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fremįĮĮ jie tylėjo? 

—Z^Uikų bėdos.
MhĮ------------------------------

Wentas Roosevelt ba- 
28 d. kalbėjo drą- 

PeD^ įsiems suprantama 
Jis kvietė visus A- 
i gyventojus atsisa- 
b patogumų ir viską 
:aro pergalei. Jis 
pabrėžė, kad mūsų 
ija turi būti išgel- 
kad tam noriai vi- 

sime sunkų darbą, 
is ir kraują.
lento žodžiai susilau- 
iausio atgarsio šaly- 
asaulyje. Jie skelbia

Kaina 5c.

IŽDO SEKRETORIAUS LAIŠKAS
Nuo gegužės mėnesio 1 

d. pradedamas naujas Ka
ro Bonų ir Taupymo Ženkle
lių platinimo vajus. Šio va
jaus proga J. A. V. iždo 
sekretorius Henry Mongen- 
thau Jr. paskelbė atsišauki
mą, kurio vertimą čia pa
duodame :

GERIAUSIOS ROSIES 
^vl Užkandžiai, Kava, Arbata, 
PIETOS—VAKARIENE (
gamintas namie iš geriausios 
ų. Parengimams priimami užsakys?

Juozas Cinkus
treet, į

metų. Jau 1886 
v. Juozapo dr- 
n. Buvo vienas 
lų Karalienės 
irių - steigėjų, 
ipetho parapi- 
ir šv. Vincento

ČIGOAĮ

Edžio 26 d. savo ver- 
reichstago nariams” 
Hitleris. Jis aiškino- 
lepasisekimų Rusijos

Visą kaltę sumetė 
žiemai ir „beprotiš- 

usų gynimuisi. šau- 
daugiau galios, dau- 

iisių į kiekvieno vo-

„Amerikos piliiečiams:
„Šį mėnesį pradedamas 

visoje valstybėje naujas 
Karo Bonų ir Taupymo Žen
klelių vajus. Tai yra 
Bonų kvotos vajus.

„Būtinai reikalinga, 
padvigubintumėt

ir ženklelių pir- 
reikš tiesioginį 
ir ženklelių iš- 
už ne 

bilijoną

Karo

kad 
savo

mažiau 
dolerių

palaidotas ba- 
V. J. Atsimai- 

;nyčios. Mišias 
Buvo atvykęs 

iūnas. Giedojo 
vargonininkai.

Hitlerio kalba atv
ykusiomis pastango- 

Yorko'į idengti didelę Prara‘ 
masttte'* Vokietijai.

■ • s Vokietijoje daug 
nes 

grąsino nerodyti

Rusijos s

pie vienoj. ,J “ 
. :ių nesutarimų, myninepaį- * .

išgelbėti*’ grąs.ln.0
... )asigailejimo niekam.

HEDĖ

ickevičiūtė iš 
. J., ir Edvar- 
5 Middle Villa- 
md, apsivedė 
is, Kardinolo 
ai bažnyčioje, 
landžio 18 d. 
.ckevičiūtė dir 
lartment krau 
palyginamojo 
(comparative 

inkė (Brook- 
lasilikti ir to- 
LeVanda, sū- 

5 ir Juozo Le- 
,igęs Brookly- 
Brooklyno St. 
i mokslą, yra 
įtinęs Teisių 
Delta-Phi. Iki 
nomenę (1941 
.) dirbo teisių 
ry ir J. R. 
darbavosi su 

otuvių direk- 
oj, kaipo gra- 
3 337 Union 
N. Y.

das yra rašt- 
• kartu narys , 
>U, Reception j 
Jpton, N. Y.

RINKIMAS

Klubo biznio 
k imas bus š į 
andžio 24 d. 
) Union Avė.,

kuriems rūpi 
iviečiami at-

iška
DE
GANDŽIAI
[ E N
užėjimui
RIMS
ra Dry Alus. 
ūmas visokių
I

^eidat
street

N. Y.
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V fi

įdžio 26 dienos Hit- 
alba pilna nevilties, 
nosi. Nieko nepa- 
į jo skerėčiojimai A- 
s prezidento Roose- 
,dresu. Amerikos žmo- 

su savo va-

„karalius" l 
kad tas ūje 
krovėje tari 
na buvo s?.

Teisme k
atsinešusią s 5nįngį
vanų, Jie e . Amerikos žmonėms

jūs
Karo Bonų 
kimą. Tai 
Karo Bonų 
pardavimą 
kaip vieną
kiekvieną mėnesį.

„Vienas bilijonas 
yra valstybės kvota. Tai y- 
ra lygu vienam dešimtada
liui visų amerikiečių bendrų 
pajamų.

„Šie pinigai reikalingi jū
sų kariaujančioms jėgoms 
kariniems daiktams nupirk
ti. Jie nepadengs visų iš
laidų. Mūsų karo išlaidos 
šiuo metu yra keturi bilijo
nai dolerių mėnesiui, ir jos 
kasdien didėja. Bet bilijo-

dolerių

nas dolerių per mėnesį tie
siog iš žmonių įgalins visuo
tinę karo gamybą. Be jų 
mes negalime atlikti tai, ko 
reikia, negalime įdėti visų 
pastangų.

„Tie pinigai desperatiškai 
reikalingi ir dėl kitos prie
žasties. Mes negalime vesti 
karo ir tuo pačiu laiku gy
venti ir pinigus leisti kaip 
paprastai. Jau nėra pakan
kamai prekių-daiktų, ku
riuos perkame pinigais. Jei 
mes leisime tiek, kiek 1941 
metais, mes apiplėšime savo 
kovojančius karius, paten
kindami savo patogumą ar 
malonumą. Tuo būdu mes 
pakelsime savo pačių pra
gyvenimo kainas, apsunkin
sime savo kaimynų dalią.

„Jūsų prašoma tik dešim
tos dalies jūsų uždarbio — 
Laisvės gerovei. Tai nėra 
mokesčiai. Tai nėra net ir 
auka. Tai yra paskola su 
nuošimčiu jūsų vėlesnei ge
rovei ir naudojimui.

„Jūsų vyriausybė prašo 
jus sumažinti išlaidas. Ji 
prašo taupyti. Jūsų jaunuo
liai fronte ir lavinimo 
vykiose prašo, per savo 
riausybę, jus taupyti, 
jie galėtų turėti tai, 
jiems reikia jūsij karui
mėti jums. Amerika kviečia 
jus taupyti. Taupyti karui 
laimėti. Ji kviečia pirkti 
Karo Bonų ir Ženkleliij už 
nemažiau kaip dešimt 
šimčių jūsų pajamų.

„Ar laisvė verta to? 
demokratija verta to? 
Amerika verta to? Aš
nau, kad žinau jūsų atsa
kymą.”

Visi amerikiečiai lietuviai 
nuoširdžiai priims šį Vals
tybės Iždo Sekretoriaus 
kvietimą ir prašymą. Jie 
perka bonus ir daugiau 
pirks.

Svarbu, kad amerikiečiai 
lietuviai praneštų savo į- 
staigoms, už kiek bonų jie 
jau yra įsigiję. New Yor- 
ko valstybės lietuviai turė
tų pranešti savo bonų nu
merius lietuvių komitetui, 
kurio adresas yra šis:

Lithuanian - American 
Committee for War Savings, 

231 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Amerikos Kariai 
Kaledonijoje

Washington. — Karo de
partamentas pranešė, kad 
Amerikos kariai sėkmingai 
išlaipinti Naujosios Kaledo- 
nijos saloje, esančioje apie 
800 mylių nuo Australijos. 
Ši sala yra laisvųjų pran
cūzų žinioje. Salos sostine 
yra Noumea miestas. Ame
rikos kariuomenė salon iš
laipinta prancūzų sutikimu.

Amerikos daliniams Ka
ledonijoje vadovauja maj. 
generolas M. M. Patch. Ka
riai yra išskirstyti po visą 
salą. Lakūnai jau turėjo su
sirėmimų su japonų lėktu
vais, kurie mėgino praskin
ti kelią savo kariams į šią 
salą įsiveržti.

Prezidentas Ragina Aukotis
Corregidoi
Atsilaiko

■a

Washington. — Corregi- 
dor tvirtovėje, Filipinuose, 
tebeplevesuoja Amerikos 
vėliava. Tvirtovę bombar
davo japonų lėktuvai jau 
250 kartų, bet tvirtovės gy
nėjai su generolu Wain
wright priešakyje garbingai 
laikosi.

Corregidoro tvirtovę ja
ponai bombarduoja ir iš 
savo kanuolių, bet į tuos 
šūvius atsakoma irgi šū
viais.

AUSTRALIJOJE DAUGIAU PAJĖGŲ
Canberra. — Australijos 

ministeris pirmininkas John 
Curtin pranešė, kad šiomis 
dienomis Australijon atvy
ko daugiau Amerikos karių.

, prieš akis vienas 
■— iššluoti iš pasaulio 
žmą, kurį užkrovė 

Ar jaa įsęj anas su savo pagelbi- 
Bonęr į.

aisvas.

kalboje Hitleris rėkė, 
lietuviai, ir latviai, ir 
jam padeda kovoje, 

didelė „pagelba,” jei 
Lietuvoje per pusę 

bSow£ cUįarbo batalijonams at
tik 421 „savanoris” 
ls? O juk Hitlerio

LICF

NOTICE is teš! 
RL 4753 bis teis 
to Fell beer, ra c 
Section 107 of fa;

on the premise 
PIC

85 Grand i,

gbTi2«iVS ieriai kvietė tūkstan- 
to sell bes, s ' 
of the Atatoi > 
1844 Nostrand 1» 
County of &P’ 
premises.

QBE 
1844 NostrudU

NOTICE is bw: T t .
rl 2J22 has h-, isto pavergei ams 
to sell bes, rat ,
section im is pavergejams!
Brooklyn, 
on the preni*.

49 Ten Eyck &•

NOTICE is te* 
RL 5441 basbfi - 
to sell beer, rac 
Section 107 <4 
trol La» at W > 
Brooklyn, Cocfl< 
on the pranas

EffiS 
444 Melrose S-

NOTICK ii te* 
RL 7514 has beH > 
to sell beer, ate ’ 
Section 107 <4^ 
trol Law at & 
Brooklyn, Cash 
on the prenisei

J® 
427 Wilson

NOTICE is hes*; 
RL 7462 has . 
to sell beer, ne1 
Section 107 
trol Law at £ 
Brooklyn, Coc? 
on the prasi* .

EMAhTC1 
807 Slitter

NOTICE is hes* 
RW 796 has . 
to sell beer aS ' 
tion 107 of th Is 
Law at 216—«h J. 
County of W

JBSJI
216—4 th

aunuolių lietuvių!
į Lietuviai , tikri lietu- 
uoširdūs Lietuvos pa- 
i, niekada nepadės

laikraščių redakcijų mintis, 
bet įvairias žinias. Jie rė
kia, kad lietuvių laikraš
čiai perduoda naciškas ži
nias...

Bet tie patys rėksniai 
mielai pasinaudoja mūsų 
laikraščiais. Štai, praeitą sa
vaitę „Laisvė” panaudojo 
„Amerikos” pranešimą apie 
pulk. Matulevičiaus pakori
mą. Mes nepavydime tos 
žinios, bet ji gauta iš tų 
pačių šaltinių, kaip ir visos 
kitos žinios apie padėtį Lie
tuvoje. Ar dėl to dabar tu
rime apšaukti „Laisvę” na
ciška agentūra?

Ė

sa-

j®1 isvės” bolševikai triuk
ai ragino savo pasekė- 
1. 26 d. klausytis iš Kui- 

radijo programos, 
e turėję kalbėti „lie- 
liaudies” vadai. Bet 

. 26 d. jie visiškai nu- 
urėję kalbėti Paleckis, 
a ir kiti raudonieji 
įgai nepasirodė... 
lyti, ta programa 
ota. Nemanome, 
ros vadovai būtų 
j ir leistų tiems kviz- 
as aisvai šnekėti, 
ie Rusijos vadovybei 
u, kad nacių užgrobtų 
į gyventojai būtų at- 
s prieš nacius okupan-

ne- 
kad 
taip

Balandžio laidos ,,Vytis” 
ragina L. Vyčių kuopas pa
remti Lietuvių Tautinę Ta
rybą, kurios priešakyje dir
ba tokios asmenybės, kaip 
pulk. K. Grinius, prof. K. 
Pakštas, H. Rab itnavičius, 
kun. Dr. J. Starkus, A. 
Vaičiulaitis, J. Jonuškis ir 
kiti. Vyčiai kviečiami ir fi
nansiniai paremti šią įstai
gą, siekiančią Lietuvos iš
laisvinimo.

L. Vyčiai yra gilūs Ame
rikos patriotai. Jų narių 
jau d aug kariuomenės eilė
se, bet jie neužmiršta ir sa
vo tėvų žemės.

Amerika kovoja už savo 
saugumą ir už viso pasaulio 
laisvą ateitį. Tad visai su
prantama, kad L. Vyčiai, 
amerikiečių lietuvių organi
zacija, stoja didžiojon ko
von visu pilnumu.

sto- 
vy- 
kad

ko 
lai-

Žuvo Naikintojas

Telephone 
BVMW
JOSEPH
REALES^ 

and UH
Mortpr*1* ; 
498 GrwiiS1' ’ 
Residence: . J 
87-34 90th St

Paleckis su kompani- 
lėtų sustiprinti Lietu- 
monių atsparumą? Jie 
ėl iš nauja primintų 

pabaisą. Atlanto Čar- 
užtikrinta tautoms 
yra aukščiausias ak- 
kurs stiprina lietu-

.tsparumą naciams!

lisvės” žmonės visomis 
HAve®^ lis teršia lietuvių ge- 

irdą. Jie skundžia ang- 
spaudai lietuvių ame- 

fcių patriotinę spaudą, 
Kriai panaudodami ne

B
F0W

65-236^1

sios savaitės Eliza- 
apsigyvena kun. Dr. 
Starkus, iki šiol dir-

Nuo 
bethe 
Jonas 
bęs Marianapolio kolegijoje.
Jis darbuosis šv. Petro ir 
Povilo parapijoje.

Kleb. kun. Juozas Simo
naitis, artimas „Amerikos” 
bičiulis, gavo uolų talki
ninką. New Yorko ir New 
Jersey apylinkė susilaukė 
didelės pajėgos. Malonu 
mums sveikinti kun. Dr. J. 
Starkų ir nuoširdžiai pa
linkėti gražiausio pasiseki
mo naujoje vietoje.

nuo-

Ar
Ar

ma-

Floridos 
savaitės 

naikinto- 
1,190 to

Washington. — 
pakraščiuose šios 
pradžioj nuskendo 
jas „Sturtevant”, 
nų. Nuskendimas įvykęs dėl
povandeninio sprogimo. Dau
guma jūrininl; aIšsigelbėjo.

„SturtevanU’ yra Ameri
kos laivyno 31-mas laivas, 
kurio netekta nuo 
pradžios. Laivas buvo
pėdų ilgio, apginkluotas 
tūrių colių kanuolėmis, 
delio greičio.

karo
314 
ke- 
di-

Druskos monopolis
Vokietijos reicho komisa

ro įsakymu, „Ostlande” į- 
vestas druskos monopolis. 
Druskai įsivežti ar eksploa
tuoti reikia vokiečių komi
saro leidimo. Nuo įsivežamo 
druskos dvigubo centnerio i- 
mama rinkliava 9 markių 
sumai.

Įvestas taip pat cukrelio 
(sacharino) monopolis.

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

NUSTATYTOS PREKIŲ KAINOS
Washington. — Kainų ad

ministratorius balandžio 29 
d. išleido įsakymą, kuriuo 
nustatė kainas beveik vi
soms kasdieninio vartojimo 
prekėms ir miestų namų 
nuomoms dydžius. Kainoms 
dydis parinktas kovo mė
nesio prekių aukščiausias ly
gis. Pagal šį įsakymą, nuo 
gegužės 18 d. visų prekių 
kainos bus mažesnės trimis 
procentais, nei šiandie, bet 
jos bus apie 13 procentų 
aukštesnės, nei 1939 m. 
rugpiūčio mėnesį.

Šis įsakymas bus vykdo
mas kaip didelis bandymas 
per sekančius tris mėne
sius. Nuo gegužės 18 d. 
krautuvėse kiekvienai prekei 
turės būti viešai iškabinta 
kaina.

Prekių kainų dydžio nu
statymo įsakymas paliečia 
tokias 
mėsą,

ną, daržoves, vaisius, 
kavą, arbatą, druską, 
rius skanėstus, drabužius, 
batus, muilą, kurą, cigarus, 
cigaretes, vaistus, rakan
dus ir 1.1, žodžiu, įsakymas 
liečia tūkstančius prekių.

Kontrolė bus sunki, bet ji 
bus vykdoma visu griežtu
mu.

žuvį, 
įvai-

Audros Nuostoliai

prekes, kaip duoną, 
cukrų, grietinę, pie-

Pryor. — Šiame Oklaho- 
mos mieste balandžio 27 d. 
siautė milžiniška audra, pa
likdama miesto vidurį vien 
griuvėsiuose. Bent 100 žmo
nių užmuštų, per 50 sužei
stų.

Audra kilo apie 6 vai. 
vak. Siautimas buvo toks 
staigus ir taip didelis, kad 
tuojau namai griuvo, ak
mens ir plyto s krito. Audra 
tęsėsi trumpai, bet jos pa
daryti nuostoliai milžiniški.

Nauji amerikiečių daliniai 
gerai apginkluoti ir aprūpin
ti techniškomis dalimis.

Curtin taip pat pranešė 
sudaręs karo tarybą, kurion 
įeina ir generolas MacAr
thur, vyriausias ginkluotų 
pajėgų vadas. Nuolat gauna
ma daugiau tankų, lėktuvų 
ir įvairios rūšies ginklų, ku
rie buvo skirti olandų Rytų 
Indijoms.

Australija šiuo metu ruo
šiasi puolimo žygiams prieš 
japonus. Japonų veržimosi 
Australijon pavojus dar nė
ra praėjęs.

Naujoje Gvinėjoje ir puo
lime prieš Darvino uostą 
japonai neteko per 150 lėk
tuvų, o per 100 sugadinta. 
Curtin pažymėjo, kad austra- 
liečiai ginsis ir kovos tokiu 
pat ryžtingumu, kaip ir 
Anglijos žmonės.

Washington. — Balandžio 
28 d. 10 vai. vak. per ra
diją prezidentas Roosevelt 
pasakė tautai kalbą, kurio
je peržvelgė svarbiuosius į- 
vykius nuo japonų užpuoli
mo dienos.

Jis pažymėjo, kad nuo 
gruodžio 7 d. esame išsiun
tę dideles armijos ir laivy
no pajėgas — keletą šimtų 
tūkstančių — į bazes ir ko
vos frontus, esančius už 
tūkstančių mylių nuo namų. 
Karo gamyba taip išplėsta, 
kad ji pilnai bando mūsų 
gamybinį pajėgumą. Ame
rikos karo laivai šiuo me
tu plaukioja šiaurės ir pie
tų Atlante, Arktike, Vidur
žemių jūroje, šiaurės ir pie
tų Pacifike. Amerikos ka
riai yra užėmę stotis pietų 
Amerikoje, Grenlandijoje, 
Islandijoje, Anglijos salose, 
Artimuose, Vidurio ir Toli
muose Rytuose, Australijo
je ir daugelyje Pacifiko sa
lų. Amerikos lėktuvai ir a- 
merikiečiai lakūnai yra vi
suose sausžemiuose ir vi
suose vandenynuose.

Toliau duosime 
to kalbos trumpą 
ką:

Europos fronte
sias įvykis buvo ir yra Ru
sijos armijos ofensyva prieš 
galingą Vokietijos armiją. 
Rusų jėgos sunaikino ir 
naikina daugiau mūsų prie
šo pajėgų, nei visos Jungti
nės Tautos drauge .

Viduržemio jūroje padėtis 
nepasikeitusi. Prancūzijoje 
pasikeitė vyirausybė, kuri 
gali versti narsius p rancū- 
zus vergauti nacių despo
tizmui. Jungtinės Tautos 
pasirūpins, kad prancūzų te-

preziden- 
santrau-

svarbiau-

RUSAI TURI NAUJŲ LAIMĖJIMŲ
Kuibiševas. — Rusų vado

vybė praneša, kad per pas
kutines keturias dienas ru
sų kariuomenė pasiekė di
delių laimėjimų: pasistūmė
ta 45 mylios į • priekį ir 
sėkmingai pereita viena di
delė upė, nežiūrint didelio 
nacių gynimosi.

Kur ta laimėta vieta, ru
sai neskelbia. Manoma, kad 
minima upė yra viena iš tų 
tvirtovių vietų, kurias vo
kiečiai gina visomis jėgo
mis ir iš kurių jie manė 
pradėti pavasario žygį. Ru
sams daug pagelbėję parti
zanai.

Maskvos laikraščiai rašo, 
kad vokiečiai paskutiniu lai
ku neteko daug lėktuvų. 
Per paskutines tris savai
tes rusų fronte vokiečiai 
netekę 900 lėktuvų ir apie 
2,500 lakūnų. Gerai pasižy
mėjusi ir rusų kavalerija, 
kuri Briansko fronte atstū
musi vokiečius net 60 my
lių ir užėmusi keliolika 
tvirtovių. Leningrado fron
te kelios vokiečių divizijos 
turėjusios didelių nuosto
lių. Leningrado fronte ke
liose vietose buvę net „ran
ka rankon” kautynių.

ritorija nebūtų pavartota 
ašies naudai. Greitai Ame
rikos skraidančios tvirtovės 
kovos už išlaisvinimą viso 
aptemusio Europos žemyno.

Vokiečių ir italų žmonės 
vis daugiau įsitikina, kad 
nacizmo ir fašizmo byla y- 
ra be vilties.

Mes netekome kontrolės 
didelėje Filipinų salų daly
je, bet atiduodame pagarbą 
filipinų ir amerikiečių ka
riams, kurie taip ilgai išsi
laikė Batano pusiausalyje, 
kurie tebelaiko Corregidoro 
tvirtovę ir kitas salas.

Tolimuose Rytuose japo
nai pasistūmėjo pirmyn, bet 
yra rimto pagrindo manyti, 
kad jų veržimąsis į piet
vakarius sulaikytas. Esame 
pasiryžę visas prarastas te
ritorijas atgauti.

Burmoje padėtis nemalo
ni. Jei ir būtų Burmos ke
lias atkirstas, vistiek bus 
surastas kelias kinams pa
gelbėti. Už kiekvieną pasi
stūmėjimą japonai brangiai 
užmokėjo.

Nors Perlų Uosto užpuo
limas buvo pasalingas, bet 
plataus masto karui mes 
jau buvome dvasiniai pasi
ruošę. Mes žinome, už ką 
kovojame. Ne visi esame 
kovos lauke, bet visi esame 
viename fronte. Namie tu
rime taip pat frontą ir 
kiekvienas turime pasiauko
ti, atsisakydami nuo dau
gelio patogumų. i

Dabar vien tik karo tik
slams mes išleidžiame kas
dien apie 100 milijonų do
lerių. ši suma padvigubės.

Kongresui yra pasiūlyta 
tautinės ekonomijos prog
rama iš septynių punktų, 
kurių vykdymas būtinas. 
Kiekvienas gyventojas bus 
paliestas šios 
Kiekvienas turi

Dabartiniame 
lingas civilinių
didelis pasiaukojimas, 
vyzdį rodo Anglijos žmonės. 
Mūsų kariai karžygiškai 
kovoja tolimuose frontuose, 
kad mes būtume saugūs.

Būdami namie, pagalvoki
me apie savo kovojančius 
karius. Mūsų kariai yra ge
rai disciplinuotų dalinių na
riai. Bet jie yra ir pasi
lieka laisvais individais. Jie 
yra ūkininkai, darbininkai, 
prekybininkai, profesijona- 
lai, artistai, įstaigų tarnau
tojai. Jie yra Jungtinės A- 
merikos Valstybės. Todėl jie 
kovoja. Mes ir gi esame 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės. Todėl mes dirbame ir 
aukojamės. Tai yra jiems. 
Tai yra mums. Tai yra per
galei !

programos. 
pasiaukoti, 

kare reika- 
gyventojų

Pa-

BOMBARDUOJA VOKIEČIŲ MIESTUS
daugiausia nukentėjo civili- 

Bernas. — Anglijos lėk
tuvai sėkmingai iš eilės 
keturis kartus bombardavo 
Rostocko uostą ir miestą, 
esantį Baltijos pakraštyje. 
Visas miestas paskendęs 
liepsnose ir griuvėsiuose.

Vokiečiai skelbia, kad 
niai žmonės. Esą, jokių ka
rinių tikslų anglai negalėję 
Rostocke turėti.

Bet Rostock yra svarbus 
uostas, iš kurio vokiečių lai
vai darydavo savo žygius. 
Anglų lėktuvai šią savaitę 
bombardavo ir kitus mies
tus, kaip Cologne, Kiel. Jie 
aplankė ir norvegų Trond-

heimo fiordus, kur vokiečiai 
ruošėsi užpuldinėti Anglijos 
laivus, siunčiančius Rusijai 
pagalbą.

Anglijos lakūnai bombar
davo kelias vietas Prancūzi
joje ir Čekoslovakijoje, kur 
yra didelės vokiečių ginklų 
dirbtuvės.

Vokietijos reicho komisa
ras Lohse išleido įsakymą, 
pagal kurį visi „Ostlando” 
gyventojai turi atlikti tam 
tikrą darbo prievolę, ar tai 
personalinę, ar tai traukia
mąja jėga 
pat turtai 
doti darbo 
lui.

(arkliais). Taip 
gali būti panau- 
prievolės reika-

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

- % -•
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KARUI LAIMĖTI — VISKAS!

Prezidentas Roosevelt šios savaitės pradžioje nu
siuntė Kongresui savo pasiūlymus, kas ir kaip tuojau 
atliktina, kad visa valstybė tiksliau dalyvautų ir prisidė
tų karo žygyje. Jis pasiūlė septynių punktų programą 

. šalies ekonominei politikai.
Prezidento naujos programos pagrindiniai dėsniai 

šie:
1. Kad pragyvenimo kainos nekiltų aukštyn ir aukš

tyn, reikia įvesti didesnius mokesčius; asmenų ir bendro
vių pelnai turės būti apriboti.

2. Turi būti nustatytos prekių kainos ir pastovios 
nuomos.

3. Asmenų uždarbiai turės būti stabilizuoti — nu
statytas pastovumas.

4. Ūkio gaminių kainos privalo būti nustatytos, pa
stovaus dydžio.

5. Visi gyventojai turi būti raginami daugiau bonų 
pirkti ir mažiau išleisti tokiems daiktams, kurie nėra 
būtinai reikalingi.

6. Visiems būtinos reikmenės turės būti suregistruo
tos ir lygiai paskirstomos tarp vartotojų, kad visi jų 
galėtų įsigyti, nežiūrint savo finansinio pajėgumo.

7. Reikės atsisakyti nuo termininių išsimokė j imu ir 
skolon pirkimų; vietoj to, patartina atmokėti namų sko
las ir kitas pinigines prievoles.

Visos šios programos pagrindinis tikslas — apsau
goti gyventojų pragyvenimo lygį nuo pabrangimo, apsi
saugoti nuo nepateisinamai aukštų kainų, užtikrinti pini
ginio vieneto pastovią vertę. Kai kurie šios programos 
dėsniai jau ir vykdomi.

Balandžio 28 d. prekių kainų administratoriaus įstai
ga paskelbė kainas beveik visoms prekėms, kurios kiek
vienam būtinos. Nuo gegužės 18 d. jokia prekė negalės būti 
brangesnė, nei ji buvo parduodama aukščiausia kaina 
kovo mėnesį. Gazolino ir cukraus galėsime gauti tik pa
gal korteles. Karo bonų ir ženklelių nuo gegužės mėne
sio pirksime dvigubai daugiau.

Iš pirmo žvilgsnio ši programa gali daugelį bau
ginti. Ji reikalauja šiek tiek pasiaukojimo. Bet ką šis 
pasiaukojimas reiškia, palyginus su Amerikos karių pa
siaukojimu. Kiekvienas karys yra prisiekęs savo gyvybę 
savo šaliai ginti, tad ar galima lyginti civilinių žmonių 
laikinius atsisakymus nuo kai kurių daiktų su karių pasi
aukojimu?

Šiandie nieko nėra perdaug, niekas nėra per sunku, 
, kai viskas skiriama visuotinei karo pergalei. Turime 

suprasti, kad tik visiškas plėšikiškos nacių-fašistų-japonų 
ašies sutriuškinimas užtikrins Amerikai ir visai žmoni
ja saugų rytojų. Tokiam laimėjimui viskas atiduotina.

GEGUŽES MĖNUO
Lietuvoje Gegužės mė

nuo yra didžio pamaldumo 
metas kiekvienai lietuviškai 
širdžiai. Marijos garbė 
skleidžiama bažnyčiose, na
muose ir lietuviškos žemės 
laukuose. Juk ir Lietuva va
dinama Marijos žeme, pil
na bažnyčių Marijos vardu, 
daugybė stebuklingų vietų. 
Dievo motinėlės paveikslai, 
koplytėlės užima pirmą vie
tą po kryžiaus ir Jėzaus 
Kristaus. Gegužės mėnesį 
ypatingos pamaldos uoliai 
kalbamos, jų praleidimas bū
tų nusikaltimas.

Kaimuose susirinkdavo di
desnėse seklyčiose ar kie
muose prie koplytėlių ir vi
si kartu skaitydavo, giedoda
vo Marijos litaniją, ir taip 
žinomą giesmę „Sveika Ma
rija.” Tokio gražaus pamal
dumo lietuviai atsivežė ir 
čia. Ir Amerikos lietuviško
se parapijose dažniausiai lai
komos gegužinės pamaldos. 
Panašios pamaldos laikomos 
ir kitose bažnyčiose, bet 
lietuviui jos yra ypatingai 
brangios, nes per jas jis su
sijungia su savaisiais Lietu
voje, prisimena savo kraštą 
ir savus religinius papro
čius.

Šis gegužės mėnuo bus dar 
gražiau ir pamaldžiau pralei
džiama, nes didesni sunku
mai slegia pasaulį ir visus 
žmones. Juk ir čia kiek daug 
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lietuviškų šeimynų palydėjo 
savo mylimiausius sūnus 
kariauti už pasaulio atnau
jinimą ir taikos grąžinimą. 
Visiems jiems reikia ištver
mės, o namiškiams kantry
bės, dangiškos pagelbos, 
kad visiems mažiau reiktų 
kentėti. Marija yra Krikš
čionių Pagelba, prašantiems 
išmelš visų malonių, tik ne- 
patingėkim jos paprašyti. 
Kada mūsų parapijose bus 
pamaldos, eikime pirmieji 
ir kitus raginkime, kad bū
tų pilnos bažnyčios ir galin
gos mūsų maldos ir giesmės 
skambėtų dangui maldavi
mais. Melskime Taikos Ka
ralienę ramybės ir sugyve
nimo namuose, tautose ir vi
same pasaulyje. Ypatingą 
uolumą čia galėtų parodyti 
parapijų sodalietės ir kitas 
jaunimas, kurių Marija yra 
ypatinga Globėja ir Užtary
toja.

Gegužės mėnesio intencija 
Popiežiaus Pijaus XII re
komenduojama yra kuklu
mas. Kuklumas yra pagrin
dinė susivaldymo dorybė, 
kuri daboja privačiame ir 
viešajame gyvenime padoru
mą. Kuklumas turi reikštis 
mintyje, žodžiuose ir mūsų 
veiksmuose.

Kuklumas visuomet žiūri, 
kad mūsų mintys sutiktų su 
Kristaus mintimis. Kuklu
mas reikalauja, kad mūsų

Balandžio 22 dieną iš ašies 
sostinių per radiją buvo 
pranešta, kad Danijos pre
kybos ministeris nuvyko į 
Rygą aptarti pokarinių e- 
konominių santykių „su 
Ostlandu — buvusiais Bal
tijos kraštais.”

Tas pranešimas yra nau
jas nacių žingsnis visiškai 
panaikinti Baltijos tautų sa
varankiškumą. Pirmiausia 
jie panaikino atskirai Bal
tijos valstybes: jiems liko 
tik „buvusioji Lietuva, bu
vusioji Latvija, buvusioji 
Estija.”

Dabartinė žinia nušviečia 
kitą nacių siekimų žingsnį. 
Mat, neturi likti nė Balti
jos valstybių pavadinimo, 
kadangi tai primena tų val
stybių sąjungas, bendrą ir 
draugišką politiką ligi šio 
karo ir galimus labai glau
džius ryšius po karo. Vo
kiečiai ir jų pakalikai ita
lai, nenorėdami, kad iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
po karo susikurtų Baltijos 
kraštų stipri sąjunga, jau 
dabar pradeda gniuždyti šio 
Baltijos kraštų savarankiš
ko vieningumo idėją, drau
ge kėsindamiesi išrauti bet 
kurį Baltijos paties žodžio 
prisiminimą: vokiečiams ir 
italams jau nėra nė Balti
jos kraštų kaip tam tikro 
geografinio vieneto, bet tik 
tasai jų sukurtasis „Ost- 
landas.”

Gi jeigu jau nelieka ne 
tik Lietuvos ar Latvijos, ar 
Estijos, bet ir paties Balti
jos geografinio junginio, 
tai savaime suprantama, kad 
ten nėra vietos ne tik lie
tuvybei ar latvių bei estų 
tautiniam gyvenimui, bet net 
ir bendrai sujungtam tų 
kraštų kokiam nors tauti
niu! ar net geografiniui li
kimui. Ostlande nėra vietos 
nei senajai baltų-aisčių kal
bai, iš kurios atsirado lie
tuvių ir latvių kalbos, nėra 
ten vietos bendriems istori
niams lapams kultūrinei ir 
dvasinei giminystei: tas 
gramozdiškas Ostlando žo
dis pasako, kam ten yra 
vietos ir kam kuriamas gy
venimas. Nuo šiol ten bus 
ostlandietis — kitų darbu 
ir prakaitu nusipenėjęs vo
kietis.

Lietuviams, latviams, es
tams vietos ten nėra, ka
dangi jie ne ostlandiečiai, 
bet — lietuviai, latviai ir 
estai.

žodžiai patrauktų ir nuoša
liai stovinčius prie Kristaus 
karalystės. Kuklumas nori, 
kad mes viešame gyvenime 
savo veiksmais, darbais, ap- 
sirėdymais būtumėm tokie, 
kad mūsų veiksmai ir mados 
ne tik kad neįžeistų kitų as
menų doros jausmų, bet juos 
keltų į dorovinio gyvenimo 
aukštumas.

Ateina gegužės mėnuo. 
Gamta pražysta grožiu, gy
viau atbunda, jausmais. Tuo 
laiku kai kas bando nevyku
siai pademonstruoti žemais 
jausmais, ypač apsirėdy- 
mais. Užtat pop. Pijus XII 
kviečia visus gegužės mėne
sį ypač pabrėžti kuklumą, 
kad susiprastų ir tie, kurie 
grožio mėnesį stengiasi pa
versti žemų jausmų parodos 
mėnesiu.

Gegužės mėnuo, kuris skir
tas gražiausios moters gar
bei — švč. Panelei Marijai, 
turi visus pažadinti į tokį 
grožio supratimą, kaip su
prato šv. Panelė Marija, y- 
pač Ji rūpinos savo sielos 
grožiu, kuri buvo papuošta 
kuklumu.

(Iš „Laivo”).

Kad iš tikrųjų savo kraš
te, savo senų senovės žemė
je lietuvis neturės savito ne 
tik valstybinio, bet ir tauti
nio bei kultūrinio gyvenimo, 
pasilikęs mirti skirto vergo 
ir baudžiauninko dalioj, ma
tyti iš daugelio ženklų.

Pirmas jų— čia minėtoji 
žinia. Ką ji reiškia, jau pa- 
aiškinom.

Antras, tai jau anksčiau 
paskelbtas pranešimas, kad 
Kauno ir Vilniaus universi
tetų kai kurie fakultetai 
studentų nepriiminės. Tai y- 
ra žingsnis į žinomo vokie
čių dėsnio vykdymą, kad 
pavergtoms tautoms švie
sos nereikia. Joms švies ir 
valdys vokietis, o jie patys 
liks tamsūs juodadarbiai.

Trečias ženklas rodo, kad 
vokiečiai smurto ir kraujo 
keliu ima šalinti tuos, ku
rie kenkia vokiečių-nacių e- 
vangelijos įvedimui užim
tuose kraštuose. Iš čia pa
sikėsinimai prieš arkiv. M. 
Reinį arba arkiv. J. Skvirec
ką. Pirmas jų yra parašęs 
veikalą, kur iškritikuojamas 
nacizmas, antras gi yra pa-

MŪSŲ DARBAI IR RŪPESČIAI
Didelė dauguma Jungtinė

se Valstybėse gyvenančių 
lietuvių yra piliečiai. Pilie
čių tiesioginė pareiga yra 
visu kuo dėtis prie savojo 
krašto gynimo ir prie visų 
karo reikalų. Bet ir tie, ku
rie nėra šio krašto piliečiai, 
veržte veržiasi į darbus, 
kad tik kuo galint padėtų 
Amerikai laimėti karą. Taip 
jie daro dėl tčŲ kad jie my 
Ii šį kraštą, kad jiems pa
tinka demokratinė santvar
ka, kad pasitiki prez. Roo- 
sevelto nusistatymu, inkor
poruotu ir į Atlanto čarte- 
rį ir į Junginių Tautų pro
klamuotuosius šio karo tik
slus — visoms tautoms ne
priklausomybė, visiems pa
saulio žmonėms visokeriopa 
laisvė ir gerovė. Netenka, 
tad, stebėtis, jei Lietuvos 
piliečiai savanoriais stoja į 
U. S. armją ir noriai dirba 
visus tuos darbus, kurie ve
da prie karo laimėjimo.

Tuo būdu turime aiškų- 
aiškiausią vaizdą, kad visi 
Amerikoje gyveną lietuviai 
visas galimas pastangas de
da gelbėti Amerikai ir Jung
tinėms Tautoms laimėti ka
rą. Visi mūsų tautiečiai, 
mat, puikiai žino, kad A- 
merikos laimėjimas yra ir 
Lietuvos laimėjimas.

Mūsų veikimo centras — 
A.L.R.K. Federacija tuo rei
škiniu labai džiaugiasi, nes 
žino, kad mūsų tautos vil
tys yra sudedamos į geras 
ir patikimas rankas.

Federacijos centro sekre- 
torijatą džiugina praneši
mai iš skyrių ir apskričių, 
kad jie nuo pat Amerikos 
įstojimo į karą — nuo 1941 
m. gruodžio 7 d. visas savo 
jėgas įkinkė į Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, į U. 
S. Karo Bonų pardavinėji
mą ir i kitus karo darbus.

Tiesa, tai gerokai apstab- 
dė tuos darbus, kuriuos Fe
deracija ir jos skyriai at
lieka normaliais lakais, ta
čiau tuo ne tik kar nesis- 
čiau tuo ne tik kad nesis- 
kundžiama, bet, priešingai,

Nors Federacijos skyrių 
vadų rankos buvo užimtos 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus ir kitais krašto gy
nimo darbais, tačiau šis tas 
nudirbta ir savo organiza
ciją bestiprinant. Savo ke- 

reiškęs užuojautą persekio
jamiems žydams.

Ketvirtas ženklas yra 
pradėtasai teroras prieš ak
tyvius lietuvius, kuriems 
primetami visokį spekulia
cijos kaltinimai. Naciams 
didžiausia spekuliacija, tur 
būt, yra Lietuvos žmonių 
pasiryžimas kovoti dėl savo 
žemės laisvės ir nepriklau
somybės. Iš Europos skys
tančios žinios skelbia net 
apie kai kurių lietuvių pako
rimą už tą tariamąją spe
kuliaciją. Gautieji vardai 
kaip tik pažįstamiems sako, 
kad nukentėjo tie, kurių 
praeitis susieta ne su kokiu 
bizniu, bet su griežtu nacio
naliniu aktingumu.

To vokiečių siautėjimo ir 
nežmoniškumo akivaizdoje 
kaip tik labai malonu gir
dėti Amerikos pramonės va
dų D. Nelsono ir kitų žo
džius, kad demokratijų ar
senalas jau pralenkė ašies 
arsenalą. Priešui smogti 
ginklas jau nukaltas dides
nis negu kada nors tasai 
priešas yra numatęs.

Todėl visi tie vokiečių 
žiaurūs nacinio pamišimo 
siautėjimai primena seną 
lietuvių priežodį: „Dūksta 
kaip prieš savo galą.”

Tomas Budreika

liu buvo vedamas ir Lietu
vai Gelbėti Fondo vajus, 
kurio metu kai kurie sky
riai ir rajonai savo kvotas 
pajėgė išpildyti. Pasitikima, 
kad neatsiliks ir kiti rajo
nai. Šiuomi kreipiamas dė
mesys į Connecticut, New 
York—New Jersey ir Penn- 
sylvanijos rajonus. Bostono, 
Chicagos, Cleveland© ir De
troito rajonai savo kvotas 
su kaupu išpildė.

Besistengdami išpildyti 
LGF. kvotas, žinokime, kad 
lietuvių tremtinių šelpimo 
problema toli gražu dar nė
ra išspręsta. Toji problema 
besitęsiant karui didės. Dar 
didesnė ji bus karui pasi
baigus. Dėl to yra būtinai 
reikalinga auginti Lietuvai 
Gelbėti Fondą.

Talka Lietuvai išlaisvinti
Federacija yra religinė, 

kultūrinė organizacija. Poli
tika ji neužsiima. Bet šiuo 
momentu, kuomet mūsų tė
vų kraštas žiaurių priešų y- 
ra pavergtas ir kai visai 
tautai yra taikomas mirti
nas mūgis, A.L.R.K. Fede
racijos veikėjai, vaduoda- 
mies krikščioniškąja artimo 
meile ir giliu lietuviškumu, 
Lietuvai gelbėti darbą ir 
kovą skaito pirmaeiliu savo 
dalyku. Dėl to ji ir per savo 
užlaikomą Liet. Kult. Insti
tutą ir kitokiais, keliais in
formuoja ir Amerikos val
džios sferas, ir kultūrines in
stitucijas, ir visuomenę. 
Kiekvienu atveju, kai tik iš
kyla reikalas, energingai už
stoja už lietuvių tautos tei
ses į laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą.

ALRK. Federacija dar 
1940 m. suprato reikalą su
daryti bendrą visų grupių 
centrą, kuriuo yra Amerikos 
Lietuvių Taryba, jau atliku
si keletą svarbių žygių Lie
tuvos nepriklausomybės at
gavimo reikalais. Federacija 
remia ir Lietuvių Tautinę 
Tarybą, kurią neseniai suda
rė Lietuvos Piliečių Sąjunga, 
nes mato, kad toji taryba 
lietuvių tautos kovose dėl ne
priklausomybės turės suvai
dinti labai svarbų vaidmenį. 
Be to, ir priminti, berods, ne
reikia, kad Federacija sten
giasi veikti, kiek leidžia są
lygos, kontakte su Lietuvos 
pasiuntinybe ir konsulais.
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FONDAS
Ad. Nadzeika, 
Vikt. šlikienė, 
J. Akucevičius, 
M. A. Kivytienė, 
J. Staugaitis, 
P. L. Zemeckienė, 
J. Žemaitienė, 
A. Ulozas, 
E. Brusokienė,

Šventojo Tėvo sukaktis
Amerikos katalikų veiki

mo centras — National Ca
tholic Welfare Conference 
energingai ragina visuomenę 
minėti Jo Šventenybės Po
piežiaus Pijaus XII vysku
pavimo 25 metų sukaktį. To 
minėjimo planai yra paruo
šti ir spaudoje jau skelbia
mi. Federacijos ir visi lie
tuvių katalikų veikėjai tu
rėtų tais planais ir patiekia
ma medžiaga pasinaudoti, 
kad Jo šventenybės sukak
tuves tinkamu būdu ir iš
kilmingai paminėtume. Vi
si mes, juk, gerai žinome, 
kad Šventasis Tėvas mūsų 
tautą tėviškai globoja, šel
pia ir gina jos šventas tei
ses. Ir šiuo ir visais kitais 
atžvilgiais mes parodykime 
Romos Seneliui savo nuo
širdų dėkingumą .

Lietuvos Steigiamasis 
Seimas

1920 m. gegužės mėn. 15 
d. susirinko Lietuvos Stei
giamasis Seimas, patiesęs 
Lietuvos valstybei demo
kratiškus pagrindus, prave
dęs išganingą kraštui že
mės reformą ir daug kito
kių įstatymų. Būtų svarbu 
ir naudinga šiemet visur, 
kur tik galima, minėti Lie
tuvos St. Seimo susirinkimo 
dieną. Ta proga reiktų pa
rinkti aukų darbui ir kovai, 
kad, Amerikai laimėjus—ki
rą, laisvi ir nepriklausomi 
Lietuvos žmonės ir vėl galė
tų slaptu ir demokratišku 
būdu išrinkti savo atstovus 
į seimą ir patys būti savo 
krašto tvarkytojais ir šeimi
ninkais.

Be čia suminėtųjų, Fede
racijos įkyriai turi ir kito
kių darbų eiles. Svarbu, 
kad, tiems ir kitiems dar
bams dirbti, būtų gerai su
siorganizuota ir įtraukta vi
sa lietuvių katalikų visuome
nė.

Kai gerai atliksime savo 
organizacijos darbus, labiau 
sustiprėsime, tvirčiau susi
organizuosime ir daugiau 
galėsime prisidėti prie A- 
merikos greitesnio karo lai
mėjimo.

L. Šimutis, 
A.L.R.K. Federacijos 

sekretorius.

LIETUVOS ŽINIOS
Komisarų galia

Vokietijos reicho komisa
ro „Ostlande” Lohse specia- 
liniu potvarkiu nepaprastai 
praplėtė vad. sričių komisa
rų (Lietuvoje tokių „sričių 
komisarų” yra 6) teises. 
Komisarai gali patys uždėti 
bausmes, jeigu „nusikaltimas 
yra aiškus.” Komisarai gali 
bausti iki 6 savaičių kalėji
mo arba pinigine bauda iki
l, 000 vok. markių arba a- 
biem bausmėmis kartu. Kai 
kuriose s rityse, kurias rei
cho komisaras pažymės spe- 
cialiniu įsakymu, komisarai 
gaulės bausti iki 2 metų ka
lėjimo ir iki 50,000 markių. 
Sričių komisarų uždėtos 
bausmės yra galutinės; tik 
tam tikrais atsitikimais ga
lima skųstis vad. „vokiečių 
teismui”, kurio teisėjai ir 
prokurorai yra išimtinai 
Vokietijos piliečiai. Minėtas 
potvarkis pasirašytas 1941
m. spalių 6 d., bet paskelb
tas gruodžio 30 d.

N.
N.
N.
N.

įjh susi‘ 
^uose 
įo beveik 
,'pjbar ji 
^beeinu- 
'j5kirųjos 
į galima

4 Situa- 
,fjud. Pa-

30c, 
į daugiau 
į centą.

i f mojo turto savininkų ba ' 
Vilniuje, Vilniaus Traki ; A Va:

Brooklyn,
Brooklyn,
Brooklyn,
Brooklyn,
Newark, N. J.
Brooklyn, N. Y.
Waterbury, Conn.
Maspeth, N. Y.
Maspeth, N. Y.

~ 9
Likviduoja bankus )

Lietuvoje likviduojam 
bankai: Vilniaus miest 
matininkų smulkaus k 
to draugija, Lenkų ne;

roję neseniai p 
A. Senn labai įc 
škas straipsnis 
gree of Kinsh 
Slavic and Balt 
Šito puikaus J 
stitutas išsiunt 
įvairiems Ame 
ninkams - kalt 
dar galima ti 
atsiimčiant pa 
15c,

Išėjo iš spa 
ceto Simučio 
sertacija „TI 
Reconstruction 
After 1918”. I 
bia University 
Yorke. 148 pus] 
Patartume kiel 
tuviui inteligen 
knygą savo bil 
sisakant ją tie 
bia University 
knygos Liet. 1 
stitutas užsisal 
platins ją žyi 
niversitetuose : 
teresuotų moks

Lietuvių Ki 
stituto leidinio 
giai plinta: jei 
nijoj atsiranda 
gus ir suintere 
visuomenę su] 
Lietuva, tai 1 
gerai platinam 
gumoj kolonijų 
nepasitaiko su 
Instituto leidin 
žinomi.

Šia proga č 
pirmojo leidinį 
užsakymus: 1 
200; Shenando 
Rochester, N.1 
ladelphia, Pa. 
cago, UI. — 15 
Mass, — 100 
Mass. — 100 
Mašs. — 100; 
R. I. - 100; N 
—100; Detroit 
Mt. Carmel, 

Brooklyn, N. N 
speth, N. Y. —. 

ton, D. C. — 
— 50; New Br 
50.

jitifloVai'

/ (apie 
gituos 30 
jjit po 50

-^pravarti 
rflo lietu- 
$ ji vaiz- 
qnieti| lie-

3 įplauktų 
sshiii užsa- 
p atspaus- 
Tad labai 
įj veikėjų 
nsšti sau 
ąempliorių

skrities kooperatinis bai 
Lenkų amatininkų ir pi i 
bininkų kooperatinis bai #'• 
Vilniuje, krikščionių liai 
bankas „Dirva” Vilniuji 
procentinio kredito drai 
Vilniuje, pirklių ir pr_, 
ninku sąjungų koopera 
bankas Vilniuje, centn ' 
žydų kooperatyvų liai 
bankas Vilniuje, Eisiški 
dų smulkaus kredito dr 
ja Vilniuje ir rusų koo]L kūny
tims bankas Vilniuje. |q vargina

Tų bankų likvidatoj! 
paskirtas Lietuvos Bai 
Kreditoriai gali pareikši 
vo reikalavimus ne v 
kaip per 3 mėnesius L 
vos Bankui, Vilniuje, Ge 
no g. 8.

Kalba apie šiaurę ‘
„Deutsche Zeitung im 

land” paskelbė straipsn 
vadintą „Vokietija ir 
re.” Straipsnyje išvec 
kad „buvo laikai, kuriu 
toriškai galima laikyti 
bendrą vokiečių- danų- n sdidumo ir 
gų valstybę.” Tačiau d 
Europos šiaurėje apie i $ Prašy- 
laikus nieko nenorima; jau 
ti. Tai esanti ypač Anį 
politikos pasėką, nes a ’8 
pavertę šiaurę savo poli 
.objektu. Dabar reikią i 
ti priemonių tam ši 
atšalimui nuo Vokietijo 
šalinti. Tai būsią pasi 
kai šiaurė suprasianti, 1 
Vokietijos ir Suomijos 
gale rytuose išgelbėjusi iais Insti- 
šiaurę. „Bet kuomet tas 
kinimas paplis plač 
sluoksniuose? Kuomet? 
baigia laikraštis.

M baigia 
ą Mažąją 
aa Minor,”

bip ir p.

3 Lietuvos

■ bei viltis 
- tą gražų
3 kraštą.

stiksą-

cistinę Ji- 
•7 brošiū-

Lietuvoje, kaip ir vi ~ 
„Ostlande”, vokiečių kol 
ro Lohsės parėdymu, ( 
jauni vyrai, gimę 19 1 
metais „raginami” st 
vokiečių „darbo tari 
(Arbeitsdienst). Ųumat 
kad jie bus pasiųsti vie Z"““50 
metų tarnybai į Vokie wKmitaS

i ir ERELIS

Hrašė

Žinomas šveicariečių 
raštis „Neue Zuercher (Tęsinys)
tung” paskelbė straipsiį,^ mūsgkių buvę dat 

. Aiet, deja, ne dešimts. Ti< 
L ^dešimtį, taigi išeina, kad

pie Lenkijos generi 
gubernatūros ūkį. 7 _
straipsnio pažymėtina 1 štabas padarė klaidą,
kur aprašoma, kaip v 4dvi divizijas. Reikėjo mažia 
čių administracija ti ^Cezaris. Jis ne kartą trej 
Lenkijoje buvusias pr :!aii"«-----—
nes ir prekybos įmone; reikėjo tai numatyti, —

Tvarkymas esąs vj 
mas, vadovaujantis ne t 
konominiais, bet ir p 
niais interesais. Į minėt 
mones esą paskirti vok

4 divizijas. Reikėjo mažia

legijonų taip ir nesusik

Rietis. Jo dalykas kautis 
'Kautynėse su bolševikais jii 

vadų.
Jis siūlėsi Lietuvą užkąri

, • j
komisarai. , Bet si prie] ar jis siūlėsi. Veikiausi! 

JjUai načelniko sugalvotas 
^is, kaipo atkaklus kar 
. , —“.vo, ccu uuo qjULlllluS 
^pirkimo ožiu. Bėjo nė i

esanti tik laikina. Tos
nes esančios rezervuotou nQipu Quvaiuus ncu 
kiečių kareiviams, t ^laimės, tai bus epochinis 
siems fronte. Visa eilė
žesnių įmonių esančios Vilnių, bet pralaimėj 
darytos, nes laikomasi '1U”5"—■" "*":1— 
statymo, jog jos „nei 
rančios egzistencijos 
grindo vokiečių tau1 
žmogui.”

litvinams atsilygint 
pralaimėjo. Jis kovoj 

; toks, kad Želigovskis til 
j J mūsų istoriją jis, žiu 

; 7 Waus išgelbėtojas. Apie 
Įpina ir nutylėti,‘o jei prir 
^Wimimus. Kur reikia išj 

™Į: ?’ ?? esame special 
jP Sūri. Už Vilnių jie Želig 

kvintų ir Giedraičių am 
ii®* /ą istorija tik jiems vier 
imliai jau spėjo kiek apsišv 
P“° spauda ir daro mum

UNITED STATES 
DEFENSE 

bonds 
AND 

STAMPS] lyg laukdamas pata 
išsigelbėti. Patarimų

^ susilaukė nemaža asme 
^.Ą kad jo kalba daro įspi 
J „Tas sumažybintas, i 
^7? pakeliui nesustos. Ji;

įsibriaut į načelniko
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L. K. INSTITUTO LEIDINIAI
Į i Baltoscandian God- 

(prof. K. Pak- 
nemažą susi- 

tarptautiniuose

ion” 
ukėlė
mą 
liuose ir jau beveik
šparduota. Dabar ji 
žiis kiekiai? nebesiun- 
na, tačiau atskirų jos

roję neseniai pasirodė prof. 
A. Senn labai įdomus moksli
škas straipsnis „On the De
gree of Kinship Between 
Slavic and Baltic” (15 pusi.). 
Šito puikaus straipsnio In
stitutas išsiuntinėjo 100 egz. 
įvairiems Amerikos moksli-

Likusios knygelės išpla
tintos po vieną ar po kelis 
egzempliorius ir daugiausia 
kitataučių tarpe, aprūpinant 
universitetus, bibliotekas, ir 
kai kuriuos pavienius profe
sorius, senatorius ir kongres- 
manus.

Jeigu vietoje 17 stambių 
platintojų turėtume jų apie

50, tai Instituto darbas žy
miai palengvėtų, knygelių 
leidimas ga,. pradėtų apsi
mokėti.

Dr. Kazys Pakštas, 
Direktorius.

Lithuan. Cultural Institute, 
6017 So. Kenwood Ave., 

Chicago, Illinois.

IŠ KALVARIJŲ ŠVENTOVĖS

sukaktis 
likų veiki- 
ational Ca- 
Conference 
visuomenę 

mybės Po- 
KII vysku- 
sukaktį. To 
yra paruo- 
au skelbia- 
ir visi lie- 
eikėjai tu- 
ir patiekia- 
asinaudoti, 
bes sukak- 
ūdu ir iš- 
itume. Vi- 
ai žinome, 
ivas mūsų 
oboja, šel- 
ventas tei- 
sais kitais 
>arodykime 
savo nuo-

iliorių dar galima 
riduoji (kaina 20 centų)/

« Lithuanian Situa-ba£V°Vfe dar Salima Sauti- Pa
matiniui^ egzempliorius 30c, 

to draugija į ’ 50 egz- ar daugiau 
mojo turto sa> nuoia tik 20 centli- 
SS’iį Nauj°s knygelės ' 

- ’ '5 lis dienomis spaustu
os įteikta Antano Vai-

skrities kooj 
Lenkų amatnį 
bininkų koope
Vilniuje, krį iio trumPa lietuvių li- 
bankas,„Dirn’ros apžvalga: „Lith-

I Literature” (apie
si.). Ji kaštuos 30 

ogi užsakant po 50 
r daugiau — tik po 

žydų koopeį tų. Knygelė ši pravarti 
bankas Viliu;:

procentinio bį 
Vilniuje, pirį 
ninku sąjungą 
bankas Vilniui vi « •’

bankas Vilniuje [urėti kiekvieno lietu- 
dų smulkaus b: Linuose, nes ji vaiz- 
ja Vilniuje ir > keturių šimtų metų lie
tinis bankas lį i literatūrinę kūrybą.

iamasis

s mėn. 15 
uvos Stei- 

patiesęs 
ei demo
ns, prave- 
ištui že- 
[aug kito- 
tų svarbu 
iet visur, 
lineti Lie- 
įsirinkimo 
•eiktų pa- 
i ir kovai,

■iklausomi 
’ vėl galė- 
lokratišku 
i atstovus 
būti savo 
i ir šeimi-

ų, Fede-
i ir kito-

tinis bankas

Tų bankų lto direktorių vargina 
paskirtas Liet? >
Kreditoriai $ ? Tai Pa&iškėtų,
vo reikalavimu 
kaip per 3 keliolika stambių užsa- 
vos Bankui, 
no g. 8.

Kalba apk

„Deutsche 2ė 
land” paskelbė; 
vadintą „Vofe 
rė.” Straip© 
kad „buvolaih 
toniškai galima 
bendrą vokieą 
gų valstybę.” I 
Europos šiaurę 
laikus nieko e 
ti. Tai esanti: 
politikos pasėti 
pavertę šiaurę s 
objektu. Dabar 
ti priemonių L 
atšalimui nuo V Lietuvai tą gražų 
šalinti. Tai te angų mums kraštą, 
kai šiaurė supi 
Vokietijos ir S 
gale rytuose išji 
šiaurę. „Bet fe 
kinimas papis

kiek jos reikėtų

iš anksto įplauktų

Bijoma jos atspaus- 
permaža. Tad labai 
;ume kolonijų veikėjų 
kubiau pranešti sau 
ų jos egzempliorių 
ų.

: Pranas Galinis baigia 
knygelę apie Mažąją 

rą: „Lithuania Minor.” 
is panašaus didumo ir 
ios kainos kaip ir p. 
įlaičio knygelė. Prašy- 
ir jos užsakymus jau 

, Dr. Galinio knygelė 
sns Mažosios Lietuvos 

,, tį ir lietuvybės likimą 
(bos pajūry bei viltis

Kitos knygos
;uvių Kultūrinis Insti- 
platina ne vien tik sa- 

kinimas pakeistas knygeles, bet ir 
sluoksniuose? Rertingą lituanistinę Įi- 

jrą. Paskiroje brošiū-baigia laikrašti!

ninkams - kalbininkams. Jų 
dar galima truputį gauti, 
atsiunčiant pašto ženklais 
15c.

Išėjo iš spaudos p. Ani
ceto Simučio magistro di
sertacija „The Economic 
Reconstruction of Lithuania 
After 1918”. Išleido Colum
bia University Press, New 
Yorke. 148 pusi., kaina $1.50. 
Patartume kiekvienam lie
tuviui inteligentui turėti šią 
knygą savo bibliotekoje, už
sisakant ją tiesiai iš Colum
bia University Press. Šios 
knygos Liet. Kultūrinis In
stitutas užsisakė 165 egz. ir 
platins ją žymesniuose u- 
niversitetuose ir šiaip suin
teresuotų- mokslininkų tarpe.

Lietuvių Kultūrinio In
stituto leidiniai labai nely
giai plinta: jei kurioje kolo
nijoj atsiranda veiklus žmo
gus ir suinteresuotas plačią 
visuomenę supažindinti su 
Lietuva, tai ten knygelės 
gerai platinamos, bet dau
gumoj kolonijų tokių žmonių 
nepasitaiko surasti ir ten 
Instituto leidiniai lieka ne
žinomi.

Šia proga čia patiekiame 
pirmojo leidinio didesnius 
užsakymus: New York — 
200; Shenandoah, Pa. —200; 
Rochester, N. Y. —200; Phi
ladelphia, Pa. — 200; Chi
cago, Ill. — 150; So. Boston, 
Mass. — 100; Brockton, 
Mass. — 100; Lawrence, 
Mass. — 100; Providence, 
R. I. — 100; Newark, N. J.
— 100; Detroit, Mich. —100; 
Mt. Carmel, Pa. — 100; 
Brooklyn, N. Y. — 100; Ma
speth, N. Y. —100; Washing
ton, D. C. — 70; Cicero, Ill.
— 50; New Britain, Conn.— 
50.

ATSILIEPIMAI APIE NAUJĄ KNYGĄ
Vienas iš žymiausių Ame

rikos intelektų Columbia 
Universiteto rektorius pro
fesorius Nicholas Murray 
Butler apie Simučio knygą 
„The Economic Reconstruc
tion of Lithuania After 
1918” taip rašo:

,,It is plainly a distinct 
contribution to our accurate 
scientific knowledge of an 
important series of public 
events.”

Columbijos Universiteto 
profesorius, kelių knygų 
autorius, Michael T. Florin
sky:

„I am very glad to see it 
in print, and I trust that it 
will render a real service in 
making Lithuania better 
known in this country. Few 
publications could be more 
timely.”

Prezidentas Antanas Sme
tona:

,Malonu pasveikinti tokį 
raštą apie Lietuvą anglų 
kalbos literatūroje.”

Lietuvos Ministeris Jungt. 
Amerikos Valstybėms Po
vilas Žadeikis:

„Knyga lengvai skaitosi 
ir vilioja.”

Marianapolio Kolegijos Re
ktorius kun. Dr. Juozas 
Vaškas:

„...Tai iš tikrųjų daugeliu 
atžvilgiu labai svarus darbas 
ir naudingas lietuviškajam 
reikalui.”

Kultūrinio Instituto Direk
torius prof. Kazys Pakštas:

„...Gerai parašyta ir gra
žiai išleista...”

Pagarsėjusi žurnalistė, 
„The New York Times” re
dakcijos narė Anne O’Hare 
McCormick:

„I am sure that I will find 
it of the greatest value in 
the discussion of the Baltic 
problems which are to be 
very alive, I think, before 
long.”

Pageidautina, kad ši kny
ga galimai plačiau pasklistų. 
Ją turėtų įsigyti lietuvių 
draugijos, klubai ir pasklei
sti tarp savo narių, bei 
Lietuvos ir lietuvių draugų. 
Knyga pardavinėjama po 
pusantro dolerio. Užsakant 
čekius ir „money orderius” 
reikia siųsti:

Columbia University Press 
2960 Broadway 
New York, N. Y.

Vyskupas Th. Gorman, 
Reno, Nev. įsakė, kad Ame
rikos vėliava būtų laikoma 
katalikų bažnyčiose viešoje 
vietoje.

New Yorko miesto taryba 
priėmė rezoliuciją, kuria 
visi miesto valdininkai ir dar 
bininkai Didįjį Penktadienį 
atleidžiami nuo darbo.

Brooklyniečiai pradėjo 
kraustyti užmestus, senes
niais laikais vartotus arklių 
traukiamus vežimus. Arklių 
kaina irgi kyla.

Meksikos tėvų sąjunga pa
siuntė valdžiai-prašymą, kad 
būtų leista mokyklose dėsty
ti tikyba.

Baugusiems katalikiškas 
pradines mokyklas regis
tracija įstoti į aukštesnes 
Brooklyno vyskupijos moky
klas bus geg. 5 d., antradie
nį, 4 vai. pp. vyskupijos mo
kyklose.

Gegužės 3 d., šv. Kry
žiaus Atradimo šventėje, 3 
vai. po p ietų įvyks Maria- 
napolyje iškilmingas atida
rymas Kalvarijų šventovės 
viešam tikinčiųjų pamaldu
mui.

Tą dieną, kurioje Bažny
čia mini laimingą Kryžiaus 
Medžio atradimą, iškilmin
goje procesijoje, kunigui 
vadovaujant, bus einama 
Marianapolio Kryžiaus Ke
liais, Amerikos lietuvių ka
talikų dosnumu pastaty
tais.

Baisusis karas slegia ne 
tik Lietuvos žmones, bet ir 
mus, čia gyvenančius Ameri
koje. Šimtai tūkstančių jau
nuolių pašaukta į karo lau
ką. Gi namuose liko motinos 
be sūnų, žmonos be vyrų, 
vaikai be tėvo.

Eidami drauge su Kristu
mi bent dvasioje kruvinais 
Kalvarijos Keliais, ir patys 
sems^ne stiprybės narsiai 
pakelti karo sunkenybes, ir 
kenčiančius paguosime savo 
karšta malda.

Ta mintimi per visą vasa
rą iki spalių mėn. pabaigos, 
kas sekmadienis, 3 vai. p. 
p., Marianapolyje bus atlie
kama nuolatinė Kryžiaus 
Keliii Novena, kurią auko
sime už mūsų karius nar
siai kovojančius karo fron
tuose, už motinas, žmonas 
ir vaikus likusius be savo 
globėjų, už brangią šalį Lie
tuvą, kad Gailestingasis 
Viešpats per savo Kančią ir 
Kryžių teiktųsi sumažinti 
mūsų visų kančias ir grą
žinti pasauliui taiką ir ra
mybę.

Tad karštai kviečiame 
mūsų tautiečius skaitlingai 
dalyvauti rengiamoje Kal
varijų No venoj e.

Šia proga pranešama Ma
rianapolio Kalvarijų steigė
jams, kad Stacijos jau yra 
papuoštos dailiais geleži
niais kryžiais, numeriais ir 
steigėjų vardais.

Be to, mums malonu pa
sidalinti žinia, kad Maria

napolio Šventovei užbrėžtie
ji a. a. kun. Jono Navicko 
darbai tęsiami toliau: jau 
statomas šv. Juozapo alto
rius, jau sudarytos sutar
tys šv. Onos ir Liurdo šven- 
tavietėms statyti.

Kas galėtų ir norėtų pri
sidėti prie atliekamų švento
vės darbų, maloniai tesiun
čia savo auką šiuo adresu:

Marian Fathers 
Marianapolis College

Thompson, Conn.

Toronto, Ont.

Balandžio 18 d. susituokė 
Edna Jurčiūtė su C. A. Der
mott. Vedybos įvyko lietu
vių bažnyčioje, kuri buvo 
išpuošta gėlėmis. Šliubą da
vė kun. V. McGiviney. At
silankė daug draugų ir jau
nimo.

Vestuvių pokylį iškėlė 
jaunosios tėveliai Windsor 
Hotel patalpose.

A. E. Jurcai yra Toron
te visiems žinomi, kaipo ge
ri katalikai ir stambūs ka
talikiškų ir tautiškų reika
lų rėmėjai.

Jaunavedžiai išvyko į 
Montrealą, nes ten mano ap
sigyventi.

Visi vestuvių dalyviai 
jaunavedžiams linkėjo daug 
laimės naujame gyvenime.

Svarbus pranešimas
Pirmą kartą atvažiuoja iš 

Montrealo lietuvių parapijos 
choras, vedamas muz. Ži- 
žiūno. Kaip girdėti, kon
certo programa bus įvairi, 
gabiausi Montrealo artistai 
išpildys programą. Dabar 
susirašinėjamą, kada į- 
vyks. Vėliau pranešim per 
spaudą, kada įvyks.

Genys.

Gegužės 2 d., šeštadieny, 
8 vai. vak., Šv. Jono parapi
jos salėje, kampas Dundas 
St. W. ir Gorevale Ave., „Au
šros” choras rengia linksmus 
šokius.

Gegužės mėn. 3 d. 7:30 v.

Svarbu,
tems dar- 
gerai su- 
aukta vi- 
visuome-

me savo 
is, labiau 
:au susi- 

daugiau 
prie A- 

karo lai-

Lietuvoje, k 
„Ostlande”, vob 
ro Lohsės F 
jauni vyrai, 
metais „ragini 
vokiečių „dari' 
(Arbeitsdienstl Į 
kad jie bus pat j 
metų tarnybai i

VYTIS ir ERELIS
Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)

as juos ten žino. Sako, mūsiškių buvę daugiau

mutis, 
Aeracijos 
torius.

MOS

Žinomas šveii 
rastis „Neue S 
tung” paskelbė; penki prieš vieną, bet, deja, ne dešimts. Tie lit- 
pie Lenkijos 
gubernatūros ii 
straipsnio pafe 
kur aprašoma, i 
čiu administe - _ . .... , . ...
t Bet Želigovskiui reikėjo tai numatyti, —Lenkijoje bu» KunickisB

mušasi viens prieš dešimtį, taigi išeina, kad mū- 
buvo mažiau. Mūsų štabas padarė klaidą, pa- 

is į Lietuvą tik dvi divizijas. Reikėjo mažiausiai 
ų. Želigovskis ne Cezaris. Jis ne kartą trepsėjo 
lis į žemę, bet naujų legijonų taip ir nesusilaukė.

nesi-

v., sekmadieny, toje pat sa
lėje „aušriečiai” suvaidins 
labai juokingą penkių veiks
mų komediją „Bajoras Gai
dys”. Po vaidinimo šokiai.

Visi Toronto ir apylinkės 
lietuviai nuolankiai kviečia
mi atsilankyti. Užtikriname, 
linksmiausiai laiką praleisi
te ir gardžiai pasijuoksite.

„Aušros” choras.

Nauja Taryba
Washington. — Preziden

tas įsteigė „War Manpower 
Commission.” ši nauja į- 
staiga rūpinsis geriausiu 
Amerikos vyrų ir moterų jė
gų sunaudojimu karui lai
mėti. Jos viršininku paskir
tas Paul V. McNutt. Joje 
bus tinkamai atstovaujama 
karo, laivyno, žemės ūkio ir 
darbo departamentams.

Nauja taryba prižiūrės, 
kad užtektų žmonių reika
lingam darbui visose srityse 
— žemės ūkyje, pramonėje 
ir kitose šakose.

Įvairios Žinios

Aukščiausis . New Yorko 
teismas nusprendė, kad bur
leskiniai teatrai New Yorko 
mieste negali gauti leidimų 
atsidaryti.

Columbia, S. C., miesto ta
ryba nutarė paskirti kasdie
ną tam tikrą laiką maldai už 
karius, tarnaujančius JAV. 
kariuomenėje.

Anglijoje lenkai dabar tu
ri 2 pilnai paruoštas divizijas 
su 35,000 karių ir 12,000 la
kūnų. Lenkų lakūnai yra nu
šovę 500 priešo lėktuvų ir at
likę 1,955 užpuolimus.

Long Island salos miškų 
gaisrai privertė vietinius gy
ventojus susirūpinti. Įtaisyta 
dabotojų bokštai ir su radijo 
pranešimais apie gaisrus.

Mūsų slaptas ginklas — 
Apsigynimo bonai ir ženkle
liai. Įsigyk jįj!

ia 
komisa- 

; specia- 
laprastai 
komisa- 

l „sričių 
teises.

rs uždėti 
<altimas 
rai gali 
ų kalėji- 
tuda iki 
arba a- 

’tu. Kai 
ias rei- 
lės spe- 
tmisarai 
rietu ka- 
markių. 
uždėtos 
ės; tik 
tais ga- 
aokiečių 
ėjai ir 
.imtinai 
Vlipėtas 
s 1941 
iaskelb-

nes ir prekyba
Tvarkymas Pareigas eiti. Kautynėse su bolševikais jis bu- 

mas, vadovauji 
konominiais, 
niais interesais, 
mones esą 
komisarai. Bet 
esanti tik laife 
nes esančios

Želigovskis ne štabietis. Jo dalykas kautis, ne

jnas atkakliausių mūsų vadų.
. Vis dėlto jis siūlėsi Lietuvą užkariauti, 

irėjo žinoti, ant ko užsimojo.

«
Aš jau netaip tikras, ar jis siūlėsi. Veikiausiai tai 
juvo pasiūlyta. Čia tai načelniko sugalvotas pla- 
Numatyta Želigovskis, kaipo atkaklus karys ir 
[ disciplinierius. Jei laimės, tai bus epochinis did- 
jei prakiš, tai liks išsipirkimo ožiu. Išėjo nė šiaip, 

kiečiu kareivi1 įip.. Želigovskis paėmė Vilnių, bet pralaimėjo du 
siems fronte $ 1 ir Jau nebeturi progos litvinams atsilyginti. Aš 

. •„ į tau, kad negarbingai pralaimėjo. Jis kovojo iki
- L įpuolimo. Rezultatas toks, kad Želigovskis tik pu- 

Ivyrio ir pusė — ožio. I mūsų istoriją jis, žinoma, 
raipo didvyriškas Vilniaus išgelbėtojas. Apie Šir- 
s ir Giedraičius galima ir nutylėti, o jei priminti, 
k kaipo žvalgybų susirėmimus. Kur reikia išpūsti, 
•eikia sumažybinti, mes lenkai esame specialistai, 
litvinai kitaip į tai žiūri. Už Vilnių jie Želigovskį 
na i keiks, gi dėl Širvintų ir Giedraičių amžinai 
s. Su litvinais tiek to. Jų istorija tik jiems vieniems 

Įai. Tačiau tie mužikėliai jau spėjo kiek apsišviesti. 
--------tfisardykių su pasaulio spauda ir daro mums ne- 
UNITElUp nemalonumų.

DEF^fe Rydzevskis apsidarė, lyg laukdamas patarimo, 
|nuo tų nemalonumų išsigelbėti. Patarimų nieks 
■nesuteikė, bet jis susilaukė nemaža asmeninio 
pumo, nes pastebėjo, kad jo kalba daro įspūdžio. 
|s tiesiog akimis jį rijo. „Tas sumažybintas, nuka- 
I pavarde generoliukas pakeliui nesustos. Jis toli 
|. Tokie tai moka įsibriaut į načelniko malonę.

žesnių įmonių 
darytos, nes lą 
statymo, jog j* 
rančios egzisĮ6 
grindo vokieti 
žmogui.”

B 0N
AN I
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Reiks pastudijuoti jo metodas. Tai ne gramozdiška 
Kunickio politika”. Taip galvojo Bykas.

Kuniciks savo politiškos linijos kaip ir neturėjo. Jis 
paprasčiausias smulkus karjeristas. Paintriguoti, pa- 
klastininkauti — kodėl ne? Kunickis buvo didelis klas
tos mėgėjas, bet jo intrygos grynai provincijalinio 
maštabo. Aukštoji politinė technika jam neįkandama. 
Jo veiklos sritis daugiausiai šeimyninio pobūdžio, su 
neišvengiamu finalu — Wein, Weib und Gesang (Vy
nas, moterys ir daina). Tą mokyklą jis perėjo dar vo
kiečių armijoj bebūdamas. Bet armijoj, ypač karo me
tu, daugiau teorijoj teko pasitenkinti. Laisvojoj gi Len- 
kijo bus galima prie platesnės praktikos prieiti. Tam 
tikslui jis manė panaudoti Bezicką, su kuriuo dar karo 
metu buvo susidraugavęs. Tuomet Bezickas buvo tik 
belaisvis ir jį vien prieš lietuvius buvo galima panau
doti. Dabar atsidarė platesnė dirva. Jis mokėjo įsisuk
ti į labai žavingą pramogą — išvogimą Tautgėlaitės. 
Dabar laukė iš Bezicko žinių, kiek tas sumanymas pa
žengė pirmyn. Eugenijos niekad nebuvo matęs, bet iš 
Bezicko pasakų sudarė mintyje tokį jos vaizdą, į kurį 
negalima neįsimylėti. Bezickas dilgino jo vaizduotę, 
kad išgautų reikalingos jos išvogimui pagalbos, bet pa
skui planavo taip viską susukti, kad Kunickiui netek
tų jos nė pamatyti.

Šio pasikalbėjimo momentu Kunickis nelabai domė
josi politiškomis Rydzevskio išvadomis. Jo mintis skra
jojo kitur ir mėgino išspręsti klausimą: kur dabar yra 
Bezickis ir ką jis veikia? Pasikalbėjimas jau pradėjo 
krikti. Bet štai kažkas pabeldė į duris, kurios tuoj atsi
darė, ir į kambarį įėjo gen. Skurskis. Greitu žvilgsniu 
perbėgo susirinkusius, lyg kiek sudvejojo, apsistojęs 
ties Byko veidu, paskui lyg staiga kažką atsiminė, 
pusbalsiu pratarė: a! ir ilgiau nelaukdamas, gan malo
niu balsu prabilo:

— Dovanokit, ponai, už nelauktą įsibrovimą, bet 
čia gan nemalonus reikalas. Maniau, kad reikia pasi
tarti. Pasieny įvyko žvalgybų susišaudymas. Vienas 
mūsų pilietis paimtas į nelaisvę ir, tur būt, sunkiai su
žeistas. Kas daryt?

— Išreikalaut jį atgal ir nusiųsti litvinams ultimatu
mą! — riktelėjo Kunickis.

— Tai lengva pasakyti, bet — susišaudymas įvy
ko lietuvių pusėj. Mūsų pilietis peržengė sieną ir tai 
nakties metu.

— Tai skirtumo nedaro. Incidentas, tiesa, nemalo
nus, nes kaltė mūsų pusėj, bet tokiam atsitikime kaip 
tik reikia smarkiai šūkauti. Litvinai nusigąs ir belais
vį paleis. Bet to negana. Reikia prie jų prikibti, kad 
drumsčia ramybę ir nori išprovokuoti naują karą. Rei
kia statyt jiems tokias kietas sąlygas, kad patys pa
siūlytų pinigišką atlyginimą.

Į tokį griežtą Kunickio pasiūlymą Rydzevskis atsa

kė vos-vos pašiepiančiu šypsniu. Byko veidas, sfinkso 
kauke prisidengęs, nė vienu dirksniu nekrustelėjo. Bet 
Skurskis nekantriai Kunickui atrėžė: —

— E, užteks jau tos tipingos lenkų blagerijos. Ne 
visados gi mums akiplėšiškumu verstis. Lietuviai ne 
tokie jau kvailiai, o kad jie ne bailiai, tai mums įrody
mų daugiau nereikia.

— Kokie čia įrodymai! Giedraičiai? Tik vieni juokai 
ir sarmata dėl vieno menko nepasisekimo tiek nugąs
tauti! — rėkavo Kunickis.

Skurskis persmeigė jį šaltu, plieniniu žvilgiu.
— Nepasisekimas ar verčiau pralaimėjimas buvo ne 

vienas, o du, ir abu labai stambūs. Savo tarpe mes 
atvirai galime pasisakyti. Rimta savikritika sveikesnė 
už tuščiagalviškus šūkavimus.

Skurskis nemėgo Kunickio, kurs jam tuo pačiu 
pinigu atsimokėjo. Įtempti generolų nervai žadėjo 
sprogti ir iššaukti skandalingą sceną. Kunickis visas 
paraudo ir pašoko iš vietos. Jau atidarė burną ką 
griausmingo pasakyti, bet dėl smarkaus susijaudinimo 
jam kalba užsikirto. Valandėlę tik žiopčiojo ir kažką 
neaiškiai mikčiojo.

Staiga pasigirdo ramus Byko balsas.
— Labai prašau ponų nesikraščiuoti. Visai nėra dėl 

ko. Incidentas jau likviduotas.
— Likviduotas? Kokiu būdu?
— Paprasčiausiu. Načelninkui pareikalavus, lietuviai 

belaisvį mums grąžino. Tas mūsų pilietis jau ne pirmą 
kartą pakliuvo į jų rankas. Tur būt, jis menkos vertės, 
kad taip lengvai, be jokio iškeitimo, jį mums atida
vė. Ar tik nebus koks pigios rūšies apykvailis intrigan
tas. Užtikrinu ponus, kad neverta dėl jo jaudintis. Be 
to, načelninkas tą klausimą jau išsprendė, ir viskas 
baigta.

Visų akys su nuostaba nukrypo į Bykį. Jaunutis, 
beveik pienburnis, o jau kalba načelninko vardu ir 
tokiu autoritetingu tonu. Kas jis čia per vienas? Ry
dzevskis su Skurskiu neramiai susižvelgė, o Kunickis 
net išsižiojo, bet nieks į jį dėmesio neatkreipė, nes 
visi buvo užimti savo mintimis, kurios nebuvo links
mos. Juos vargino pavydo ir susirūpinimo jausmas. Ne 
belaisvis, bet Bykas dabar jiems rūpėjo. Staiga Kuni
ckiui toptelėjo į galvą labai nerami mintis. Nervingai 
drebančiu balsu jis paklausė:

— Ar ponas Bykas kartais nežino, kaip to belaisvio 
pavardė?

— Ne tik pavardę, bet ir patį žmogų gerai žinau. Jis 
vadinasi Ksaveras Bezickas.

Kitiems ta pavardė nieko nepasakė, bet Kunickis 
krūptelėjo, tarsi botagu iš netyčių sudrožtas.

— Ar — ar jis sunkiai sužeistas ir kur dabar yra?
— Jis dabar karo ligoninėj, nes yra buvęs neregu- 

j liarios armijos karininku. Ne tai kad būtų sunkiai su-

žeistas, bet smarkiai apkumščiuotas. Neatrodo, kad 
garbingose kautynėse būtų dalyvavęs.

— Iki pasimatymo, ponai! — griežtu mostu atidavė 
saliutą ir išėjo.

Visi susižvelgė. Net sfinksiniame Byko veide pasi
reiškė nuostaba.

— Kas čia per komedija? Atrodo, kad juodu kažko
kie bendradarbiai? — kreipėsi į Byką Skurskis.

Ir Rydzevskis metė klausiantį žvilgsnį, tarsi, lauk
damas paaiškinimo. Bet Bykas tik pečiais patraukė.

38.
i

Seni pažįstami

Vilniaus karo ligoninėj Bezickas buvo gerai aprū
pintas. Turėjo atskirą kambarį ii' gerą patarnavimą, 
nes iš lietuvių nelaisvės parsinešė didvyrio ir kankinio 
vardą. Nežinia, iš kur ta jo reputacija prasidėjo, bet ji 
kažkaip užsimezgė, o išpūsti ją iki didvyriškumo laip
snio pats ponas Ksaveras pasirūpino. Tiesa, jis daug 
kalbėti negalėjo, nes jo gerklė, negailestingai Viktoro 
sužalota, nebuvo dar pilnai atslūgusi, bet jo išvaizda, 
ypač pilnas didvyriškos kančios žvilgis, daug iškalbin
giau už žodžius bylojo.

Kalbamuoju momentu jį buvo aplankęs svečias, ku
rio asmenybę skaitytojas vargiai beatspėtų, jei jam 
nepasakytume. Tai ne kas kitas, tik senas mūsų pa
žįstamas, buvusis caro žandaras — Pomadinas. Čia 
skaitytojas gali pamanyti, kad per plačiai skrajoja 
mūsų vaizduotė, įvesdindama caro žandarą į laisvą
ją lenkų karaliją. Tačiau reikia atsiminti, kad Po
madinas puikiai mokėjo lenkų kalbą ir jau vadinosi 
Ivanovski. Tai buvo antroji jo pavardė. Jis turėjo ir 
trečią — Petrov, bet tą labiausiai slėpė, nes ja jis 
buvo sovietijoj žinomas kaipo čekos komisaras. Caro 
žandaras ir čekos komisaras — kaip tuo du dalyku 
suderinti? Labai lengva ii’ sakyčiau natūralu, nes jų 
pareigos būtų visai tapatingos, jei čekistas nebūtų 
kur kas už žandarą žiauresnis. Bet čia skirtumas tik 
uolume ir išsitobulinime, esmė gi ta pati. Tad patapęs 
čekos komisaru, Pomadinas jautėsi einąs tas pačias 
pareigas ,tik daug platesnėj plotmėj, žiovauti jau ne
buvo laiko, o švilpauti arijas neturėjo ūpo. Kokiais su
metimais jis būtų pas Bezicką atvykęs? Tuojau pama-’ 
tysime.

Pirmoji pasimatymo nuostaba (iš Bezicko pusės) jau 
buvo atslūgusi ir jų pasikalbėjimas ėjo normaliai. Ma
tomai. Pomadinas dėstė kažkokius didingus dalykus, 
nes Bezicko akys buvo įtemptai į jį įsmeigtos.

— Ir sakai, Ivan Petrovič, kad tai galimas daly
kas?

(Bus daugiau)
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Šv. Kazimiero Par. Pastogėje LINKSMŲ VARDINIŲ

Motinos Dienos minėji
mas yra didžiausias rūpes
tis.

Jau plačiai garsinama ir 
raginamas jaunimas tą die- 

_ ną melstis už motinas ir 
9 vai. priimti bendrai šv. 
Komuniją už savo motinėles. 
Norima padaryti, kad visas 
parapijos jaunimas eitų prie 
Dievo stalo ir bent dali
nai parodytų savo dėkingu
mą motinoms. Juk šiais lai
kais taip daug turi pakęsti 
motinų širdis, kai jų bran
giausi vaikai žudomi ir kan
kinami karo lauke. Koks bū
tų džiaugsmas, jei nė vieno 
jaunuolio nebūtų, kurs tą 
dieną nepriimtų Komunijos 
už savo motiną. Vyčiai ir so- 
dalės savo specialiuose su
sirinkimuose svarstė tuos 
klausimus ir nutarė per sa
vo narius skleisti tą mintį, 
kad visi dalyvauja vaikų 
bendroj maldoj už motinas. 
Pamatysime, ką galėsime 
parašyti po tos šventės.

Motinos Dienos programą 
rengia Vyčiai. Čia džiugu 
pažymėti, kad motinų gar
bei programoj dalyvaus ir 
mūsų parapijos muzikantės 
ir muzikantai. Muzikė Au- 
sevičiūtė sutiko dalyvauti 
su savo mokiniais ir pa
koncertuoti. Mūsų parapijos 
gabios mergaitės taip pat 
dalyvaus. Čia pirmiausia 
pažymėtina, kad dalyvaus 
Irena ir Loreta Kavaliaus
kaitės. Jos dainuos, skam-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

bins pi j anų ir pašoks me
niškų šokių. Taip pat pasi
rodys Petronytė, Kurklytė, 
Ambrazai ir kiti. Progra
mos pradžia 4 vai. p.p. Pro
gramos ir Motinos Dienos 
minėjimo Sponsor bus po
nia Antanaitienė. Kalbėto
jais kviečiami prof. Senn 
ir adv. Šlikas.

Visas gražybes galės pa
matyti tik atėję. Laukiama 
daug jaunimo, kad jie sa
vo motinėlėms parodytų ti
krą meilę ir geru mą. Va
kare jaunimas galės pasi
linksminti. Juk tai pirmas 
Vyčių parengimas. To pa
rengimo pelnas skiriamas 
Vyčių kuopai, kuriai reikia 
lėšų klubui įrengti ir base
ball komandai bei kito
kiems žaidimams.

Vaidinimas per radiją Mo
tinoms pagerbti bus gegu
žės 6 dieną, 9 vai. iš sto
ties WHAT, ponios Anta
naitienės vedamos lietuvių 
programos. Vaidins jaunes
niųjų Vyčių kuopos nariai. 
Pasiklausykite.

Pirmoji Komunija bus taip 
pat Motinos Dieną. Jaunie
ji vaikučiai turės laimės 
pirmosios Komunijos inten
cija pasimelsti ir už savo 
mamytes, kurios daugiau
sia prisidėjo prie jų lai
mingos dienos — Pirmos 
Komunijos.

Vyčių susirinkimas įvyko 
balandžio 26 d. Energingas 
pirm. Pr. Jankauskas ra
gino narius ruoštis tinka
mai paminėti Motinos Die
ną, kurią iškilmingai mi
nės mūsų parapijoj. Visi 
pasižadėjo tą dieną priimti 
šv. Komuniją ir tinkamai 
pasimelsti. Vakare bus pa
silinksminimas jaunimui. 
Kviečiamas kaimyninis jau-

Nuoširdžius linkėjimus 
siunčiame kun. St. Railai, 
L. Vyčių 3-čios kuopos var
du. Kaip vyresnieji, taip ir 
jaunesnieji sykiu sveikina
me Gerb. mūsų Dvasios Va
dą, linkėdami sveikatos, Die
vo palaimos jo nenuilstamo
je darbuotėje ir kad dar 
daug, daug „Linksmų Var
dinių” švęstumėte mūsų tar
pe.

P. Jankauskas, pirm.,
T. Balčiūnaitė, rast.

Jaunesniųjų vardu:
A. Poškevičiūtč, pirm.
P. Mažeika, rast.

KUN. STASYS RAILA

Geguzės-May 1, U

Korespondentų PranešinlOS Ž1NB

Amsterdam, N. Y

nimas dalyvauti pas 
mieriečius.

kązi-

15 M. SUKAKTIS

15 
šį 
ir 

ži-

Vedybinio gyvenimo 
metų sukaktį minėjo 
sekmadienį Domininkas 
Petronėlė Antanaičiai,
nomi lietuviai prekybinin
kai, šv. Kazimiero parapie- 
čiai. Savo šventėj abudu 
pasimeldė, priėmė šv. Ko
muniją. Vakare sukaktuves 
paminėjo savo namuose su 
savo prieteliais Prof. Senn 
ir jų šeima.

MELDŽIASI UŽ KAREI
VIUS.

Šeimynos ar šiaip žmo
nės vis dažniau ir dažniau 
užprašo šventų mišių aukos 
už mūsų parapijos karei
vius. Gegužės 1 d. 7 vai. 
bus šventos Mišios už ka
reivius, užprašytos žemai
taičių, kurių sūnus taip pat 
tarnauja Amerikos kariuo
menėje. Ta proga kunigai 
ragino pasimelsti už karei
vius, kurių garbės sąrašas 
yra mūsų bažnyčios priean
gyje.

Iš Šv. Jurgio Parapijos
Jurgio, Parapijos Glo- 
atlaidai praėjo. Mūsų

vadų.

ruo-
Ji

331

į Ame- 
vasarą 
versli-

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

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
I Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937 
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Tel. REGent 8881
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LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

3336 E. Topmson St, 
Philadelphia, Pa.

sn

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
( Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dienų ar naktj.

I

KI

kleb. Garmus iš 
Tai tikrai šventa- 

praleista diena, 
buvo atlaikytos 7

vė- 
šv. 
lai

sek- 
laiko- 

Mat, čia

Šv. 
bėjo, 
parapiją aplankė daug ku
nigų svečių. Atlaidų pa
mokslus pasekmingai pasa
kė kun. 
Easton, 
dieniškai 
Tą dieną
šv. mišios, čia atsiminta a. 
a. kun. Ign. Zimblio vėlė. 
Juk a. a. tiek daug čia dir
bo ir pasiaukojo. Už jo 
lę taip pat paaukotos 
mišios. Vakarais buvo 
komi mišparai.

Ankstybos mišios 
mad. darbininkams 
mos 6 valandą,
daug darbininkų apsigyve
no. Visi jie patenkinti ank
stybosiomis mišiomis. Bū
tų gera, kad vasarą ir ki
tos parapijos turėtų anksty- 
besnes mišias ir parapijie
čiams nereiktų eiti į kitas 
parapijas.

Pirmas parapijos pikni
kas jau praėjo. Dabar ren
giamasi jau prie kitų pik
nikų, kurių šiemet turės

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

i
| $

♦

nemažai. Mat, turime savo 
beną ir savo orkestrą, tai 
kodėl negalime linksmintis. 
Piknikams vietos parinktos 
labai gražios — Mikolaičio 
ir Vytauto Sodai.

Daug kareivių
Iš mūsų parapijos daug 

jaunuolių eina tarnauti A- 
merikos Armijon ir Laivy
nam Pas mus dar nėra su
daryta garbės kareivių sąra
šo, bet jau greit bus pa
daryta, kad vieni už kitus 
galėtumėm melstis. Jau ke
lios dešimtys karių suregi
struota. Kun. Jeronimas 
Bagdonas greit ir kitus su
rašys.
Rems „Amerikos” Pikniką
Ričmondiečiai neatsisako 

paremti savo jėgomis „A- 
merikos” laikraščiui rengia
mą pikniką kuris bus gegu
žės 31 d. Mikolaičio sode. 
Nors tą dieną bus primi
cijos, bet kurie bus laisvi, 
pagelbės darbuotis piknike, 
ir po primicijų dar atsilan
kys į pikniką. Taip pat mes 
prisidėsime ir knygučių pa
platinime „Amerikos” nau
dai ir pagelbėsim atlikti ki
tus pagelbinius ir parengia
mus darbus.

Puikus benas
Benas naujoj uniformoj 

atrodo, kaip pavasario gra
ži gėlė. Linkėtina ir toliau 
benui linksminti lietuvius ir

Gegužės 3 d., šį sekma
dienį, šv. Kazimiero para
pijiečiai pagerbs savo myli
mą vikarą kun. Stasį Railą. 
Pagerbtuvių vakarienė 
šiama vardinių proga, 
bus parapijos salėje, 
Earp st., 6 vai. vak.

Programa bus labai įvai
ri, nes tuo rūpinasi seselės 
kazimierietės, kurių išmoky
ti mokyklos vaikučiai visa
da visus žavi.

Kun. Stasys Raila 
riką atvyko 1939 m. 
drauge su Lietuvos
ninku ekskursijos dalyviais. 
Ši ekskursija vyko Pasauli
nės Parodos proga. Atvykęs 
kun. St. Raila apsistojo pas 
savo seserį Juozapiną Rim- 
gailienę, 318 Wharton St. 
Būdamas savo sesers šeimo
je, jis buvo maloniai prii
mamas klebono kun. Ig. Va- 
lančiūno. Kai kilo karas ir 
nebuvo galima atgal į Lie
tuvą grįžti, kuri? Ig. Valan- 
čjūnas pasikvietė kun. S. 
Railą pasilikti šv. Kazimie
ro parapijoje, kurioje jis 
sėkmingai eina vikaro parei
gas.

Kun. St. Raila yra kilęs iš 
Žemaitijos, iš Luokės. Kuni
gu įšventintas 1933 m. bir
želio mėnesį. Jis yra Kau
no arkivyskupijos kunigas.

Prieš išvykdamas A- 
merikon, kun. St. Raila bu
vo vienos Kauno gimnazijos 
kapelionu ir Lietuvos Pa- 
vasarininkių dvasios vadu. 
Lietuvoje jis buvo vienas

žymių jaunuomenės
Apsigyvenęs šv. Kazimie

ro parapijoje, kun. St. Rai
la yra uolus klebono pagel- 
bininkas ir talkininkas. Jis 
ypač daug dirba jaunuome
nės tarpe, lanko visų baž
nytinių draugijų susirinki
mus, visada pilnas nuošir
džių ir naudingų patarimų. 
Jis yra Šv. Vardo vyrų, 
vyčių ir tretininkų dvasios 
vadas. Jo pasidarbavimu 
atgaivinta L. Vyčių 3 kuo
pa, kuri dabar gerai gy
vuoja. Kun. S. Raila negaili 
savo laiko pabūti tarp jau
nimo. Tenka tik palinkėti 
jam gražiausio pasisekimo 
jaunuomenės auklėjimo dar
be.

Parapijiečiai, 
kun. St. : 
siryžo jį 
pagerbti, i 
gegužės 3 
kariene, 
bus pilna 
marginimų.

Kun. St. Raila yra taip 
išsireiškęs: „Mano mintys ir 
troškimas, kad mano varda
dienį, šv. Stanislavo dieno
je, būtų daugiau pamaldu
mo — visų maldauju iš
klausyti šv. mišių, priimti 
šv. Komuniją.” Tai gražus 
kunigo troškimas. Jis pra
šo dovanos, kurios „nė 
kandys nenaikina, nė rūdys 
negadina.” Visi pasistenki
me taip jį apdovanoti jo 
vardinėse.

Klebonas sustiprėjo.
Kun. J. židanavičius žy

miai sustiprėjo ir dabar 
kasdien laiko šv. Mišias. Jis, 
kaip visuomet, ir dabar sie
lojasi ir rūpinasi Lietuvos 
padėtim. Neseniai gavo įdo
mų laišką ir kartu keletą 
turiningų eilėraščių nuo sa
vo giminaitės, kuri pernai 
pabėgo iš Lietuvos ir apsis
tojo Švedijoj, ši giminaitė 
yra ministerio Balučio duk
tė. Būtų malonu, kad kun. 
J. židanavičius šios jaunos 
inteligentės laišku ir eilė
raščiais pasidalintų su lietu
vių visuomene per laikraš
čius. Toki jautrūs žodžiai, 
kilnios mintys ir patriotiški 
jausmai žadina prie karštes
nės tėvynės meilės ir pasi
aukojimo ją išvaduoti. Lauk
sime!

J. Em. Kardinolas ar 
dau-

kitus savo muzika ir 
šavimu.

Laimėjimai
Žaidimų laimėjimai

mar-

va-

įvertindami 
Railos d arbą, pa
tinkamai viešai 

kas ir bus atlikta 
d. įvyksiančia va- 
kurios programa 

įvairiausių pa

Balandėlis.

remi kiekvieno sekmadienio 
vakarą. Jau daug parėjo 
laimingų, nes duodamos di
delės dovanos.

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJOJE
Mūsų parapijoj ką tik 

praėjo 40 valandų atlaidai. 
Į pamaldas ir adoraciją 
žmonės gausiai lankėsi. Mo
kyklos vaikučiai nuolat da
vė garbę Eucharistijos Ka
raliui. Jie klūpojo, kalbėjo 
rožančių, giedojo ar tyliai 
meldėsi. Kiekvieną valandą 
būreliai žmonių, ypač kata
likiškų brolijų narės, gar
bino savo Dievą ir savo 
Viešpatį. Atlaidų užbaigimo 
procesija tikrai visus kvie
tė keliauti savo šventų pa
siryžimų ir pasižadėjimų 
keliais, kurių daugiau gavo 
per atlaidus, melsdamiesi ar 
klausydamiesi iškalbingų 
pamokslininkų.

Naujai nupirkta bažnyčia 
jau baigiama visiškai su
tvarkyti ir papuošti. Galin
gi ir tikrai vertingi vargo
nai baigiami perkelti. Kai 
jie bus sutvarkyti, tai gabus 
vargonininkas rengiasi duo
ti religinės muzikos kon
certą, į kurį-, pakvies soli
stų ir kitokių giesmininkų.

Tai bus lyg naujos bažny
čios iškilmingas atidarymas, 
ir gal padengs išlaidas, ku
rios susidarė berengiant ir 
atnaujinant labai gerus var
gonus. Toks religinis koncer
tas lietuvių Philadelphijoje 
seniai laukiamas. Dabar 
kaip tik atsirado proga ir 
varg. Staniškis suka galvą, 
kaip prie jo prisiruošti. Bet 
jis turi draugų vargoninin
kų ir kitų muzikų, kurie 
ateis į talką. Garbė teks 
jauniausiai Philadelphijos 
lietuvių bažnyčiai!

Pamaldos naujai įsigytoj 
bažnyčioj jau laikomos sek
madieniais. Žmonių į tą 
bažnyčią lankosi nemažai, 
nes patogioj vietoj, patogūs 
suolai ,erdvi bažnyčia, gro
ja elektros laikini vargo
nai, giedoriai lengvai 
giedoti, nes bažnyčioje 
bai gerai skamba, tad 
lonu melstis ir giedoti.

Dabar bažnyčiai rengiami 
altoriai, kuriems aukoja ge
raširdžiai parapiečiai ir vi-

gali
la-

ma-

si lietuviai. Jau baigiamos 
surinkti aukos naujoms sta
cijoms ir kitiems reikalin
giems daiktams. Kai viskas 
bus sutvarkyta, bus iškil
mingas bažnyčios pašventini
mas. Bažnyčią, tikima, šven
tins
J. E. Vyskupas, bus 
giau svečių. Tai tikrai bus 
didelės ir reikšmingos iškil
mės šv. Andriejaus parapi
jai. Su tom iškilmėm ,jei bus 
galima suspėti, bus sujung
tas ir minėtas religinės 
muzikos koncertas, kuris bū
tų vakare.

Naujoj bažnyčioj Atvely
kyje buvo pirmos jungtuvės.
Pirmoji norėjo būti palaido
ta iš naujos bažnyčios a.
Izabelė Balčiūnienė, kuri ir 
buvo palaidota balandžio 20
d. Pamaldos- tojo-baznycioj^^.gQQ^^Q^j^ ^p.j^ p.

.a

Atlaidai ir Misijos
Gegužės mėnesį mūši 

rapijoj lankysis pranc 
nas kun. J. Vaškys, i 
pradės iškilmingus 4( 
atlaidus ir visą savait 
kys misijas. Amster 
lietuviams bus nepap 
proga išgirsti šį jauni ! 
kalbingą pamokslininką \ ®eixST L 
mažai pasitarnavusį s i- 
nį. Kun. Vaškys tik p 
išvyko iš Lietuvos, bo .-į tuojau 
kams okupavus, taigi j 
suteikti įdomių žinių, 
mes, kad vietiniai ir 
kolonijų lietuviai ga 
lankys šias pamaldi 
siųs savo nuoširdžias m 
prie Taikos Karaliaus 
to už mūsų šalies ger( 
Lietuvos išvadavimą iš 
rios priespaudos. 40 va ' 
laidai prasidės sekma 
geg. 10 d.

Sodaliečių teatras
Kovo 29 d. darbščioj 

rapijos sodalietės su k( 
vyrų pagelba pastatė | $ Jam 
ją religinio turinio d 
„Sėjos Vaisiai,” Junior 
School auditorijoj. Ve j proku- 
režisavo ir svarbiausi: 
lę vaidino J. Olšauskas 
sų žiūrovų akį ypat 
traukė nepaprastai gr 
puošnūs, tam amžiui p 
kinti kostiumai ir gana 
ningai prirengta scena.; 
pais pridavė įvairumo 
kų ansamblis. Amster 
lietuviai, nuoširdūs 
jai kilnių tikslų, 
inteligentiškumo, 
skonio veikalų, 
labai gausiai, net 
Tuo būdu parėmė 
reikalus — liko apie 
gryno .pelno.

911,630 V1

nelū
žo nuo 
įkėlei-

Ne
si

, ^ašinis- 
\ Vierbu- 
-įįjns, Jis 

Su- 
■5 išgėręs

45-64 metų an 
surašymo dienom 
io mieste įsin 
vyrų. Daugiausia 
-305,784; po to: 
- 264,439; Broi 
378; Queens - 
Richmond — 19 
Visoje šalyje si 

giau kaip 13 mi 
45-64 metų amži

PASKUTINIS K

•?®as te- 
jis tune- 
*js pora

11J0RAS

jsasWil-
į-

^menėn,

Š jo pa- 
Bilda-

Nyer ga- 
i’ii algos, 
atar jis

r
pa 
kla 

susi 
arti 
para

sekmadieniais laikomos 9:30 
vai. ir 11 valandą.

NETIKĖTAI MIRĖ

su-

mirė. Jos globė
ją paskendusią 
ir mirusią. Pa- 

šv. Andriejaus

Josephina Griuinienė, 
silaukusi 69 metų amžiaus, 
turėjo silpną širdį; užėjus 
atakai krito, susimušė gal
vą ir tuoj 
jai rado 
kraujuose 
laidota iš
par. bažnyčios balandžio 29 
d. A. a. buvo gera katalikė, 
priklausė prie katalikiškų 
draugijų ir rėmė visus ka
talikų reikalus. Jos palydė
ti susirinko didelis skaičius 
prietelių, giminių ir pažįs
tamų. Ilsėkis ramybėje.

GEGUŽINĖS PAMALDOS

bus visose lietuviškose 
bažnyčiose Philadelphijoj, 
Chester ir Camden, N. J. 
Švento Kazimiero parapijoj 
tos pamaldos yra vakarais, 
8 vai. Sakomi pamokslė
liai, giedama litanija ir 
giesmės, palaiminama su 
švč. Sakramentu. Ten, kur 
mažiau susirenka, pamaldos 
atliekamos rytais, bent 
penktadieniais ar trečiadie
niais. Laukiama gausiai 
lankytojų į šias pamaldas.

SESERŲ NAUDAI

Sekmadienį, gegužės 3 d., 
nuo 4 vai. po pietų, šv. An
driejaus par. salėje, 1123 
Lemon gatvė, įvyks seserų 
kazimieriečių mokytojų nau
dai kortų lošimas ir šokiai. 
Bus duodamos gražios ir 
naudingos dovanos.

Seserys mokytojos už vi
sai menką „atlyginimą pasi
šventusiai darbuojasi, mo
kina lietuvių vaikučius. 
Gražia proga širdingai pri- 
jauskime joms ir paremki
me skaitlingu savo atsilan-

Šį šeštadienį, 
d., visi kviečiai 
gai atsilankyti 
pramogą. Šv. , 
mos grupė sui 
kingą 3 veiksrr 
„My Mother-in- 
nimas įvyks šv 
rapijos salėje, 7 

Ši jaunuolių 
ir seniai dirb< 
geriausiai šuva: 
sus atsilankiusi 
prijuokintų. Sv 
kas šiandien vi 
liūgas tai v?-.i 
kime šį šeštadi 
mas prasidės i 
kare. Įžanga ‘ 
programos bus 
kiai.

:iita at- 
i hr mo- 
žarijoje, 
z buvo pa
il vėliau 

advo- 
-Įjokuro-

Dauguma Lo 
Brooklyno gp 
kad nuo geg. 1 
d. būtų pailgint 
pymo diena viei

Fordhamo pi 
ktorius kun. < 
sumažinti mok 
metus, pradinė 
se, kolegijose 
tuose vieneriai

jos pažiba, tai veiklus j 
gaičių būrelis, kuris ni 
tos parapijai ką nori 
rengia, prisideda prie all 
puošimo, palaiko judė 
jaunimo tarpe. Amsterč 
kolonija neatsilikusi j 
kitų ir gabiais taleį 
Čia randasi vaidintojų, 
nininkių gražiais ba 
pianisčių, 
t. t., tik deja, jiems 
niau tenka pasitarnaututar juos surasti? 
tataučių tarpe.

Darbščios sodalietės, 
nustokite ir toliau veiki ^Rausia. Būsit patenkin'

Pavasa ahia ir kils ateityje. Bet mū

hikrašt

smuikininki, 3aito, reikia gero overkoto i 
Aferos medžiagos ir gero d

Jono Šimėno dirbtuvė 
th lietuvis lietuviui gamini

ini gėry ir tikrai pigių dra 
čnynam patarsit eiti.kymu šin parengiman. 

drauge pasimatysime ir 25 metas. Ilga praktika, 
sikalbėsime su savo g< įleidžia daryti tai, ko nega 
kaimynais, pažįstamais W Ateikit įsitikinti, 
parapiečiais.

Šį sykį darbščos šv. * 
zimiero Akademijos rffi 
jos labai pasidarbavo ir 
vo netikėtai gražių ir b 
gių dovanų. Jos kviečia 
dingiausiai visus, iš ar 
iš toli, būtinai atsilanl 7 \ iNesigailėsite. Tos dovi 
ne kam kitam, bet viei 
silankiusiems į šį vert = 
parengimą bus teikiam

F

Mūsų dirbtu 
Sales Room, 
parinkti ir 
bužiai — pa 
kalą. Dab: 
specialus iš 
ros kokybės 
tų ir tapko 
dien, kol tu 
kti ir kainos

IŠ „AMERIKOS” P 
KO RUOŠOS. .J

Šeštadienį, balandžio 
d., teko girdėti man, ; 
ir vietinės „Amerikos 1 
utvių Moterų Tarybos” J 
rėš kurių lyderka yra po 
Ona Čeledinienė, žada 
lyvauti (ne kaip pavien 
bet kaip draugija — be 
rai) „Amerikos” laikraĮ 
ruošiamame piknike, ki 
įvyks gegužės 31 d. MS 
laičio ūkio sodne.

Man sakyta, kad jos Ž< 
ir įžanginius bilietus įl 
pikniką apsiimti iš an| 
pardavinėti. K.1

JONAS ŠIME 
79 Fifth Ave. 
Union Square 
NORINTIEJI 
traukinius ir 
žiuojant išlipi 
tuve; Indepei 
Street-Van A 
rios dirbtuve 
riais važiuoki
DIRBTUVE 
sisiekt telef oi
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sustiprėjo, 
anavičius žy- : 
ijo ir dabar 
5v. Mišias. Jis, 
ir dabar sie

jasi Lietuvos 
niai gavo įdo- 
kartu keletą 

•aščių nuo sa- 
, kuri pernai 
uvos ir apsis-

Ši giminaitė 
> Balučio duk- 
onu, kad kun. 
s šios jaunos 
aišku ir eilė- 
alintų su lietu- 
e per laikraš- 
lutrūs žodžiai, 
s ir patriotiški 
a prie karštes- 
neilės ir pasi- 
ivaduoti. Lauk-

10 NELAIMĖJE
5 ŽMONĖS

nas kun. j k
pradės iįJr
atlaidus
kys misiją ižio 26 d. 10:48 vai. 
lietuviams ■. sey City Exchange 
proga išgty įvyko šiurpi nelai- 

nelyje nusirito nuo
proga išgirr
kalbingą
mažai pasiį ,ukinys. Penki kelel
ių. Kun. Vį aušti, 222 sužeisti, 
išvyko iš Lį rs važiavo iš Ne- 
kams okupar New Yorką.
suteikti įd(^ ies vietoje tuojau 
mės, kad į
kolonijų jį. lis Austin Vierbu- 
lankys šią
siųs sąvokias neblaivumu. Su- 
prie Taikoj; prisipažinęs išgėręs 
to už mūsųi klus alaus.
Lietuvos išt 
rios priešu

Ne

traukime mašinis-

metų amžiaus. Jis

lės tyrinėjimas tę-
■ Susisiekimas

laidai praįP sugadintas pora
geg. 10 i

tune-

911,630 VYRŲ

45-64 metų amžiaus vyrų 
surašymo dienomis New Yor- 
ko mieste įsirašė 911,630 
vyrų. Daugiausia Brooklyne
— 305,784; po to: Manhattan
— 264,439; Bronx — 161,-
378; Queens — 160,726;
Richmond — 19,303. o
Visoje šalyje surašyta dau

giau kaip 13 milijonų vyrų 
45-64 metų amžiaus.

PASKUTINIS KVIETIMAS

Jau baigiamos 
5 naujoms sta- 
iiems reikalin- 
ms. Kai viskas 
ta, bus iškil- 
čios pašventini- 
ą, tikima, šven- 
Kardinolas ar 

as, bus dau- 
Fai tikrai bus 
kšmingos iškil- 
Iriejaus parapi- 
kilmėm ,jei bus 
:i, bus sujung- 
lėtas religinės 
ertas, kuris bū-

S* JR BUS MAJORAS
Kovo 2h 

rapijos < 
vyrų pagdk 
ją religinio; 
„Sėjos Vah 
School anfe nas 
režisavo ir į 
lę vaidino J. :os, tik neis jo pa
sų žiūrovų 
traukė nepjturoru O’Dwyer ga- 
puošnūs, ns 20,000 dol. algos, 
kinti kosfcenėje 
ningai prirei; ie 5,000 dol. 
pais pridavį

yno prokuroras Wil- 
)wyer, 52 metų, į- 
kariuomenę. Jam 
majoro laipsnis.

kariuomenėn,
neatsisakė proku-

neims algos. Būda-

dabar jis

įnyčioj Atvely- 
"mos jungtuvės, 
o būti palaido- 
bažnyčios a. .a 
ūnienė, kuri ir 
ta balandžio 20 
toje bažnyčioje 

3 laikomos 9:30 
andą.

O’Dwyer yra kilęs 
s. Jis Amerikon at- 
Ispanijos, kur mo- 

l seminarijoje.
Amerikon buvo pa- 

vėliau 
ku, studentu, advo- 
.sėju ir — prokuro-

lietuviai, e 
jai kilnių į ni§V 
inteligentiį ■ 
skonio tė darbininku, 
labai gausk 
Tuo būdu [t į 
reikalus-,ra ved?s- 
gryno .pelui

'AI MIRĖ

Griuinienė, 
metų amžiaus, 

į širdį; užėjus 
. susimušė gal- 
irė. Jos globė- 
ą paskendusią 

mirusią. Pa- 
5v. Andriejaus 
os balandžio 29 
> gera katalikė, 
irie katalikiškų 
rėmė visus ka
us. Jos palydė- 
didelis skaičius 
minių ir pažįs- 
s ramybėje.

su-

fioaaihj: 
jos pažiba, z 
gaičių būt 
tos parapį- 
rengia, pi 
puošimo, 
jaunimo 
kolonija 
kitų ir 
Čia randas 
nininkių f 
pianisčių, £ 
t. t., tik i 
niau tenka' 
tataučių

Darbščios 
nustokite s

ir Platink laikraštį 
i„Ameriką.”

iŠ PAMALDOS

se lietuviškose
Philadelphijoj, 

Camden, N. J. 
miero parapijoj 
s yra vakarais, 
omi pamokslė- 
la litanija ir 
alaiminama su 
tentu. Ten, kur 
renka, pamaldos 

rytais, bent 
is ar trečiadie- 
ikiama gausiai 
šias pamaldas.

y NAUDAI

iį, gegužės 3 d., 
)o pietų, šv. An- 
r. salėje, 1123 
ė, įvyks seserų 
i mokytojų nau- 
•širnas ir šokiai, 
nos gražios ir 
ovanos.
lokytojos už vi- 
atlyginimą pasi- 
larbuojasi, mo
žių vaikučius, 
a širdingai pri
ms ir paremki- 
ipi savo atsilan-

Šį šeštadienį, gegužės 2 
d., visi kviečiami skaitlin
gai atsilankyti į linksmą 
pramogą, šv. Jurgio dra
mos grupė suvaidins juo
kingą 3 veiksmų komediją 
„My Mother-in-law”. Vaidi
nimas įvyks Šv. Jurgio pa
rapijos salėje, 207 York St.

Ši jaunuolių grupė daug 
ir seniai dirbo, kad kuo 
geriausiai suvaidintų ir vi
sus atsilankiusius labiausiai 
prijuokintų. Sveikas juo
kas šiandien visiems reika
lingas tai visi ir 
kime šį šeštadienį, 
mas prasidės 7:30 
kare. Įžanga tik
programos bus smagu: 
kiai.

Priimtuvės
Bal. 26 d. Aušros Vartų 

parapijos draugijos surengė 
priimtuvių vakarienę kle
bonui kun. J. Gurinskui pa
gerbti. Atsilankė 250 asme
nų — daugiau salėje ne
tilpo. Sveikinimo kalbas pa
sakė kun. J. Balkūnas, kun. 
J. Aleksiūnas, kun. Ig. Kel
melis, kun. P. Lekešis, kun. 
J. Kartavičius, adv. K. 
Jurgėla. Vakarą vedė J. 
Sartauskas. Draugijų vardu 
sveikino J. Ksčenaitis. Kle
bonui įteikta dovanų. Kun. 
J. Gurinskas labai nuošir
džiai už viską dėkojo ir 
kvietė vienybėje darbuotis.

Programą paįvairino vy
rų choras, varg. A. Kamin
sko vedamas.

Misijos
Šį sekmadienį, gegužės 3 

d., prasidės misijos, kurias 
ves kun. J. Kidykas, jėzui
tas. Misijos tęsis iki gegu
žės 10 d. Mišios rytais 8:30, 
pamokslai 8 vai. vakarais. 
Klebonas kviečia parapijie
čius ir apylinkės lietuvius 
pasinaudoti.

Bayonne, N. J rengiamas jam didelis po
kylis. Kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas, parapijos jaunimo 
draugijos ir visa parapija 
linki kun. Karlonui ilgiausių 
metų, geriausios sveikatos, 
kad galėtų mūsų parapijoje 
daug pasidarbuoti kataliky
bei ir lietuvybei.

Vakarienės vedėjas buvo 
kun. B. Gauronskas. Kalbas 
pasakė kunigai A. Čebato- 
rius, A. Zanevičius ir J. 
Bogušas, komp. Al. Aleksis, 
P. Tutoraitis, S. 
čius ir V. Lasky. 
leksio vadovybėje 
liūnaitė, J. ir A. 
gražiai padainavo,
grojo Glaudenio orkestras.

Darbininkė

Bansevi- 
Muz. A- 
A. Greb- 
Lušaitės 
Šokiams

dalyvau- 
Vaidini- 
val.

50c.

GAVO STIPENDIJĄ

va- 
Po 
šo-

Dauguma Long Island ir 
Brooklyno gyventojų nori, 
kad nuo geg. 15 iki rugs. 15 
d. būtų pailginta šviesos tau
pymo diena viena valanda.

Fordhamo universiteto re
ktorius kun. Gannoii siūlo 
sumažinti mokyklose mokslo 
metus, pradinėse, aukštesnė
se, kolegijose ir universite
tuose vieneriais metais.

Albertas Čižauskas, Man- 
hattano kolegijos studentas, 
šiomis dienomis gavo svar
bią stipendiją mokslams 
tęsti. Gegužės mėnesio gale 
jis išvyks į garsųjį Notre 
Dame 
Bend,

universitetą, South 
Indiana.
Čižauskas kolegijoje 
laiką buvo pirmosevisą 

garbės studentų eilėse. Jis 
buvo Apreiškimo par. CYA 
mėnraščio „Annunciator” re
daktorius. Jo draugai linki 
Albertui gražiausio pasise
kimo studijų tęsime.

laimėtojais buvo:
Mickievicz, 650

2. C. DeLiv, 555
3. L. Hamilton,

A; 4. Anna Bru-

Bal. 23-26 Šv. Mykolo 
parapijos įvykęs bazaras 
puikiai pasisekė. Kiekvieną 
vakarą žmones gausiai lan
kėsi ir rėmė. Paskutinį va
karą buvo traukiami laimė
jimo bilietai $125.00.

Bazaro
I. Alice 
Ave. C; 
Ave. A; 
792 Ave.
zas, 305 Ave. 6; 5. Dan Gri
galiūnas, Broadway; 6. Gene 
Aniczyk, 146 Ave. C; 7. 
S. Kulaga, 76 W. 9 st.; 8. 
Mrs. A. Amšiejus, 144 Ave. 
C; 9. John Levandusky, 
169 W. 9; 10. Bertha Kri- 
zanauskas, 209 Ave. E; 11. 
Anna Buivyd, 42 E. 19 St.

Ir senesnieji ir jaunimas 
kartu prisidėjo, pasiskirsty- 
dami įvairius darbus. Baza
ro pasisekimui pasišventė: 
Aidukienė, Kvietkauskienė, 
Radzevičienė, Justienė, Gau- 
pšienė, S. Andrews, T. 
Long, E. Kalanta, Myk. 
Grigaliūnas, F. Dambraus
kas, S. Gurskis, J. Novitt,
J. Churinskas, K. Kalanta, 
P. Sakalas, J. Masalskis, F. 
ir A. Pukstas, M. Grigaliu- 
naitė, J. ir H. Rogers, 
Krizan, 
vid, R.
naitė, 
Ruzgis,
Churinskaitė, M. Kvietkau- 
skaitė, M. Bockiutė ir J. 
Sidaras.

Pelno parapijai liks ge
rokai. Toks pasisekimas 
liudija apie parapiečių su
sipratimą ir vieningumą.

Praeitą sekmadienį buvo 
šv. Jurgio šventė. Šv. Jurgio 
draugija pasirodė pavyzdin
gai. Beveik visi nariai da
lyvavo bažnyčioje, turėjo sa- 

intencija mišias. Draugi- 
ir valdybą (A. Tuską, 

Klimaitį, J. Stanislauską, 
Romą, J. Lučinską) rei

kia sveikinti. Gaila, kad 
jaunimo nesimatė draugijos 
tarpe, o tikrai būtų draugi
jai naudinga turėti jaunų 
narių.

Motinų Dienai, gegužės 
10, parapijos chorai ir vai
dintojai jau pasirengę. Visi 
platina bilietus. Iš anksto, 
visi įsigykite.

• Parapijos mergaičių drau
gija turės savo Gegužės 
mėnesio Panelės Šv. karūna
vimą. Tikrai manau, kad 
draugija gražiai pasirodys ir 
sustiprės.

Newark, N. J

vo 
ją

B.
M. Ruzgis, D. Mil- 
Fekete, A. Grigalu- 
C. Jurevičiūtė, A.

A. Sonders, A.

Vietinė LRKSA kuopa iš
rinko varg. A. Stanišauską 
delegatu į seimą, kurs įvyks 
birželio 
Hartfor į

22-25 dienomis, 
Conn.

žiai sudainavo liaudies dai
neles. Kaip išrodo, Stukas 
Jr. stengiasi lietuvišką kul
tūrą jaunimo širdyse įdieg
ti. Tegyvuoja Stuko radijo 
Pr. ir jo jaunuolių choras!

Rochester, N. Y

Baltimore, Md
Balandžio 16 d. gatvėje 

taxi sužeidė Marę Agurky- 
Yratę. Gydoma namie, 

vilties išsveikti.

Dabar pas mus sprogsta 
medeliai, skleidžias lapeliai, 
tuoj pražys įvairūs žiede
liai. Gamtos grožybė kelia 
visuose mintį, kad yra Visa
galis, kurs viską valdo ir 
rėdo, taip gražiai dabina — 
iš sausų medžių gyvuosius 
vainikus pina, ištryptą lau
kų žolelę staiga atgaivina, 
vainikus pina. Rodos, iš 
nieko viskas. Ir visa tai tam 
žemės gyvūnui , kurs tiki, 
kad yra iš dvasios ir kūno.

Taip, gražu, bet ar mūsų 
jaunieji kareivėliai Ameri
kos kariuomenėj e irgi taip 
pat mano? Ar mūsų 
genčiai 
sutinka 
rį? Juk 
soduose 
pilkasis
čius linksmina, bet ar mū
sų broliams artojams ir vi
siems lietuviams 
štelių gražusis 
tas gamtužės 
duos nors kiek
linksmesnės nuotaikos 
mielą pavasarėlį? Ar Hitle
rio kriokimas aptils iki ki
tam pavasario pirmam ry
tui, tai daugiausia nuo mū
sų, Amerikoje gyvenančių, 
pastangų priklausys. Užtad 
broliai ir vaikai artojų, su- 
bruskime tiek šį mielą pa
vasarėlį, kad Lietuvos liki
mas su Vilniumi, Gardinu, 
Suvalkais, Augustavu, Klai
pėda ir kitais miestais būtų 
užtikrintas ant visadps.

Ant. žiemys

Balandžio 26 d. šv. Jurgio 
dr-jos salėje įvyko didelis 
Stuko radijo koncertas. At
silankė apie 400 svečių. Pro
gramą vedė pats radijo ve
dėjas, J. Stukas. Publiką 
linksmino J. Stuko vedamas 
choras ir solistės T. Bič
kauskienė, E. Rapalevičiūtė 
ir M. Matulytė — gražiai 
sudainavo. J. Stukas, S. Ur
bonas ir V. Paulauskas irgi 
puikiai pasirodė kaip solis
tai. Svečiai buvo labai pa
tenkinti ir palinkėjo Stukui, 
18 metų amžiaus jaunuoliui, 
geriausios kloties.

Radijo vedėjas skelbia, 
kad b uvo s večių iš Penn- 
sylvanijos, Brooklyno, Con
necticut, Michigan, New 
Yorko 
lonijos. Brooklyno artistes 
Violetta Tamkiūtė ir Edna 
Rokas labai patiko Newar- 
ko publikai; viešai išgyrė 
jas. Jaunimo daug pasirodė. 
Užtikrinam senesnius lietu
vius, kad J. Stukas tikrai 
stengiasi pritraukti 
višką jaunimą prie 
darbo.

Po koncerto buvo 
šokiai. Operetė „Brolžudys” 
buvo labai gražiai suvaidin
ta ; žmonėms patiko svar
besni operetės artistai —E. 
Rapalevičiūtė, S. Urbonas, 
M. Matulytė ir J. Stukas. 
J. Stuko radijo choras gra-

Michigan, 
ir New Jersey ko-

lietu- 
tėvynės

smagūs

vien- 
ramiai 

šį linksmąjį pavasa- 
ten raiboji gegute 
gražiai kukuoja, 

vieversėlis kaimie-

tas pauk- 
čiulbesys, 

gražumėlis 
ramesnės, 

šį

Bal. 19 d. bažnyčioje pa
prašyta pranešti lietuvių ka
rių vardus ir adresus. Bus 
sudarytas sąrašas atitinka
moje lentoje, kuri bus iška
binta bažnyčios prieangyje. 
Karių tėvai tepraneša kle
beni j on.

Bal. 12 d. - pakrikštyta 
Marijona Louise Ciok, duk
tė Andriejaus ir Marijonos 
Vaivadaitės.

‘irkite Šiandien!4/

reikia gero siūto, reikia gero overkoto ir tapkoto? Jūs 
; norite turėti geros medžiagos ir gero darbo drabužius?
Gal nežinote, kur juos surasti?
tai jūs įsigysite Jono Šimėno dirbtuvėje, „Factory to 
Wearer.” Čia lietuvis lietuviui gamina viską, kas yra 
geriausia ir gražiausia. Būsit patenkinti.
kainos jau kyla ir kils ateityje. Bet mūsų dirbtuvėje jūs 
gausite tikrai gerų ir tikrai pigių drabužių. Atėję pas 
mus, ir kaimynam patarsit eiti.

kymu šin p amate esame 25 metus. Ilga praktika, daugmeninč apy- 
drauge p£ 
atkalbėsime s 
kaimynais, i 
parapieSii

varta mums leidžia daryti tai, ko negali daryti kiti mū
sų kompetitoriąi. Ateikit įsitikinti.

ruošiami 
įvyks gef* 
laičio ūki5'

Mans$

zimiero 
jos labai 
vo netikėtai 
gių dovanu 
(tingiausiai 
iš toli, bi 
Nesigailėsite 
ne kam ® 
Šliaukiusi® 
parengimą:

IŠ „AM#
EOl

šeštadis? 
d., teko f 
ir vietinės' 
utvių MoW 
rėš kuriui 
Ona Čeledi^ 
lyvauti (#! 
bet kaip

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.
NORINTIEJI pasiekt mūsų dirbtuvę, imkite sekamų linijų 
traukinius ir išlipkite pažymėtose stotyse: I. R. T. linija va
žiuojant išiipkit Hunters Point Avenue stotyje, po mūsų dirb
tuve; Independent Crosstown linija važiuojant išiipkit 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.

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

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.

i

ftHW ^ann^actlirers Men’s Clothes
Volų 011 i Ii11 21-10 49TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, N. Y.

Bal. 19 d. Marijonų bažny
čios Argentinoje fondui su
rinkta ir įteikta kun. Nau
džiūnui, M. I. C., graži su
ma—$95.00. Taipgi įteikta 
kelios stambios aukos. Kun. 
Naudžiūnas išvyksta geg. 12 
d. lėktuvu.

Misijos prasidės geg. 3 
d. 7:30 v. vakare. Nuo 
geg. 3 iki 10 lietuviškai 
skelbs Tėvas Alfonsas, C. 
P., o nuo 10 iki 17 skelbs 
angliškai Tėvas Gabrielius, 
C. P. Pamaldos įvyks kas 
vakaras 7:30, o rytais 9 
vai. bus trumpas pamoky
mas. Po Misijų prasidės 
keturiasdešimtė, tęsis nuo 
geg. 17 iki 20. Bus daug 
svečių kunigų. Žmonės ragi
nami dalyvauti ir pasinau
doti Dievo malonėmis, ypač 
besibaigiant velyklaikiui.

Svečias

Prie lietuvių bažnyčios te
ko susipažinti su lietuviais 
kariais—Ch. Kulu iš Alba
ny ir Vito Juknevičium iš 
Philadelphijos. Abu būna 
Virginijoje. Atlankė lietu
vių bažnyčią, įvairias įstai
gas. Abu džiaugėsi galėję 
pasimatyti su lietuviais.

dides-
dar-

gauna

Bridgeport, Conn.

Ateinantį sekmadienį mū
sų šv. Jurgio parapijos vi
karas kun. P. Karlonas 
švenčia kunigavimo 10 metų 
sukaktį. Kadangi visą laiką 
jis išbuvo New Britain, ten

TIKRAS BIČIŲ

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

j KONČIAUS BITININKYSTĖ 
57 Battery St. 

No. Abington, Mass.
j Galima gauti ir
j „Amerikos” Administracijoj 
I 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

I 5
į1:

Draiginio siuvykla pra
dėjo gaminti kareivių sun
kiuosius apsiaustus. Darbi
ninkai nepatenkinti sunku
mu darbo ir per mažu atly
ginimu. Per dvi savaites 
mažai ką pasiuvo, dar ne
priprato. . Jei negaus 
nio atlyginimo, daug 
bininkų žada išeiti.

Iš kitur atvažiavę
darbų geležies dirbtuvėse. 
Jie išsinuomoja kambarius, 
bet dažnai palieka neužsi
mokėję. Tie „atėjūnai” juo
kiasi, kad unijos nestiprios; 
juos išmoko įvairaus ama
to ir dar moka po 60c. į 
valandą. Išmokę amato, jie 
grįžta į savo miestus ir 
gauna mechanikų darbus. 
Tad Baltimore yra gera mo
kykla. J. K.

Waterbury, Conn.
Apaštalystės Maldos dr- 

jos 38 
karienė 
d. šv.
Žmonių
Rengimo priešakyje buvo dr- 
jos pirm. M. Stoknienė, 
prot. rašt. S. Dumšienė ir 
didelis būrys dr-jos narių. 
Visos dirbo išvien. Nors 
įžangos mokestis buvo ne
brangus, bet liko per 400 
dol. pelno, kurs skiriamas 
parapijai.

metų sukakties va- 
įvyko balandžio 12 

Juozapo par. salėje, 
atsilankė per 500.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

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.
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TAI BUVO DIDŽIOJI MENO ŠVENTE...
AMERIKA

i

Gegužės-May 1, 194

Balandžio 26 dieną „Ame
rikos” Pavasario Koncerto 
dalyviai turėjo tikrą meno 
šventę. Koncerto programa 
buvo taip įvairi, įdomi, tur
tinga ir taip gerai atlikta, 
kad visi šnekėjo: tokio me
niško koncerto Brooklyne 
dar neturėjome. Operos ar
tistų kvartetas, jo atskiri 
nariai, kvarteto akompania- 
torė ir smuikininkė buvo 
pagrindinė koncerto ašis. 
Gražiai programą įvairino 
ir Angelų Karalienės par. 
abu chorai — mišrusis ir 
vyrų—apsukrios muz. Dul
kės rankos vadovybėje.

Barboros Darlys, Marijo
nos Kižytės, Allan Werner’io 
ir Ludlow White kvartetas 
stebino ir žavėjo kiekvieną 
dalyvį—ir muzikos ekspertą 
ir eilinį dainos mėgėją, šis 
kvartetas vertas didžiausio 
dėmesio. Su juo galime pa
rodyti lietuvių dainos turtą 
ir grožį visur, visada ir vi
siems. šis kvartetas yra ti
kra dainos meno puošmena.

Koncerte nebuvusiems pri- 
mintina, kad minėtas kvar
tetas atliko tokius kūrinius: 
Šimkaus „Kur bakūžė sa
manota”, liaudies dainą 
„Kada noriu verkiu,” von 
Flotowo „ratelio kvartetą” 
iš op. „Martha,” Chopino 
gedulo maršą, Petrausko 
„Tyliai, tyliai Nemunėlis 
teka,” Vanagaičio „Laisvės 
Varpas,” Sasnausko „Kar
velėli,” Petrausko „Sukti
nį” ir garsųjį kvartetą iš 
Verdi operos „Rigoletto.” 
Tris kūrinius (Kur bakūžė, 
Tyliai, tyliai ir Suktinis) 
harmonizavo Kvarteto pia
nistė Edna Sheppard; har
monizavime išlaikyta dainos 
dvasia, meliodijos grynu
mas.

Visus kūrinius Kvartetas 
atliko nepąprastai darniai. 
Kūrinių pasirinkimas labai 
skoningas. Teko tik džiaug
tis ir gėrėtįs, kokiu giliu į- 
sigyvenimu Kvarteto nariai 
dainavo įvairaus turinio 
dainas. Tad visai nenuosta
bu, kaip ramiai publika se
kė kiekvieną dainos žodį, 
kiekvieną artistų judesį ir 
kokiu turtingu plojimu pa
lydėdavo kiekvieną dainą. 
Kaip jiems ir delnai neski
lo nuo tokio nuoširdaus plo
jimo!

Visiška tyla viešpatavo ir 
salę valdė, kai Kvartetas 
giedojo Chopeno gedulo 
maršą, kuriam pritaikyti 
kun. J. K. Miliausko žo
džiai buvo paskirti žuvu- 
siems dėl Lietuvos laisvės. 
Kiekvienas žodis buvo gili 
ir gyva malda už Lietuvos 
didvyrius. O kaip darniai, 
švelniai skambėjo visų taip 
mėgiama, niekada neišnyk- 
sianti Sasnausko sukurtoji 
daina „Karvelėli mėlynasis”!

Kvarteto programos pas
kutinis numeris (ištrauka iš 
„Rigoletto”) buvo tiesiog vi

so pasirodymo apvainikavi
mas —scenoje matėme tikrą 
operą (kad ir miniatūroje) ! 
Neveltui gi „Amerika” ir 
skelbė, kad bus operos ar
tistų programa. Taip ir bu
vo. Čia pat neužmirština ir 
tvirtai pasakytina, kad šio 
Kvarteto neatsikiriama dali
mi yra pianistė Edna Shep
pard, kuri taip meistriškai 
piano garsais lydėjo Kvar
tetą .

Kvarteto nariai visi pasi
rodė atskirai ir kaip solis
tai. M. Kižytė, Werner ir 
White dainavo solo vien tik 
lietuviškus kūrinius. Barbo
ra Darlys, šalia lietuviškų, 
padainavo jautrią, švelnią, 
meliodingą Lizos ariją iš 
Čaikovskio operos „Pikų 
Dama.” Nė vienas artistas 
nepaleistas nuo scenos be 
„priedinių” dainų. Savo en
tuziazmu publika buvo tie
siog „negailestinga” — vis 
daugiau ir daugiau prašė, 
maldaute maldavo...

Buvo ir duetų: Barbora 
Darlys ir Marijona Kižytė, 
Allan Werner ir M. Kižytė. 
B. Darlys ir M. Kižytė pasi
rinko grynai liaudies dainas, 
kaip Nuo putino, Motinėlė, 
sengalvele ir Loja šunes ant 
kiemo — ne dažnai šios dai
nos girdimos, o taip jos 
mielos, lietuvio sielai arti
mos. Antrą kartą abi artis
tės išpildė Naujalio dainą 
„Tėvynės meilė nemari,” pa
rašytą prieš 30 metų; Kaip 
nemari tėvynės meilė, taip 
nemari bus lietuviams ir ši 
daina, ypač taip meniškai iš
pildoma, kaip Darlys ir Ki
žytės rankose. Lengvai, sul
tingai plaukė ir duetas iš o- 
peros „Gioconda.”

Kižytė su Wemer’iu lietu
viškai atliko ištrauką iš o- 
peros „Trovatore” (Darlys 
vertimas) .Graži Verdi melio- 
dija ir puikus jos perdavi
mas visiems paliko giliausio 
įspūdžio.

Werneri’o ir White solo 
dainos sutiktos šilčiausiu 
pritarimu ir todėl, kad abu 
jie taip gražiai, taip taisyk
lingai lietuviškai dainavo. 
Nelietuviai, o puikiausiai 
lietuviškai išmokę visas dai
nas! Už tai jie ir privarginti 
— turėjo po keletą kartų 
dėkoti publikai už plojimą 
ir priedo dainų nešykštėti!

Artistės Barboros Darlys 
solo dainos vertos ir šio pa
žymėjimo: ji kūrinius atlie
ka giliausiu širdies jausmu. 
Tai matei jos veide, tai 
skaitei jos judesiuose, tai ju
tai jos balso virpesiuose. 
Kai ji atliko Banaičio „Mal
dą,” publika tiesiog drauge 
su artiste meldėsi už laisvą, 
nepriklausomą Lietuvą.

Taip, Kvartetas savo pil
natyje ir jo nariai atskirai 
tikrai buvo didelė, maloni 
meniška staigmena visiems 
„Amerikos” koncerto daly
viams. Tai didelis indelis į 
mūsų apylinkės kultūrinį

ALDONA STRUMSKYTE, 
jauna pianistė, Marijonos ir Ksavero Strumskių dukrelė. 
Gegužės 3 d. 3:30 vai. popiet ruošiamas jos koncertas, į- 
vyksiąs Brooklyn Women’s Club salėje, 114 Pierrepont St. 
(prie Boro Hali stoties), Brooklyne. Jauna pianistė išpildys 
Bacho, Schuberto, Glucko, Brahmso, Schumanno, Debussy, 
Rachmaninovo, Scriabine ir Bortkiewicz kūrinius.

Angelii Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį, gegužės 3 
d., 9 vai. bus gyvojo Ro
žančiaus draugijos mišios ir 
bendra komunija. 4 vai. po 
piet įvyks procesija, pamal
dų metu.

Tuojau po pamaldų, pa
rapijos salėje rengiamas 
Motinos Dienos minėjimas. 
Prieš minėjimą įvyks drau
gijos susirinkimas.

Visos narės nuoširdžiai 
kviečiamos dalyvauti ir pra
šomos daugiau naujų narių 
pasikviesti. Mūsų draugija 
graži, naudinga ir reikalin
ga, tad padarykime ją dar 
didesne!

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

^sukaktis. 
[Uifoy 
^praeitį.

padėtis. Entered
Office a

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse 

M. PETRAITJF.iXT: IR SUNŪS

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

Tel. EVergreen 7 - 0868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

j i sukanka 
; getai, kai Jo 
• popiežius Pijus 
guotas vyskupu. 
•0 vyskupas

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

j. bus plačiai 
įlyje. Bet jos

^iis prašymu, 
sukaktis 

į maldomis už

219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y
(Williamsburgh Bridge Plaza)

gyvenimą, šiam Kvartetui 
turėtume užtikrinti atitinka
mas sąlygas gyvuoti. Gra
žiausio, sėkmingiausio jam 
pasisekimo. Svarbiausia — 
išsilaikyti!

Džiugu buvo vėl išgirsti 
Margaretą Digrytę, mūsų 
pasižymėjusią smuikininkę. 
Puiki jos technika lydėta 
nuoširdaus įsigyvenimo į 
atliktus kūrinius. O gražią, 
harmoningą programą ji 
buvo pasirinkusi; jos ran
kose laisvai valdomas smui
kas jautriai mus nukėlė į 
Lietuvos laukus, į tėvų že
mę, kur „bakūžė samanota,” 
kur laisvai skrieja daina a- 
pie „dul dul dūdelę.” Be 
Šimkaus ir Vanagaičio, ji 
išpildė Villoldo, Haesche ir 
Brahmso kūrinius. Šią jau
ną artistę publika irgi la
bai nuoširdžiai priėmė. Ir 
jai nebuvo lengva nuo sce
nos nueiti. Tą „privilegiją” 
išsipirko tik pagrodama dau
giau. Ir verkė, ir juokėsi 
smuikas jos rankose, o Jus
tas Jankus puikiai jai akom- 
ponavo.

Smagu buvo ir Angelų 
Karalienės par. chorui dai
nuoti, jo vadui muz. Pr. 
Dulkei diriguoti. Choras 
drąsiai, galingai sudainavo 
Greičiaus „Išauš pavasarė
lis,” Dulkės „Man links
ma” ir Žemaitaičio „Šviesi 
saulutė” pirmoje dalyje, o 
užbaigoje sunkiąją Vana
gaičio „Tu ir aš.” Atskirai 
vyrų choras sudainavo sma
gias, nuotaikingas kariškas 
dainas ir Žemaitaičio „Lai
mingi, laimingi.” Akompa
navo M. žudžiūtė. Pr. Dul
kės vadovybėje abu chorai 
— mišrusis ir vyrų — gra
žiai pasirodė ir susilaukė 
publikoje nuoširdžiausio į— 
vertinimo. Bravo jums, cho
ristai, kad mėgstate lietuvi
šką dainą, kad vieningai su 
savo vadu plečiate menišką 
darbuotę! ‘

Koncertinė programa buvo 
paįvairinta antroje dalyje 
keliais jaunamečių grupės 
šokiais. Vadovavo Pr. Dul
kė. Šoko trys poros: Dulkių 
trys sūnūs ir duktė, Stan- 
čaitytė ir Pavydytė. šokė
jai gerokai visus palinksmi
no.

ir visuomenės veikėjas K. 
Dryža, iš Eastono muz. Pi- 
kutytė, iš Newarko mokyto
ja R. Giraitytė su motina, 
grupė iš Jersey City su vei
kėju K. Marcinka, visas bū
rys iš Patersono su J. Spra- 
naičiu priešakyje.

PUIKIOS ŠEIMININKĖS

Koncerto dalyviai, kurie 
tik buvo kiek išalkę, buvo 
skaniai pasotinti. Tuo pasi
rūpino malonios šeiminin
kės, artimos „Amerikos” 
bičiulės: St. Subatienė, J. 
Gražienė, O. Vizbarienė ir 
U. šarkienė. Jus sušilusios 
dirbo, aptarnaudamos di
džiausias eiles svečių.

Nuoširdus ačiū šioms vei
kėjoms- už gražų pasidar
bavimą!

GERI TVARKDARIAI

Salėje tvarkai palaikyti, 
prie baro ir durų patarnau
ti daug pasidarbavo šie 
malonūs „Amerikos” bičiu
liai: K. Baltrušaitis, J. Tu- 
masonis, V. žemantauskas, 
K. Dobrovolskis, S. Stagniū- 
nas, J. Maslauskas, M. Mi- 
kolaitis, A. Masaitis, A. 
Špaičys, K. Vaičiulevičius, 
J. Andrišiūnas.

Publikai vietas nurodinėjo 
EI. Matulionytė, O. Zajan- 
kauskaitė, J. Karpiūtė, O. 
Jackevičiūtė.

Koncertas pradėtas Ame
rikos, o baigtas Lietuvos 
himnu. Koncerto dalyviai 
dar negreit skirstėsi namo. 
Dauguma vaišinosi ir įspū
džiais dalinosi patogioje 
Transfiguration salėje.

VAŽIAVO KONCERTAN, 
GRĮŽO IŠ OPEROS...

„Amerikos” Pavasario 
Koncerte dalyvavęs Kazys 
Dryža, Philadelphijos lietu
vių nuoširdus veikėjas, ar
timas „Amerikos” bendra
darbis, atsiuntė laišką, ku
riame džiaugiasi galėjęs bū
ti koncerte. Tarp kitko K. 
Dryža taip rašo:

„Atsilankęs į Brooklyną 
ir matęs lietuvių malonų 
draugiškumą, jaučiaus bu
vęs lyg tarp savo brolių. 
Reiškiu padėkos žodį brook- 
lyniečiams, ypač koncerto 
rengėjams ir artistams, ku
rie puikiausiai išpildė pro
gramą. Visiems nuoširdus 
padėkos žodis — lietuviškas 
ačiū. Iš Philadelphijos va
žiavau į koncertą, o grįžau 
iš operos.”

Mūsų bažnyčioje Geguži
nės pamaldos bus kiekvieną 
vakarą 7:30 vai., sekmadie
niais 4 vai. p.p.

Šv. Vardo draugijos vyrų 
paradas bus šį sekmadienį. 
Visi draugijos nariai ir pa
rapijos vyrai prašomi susi
rinkti prie bažnyčios 12:30 
vai. p.p., iš kur visi eisi
me į gatvekarius ir važiuosi
me į maršavimo vietą.

Maspetho Žinios
Balandžio 26 d. apsivedė 

Vytautas Thomas — Tama
šauskas, gyv. 54-14 72 St. 
su Alicia Ulevičiūte iš Broo- 
klyno. Iškilmingas šliubas į- 
vyko Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, Brooklyne. Ve
stuvių puota buvo irgi Ap
reiškimo par. salėje.

Abu jaunuolai pavyzdin
gų tėvų vaikai, lietuviškai 
išauklėti. Vytautas buvęs 
Maspetho choristas ir vy
čių kuopos narys. Alicia 
Apreiškimo par. choristė, 
daug dirbus parapijoje. Vy
tauto mamytė buvo Moterų 
Sąjungos kuopos pirminin
kė, dabar vicepirmininkė.

Sąjungietės nori pareikšti 
jaunai porelei daug nuošir
džių linkėjimų ir geriausios 
laimės naujame jųjų gyve
nime.

Gegužės mėnuo jau svei
kina mus. Vystosi lapai ir 
gėlės, puošia darželius. Vi
sos sąjungietės ruošiasi 
gražiai paminėti Motinų die
ną. Gegužės 10 d. užpra
šytos mišios 9 vai. ir visos 
bendrai eis prie Komunijos 
gyvų ir mirusių motinų in
tencijai.

Karys Bernardas Petrulis 
atvyko iš Floridos pas tė
velius paviešėti 10 dienų. 
Jis jau yra užsitarnavęs 
P. F. C. ženklą.

V. VALANTIEJIENĖ 
DĖKOJA

BUVO SVEČIŲ

„Amerikos” Pavasario 
Koncertas turėjo svečių ir 
iš toliau. Iš Philadelphijos 
buvo atvykę kun. St. Raila

NAUJAS KORPORALAS

Antanas \Brangaitis, ge
rai žinomų M. Brangaičių 
sūnus, kariuomenėje pakel
tas korporalu. Jo dalinys y- 
ra Louisiana valstybėje.

Korporalo motina M. 
Brangaitienę, nors ir išsiil
gsta sūnaus,( bet džiaugiasi, 
kad sūnui k 
kasi.

'į

Mirus mano tėveliui a. a. 
K. Martišiūnui, susilaukiau 
nepaprastai daug nuošir
džios užuojautos. Iš širdies 
dėkoju kleb. kun. J. Balkū- 
nui už gražią laidotuvių 
tvarką, visiems kunigams, 
seselėms vienuolėms (vieti
nėms ir iš Waterburio), 
draugijoms, draugams, pa
žįstamiems. Ačiū už viską 
— už užuojautą, už mišių 
aukas, už lankymąsi per 
šermenis. Jūsų visų geros 
širdies niekada neužmiršiu.

Ver. Valantiejienė

nui gerai se-

KAMBARYS
Išnuomojamas didelis kam

barys, tinkamas vienam as
meniui — vyrui bei mote- 
rei. Arti patogių susisieki
mo priemonių. Platesnių in
formacijų kreipkitės į: 
„Amerikos” Administraciją

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

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkinu
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE^

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Tel.

jpe šią sukak- 
^eryje.
Jt-
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mėnesius ame- 
įpiniečiai kar- 
$ prieš puo- 
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BROOKLYNO VYRŲ PARADAS
___________ ' • H--------------------------------------------------------------------

per 150 asmenų. _ Rengi;Brooklyno vyskupijos šv. 
Vardo draugijos vyrų para
das įvyks šį sekmadienį, 
gegužės 3 dieną. Eisena 
pradėjus nuo Atlantic Avė. 
į Ebbets Field daržą. Eise
nos pradžia lygiai 2 vai. p. 
P-

Eisenoje dalyvaus ir lietu
vių parapijų šv. Vardo vy
rų draugijos; būtent, Ap
reiškimo, Angelų Karalienės 
ir Šv. Jurgio par.

Apreiškimo ir Angelų Ka
ralienės par. vyrai maršuos 
4 divizijoje, gi šv. Jurgio— 
6 divizijoje. Parke Apreiš
kimo ir Angelų Karalienės 
par. vyrai įeis No. 13 duri
mis ir susės žemutinėje No. 
26 sekcijoje.

Queens apskrity bus su
daryta 13 distriktų, kuriuo
se bus nurodyta parapijos ir 
bažnyčios, kur dalyviai tu
rės susirinkti. Maspetho At
simainymo parap. lietuviai 
dalyvaus Woodside, šv. Se
bastijono bažnyčioje ir jos 
apylinkėje.

Nassau apskrity susirinks 
į Harriet Prat Park Glen 
Cove.

Suffolk apskrity bus dvie
jose vietose: 
Church Stadium, 
ir Šv. Izidoriaus 
darže, Riverhead.

Svarbu, kad lietuvių būtų 
didelis būrys. Juk būtų gė
da prieš kitataučius pasilikti 
paskutiniais šioje demons
tracijoje. Visi lietuviai vy
rai prašomi gausiai pasiro
dyti.

buvo Julė Vitkienė ir p. 
lienė. Piršliavo J. Stan 
svočia buv p. Masačii 
nė.

įkrito, bet a- 
•isiryžimas tą 

3 dar labiau

saro įsi 
meinscj

ANTRAS SŪNUS KAR

-Jais. Filipinų 
ūisvintos. Fili- 
kritusių karžy- 

bb žvaigždėto-

V. Daubarai šią savjsitelkę raudo- 
išleido kariuomenėn jau 
trą sūnų, Reimondą. Al 
čiau išėjo Juozas.

V. Daubaras yra veten ® J^bar t 
veikėjas, Angelų Karali f™.”- ~ 
parapijietis, Federacijos 
skrities iždininkas. AlI 
jauniesiems Daubarams
S. kariams, linkime gei 
sios sėkmės savo šalies 
nimo tarnyboje.

kvizlingai 
/indžio 26-28 
akę skambias

xiievikai. Jie ir 
?’ paskelbė į

SUSILAUKĖ DUKRC

Balandžio 26 d. 8 
ryte Madeline ir Antį 
Balčiūnai, gyv. 321 Chi 
cey St., susilaukė dukr 
Motina sėkmingai 
Deaconess ligoninėje, 
dukrelė Veronika smai 
auga.

Ar jau įsigijai Apsigyni 
Bonų ir Ženklelių?

s kvizlingai 
iį tautinius 
SB. Jie kvie- 
Aiminti „ku
kį nepamirš
ai žygius, ga- 
-J »

-patys kviz- 
Kaune ir Vil-

Vytauto 
htaaigy. Jie 

;nidą univer- 
svei ajui ir visai 

Miestuo- 
turėjusios 

^tos Rusijos 
Kvizlin- 
laikraš- 

■ B Vytauto, 
kunigaik-

„Kau 
tokį V 
danto 
mą v 
nuostol 
7 d. si

D S 
nius, U 
H;

2) E 
nius, I 
tas 2;

3) S< 
13 but;

4) I 
Vilnius, 
tas 4.”

Skeli 
vasario 
paskelb

Bs

„Kau 
kad Vii 
teisti j

St. Mary 
East Islip, 
bažnyčios

PAGERBĖ MONTVYDUS

Balandžio 25 d. Ant. Dau
kanto salėje suruošta puo
ta „Amerikos” skaityto
jams Onai ir Juozui Mont- 
vydams, gyv. 84-07 91st 
Ave., Woodhavene, jų ve
dybinio gyvenimo 25 metų 
sukakties proga. Giminių ir 
artimesnių draugų dalyvavo

NOTICE is hereby given that 
RL 5141 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 414 Melrose St., 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

ETTORE WEGHER 
444 Melrose St., Brooklyn

NOTICE is hereby given that 
RL 7514 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 427 Wilson Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

JOHN BARON 
427 Wilson Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 
RL 7 162 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor nt 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law nt 807 Sutter Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

EMANUEL M. OSTERFELD 
807 Sutter Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that 
RW 796 has been issued to the 
to sell beer and wine at retail 
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., Brooklyn,
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Vytautą
Ten at- 
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k narsųjį

kvizlin-

ir Pilė-
Margį... 

^ma, kad 
.Pilėnų kuni-

Lietuviška
ALUDE

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Residen *11111 _  lie-
EV 7 - 1670 VI 7 - 2* —U4UU j a u

JOSEPH VASTUNAS
REAL ESTATE INSURANCE 'fe 

and LIFE INSURANCE
Mortgages Loaned and Bougl j 
496 Grand St., Brooklyn, N. K
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven, N.

.'^idžioja ir

susispietę

HAvemeyer 8 - 0259 | 
RALPH K R U C H 
FOTOGRAFAS^, ų L 

65 - 23 GRAND A VENŲ
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