa
lydėtas didžiausia plojimų 
audra.

Dalyvių tarpe buvo kun. 
Dr. V. Martusevičius, kun. S. 
Raila, kun. V. Vėžis. Benas 
padarė giliausio įspūdžio. Ti
krai tai Philadelphijos lietu
vių pažiba, kurios gali pavy
dėti visos lietuvių kolonijos.

RAUDONAJAM KRYŽIUI

Am. Liet, moterų veikėjų 
taryba, p. Onai Čeledinienei 
vadovaujant, bal. 15 d. N. S. 
liet, respublikonų klube turė- 
laimėjimų — žaidimų vaka
rą, kuris skirtas Raudona- 
jo Kryžiaus naudai.

Klubo valdyba kambarius 
davė dykai. Žmonių, nors tai 
buvo trečiadieny, kada jau 
tuštoki visų kišeniai, susirin 
ko pusėtinai. Daug viengen
čių, net ir kitataučių dova
noms davė gražių daiktelių. 
Pointbreezo gražuolės lietu
vaitės surinko per 22 dol. Vie

Lietuvos žydai tam tiks- 
atsiuntė penkinę.

K. V.

tos
lui

SUMAŽINTAS PASNINKAS

Visiems darbininkams, ku
rie dirba National Defense ir 
turi dirbti po vidurnakčio; 
jie gali eiti prie Komunijos, 
jei tik nevalgė 4 valandų lai
ke ir susilaikė nuo gėrimo 
bent 1 valandą prieš Komuni
ją. Gėrimas prieš Komuniją 
1 vai. gali būti tik nealkoli- 
nis. Tą palengvinimą sutei
kė Popiežius, ir Philadelphi
jos arkivyskupijai paskelbė 
Jo Eminencija Kardinolas 
Philadelphijos Arkivyskupas 
š. m. balandžio mėn. 16 d.

SODALIETŪS GRAŽIAI
VEIKIA

PAVYKĘS KONCERTAS

Elizabeth, N. J

bus keturiasdešimt 
atlaidai.
iškilminga 
ir procesija, 
ir antradienį

Atlaidai 
suma 

Pir- 
šv.

Šv. Petro ir Povilo parapi
joje š. m. balandžio m. 26- 
28 d.d. 
valandų 
prasidės 
su asista 
madienį
Mišios bus 6, 7, 8, 8:30, 9 
vai. Iškilmingi mišparai kas 
vakaras 7:30 vai.

Bažnytinės draugijos ir 
sodalicijos jau susiorganiza
vo, kad galėtų nuolatos gar
binti Švč. Sakramentą.

Vakaro pamaldose pamok
slus sakys paprašyti svečiai: 
sekmadienį — kun. Juozas 
Stašaitis, S. C., pirmadienį 
— kun. klebonas P. Juras 
iš Lawrence, antradienį — 
kun. klebonas Jonas Vaite
kūnas, iš Providence.

Yra pakviesta daug kuni
gų svečių, dėlto visi parapi
jiečiai turės gerą progą at
likti išpažintį ir dažniau pri
imti Švenčiausiąjį.

Balandžio m. 22 d. iškil
mingai palaidota su trejo
mis Mišiomis a. a. Veronika 
Jasaitienė.

Šv. Jurgio draug 
savo metines šv. Mi
landžio 26 d. 9 va 
metu visi nariai eis ] 
droš Komunijos.

Balandžio 25 d. E 
kolonijos ! 
balių Bendrovės sa] 
rikos Raudonajam 
raginami visi 
dalyvauti.

lietuviai

Paterson, ?

m!

Angelu Karali
Parapija

liu nusikaltimu. Štai sakoma, 
kad per paskutinius keturis 
mėnesius mergaičių ir mote
rų nusikaltimai padidėjo 
52%. Jaunos mergaitės vis 
dažniai ir dažniau teisiamos 
už girtavimą, vagiliavimą ir 
kitus nepadorius nusikalti
mus.

Čia gali kilti klausimas, 
kodėl taip yra? Viena iš di
džiausių priežasčių yra šei- 

jmos, namų saugumo sumažė- 
Įjimas. Motinos dažnai eina

kus laikyti savo akyse. Pa
tys tėvai galėtų daugiau lai
ko praleisti su savo vaikais, 
kad jų akyse jie linksmintų
si ir praleistų laiką, neleis
ti jaunoms mergaitėms ar 
berniukams pareiti vėliau 
kaip 10 valandą, išskyrus 
rimtas priežastis..

„I AM AN AMERICAN” 
DIENA

$ Tel. REgent 8434.
I RICHMOND GROCERY CO. į
| WHOLESALE GROCERS |

Savininkai Lietuviai Staponavičiai §
I PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!
| 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. J

Prezidento paskelbta geg. 
17 d., sekmadienis. Tai diena, 
kuri turės priminti pilie
čiams jų pareigas ir atsako
mybę savo tautai karo metu.

Iš Londono praneša, kad 
naciai uždarė „Katholieke II- 
lustratie”, katalikų plačiai 
skaitomą žurnalą Olandijoje.

Šv. Jurgio par. benas bal. 
19 d. Liet. Muzik. salėje tu
rėjo savo metinį koncertą. 
Programoje daugiausia pasi
reiškė puikiai paruoštas be
nas, kurs išpildė daug gražių 
lietuviškų kūrinių. Buvo dai
nininkų, solisčių, monologų 
ir dialogų. Labai gražiai pa
sirodė jaunutė šokėja Loret
ta Kavaliauskaitė, grab. Ka
valiauskų dukrelė. Jai akom- 
ponavo jos sesuo Irena. So
lisčių — dainininkių tarpe 
buvo Julia Kowrak, S. Petrai 
tis, Ed. Antanaitis, M. Anta
naitytė, Viktorija Antanai
tytė, Rita Kowrak, S. Skavi- 
čiūtė, Irena Kavaliauskaitė, 
EI. Petronytė. Akomponiato- 
riai buvo St. Petraitis, I. Ka
valiauskaitė ir Fr. Ausevi- 
čiūtė. Dialogą suvaidino Ant. 
Andriulionis ir P. Bingelis.

Kiekvieną trečią mėnesio 
sekmadienį eina bendros Ko
munijos, o tą antradienį ren
kasi į bažnyčią, meldžiasi ir 
po to daro susirinkimą. Jų 
sumani ir energinga pirmi
ninkė labai gražiai moka pa
traukti savo nares prie gra
žių darbų. Prieš kiekvieną 
susirinkimą iškabinamas gra 
žus skelbimėlis su įvairio
mis žinelėmis iš sodalių gy
venimo, kad visos geriau pri
sirengtų savo šventei ir susi
rinkimui. Štai šiame mėnesy
je skelbiama vajus išpirkti 
vieną pagoniuką ir išrinkti 
jam vardą, mat mergaitės ir 
gailestingumo darbais pasi
rūpina. Čia paskelbtas šūkis 
„Darbai geriau kalba kaip 
žodžiai”, atidaryta Klausi
mų dėžute, iš kurios Direkto
rius ims ir aiškins taip įdo
mius ir naudingus klausi
mus. Šiemet turės iškilmes 
trečią gegužės sekmadienį, 
procesiją ir kitas įvaireny
bes. Neseniai misijonierius 
paskelbė šūkį, kad daugiau 
parapijos mergaičių ir mote
rų priklausytų prie sodalių, 
Sodalės kviečia visas jaunas 
moteris dėtis prie sodalių ir 
ateiti į jų susirinkimus, kad 
bendrai galėtų geriau veik
ti.

Vilos koplyčioje kun. Dr. 
V. Martusevičius suteikė 
krikšto Sakramentą Doro
thy Bates, kuri, nors ne
būdama katalikė, mokėsi 
šioje gimnazijoj, ją pami
lo ir kartu suprato katalikų 
tikėjimo vertę. Nemažiau už 
pačią Dorothy ir mes pa
čios džiaugėmės, kad Die
vas savo gerumu suteikė jai 
malonę pažinti tikrą tikėji
mą, tikrąjį džiaugsmo šal
tinį.

Sekančią dieną ~ Dorothy, 
apsupta tėvelių ir artimųjų, 
priėmė Pirmąją Šv. Komu
niją. Sunku buvo sulaikyti 
ašaras akyse, kad ji, baltais 
lyg nekaltybė drabužėliais 
pasipuošusi, lydima dviejų 
mažų mergyčių, artinosi prie 
Dievo Stalo. Kun. J. Kidykas 
pasakė gražų pamokslą, pri
taikytą tai dienai. Iškilmin
gos šv. Mišios ir įspūdingos 
apeigos ne vienai priminė 
mūsų pačių Pirmosios Šv. 
Komunijos dieną.

Tikrai sunku žodžiais iš
reikšti šį džiaugsmą ir lai
mę, kurią jautė Vilos Seselės 
ir mokinės, nes Dievas iš
klausė jų maldų, prašančių 
šios sielos atvertimo.

Vakare Dorothy buvo ma
loniai nustebinta mergaičių 
surengtu pasilinksminimu ir 
vaišėmis, kuriuose, be jos tė
velių, dalyvavo kun. Dr. V. 
Martusevičius ir kun. J. Ki
dykas.

Daratukei linkime Dievu
lio palaimos ir ištvermės, 
žengiant naujuoju gyvenimo 
keliu.

Koncertas ir B
Sekmadienį, gegu 

įvyks metinis kon 
balius, kurį rengia ( 
mažasis parapijos 
Choristai rūpestinga 
si vietinio vargonin 
sto vadovybėje. K 
įvyks gražioje dide] 
je — Washington H 
win St., Paterson, N 
džia 7:00 vai. vakari 
certo bus šokiai Įži 
Pelnas parapijai.

Kortavimo Vak
Sekmadienį, balai 

d., pasekmingai įvy 
liečiu kortų vakaras 
buvo pilna parap. 
buvo patenkinti ir 
mi namo nešini 
daiktais.

Danute Staknytė

Newtown, Pa

Balandžio 10 d. Juozapo 
Marijos Vila džiaugėsi vienos 
sielos priėmimu Gerojo Ga
nytojo Avidėn. Išpuoštoje

iki 6
sh M11,10

-iienka-

utinėse.
jfjai su
ktinė.
^apy- 
ii savo 
lįsčiau

Amžinojo Rožanči: 
jos narės priims ben 
muiliją per 9 vai. m 
sekmadienį, balandži 
Turėjęs būti susirink 
įvyks, nes tą dieną - 
ta „Amerikos” Pi 
Koncertas, į kurį na 
puošusios atsilankyt 
rinkimas įvyks gej 
į Plačiau bus pram 

liau.

jl> 
-;ramos 
įoadre-

Šv. Jurgio draugi, 
iš didžiausių Brook 
šalpinių draugijų, 
Šv. Mišias, kurios bi 
madienį 11 vai. ryte 
ja atmaršuos iš Ur

ijtsH 
aym 5. 
ji 5. Gi- 
įsirad- 
5 visada 
įiens 

■j raidas 
ašadre- 
niiaama

1 ūgio

Šv. Vardo draugi 
sarinis balius bus 
15 dieną, penktadie 
pijos salėje. Įžanga

Amžinoji novena 
Panelės Marijos St 
Medalikėlio būna 
pirmadienio vakarą 
lietuviškai ir 8:15 ’ 
kalba.

Balandžio 12 d.
Julius Marčinskas s' 
Martačiūniūtė. Balai 
pakrikštytas Jonas ' 
Dornbush, sūnus Joi 
onijos Kuniūtės.

5 Yorke 
ujonas

□parii-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i speSe-
Bridgeport, ( ŠM-

Praeitą savaitę pž 
kleboną kun. J. V. į 
k ą~ lankėsi Kunigų į 
pirmininkas kun. P. 
Lawrence, Mass. Jii 
vo suteikti savo ge 
rapijiečiui p. Pinui 
Šiuo laiku daug iš I 
lietuvių gyvena Bridi

„Eternal Gift” dar bus ro
doma sekmadieniais kiniečių 
bažnyčios salėje. Tą filmą 
aplankė ir šv. Kazimiero pa
rapijos mokyklos mokiniai ir 
mokytojos.

Gerojo Ganytojo Namai 
Švenčia Auksinį 

Jubiliejų
Germantown, Pa. Iškilmė

se dalyvaus Jo Eminencija 
Kardinolas, vienuolynų ats
tovai ir daugybė pasaulinių 
svečių. Gerojo Ganytojo gai
lestingumo įstaiga žinoma 
visoje šalyje. Tūkstančiai 
mergaičių ir moterų patyrė 
draugijos — vienuolijos ge- 
raširdingumą. Seserys Our 
Lady of Charity gelbėjo mer 
gaites ir moteris per 50 me
tų su didžiu pasišventimu.

Mūsų parapijos i 
draugijos vyrai nu 
„Amerikos” Pavas 
certą šį sekmadien 
vyks Transfigurati 
Marcy Ave. ir 
Prasidės 4:30 vai.

Bonai perka bonc 
P lėliai perka kulkas 
i- nūs ir ženklelius 

algos dieną!

Šį sekmadienį vyk 
„Amerikos” laikrašti 
sarinį koncertą, į BiĮ 
N- V. Vykime ko dau|ijjĮ0|reĮĮjjageroover]iO|o Įj. 
Atsilankymu paremf k gero darbe 
vo katalikišką spaud ^knrjuos surasti?
sime koncertą ir sus<>

3 0110 ®meno dirbtuvėje, 
ifetuvis lietuviui gamina vis 
’irusia. Būsit patenkinti.

biriais ateityje. Bet mūsų d 
j R ir tikrai pigią drabužii 

patarsit eiti.

su savo pažįstamais 
gaiš ar giminėms!

Motinų Dienai geg 
d., parapijos chorai ■ t 
tina bilietus. Bus sm 
mediją „Žydas ir I metus. Uga praktika, dauj 
Visi įsigykite bilietui įdaryti tai, ko negali da 
sto. '^Ateikit įsitikinti.

Bridgeport© vieno 
tuvėje įvyko baisi e® 
ja, kur sužeidė apie 
nių, užmušė 9; nelaiu 
žastis dar neišaiškin

Tai Philadelphijos 
Catholic mergaičių 
School uolios dar 
studentės ir profesoi 
daug nunėrė nėrinių^ 
vė karo bonų, paauk 
donajam Kryžiui. Sui 
tonus senų laikraščių 
nalų, 3,297 auto leidi 
telių. Profesorės iri 
tės ima pirmosios p 
kursus. Be to, jos d 
buojasi ir dvasinei ko 
surinko 1,200 rožanę 
000 medalikėlių, 150 
knygių, 100 Švč. J, 
ženklelių, 700 pamflet 
kryželių.

Kariuomenėn iš 
tarpo vėl keli išeis 
4 d. Linkime jiems g 
pasekmių, laimingo į 
mo.

Katalikės Mergaitės 
Amerikai

Mūsų dirbtuvėje 
Sales Room. Či 
parinkti ir prite 
bužiai — pagal s 
kalą. 'Dabar j 
specialus išpard 
ros kokybės siūt 
tų ir tapkotų. F 
dien, kol turi iš 
kti ir kainos dar

JONAS ŠIMĖNAS 
79 Fifth Ave., tar 
Union Square stot 
NORINTIEJI pa 
traukinius ir išlip 
žino jaut išlipkit I 
tave; Independent 
Street-Van Alst s 
rios dirbtuvė visa 
riais važiuokit iki

DIRBTUVE atda 
sisiekt telefonu ši

INFN Manufa< '•Ui 21-10 49TH.
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abeth, N. J. ŠV. 
savo: ETOS ŽINIOS

’o ir Povilo parapi- 
. balandžio m. 26- 
bus keturiasdešimt 
atlaidai. Atlaidai 
iškilminga suma 
ir procesija. Pir- 
ir antradienį šv. 
is 6, 7, 8, 8:30, 9 
mingi mišparai kas 
7:30 vai.
inės draugijos ir 
s jau susiorganiza- 
;alėtų nuolatos gar- 
. Sakramentą.
pamaldose pamok- 

s paprašyti svečiai: 
nį — kun. Juozas

S. C., pirmadienį 
klebonas P. Juras 

nce, antradienį — 
oonas Jonas Vaite- 
; Providence, 
įkviesta daug kuni- 
ų, dėlto visi parapi- 
irės gerą progą at- 
žintį ir dažniau pri- 
įčiausiąjį.

metuOpEGISTRUOKITĖS 
droš _ _ _ _ _

žio 25 - 27 d.d. — 
į, sekmadienį ir 
lį — bus surašinė- 

jaliųBį Vyraį nuo 44 iki 64 
r^os žiaus. Šeštadienį ir 

nį registracija vyk- 
> 1 vai popiet iki 6 

> to, o pirmadienį nuo 
'a|fi o iki 9 vai. vak.

lyti reikia parenka- 
k laro Tarnybos (Sei
fe; Service) raštinėse.

Bafe 
koloniją

raginau; 
dalyvauti

įvyks g nn reikia pačiam su- 
balius,^ 
mažasis 
Choristu 
si vietiį

Lžio m. 22 d. iškil- 
palaidota su trejo- 
omis a. a. Veronika 
ė.

Angelių Karalienes 
Parapija

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos narės priims bendrą Ko
muniją per 9 vai. mišias, šį 
sekmadienį, balandžio 26 d. 
Turėjęs būti susirinkimas ne 
įvyks, nes tą dieną — įvyks
ta „Amerikos” Pavasario
Koncertas, į kurį narės pasi
ruošusios atsilankyti. Susi
rinkimas įvyks gegužės 10 
d. Plačiau bus pranešta vė
liau.

UŽUOJAUTA

VER. VALANTIEJIENEI 

dėl jos brangaus tėvelio, a.
a. K. Martišium), mirties.

Moterų S-gos 30 kuopos 
valdyba ir visos narės reiš
kia gilios užuojautos savo 
mylimai narei ir Garbės Na
rei

DIDELIS LIETUVIŲ PAMALDUMAS 
 O-------------------  

skaitytojai ir artimi rėmė
jai. Alice yra Apreiškimo 
par. choro narė, buvusi sek
retorė, veikli CYA darbuo
se. Jonas ir pasižymėjęs Ap
reiškimo par. jaunuolis.

Abiem sužadėtiniams lin
kime šviesiausios laimės 
daug saulėto džiaugsmo.

Koncerto Rėmėjai
Brooklyno lietuvių tikybi

nė nuotaika gili. Ji nė kiek 
nepalaužta dabartinių sūku
rių. Ji gal net didesnė, nei 
kada nors.

O kur tam faktai? Kas 
lankėsi šios savaitės pradžio
je Apreiškimo parapijos ba
žnyčioje per 40 valandų at
laidų pamaldas, tam nereikia 
jokio įrodymo. Bažnyčia vi
sus tris vakarus buvo perpil
dyta. Labai daug stovinčių. 
Daug jaunimo. Choras giedo
jo visame savo sąstato pilnu
me. Didysis altorius skendo 
gėlėse ir kitose puošnenose.

Tas pat-pasakytina ir apie 
kitas mūsų parapijas — An
gelų Karalienės, Šv. Jurgio 
ir Maspetho. Ir ten bažnyčios 
buvo pilnos tikinčiųjų per 
panašias pamaldas.

Taip, šios apylinkės lietu
vių tikybiniai nusiteikimai 
gilūs, nuoširdūs. Šiandie dau
giausia meldžiamasi už tai
ką, už kariuomenės eilėse e- 
sančių artimųjų saugumą, už 
Amerikos laimėjimą, už Lie
tuvos išlaisvinimą.

Apreiškimo par. bažnyčio
je atlaidų užbaigimas buvo 
labai iškilmingas. Procesi
joje ėjo 15 kunigų, sodalie- 
tės, mokyklos mergaitės ir 
berniukai, kelios dešimtys 
altoriaus tarnautojų. Nors 
tą vakarą nuo 9 vai. buvo 
Brooklyno „aptemdymas”, 
bet žmonės gausiausiai baž
nyčią atlankė.

Per tris vakarus pamok- 
sakė kun. Dr. J. Star
kum Pr. Raugalas ir 

Pankus; rytais — 
Chase ir kun. J. 
Užbaigos mišparus 

kun. J. Aleksiūnas,

ir

at- 
lei- 
as-

No.

„Amerikos” Pavasario 
Koncertas jau iš anksto su
silaukė nuoširdžių rėmėjų. 
Koncertui atžymėti bus 
spausdintas programos 
dinys, kurį parėmė šie 
mens ir įstaigos:

Dr. John Waluk, 161 
6th St., B’klyn.

Stephen Aromiskis (Ar
makauskas), 423 Metropoli
tan Avė., B’klyn.

Adv. Stephen Bredes, Jr., 
197 Havemeyer St., B’klyn.

F. A. Urbonas, vaistinin
kas, 61-02 Grand Ave., 
Maspeth, L. I. N. Y.

X. Strumskis, Republic 
Liquor Store, Inc., 415-17 
Keap St., B’klyn.

M. Petraitienė ir sūnūs, 
rakandų krautuvė, 409 ir 417 
Grand St., B’klyn.

Ignas Sutkus, Republic 
Bar and Grill, 492 Grand St.

Stanley Misunas, Para
mount Cabaret, 473 Grand 
St., B’klyn.

Bruno Minėt, 43 So. 10th 
St., Brooklyn.

John Klashus, Tru-Ember 
Coal & Oil Co. 496 Grand 
St., B’klyn.

Antanas Vikrikas, 123-125 
Grand St., B’klyn.

John Balazentis, 49 Ten 
Eyck St., B’klyn.

Juozas Zakarauskas, Am. 
Lietuv. Pil. Klubo gaspa- 
dorius, 280 Union Ave.

Joseph Garszva, 231 Bed
ford Ave., B’klyn.

Massulis ir Makolas, 518 
Grand St., B’klyn.

Kitų mūsų rėmėjų vardai 
bus sekančioj „Amerikos” 
laidoj.

Tikime, kad „Amerikos” 
skaitytojai žinos, kai reikės, 
kur jiems kreiptis. Remki
me tuos, kurie remia „Ame
riką.”

New York, N. Y
Grab. Veronikai 

VALANTIEJIENEI, 
artimai 

merikos” rėmėjai ir bendra
darbei, dėl jos tėvelio K. Mar- 
tišiūno mirties, nuoširdžios 
užuojautos reiškia 

„Amerikos” Įstaiga.

Priimtuves
Aušros Vartų parapijos 

draugijos šį sekmadienį, ba
landžio 26 d., 5:30 vai., par. 
salėje, ruošia klebonui kun. 
Jurgiui Gurinskui priimtuvių 
vakarienę. Tikimasi daug 
svečių. Po vakarienės bus 
šokiai.

Priimtuvių vakarienės pel
nas skiriamas bažnyčiai at
naujinti.

Misijos
Gegužės 3 d. per sumą 

prasidės vienos savaitės mi
sijos, kurias ves visų mė
giamas kun. J. Kidykas, S.

Muz. Pranas Dulkė
Brooklyno Angelų Karalie

nės par. choro vedėjas, pla
čiai žinomas savo energija, 
darbštumu giesmės ir dainos 
meno gerovei. Jis maloniai 
sutiko dalyvauti „Amerikos” 
Pavasario Koncerto progra
moje. Jo vadovybėje, Angelų 
Karalienės par. mišrusis ir 
vyrų chorai pasirodys įdo
miomis dainomis. Visa tai 
bus balandžio 26 d. Transfi
guration salėje, Brooklyne.

tur yra ta raštinė, 
įsiklausti savo apy- 
olicininkų ar savo 
Į kurs jau anksčiau 

sto viį šęs.
S iant reik s atsakyti 

klausimus: 1. Var- 
rdė. 2. Gyvenamos 
'esąs. 3. Pašto adre- 
aiškai gaunami ne 

Pelnas^ )s vįetos adresu. 4.
Korį numeris, jei yra. 5.

• gimimo data. 6. Gi
ta. 7. Vardas ir ad- 
ogaus, kurs visada 
įsirašančio asmens 
. Darbdavio vardas 
j. 9. Dirbtuvės adre- 
to, bus klausiama 
laukų spalvos, ūgio

džiaTfl) 
cerio

□plyčioje kun. Dr. 
’tusevičius suteikė 
Sakramentą Doro- 
es, kuri, nors ne- 

katalikė, mokėsi 
mnazijoj, ją pami- 
rtu suprato katalikų 
vertę.’ Nemažiau už 
orothy ir mes pa- 
augėmės, kad Die- 
gerumu suteikė jai 

pažinti tikrą tikėji- 
?ąjį džiaugsmo šal-

liečiu fe 
buvo pį 
buvo pi 
mi mg 
daiktai;

Julius t a> kad New Yorke
Martai: beveik milijonas 

s nesugebės atsaky
ki, tiems bus parū-

pakrito
DombĖ
onijosK: J ai

šią dienąDorothy, i 
tėvelių ir artimųjų, 
Pirmąją Šv. Komu- 
unku buvo sulaikyti 
kyse, kad ji, baltais 
šaltybė drabužėliais 
usi, lydima dviejų 
irgyčių, artinosi prie 
alo. Kun. J. Kidykas 
jražų pamokslą, pri- 
tai dienai. Iškilmin- 
Mišios ir įspūdingos 

ne vienai priminė 
)ačių Pirmosios Šv. 
jos dieną.

sunku žodžiais iš- 
šį džiaugsmą ir lai- 
ą jautė Vilos Seselės 
lės, nes Dievas iš- 
jų maldų, prašančių 
os atvertimo.
■e Dorothy buvo ma- 
ustebinta mergaičių 
i pasilinksminimu ir 
;, kuriuose, be jos te
gyvavo kun. Dr. V. 
vičius ir kun. J. Kl

- ų skyriaus prie Se- 
Bnį rvice vedėju yra ad- 

. Jurgėla.

tuviai vyrai, tarp 
etų amžiaus, tiki-

iregistruos.

Šv. Jurgio draugija, viena 
iš didžiausių Brooklyne pa- 
šalpinių draugijų, užprašė 
Šv. Mišias, kurios bus šį sek
madienį 11 vai. ryte. Draugi
ja atmaršuos iš Union Avė. 
salės.

Šv. Vardo draugijos pava
sarinis balius bus gegužės 
15 dieną, penktadienį, para
pijos salėje. Įžanga tik 25c.

Amžinoji novena prie Švč. 
Panelės Marijos Stebuklingo 
Medalikėlio būna kiekvieno 
pirmadienio vakarą 7:30 vai. 
lietuviškai ir 8:15 vai. anglų 
kalba.

Mūsų parapijos šv. Vardo 
draugijos vyrai nutarė eiti į 
„Amerikos” Pavasario Kon
certą šį sekmadienį, kuris į- 
vyks Transfiguration salėje, 
Marcy Ave. ir Hooper St. 
Prasidės 4:30 vai. pp.

IŠLEISTUVĖS

JAU SERŽANTAS

Edvardas Bražinskas, buv. 
Apreiškimo par. choristas, 
šiuo metu sėkmingai tarnau
ja kariuomenėje. Jis yra me
dicinos skyriuje. Šiomis die
nomis Edvardas pakeltas ser
žantu; jo dalinys yra Mas
sachusetts.

Linkime Edvardui gražiau
sio pasisekimo.

REIKALINGAS ZAKRIS
TIJONAS

Balandžio 18 d. Angelų Ka
ralienės parap. choras turė
jo išleistuvių puotą Kostan- 
tui Lesevičiui, kuris bal. 24 
d. išvyksta į Dėdės Šamo ka
riuomenę.

Kostantas malonaus būdo 
susipratęs, darbštus jaunuo
lis. Choro veikime visuomet 
užėmė pirmą vietą. Todėl ne 
tik choras su dvasios vadais, 
bet ir jo draugai, giminės da
lyvavo išleistuvėse.

Puota pradėta malda, ku
rią atkalbėjo kleb. kun. J. 
Aleksiūnas. Pasakyta daug 
gražių kalbų ir palinkėta Ko- 
stantui drąsiai budėti šalies 
sargyboje, o vėliau laimingai 
grįžti pas savuosius.

Vakarą sumaniai vedė mu
zikas Pr. Dulkė.

Prie stalų patarnavo cho
ristės, o skanius valgius pa
gamino pp. Pažereckienė ir 
Dulkienė.

Prasčiūnietis.

Didelė Auka
Ona Lisauskienė ir šeima 

Aušros Vartų bažnyčiai pa
aukojo 100 dolerių. Klebo
nas kun. J. Gurinskas yra 
nuoširdžiai dėkingas p. Li
sauskienei už tokią stambią 
auką.

Krikštas
Bal. 19 d. apkrikštyti: 

Vinco ir Onos Akelaičių 
sūnus Jonas (kūmai buvo 
Ed. Padolskytė ir Jonas A- 
kelaitis) ir Aleksandro ir 
Onos Kult duktė Rose Ma
ria (kūmai — Joana Jaki- 
metz ir Jonas Nadzeika).

Lietuvių Parapijai reika
lingas žmogus apvalyti baž
nyčią, salę—zakristijonas, ne 
pilnam laikui. Kreiptis:
„Amerikos” administracija

222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y.

M.
T.

sius 
kus, 
kun. 
kun
Šernius. 
atlaikė 
asistuojamas kunigų P. Le- 
kešiaus ir J. Kartavičiaus. 
Iškilmių apeigoms ir tvar
kai palaikyti kleb. kun. N. 
Pakalniui puikiai pagelbėjo 
asistentai kun. A. Petraus
kas ir kun. B. Kruzas.

Bonai perka bombas, ženk
leliai perka kulkas. Pirki bo
nus ir ženklelius kiekvieną 
algos dieną!

K:

JONAS ŠIMĖNAS turi atskirą drabužių sandėlį New Yorke— 
79 Fifth Ave., tarp 15 ir 16 gatvių. Važiuojant į sandėlį Išlipt 
Union Square stotyje. Telefonu šaukit: GRamercy 7-1688-9.
NOKINTIEJI pasiekt mūsų dirbtuvę, imkite sekamų linijų 
traukinius ir išlipkite pažymėtose stotyse: I. R. T. linija va
žiuojant išlipkit Hunters Point Avenue stotyje, po mūsų dirb
tuve; Independent Crosstown linija važiuojant išlipkit 21st 
Street-Van Alst stotyje ,arba Queenst Plaza stotyje, nuo ku
rios dirbtuvė visai arti. Lorimer St. ir Graham Ave. gatveka- 
riais važiuokit iki sustos—tik kelios minutės eiti.

Tai 
Catholic 
School1 
student 
daug 
vėkart' 
donajafl 
tonus 
nalų, 
telių. 
tės i®5 
kursus

Mote 
d., part;

tarpo *1 
4iM 
pasekė
me.

mediją
Visi įsir
sto.

Mūsų dirbtuvėje yra erdvus 
Sales Room. Čia jums bus 
parinkti ir pritaikyti dra
bužiai — pagal skonį ir rei
kalą. Dabar yra didelis 
specialus išpardavimas ge
ros kokybės siūtų, sport ko
tų ir tapkotų. Pirkite šian
dien, kol turi iš ko pasirin
kti ir kainos dar mažos.

tuvėje? 
ja, kur 
mų,ui 
žastis

rio rite turėti geros medžiagos ir gero darbo drabužius? 
Gal nežinote, kur juos surasti?

" T ai jūs įsigysite Jono Šimėno dirbtuvėje, „Factory to
7 Wearer.” čia lietuvis lietuviui gamina viską, kas yra 

5*' geriausia ir gražiausia. Būsit patenkinti.
iia ir[

tainos jau kyla ir kils ateityje. Beri mūsų dirbtuvėje jūs 
gausite tikrai gerų ir tikrai pigių drabužių. Atėję pas 
mus, ir kaimynam patarsit eiti.

ti|)Į1 į; amate esame 25 metus. Ilga praktika, daugmemne apy- 
' varta mums leidžia daryti tai, ko negali daryti kiti mū

sų kompetitoriai. Ateikit įsitikinti.

Praši 
kleboną

Lawrac-f^ 
vo 
rapijiee| 
Šiuo Iii

„Am® 
sarinį h
N Y reikia gero siūto, reikia gero overkoto ir tapkoto? Jūs 

' ' ' n-nunc’ rJrlirio rrne Livnil C?
Atšilai." 
vokatt 
sime h 
su saw 
gaisai!

ūkei linkime Dievu- 
aimos ir ištvermės, 
; naujuoju gyvenimo

Danutė Staknytė

nal Gift” dar bus ro- 
jkmadieniais kiniečių 
>s salėje. Tą filmą 
ir šv. Kazimiero pa- 

mokyklos mokiniai ir 
jos.

o Ganytojo Namai 
renčia Auksinį 

Jubiliejų
antown, Pa. Iškilmė- 
vaus Jo Eminencija 
Jas, vienuolynų ats- 

daugybė pasaulinių 
Gerojo Ganytojo gai- 
mo įstaiga žinoma 
šalyje. Tūkstančiai 
ių ir moterų patyrė 
)s — vienuolijos ge- 
gumą. Seserys Our 

! Charity gelbėjo mer 
r moteris per 50 me
ldžiu pasišventimu.

DIRBTUVĖ atdara kasdien nuo 8 v. r. iki 6 v. v. Norint su- 
sisiekt telefonu šaukit: STilwel 4-6540.

LIGONINĖJE

Nellie Marozaitė — Sirgė- 
dienė, „Amerikos” nuošir
džios rėmėjos ir skaitytojos 
E. Gustavičienės giminaitė, 
guli Crown Heights ligoninė
je, Brooklyn & Lefferts 
Avės., Brooklyne.

Balandžio 20 d. jai buvo 
sėkmingai padarytos dvi sun
kios operacijos.

Linkime N. Sirgėdienei lai
mingai ir greitai išsveikti

Ar jau įsigijai Apsigyni
mo Bonų ir Ženklelių?

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

MINĖS SUKAKTĮ

Lietuvių Ūkėsų dr-ja Mas- 
pethe, adv. Stepono Briedžio, 
Jr. vadovybėje, ruošia „Beer 
Party” su užkandžiais. Tuo 
norima atžymėti inkorpora
vimo dvejų metų sukaktį. 
Pramoga bus balandžio 25 d. 
8 vai. vak., Lietuvių Piliečių 
Klube, 60-39 — 56th Drive, 
Maspethe. Bilietai po 1 dol. 
Maspetho ir apylinkės lietu
viai širdingai kviečiami da
lyvauti.

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos New Yor 
ko apskrities svarbus mėne
sinis susirinkimas įvyks pen
ktadienį, balandžio 24 d., 8 
vai. vak.

Visi draugijų atstovai ir 
veikėjai maloniai prašomi 
būtinai dalyvauti.

Apskr. Valdyba.

surinki’ I

000
knygiV į-

Manufacturers of Men’s Clothes
1111 MlliUl 21-10 49TII AVENUE, LONG ISLAND CITY, N. Y.

TIKRAS BIČIŲ

Medus
Vartokite savo sveikatai 
svarai (liepų) ................... $1.25
svarų (liepų) ................... $2.25
svarai (dobilų) ............... $1.00
SIUNTIMAS APMOKĖTAS

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St. 

No. Abington, Mass.
Galima gauti ir
„Amerikos” Administracijoj

222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

5
10
5

ir Kazys Baltra- 
gyv. Elizabethe, 
20 d. susijaukė 

kuri bus pakrik-
Lai-

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Izabelė 
maičiai, 
balandžio 
dukrelės,
štyta Dainos vardu, 
minga motina sveiksta, duk
relė 
si.

auga, o tėvas džiaugia-

U. S. O. VAJUS

S. O. organizacija daug 
pagelbsti kariuomenei — į- 
ruošia poilsio bambarius, pa
rūpina knygų, suruošia pra
mogas ir 1.1. Jos nuopelnai 
kiekvienam kariui gerai ži
nomi.

Šiemet U. S. O. nori surin
kti 32 mil. dolerių (pernai 
surinkta 14 mil. dol.) Vajus 
pradedamas gegužės 11 d. 
New Yorko vajaus komiteto 
pirmininku yra bankininkas 
Henry C. Brunie.

U.

PUIKIAI PAVYKO
APTEMDYMAS

Bal. 21 d. 9 vai. vak. dalis 
Brooklyno buvo visiškai ap
temdyta. Buvo tikras „black
out” per 20 minučių. Miesto 
vadovybė visiškai patenkin
ta daviniais. Aptemdymas 
pravestas Red Hook, Pros
pect Park, Stuyesant, Bed
ford, Bushwick, Ridgewood, 
Greenpoint, Williamsburgh, 
Brooklyn Heights ir Borough 
Hall sekcijose.

SUSIŽIEDAVO

Šiomis dienomis susižie
davo Alice Steckytė su Jo
nu Skaruliu. Abiejų sužadė
tinių tėveliai „Amerikos”

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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.

Notary Public

660 Grand Street 
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. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valąntiejus 
VERONICA R. VALANTDEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Entered as Second 
Office at Brooklyi

Nuo 
bethe a 
Jonas S 
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Jis dar
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įninką.

verta
Šiuo

Ar jau įsigijai Apsi 
Bonų ir Ženklelių?

žilo Roose- 
iiffikos žmo
ni savo va-

AMERIKOS LI 
ŪKŲ VISUC 
KULTŪRINK 

SAVAT

EINA KAS I

Įdienos Hit- 
j nevilties, 
Visko nepa-

“AMERIKOS”

me, kad
i būtų taip 
tiems kviz- 

šnekėti.
vadovybei 
užgrobtų 

Fjai būtų at- 
nuou — , 
Brookiyn,|icing okupan-

Nuo geguž 
d. pradedame 
ro Bonų ir Te 
lių platinimo 
jaus proga . 
sekretorius B 
thau Jr. pas! 
mą, kurio v 
duodame:

i Hitleris rėkė, 
J latviai, ir 
ab kovoje, 
•pagelba,” jei 
? per pusę 

cCm??.sy of Kings’ t0’ Manams at- 
s „savanoris” 
I juk Hitlerio 
®ė tūkstan-

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirin
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI!^sumetė

Juozas Cinkus 7 „beprotiš-
495 Grand Street, Brooklyn, N. Išrisi Šau

tos, dau-
ČIGONŲ KARALH1^0 v0'

KALĖJIME

Pamario Koncertas
Mirė sąjungietės Vainie

nės vyras Antanas. Kuopa 
užprašė šv. mišias.

KVIEČIAMA DALYVAUTI

Balandzio-April 24,

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Wahik

Transfiguration

Marcy Ave. ir Hooper St.
Brooklyn, N. Y.

Durys atdaros nuo 3:30 vai. p. p.
Koncerto pradžia 4:30 vai. p. p.

Margareta Digryte, 
smuikininkė

Muz. Justas Jankus

7:30 vai. vak. prasidės

BALIUS ir ŠOKIAI

Šį sekmadienį, balandžio 
26 d., bus nepaprasta diena. 
Žymūs artistai, choras 
ir kiti programos dalyviai 
pasiruošę kuo geriausiai ir 
įspūdingiausiai išpildyti „A- 
merikos” Pavasarinio Kon
certo programą. „Amerikos” 
skaitytojai ir rėmėjai jau 
perka bilietus iš anksto.

Koncerto Programoje:
Operos artistų kvartetas; smuiki
ninkė; Angelų Karalienės par. miš
rusis ir vyrų chorai; jaunų lietu
vių tautiniai šokiai.

Bilietai po 1 dol., 75c ir 50c

Traukiniais važiuoti Jamaica 
Line; išlipti Hewes stotyje. Gatve- 
kariais — Broadway iki Hooper 
Street.

Balandžio 29 d., trečiadie
nį, 8 vai. vak., įvyks smagus 
kauliukų žaidimo vakaras 
pas M. Kivytienę, 67 Ten 
Eyck St., Brooklyne. Paruoš
tos vertingos dovanos. Bus 
skanūs užkandžiai. Visas 
pelnas skiriamas sergan
čioms sąjungietėms.

Moterų S-gos 29 kuopa 
nuoširdžiai kviečia sąjungie- 
tes ir kitų draugijų narius 
atsilankyti. Savo atsilanky
mu 
go

prisidėsite prie labdarin- 
darbo.

161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus.

Allan Werner, 
tenoras.

Šv. Jurgio par. dramos 
grupė suvaidins linksmą 3 
veiksmų komediją „My Mo
ther -in-law”, šeštadienį, ge
gužės 2 d. Vaidinimas įvyks 
Šv. Jurgio parap. salėje, 207 
York St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Po vaidinimo bus šo
kiai. Įžanga tik 50c.

Ši vaidintojų grupė 
nuoširdžios paramos,
metu suruošti koks vaidini
mas labai sunku, nes daug 
jaunuolių kariuomenėje, kiti 
užsiėmę krašto apsaugos dar 
bais. Taigi, ir vaidinimai — 
reta pramoga. Pasinaudokite 
dar šia proga, atsilankykite 
pamatyti juokingą komediją. 
Vaidinimas bus Onos Zajan- 
kauskaitės, dramos mėgėjos, 
vadovybėje.

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

•;1Sevelt ba- 
įjlbėjo drą- 
joprantama 

visus A- 
•Ė atsisa- 
<į ir viską
$lei. Jis 

i įd mūsų 
Si išgel- 
i noriai vi- 
jji darbą,

219 So. 4th Street, Brooklyn, N.|įįi susilau-
(Williamsburgh Bridge Plaza) ,^0 šaly.

. įie skelbia

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

į savo ver- 
' nariams” 
fa aiškino-

Artiste Barbora Darlys

Artistė Marijona Kižytė

čiu jau per 50 metų. Jau 1886 
m. jis buvo šv. Juozapo dr- 
jos sekretorium. Buvo vienas 
pirmųjų Angelų Karalienės 
parapijos narių - steigėjų. 
Priklausė Maspetho parapi
jai, šv. Vardo ir šv. Vincento 
draugijoms.

Iškilmingai palaidotas ba
landžio 22 d. iš V. J. Atsimai
nymo par. bažnyčios. Mišias 
laikė 5 kunigai Buvo atvykęs 
ir kun. Martišiūnas. Giedojo 
keli apylinkės vargonininkai.

Ludlow white, 
baritonas.

Club Yorke Orkestras
Šokiams bilietai 40c

Ruošiasi, bruzda ir kalba 
visi apie balandžio 26 dieną. 
Reikia pasakyti, kad po šio 
nepaprasto koncerto bus ba
lius ir šokiai. O koks gi gali 
būti balius, jei nebus ko val
gyti ir užsigerti?!

Šį sekmadienį bus smagus, 
puikus balius, nes šeiminin
kės iš anksto suplanavo vi-

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

. PETRAITIENE IR SŪNŪS

sus užkandžius, kurie bus pa- 
rošti tai dienai. Vyriausioji 
šeimininkė S. Subatienė su J. 
Gražienės pagalba sudarė 
gražų šeimininkių būrį, ku
rios bus pilnai pasiruošusios 
visus kuo geriausiai pavai
šinti. Bus karštų ir šaltų val
gių, bus alučio. Šokiams gros 
puikus Club Yorke orkestras. 
Bus tikrai linksma ir malo
nu visiems — jauniems ir vy
resniems.

Šios progos praleisti nedrįs 
nei vienas. Šį sekmadienį, 
susitiksime visus, Transfigu
ration salėje, Hooper St. ir 
Marcy Ave., Brooklyne. Sa
lės durys bus atdaros nuo 
3:30 vai. popiet. Programa 
bus pradėta punktualiai 4:30 
vai. popiet.

Į Transfiguration salę pa
togu atvažiuoti Jamaica trau
kiniu iki Hewes stoties, taip 
pat visais Broadway einan
čiais gatvekariais.

Brooklyne organizuojama 
civile miesto patroliavimo or
ganizacija, kuri saugos mies
tą. Iki šiol jau suorganizuota 
apie 600 savanorių. Tiki
masi suorganizuoti 2,000. Or
ganizacijos nariai turės uni
formas ir revolverį.

Balandžio 19 d. parapijos 
salėje Mot. Są-gos 30 kuo
pa buvo suruošusi margučių 
balių, kuris buvo gražus ir 
sėkmingas. Už gražiausius 
margučius laimėjo dovanas: 
E. Jaznienė, O. Bagočiūnie- 
nė, O. Spudienė (iš Brookly
no), O. Suckelienė, O. Leva- 
navičienė, M. Lukauskienė 
(iš Brooklyno), M. Zabelc- 
kienė. Pintinę su gėrimais 
laimėjo J. Braidis. Dovanas 
suaukojo kuopos narės.

Sveikinam Brooklyno jau
nimą, kurio atsilankė gra
žus būrys; tai daugumoje 
jaunuoliai, atvykę neseniai iš 
Lietuvos. Jie savo meniško
mis dainelėmis žavėjo visą 
publiką .

Užklausus, kas čia juos su
kvietė, vienas išsiėmė iš ki
šenės laikraštį „Ameriką” ir 
sako: „tai .Amerika’ mus 
čia pakvietė.”
Pusė pelno paaukota para

pijai.
„Amerikos” Pavasario 

Koncertas susilaukė didelio 
susidomėjimo ir už New Yor
ko ribų. Štai turime žinių, 
kad iš Philadelphios ir Brid
geport© ruošiasi atvažiuoti 
didelės grupės.

Yra žinių, kad ir iš kitų 
vietų atvyks „Amerikos” 
koncertan.

Pakvietimas
Gegužės 3 d., po gegužinių 

pamaldų, maloniai prašomos 
visos Rožančiaus draugijos 
narės atsilankyti į susirinki
mą. Bus svarbių nutarimų.

O. P.

Stefanija Mackevičiūtė 
Jersey City, N. J., ir Edvar
das LeVanda iš Middle Villa
ge, Long Island? apsivedė“ 
Šv. Andriejaus, Kardinolo 
Hayes Memorial bažnyčioje, 
New Yorke, balandžio 18 d.

Stefanija Mackevičiūtė dir 
bo Martins Department krau 
tuvėje kaipo palyginamojo 
supirkinėjimo (comparative 
shoper) darbininkė (Brook- 
lyne) ir žada pasilikti ir to
liau. Edvardas LeVanda, sū
nus Margaretos ir Juozo Le
vandos, yra baigęs Brookly
no kolegiją ir Brooklyno St. 
Lawrence teisių mokslą, yra 
nariu Tarptautinės Teisių 
Draugijos Phi-Delta-Phi. Iki 
paėmimo į kariuomenę (1941 
m. birželio 11 d.) dirbo teisių 
firmoje su Henry ir J. R. 
Wendt, taipgi darbavosi su 
savo tėvu laidotuvių direk
toriaus profesijoj, kaipo gra- 
borius, įstaigoje 337 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Dabar Edvardas yra rašt- 
vedis (derk) ir kartu narys 
Beno, 1222 CASU, Reception 
Center, Camp Upton, N. Y.

______  1 laiba atro-
Rusijos čigonų „karšL pastango- 

Steve Kaslov pateko į| idelę prara- 
Yorko kalėjimą. Jis kaL Vokietijai, 
mas neteisingu liudijii 
pie vieno jauno čigone 3R, nes 
myninę padėtį. Norėt 3 nerodyti 
išgelbėti vieną savo į lo niekam, 
dinį nuo karinės prie 
„karalius” Kaslov par 
kad tas čigonėlis vedęs, 
krovėje tariama čigono ėjimai A- 
na buvo sesuo.

Teisme buvo pilna či 
atsinešusių savo karalit 
vanų. Jie nekantriai 1 js žmonėms 
kada jų valdovas vėl lįį vienas 
laisvas.

„Amerikos
„Šį menes 

visoje vals' 
Karo Bonų i 
kielių vajus. 
Bonų kvotos

„Būtinai : 
jūs padvigi 
Karo Bonų i 
kimą. Tai i 
Karo Bonų 
pardavimą 
kaip vieną 
kiekvieną m'

„Vienas t 
yra valstyb 
ra lygu vie 
liui visų an 
pajamų.

„Šie pinig 
sų kariauja 
kariniems < 
ti. Jie nej 

' laidų. Mū 
1 šiuo metu j 
‘ nai dolerių 

kasdien di<

ai iš pasaulio 
hrį užkrovė 
iSYopagelbi-

NOTICE is hereby given that LI 
RL 4753 has been issued to the un 
to sell beer, wine and liquor at r 
Section 107 of the Alcoholic Beve 
trol Law at 85 Grand Street, Bo 
Brooklyn, C 
on the prem..~~.

PAUL NEMEIKIS
85 Grand St., Brookl

NOTICE is hereby given that LI 
GB 12131 has been issued to the un 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
1844 Nostrand Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises. 1; KW lipfii.

ERNEST KOLLN, JR. UCIU
1844 Nostrand Ave., BrooklynIjfctUVOS P&" 
NOTICE is hereby given that Lid 
RL 2322 has been issued to the un 
to sell beer, wine and liquor at retail-^-■ 
Section 107 of the Alcoholic Beveral— 
trol Law at 49 Ten Eyck St., Bo 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

JOHN BALAZENTIS 
•19 Ten Eyck St.. Brookin

NOTICE is hereby given that Li 
RL 5441 has been issued to the un 
to sell beer, wine and liquor at r 
Section 107 of the Alcoholic Be 
trol Law at 444 Melrose St., Bor 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

ETTORE WEGHER 
444 Melrose St., Brook

NOTICE is hereby given that Li 
RL 7514 has been issued to the un 
to sell beer, wine and liquor at r 
Section 107 of the Alcoholic Beverai

nepadės ša

laikraščių 
bet įvairia 
kia, kad 1 
čiai perdu 
nias...

Bet tie 
mielai pa 
laikraščiais 
vaitę „La 
„Amerikos 
pulk. Mat 
mą. Mes 
žinios, be 
pačių šalti 
kitos žini( 
tuvoje. Ai 
rime apša 
ciška ager

Balandžio 15 d. Apreiški
mo par. patalpose įvyko Mo
terų S-gos 29 kuopos mėne
sinis susirinkimas. Nutarta 
rengti kauliukų žaidimo va
karą pas M. Kivytienę, ski
riant pelną sergančioms na
rėms.

Išrinkta komisija paruoš
ti pusryčius Motinų Dieno
je. Išdalinta vakarienės bi
lietai. Gegužės 17 d. įvyks 
Moterų S-gos New York ir 
New Jersey apskrities suva
žiavimas. Atstovėms pager
bti ir bus rengiama vakarie
nė gegužės 17 d., Apreiški
mo par. salėje. Pradžia 5:30 
vai. vakare. Įžanga į vakarie
nę tik 75c.

Balandžio 19 d. 6 vai. 
min. ryte mirė Kazimieras 
Martišiūnas, grab. V. Valan- 
tiejienės tėvelis, gyv. 54-41 
72 St., Maspethe. Dideliame 
nuliūdime velionis paliko du
kterį Veroniką Valantiejienę, 
anūkus Juozą ir Joną Valan- 
tiejus, seserį Uršulę Rainie
nę, brolį Vincą Belskį, pus
brolius kun. Martišiūną (Ga
ry, Ind.), Vladą ir Joną Mar- 
tišiūnus, artimą giminaitę 
Petronėlę Stasiliūnienę (Wa
terbury, Conn.) ir kt.

Velionis buvo kilęs iš Sau
sininkų, Bartninkų par.; vė
liau gyvenęs Lankeliškiuose 
ir Gražiškiuose, iš kur atvy
ko Brooklynan. Jis buvo vie
nas seniausių New Yorko lie 
tuvių, buvo Amerikos pilie

L. A. Piliečių Klubo biznio 
skyriaus susirinkimas bus šį 
penktadienį, balandžio 24 d. 
klubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Klubo nariai, kuriems rūpi 
klubo reikalai, kviečiami at
vykti 8 vai. vak.

išrikai triuk- 
savo pasekė- 

hytisišKui- 
I programos, 
įkalbėti „lie- 
' vadai. Bet 
je visiškai nu- 

trol Law at 427 Wilson Ave., BorJjį'įti polpnUia 
Brooklyn. County of Kings, to be C0| W r<ucuua> 
on the premises. S rai1JnniP-j;john baron ų raudonieji 
427 Wilson Ave., Brooklyn ■
NOTICE is hereby given that Li 
RL 7462 has been issued to the un 
to sell beer, wine and liquor at re 
Section 107 of the Alcoholic Beve 
trol Law at 807 Sutter Ave., Bo 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises. 

EMANUEL M. OSTER 
807 Sutter Ave., Brook

NOTICE is hereby given that Li 
RW 796 has been issued to the un 
to sell beer and wine at retail un 
tion 107 of the Alcoholic Beverage 
Law at 216—4th Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

JENNIE MANCARUSO 
216—4th Ave., 1

Lietuviška
AEUDE

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y

s- 
Telephone Reside

EV 7 - 1670 VI 7-

JOSEPH VASTUNA
REAL ESTATE INSURAN 

and LIFE INSURANCE
Mortgages Loaned and Bo 
496 Grand St., Brooklyn, 
Residence: 
87-34 90th St., Woodhaven,

Balandž 
ragina L. 
remti Li 
rybą, kur 
ba tokios 
pulk. K. 
Pakštas, 
kun. Di 
Vaičiulait 
kiti. Vyč 
nansiniai 
gą, sieki 
laisvinim

ill L-vy* 

’ rikos pa 
p. jau d a^ 

se, bet j 
vo tėvų

Ameri 
saugumą 

į laisvą at 
prantam 
amerikie 
zacija, 
von visi

šu kompani- 
iprinti Lietu-

‘'•ipanimą? Jie
^ja primintų

Atlanto Car
tautoms I Povilo 

‘iriausias ak-| Kleb. 
stiprina lietu-įnaitis, 

naciams!
HAvemeyer 8 - 0259 |sL

R A L PH K R U 0S| tuonės visomis Jersey

FOTOGRAFAS?“1! ^didelės 
. skundžia ang- mums '■ 65 - 23 GRAND AVE — 6 1

Maspeth, N. Y.

"F lietuvių ame- Starkų 
inę spaudą, linkėti 

Įjodami neimo na
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