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A. Petriką
TTŲ GYDYTOJAS)
So. 4th Street

Telt,
p įžės 13 d. sukanka
J 25 metai, kai Jo 

pi' aybė Popiežius Pijus 
msekruotas vyskupu, 
jis buvo vyskupas

NACIAI GLEMŽIA ŪKIŠKI GYVENIMU

igg2-7177

Alfred J. Weife
(Vencius)

ADVOKATAS
4th Street, 

(Williamsburgh Bridge Pfe

ukaktis bus plačiai 
a, pasaulyje. Bet jos 
nas pasireikš labai 
Popiežiaus prašymu, 

yskupystės sukaktis 
žymima maldomis už

;iau apie šią sukak
ime numeryje.

>rgreen 4 - 7142
egidor tvirtovė 

SALDAINIŲ PALfP krito gegužės 
GERIAUSIOS ROSę 5nkis ^ėnesius 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata,Sj, ii filipiniečiai 
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r ~ ‘ '
avorų. Parengimams priimami i

Juozas Ginkim
nd Street,

Fili- 
6 d. 
ame- 
kar- 

&Lai gynėsi prieš puo- 
iff Jie atsilaikė prieš vi- avorų. Parengimams priimamiutas. .,v. . v, L

Y p1 i milžiniškų puolimų. 
JUOZaS UlDKli) įu, stoka maisto, bai- 

ovargis, trūkumas pa
lų ginklų privertė 
'idoro gynėjus pasi-

lOKLYM) VYRp
 • • 0------- >

io vyskupijos šv. 
lugijos vyrų para-

šį sekmadienį, 
3 dieną. Eisena 
įuo Atlantic Avė. 
Held daržą. Eise- 
i a lygiai 2 vai. p.

egidor krito, bet a- 
fečių pasiryžimas tą 

P r Momentą dar labiau 
Turės būti atitinka- 

su klas- 
: užpuolikais. Filipinų 
jus išlaisvintos. Fili- 
alose kritusių karžy- 
pus puoš žvaigždėto- 
ava.

„Wilnaer Zeitung” rašo, 
kad Vokietijos reicho komi
saro įsakymu Lietuvoje 
steigiama „Ūkio Sąjunga” 
(Wirtschaftsvereinigung Li- 
tauen). Jos tikslas būsiąs 
„susidarančiam privatiniam 
ūkiui Lietuvos generalinėje 
srityje suteikti reikiamą 
savivaldybę.” Ypač ji savo 
patarimais bei iniciatyva pa- 
remsianti ekonominėje srity
je vokiečių civilinę admini
straciją.

Laikinu šios sąjungos ve
dėju esąs paskirtas dr. Pen
se, vokiečių generalinio ko
misariato Lietuvoje ūkio 
skyriaus vedėjas. Reikalų 
vedėju paskirtas Dr. Klings- 
por, vokiečių generalinio ko
misariato amatų referentas. 
Tas pats laikraštis praneša, 
kad Vokietijos reicho komi
saro įsakymu steigiamas,,Ge- 
meinschaftsbank Ostland.”

Jis turėsiąs viešosios teisės 
įstaigos pobūdį ir būsiąs rei
cho komisaro priežiūroje. 
Bankas teiksiąs kreditus vie
šosioms įstaigoms, amatams 
ir žemės ūkiui. Tačiau reikš
mingiausia laikraščio pasta
ba, kad „esantieji Ostlande 
bankai bus 1 ikviduoti ir įsi
lies į ,Gemeinschaftsbank.” 
Tas monopolinis bankas tu
rėsiąs skyrius Kaune, Taline 
ir vėliau Minske. Jo direkto
rium esąs paskirtas konsu
las Richard Vehdor, kuris 
pačioje Vokietijoje 
bankus jau suliejęs.

Artimiausiomis dienomis 
Lietuvoje pradėsiančios vei
kti vokiečių taupomosios 
kasos. Jos turėsiančios sky
rius Kaune, Vilniuje, Šiau
liuose ir Panevėžyje. Šios 
kasos veiksiančios taip pat 
Latvijoje ir Estijoje.

kelis

buvo Joli
lienė. Pilį tsiskaityta 
svočia fe 
nė.

ANTRAS

NEKLAUSANČIUS ŠAUDO

Corregidor Sala Pateko Japonams
AMERIKOS LAKŪNŲ VEIKLA BI RMOJ

jau 
Ju
tu-

In-

pa-

pie 300 oro mylių nuo 
dijos Kalkutos miesto.

Indijoje labai neaiški 
dėtis. Indijos tautinės Kon
greso partijos komitetas 
pasisakė už nesipriešinimą 
ginklu japonams, jei šie 
pultų Indiją. Grupė įžymių 
vadų išėjo prieš Gandį ir 
pasisakė už gynimą Indi
jos visomis jėgomis.

dalyvaus ir lietų
jų Šv. Vardo vy- 
jos; būtent, Ap- 
Angelų Karalienės 
rgio par.
mo ir Angelų Ka- 
ir. vyrai maršuos 
i, gi Šv. Jurgio— 
j e. Parke Apreiš- 
ngelų Karalienės 
įeis No. 13 duri- 

sės žemutinėje No. 
je.

apskrity bus su- 
distriktų, kuriuo- 

odyta parapijos ir 
kur dalyviai tu

kti. Maspetho At- 
• • parap. lietuviai 
Voodside, šv. Se- 
bažnyčioje ir jos

..., tvon susitelkę raudo- 
išleido ta Lietuvos kvizlingai 
trą sūnų,: avę balandžio 26-28 
čiau išėjt Jie pasakę skambias 

V.Daife kurias dabar būg- 
veikėjas,į bolševikai. Jie ir 

ūkimą” paskelbė į 
į tautą, 
šaukime 
kreiptis į 
j jausmus.

čiau išėjo

parapijietį
skilties ii
jauninai
S. kariiE.
sios sėhš lvįus atsiminti
nimo ta • • - -

ipskrity susirinks
Prat Park Glen

kvizlingai 
tautinius 
Jie kvie- 

ku- 
—*7 tį Margį, nepamirš-

- Gražinos žygius, ga- 
SUW Vytautą...”

rai tie patys kviz- 
Duvo Kaune ir Vil- 
jie šlavė Vytauto 

iš visų įstaaigų. Jie 
no tą vardą univer- 

muziejui ir visai 
itų įstaigų. Miestuo- 
auto vardą turėjusios 
i pavadintos Rusijos 
rų vardais.

- redaguojami laikraš-
1 iš Vytauto, 

io ir kitų kunigaik-

„Kauener Zeitung” deda 
tokį Vilniaus lauko koman- 
danto pranešimą: „Už vogi
mą vokiečių kariuomenės 
nuostoliui 1942 m. vasario 
7 d. sušaudyti:

1) Sudejko Stanislav, Vil
nius, Ukmergės g. 52 butas 
11;

2) Kovalenski Josef, Vil
nius, Kalvarijos 
tas 2;

3) Scut Alex, 
13 butas 1;

4) Kaminski
Vilnius, Markučių g. 21 bu
tas 4.”

Skelbimo data: 1942 m. 
vasario 19 d., o laikraštyje 
paskelbta vasario 21 d.

Baudžia ūkininkus
„Kauener Zeitung” rašo, 

kad Vilniaus apskrityje nu
teisti piniginėmis baudomis

g. 16 bu-

Antakalnis,

Stanislav,

iki 35 markių 30 ūkininkų, 
kurie valdžiai nepristatė nu
skirto javų ir kitokių mais
to produktų kiekio.

Verčia dirbti
Per Kauno radiją buvo 

sakoma, kad šiemet ir ato
stogaujantiems inteligen
tam teksią „raumenis pa
vartoti.” Net moterims rei
kėsią padirbėti pas ūkinin
kus.

New Delhi'. — Amerikie
čiai lakūnai -javo bombnešių 
eskadrile šios savaitės pra
džioje sėkmingai bombarda
vo japonų aerodromą arti 
Ranguno, Burmoje. 40 ja
ponų lėktuvu sunaikinta, o 
25 sužaloti.’ ’

Prieš amerikiečius japo
nai tvirtai gynėsi lėktuvais 
ir priešlėktuvinėmis kanuo- 
lėmis.

Japonai iš Burmos 
perėję Kinijos sieną į 
nano provinciją. Jie jau
ri geras pozicijas veržimui- 
si į Indiją. Burmos keliui 
patekus į japonų rankas, 
Jungtinėms Tautoms dabar 
didelis rūpesti^ kaip pri
statyti Kinijai reikalingą 
pagalbą.

Šiuo metu afhglai ruošiasi 
visu ryžtingumu laikytis In
dijoje. Nors japonams bran
giai kaštavo laimėjimai 
Burmoje, bet manoma, kad 
netrukus jie galės tęsti sa
vo veržimąsi. Japonų avia
cija tebėra pajėgi, nežiū
rint didelių nuostolių.

Japonų bombnešiai gegu
žės 5 d. labai bombardavo 
kinų Junano provincijos so
stinę, KunmingO' miestą. Ja
ponai giriasi jau užėmę A- 
kyabo aerodromą, esantį a-

Amerikos Kariai 
Indijoje

3Delhi. — Gegužės 
radiją į Amerikos 

kalbėjo generolas L.

New 
d. per 
žmones 
H. Brereton, Jungtinių A- 
merikos Valstybių aviacijos 
dalių Indijoje viršininkas. 
Jis pareiškė, kad amerikie
čiai lakūnai yra 
ginti Indiją ir 
kad amerikiečiai 
dijoje labai gerai 
jaučiasi.

Drauge su gen. 
kalbėjo ir gen. Wavell.

pasiruošę 
pažymėjo, 
kariai In- 
laikosi bei

Brereton

Naciai Žudo
Užstatus

St. Mary 
East Islip, 
bažnyčios

ipskrity bus dvie- 
ose: 
adium, 
oriaus 
srhead.
kad lietuvių būtų 

y s. Juk būtų gė- 
tataučius pasilikti 
is šioje demons- 
Visi lietuviai vy- 
ni gausiai pasiro-

: MONTVYDUS

Balandi 
ryte Mat 
Balčiūnai,: 
cey SI, s 
Motina sėt 
Deaconess 
dukrelė Ii 
auga. Kvizlin-

Arjafefaipėsi
B® ! Į

li didesnių išversta- 
kaip raudonieji Lie- 
kvizlingai, istorijoj

garbę ir teritoriją. Bet ko
dėl tas garbės ir teritorijos 
„gynėjas” tyli, kai naciai 
kas savaitė šaudo dešimtis 
prancūzų „užstatų”? Kodėl 
Lavai ir jo tipo ponai 
1940 m. birželio mėnesį ne
kovojo prieš vokiečius iki 
galo?

BIDDLE UŽ SVETIMŲ KALBŲ SPAUDI

o 25 d. Ant. Dau
ge suruošta puo- 
ūkos” skaityto- 

ir Juozui ,Mont- 
gyv. 84-07 91st 
)dhavene, jų ve- 
zvenimo 25 metų 
proga. Giminių ir 
draugų dalyvavo
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vieta užejimui 
MOTERIMS

Extra Dry Alus, 
pasirinkimas visokių 
gėrimų

as Zeidat
AND STREET 
DKLYN, N. Y.

kaip dabar elgsis 
Mizaros, Bimbos, 
ir visa jų rau- 

pakalenija. Prūseika 
' metais išleido knyg- 

, kurioje šlykščiau- 
iniekintas Vytautas, 
dabar sakys?

r Maskva 
galinguoju, 
ir Kęstutį, 

Gražiną, ir

Vytautą 
Ten at- 
ir kar- 
narsųjį

Washington. — Gegužės Į rė j imą karžygišku gynimu- 
6 d. karo departamentas si prieš daug didesnes prie- 
pranešė, kad tą dieną su- Įso jėgas. Telegramos pasku- 
stabdytas Corregidoro ir 
kitų Manilos įlankų tvirto
vių gynimas. Corregidor pa
teko japonams po penkių 
mėnesių kautynių.

Corregidor tvirtovę japo
nai įžūliai puolė per pasku
tines 28 dienas, ši tvirtovė 
bombarduota iš lėktuvų, iš 
laivų ir pakraščių kanuo- 
lių. Vien tik iš lėktuvų 
Corregidor tvirtovė bombar
duota daugiau nei 300 kar
tų. Paskutinę gynimosi die
ną tvirtovė bombarduota iš 
lėktuvų trylika kartų.

Gegužės 5 d. prezidentas 
Roosevelt nusiuntė Corregi
doro pajėgų vadui generolui 
Wainwright telegramą, ku
rioje vyriausybės ir valsty
bės vardu išreiškė pasigė-

tiniai žodžiai generolui bu
vo tokie:

„Jūs ir jūsų ištikimi se
kėjai tapo mūsų karo tik
slų gyvais simboliais ir per
galės užtikrinimu.”

Užėmę Corregidoro, Drum, 
Hughes ir Frank tvirtoves, 
japonai dabar galės laisvai 
naudoti Manilos uostą sa
vo tolimesniems veiksmams 
prieš Jungtines Tautas.

Kokie Amerikos 
nuostoliai Corregidoro 
tovėje, dar nežinoma, 
jama, kad ten buvo
karių. Paskutinėmis dieno
mis buvę didelių aukų. Tvir
tovės gynėjams trūko mai
sto ir ginklų; jų išvargi- 
mas buvęs didžiausias.

karių 
tvir- 
Spė- 

7,000

MADAGASKARE VYKSTA KAUTYNĖS
tojų apie 3,700,000, kurių 
tik 23,076 prancūzai. Saloje 
gerai auga ryžiai. Gyvento
jai augina galvijus. Nema
žai iškasama aukso ir ypač 
grafito.

Šiuo 'metu Madagaskaro 
sala yra svarbiausia savo 
geru Diego Suarez uostu. 
Buvo rimtas pavojus, kad 
Madagaskaras galėjo pa
tekti į japonų rankas. Tai 
svarbi bazė, kuri būtina 
Anglijai ir Jungtinėms Taū-7^ 
toms.

Vichy pranešimu, prancū
zai Madagaskare priešinasi 
anglams visomis turimomis 
jėgomis. Visi turėti lėktuvai 
paleisti į mūšį. Du prancū
zų laivai nuskandinti, vie
nas jų povandeninis, tre
čias sužalotas.

Gegužės 6 d. Diego Suarez 
uostas dar buvo prancūzų 
rankose, bet anglai jau žy
giavo ta kryptimi.

Gegužės 5 d. Amerikos 
ambasados Vichy reikalų 
vedėjas įteikė Lavalio vy
riausybei pranešimą, ku
riame pažymėta, kad A- 
merikos vyriausybė pilnai 
pritaria Anglijos žygiui lai
kinai užimti prancūzų val
domą Madagaskaro salą. 
Prezidentas Roosevelt nu
rodė, kad prancūzų prieši
nimasis anglams Madagas
karo saloje bus laikomas 
nepalankiu žygiu Amerikai.

Anglų laivai prisiartino 
prie Madagaskaro gegužės 
5 d. ryte. Į salą nusileido 
anglų parašiutininkai, iš lai
vų iškeldinti kariai. Gyni
mosi vietos apšaudytos iš 
lėktuvų ir laivų. Rašant 
šiuos žodžius, Madagaskaras 
dar buvo ginamas įvairiose 
vietose.

Madagaskaras yra viena 
didžiausių pasaulyje salų. 
Jos plotą sudaro 228,000 
kvadratinės mylios; gyven-

Vichy. — Šios savaitės 
pradžioje vokiečiai sušaudė 
užimtoje 
prancūzus, kurie buvo 
imti kaip užstatai. Jie 
šaudyti vardan keršto 
du nužudytus vokiečių 
rius.

Laval’iui grįžus į vyriau
sybę, Prancūzijoje padidėjo 
sabotažas prieš vokiečius. 
Daugelyje vietų pakilo te
roristiniai veiksmai.

Prancūzijoje 55 
su- 
su- 
už 

ka-

Karui Išleista
26 Bil. Dol.

Jugt'. Amerikos Valstybių 
Generalin. Prokuroras Biddle 
bal. 30 pareiškė, kad federalė 
valdžia neketina kištis į rei
kalus laikraščių, kurie yra 
lojalūs valstybei, nepaisant 
kalbos, kurioje tie laikraščiai 
yra spausdinami.

G eneralinio Prokuroro pra
nešimas buvo pareikštas te
legramoje kongresmanui Sa
muel A. Weiss iš Pittsbur- 
go, kuris telegrafavo p. 
Biddle, kad daugybė skel
bimų kompanijų jau sustab
dė skelbimus svetimų kalbų 
laikraščiuose,” manydami, 
kad Teisingumo Departa
mentas planuoja uždaryti 
tokius laikraščius.

Generalinis Prokuroras se
kančiai atsakė: „Kongres- 
monui Samuel A. Weiss, 
Pittsburgh, Pennsylvania: 
Teisingumo Departamentas 
nenusistatęs uždaryti sveti
mų kalbų spaudą. Pilnai bus 
pasielgta su nelojaliais laik
raščiais, nepaisant kalbos, 
lojalūs Amerikos laikraščiai 
nesulauks jokio valdžios įsi
kišimo.”

Lėktuvų Nelaimes

rei-Washington. — Karo 
kalams Jungtinės Amerikos 
Valstybės 
d. išleido 
dolerių.

Armija 
491 dol.; 
466 mil.
bilijonai dolerių išleista Są
jungininkams pagelbėti.

iki balandžio 30 
26 bil. 534 mil.

išleido 12 bil. 
laivynas — 7 bil. 
dol. Beveik trys Vokiečiai Ragauna 

Anglu Bombų RUSIJOS KARIAI PRISIEKIA
Londonas. — Anglijos la

kūnai ir toliau sėkmingai 
lanko ir bombarduoja vo
kiečių industrijos centrus. 
Paskutiniu laiku bombar
duotas Stuttgartas ir kitos 
vietovės pietinėje Vokietijo
je. Bombarduotos kelios vie
tovės ir užimtoje Prancūzi
jos

Tūkstančiai Graikų 
Miršta Badu

Maskva. — Gegužės 1 d. 
Stalinas išleido kariuomenei 
įsakymą, kuriame pažymė
ta, kad dar šiais 1942 me
tais turi būti laimėta prieš

Stalinas gegužės 1 d. į- 
sakyme kariuomenei pažy
mėjo rusų karo tikslus —iš
laisvinti savo žemę ir savo 
pavergtus žmones. Jis ne
norįs svetimų žemių, nesie
kiąs svetimų žmonių.

Bet 
duoti” ir 
latvius, estus.” Jis nė žo
deliu neužsiminė, kad Lie
tuva galės būti laisva ir 
nepriklausoma, kaip ji buvo 
iki 1940 m. birželio 15 d.

Koks pagrobtas gyvūnas 
galėtų džiaugtis, jei jį ža
dėtų iš smailadančio vilko 
nasrų „išlaisvinti” plėšrioji 
meška?

jis pažadėjo „išva- 
• „brolius lietuvius, 
estus.” Jis nė

kad jai daug paramos 
Anglija ir Amerika, 
nėra jokių kliūčių, 
nebūtų galima pa- 
naujo laimėjimo dar

Londonas. — Graikų lai
vyno kapitonui Antonios 
Fara pavyko išbėgti iš Grai
kijos. Jis atvyko į Londoną 
ir papasakojo baisių žinių 
apie graikų gyvenimą nacių 
nelaisvėje.

Graikijoje siaučiąs didelis 
badas, nuo kurio per tris 
mėnesius mirė 40,000 grai
kų. Iš graikų visą maistą 
atėmė vokiečiai ir italai, 
kurie dabar tą patį maistą 
pardavinėja graikams aukš
čiausiomis kainomis.

dalyje.

Nauji Laivai
d.

Cripps Kalbėjo 
Lenkams

3

vokiečių kariuomenę. Stali
nas pažymėjo, kad šiuo me
tu Rusijos kariuomenė ga
linga, 
duoda 
todėl 
kodėl 
siekti
šiemet.

Stalino įsakymas perskai
tytas visuose armijos dali
niuose. Kariai turėjo iškil
mingas priesaikas, kuriose 
pasižadėta Stalino įsakymą 
pilnai išpildyti.

,,Pravda” rašo, kad rusų 
kariuomenės pavasario žygį 
sulaikė potvyniai, tačiau ne
trukus t būsią pradėti dideli 
karo žygiai.

Londonas. — Gegužės 
d. lenkai čia minėjo savo 
tautinę šventę. Jos proga 
ministeris Cripps pasakė 
kalbą, kurioje lenkus užti
krino, kad „bus atsteigta 
tvirta, pajėgi, nepriklauso
ma Lenkija, kuri suvaidins 
savo vaidmenį pasaulio at
statyme.”

Cripps pažymėjo, kad da
bartinis karas yra žmonių 
išlaisvinimo karas, kuris 
duos naują pasaulį, naują 
laisvę — laisvę nuo nuo
latinės nesaugumo ir skur
do baimės. Jis sakė, kad po 
dabartinio karo visiems 
žmonėms bus šviesesnis, ge
resnis gyvenimas.

Kearny. — Gegužės 3 
čia per vieną valandą nu
leisti į vandenį keturi nau
ji laivyno laivai — naikin
tojai. Iškilmėse dalyvavo gu
bernatorius Edison ir kiti 
pareigūnai.

kvizlin-ne patys 
nes atsišaukime 

atsiminti ir Pilė- 
kunigaikštį Margį...

jiems žinoma, kad 
l buvo Pilėnų kuni- 
l. Vargšeliai — lie-

ti, 
šė,

Telei^

JOS^

L**’ •• . s 

5®

je susitelkę kvizlin- 
Brooklyne susispietę 
'učiai.

ii, turėjo užimti Ma- 
Mortpr\' iro salą, esančią tik 

nuQ Afrikos pa- 
. Su naciais bendra- 
janti Vichy vyriau- 
5 tik pareiškė protes- 
i ir įsakė salos ka- 
uei kovoti prieš at- 
įčius anglus.

-.n *io paklusnus tarnas 
pareiškė, kad Vichy 
ybė gins prancūzų

tokioms 
siekia 

smurtu

kitaip, 
re

Pennsylvanijoje iš rinki
mų sąrašų išmestas komu
nistės Anna Chiat vardas. 
Tai padaryta pasiremiant 
1941 m. valstybės įstaty
mu, kurs uždraudžia rinki
muose dalyvauti 
partijoms, kurios 
valdžios pakeitimo 
ir jėga.

New Yorke yra
Čia lietuvių bolševikų 
daktorius giriasi esąs ma- 
yoro La Guardia pakviestas 
į „I Am An American Day” 
komitetą. Matyti, La Guar
dia nežino, kokių plunksnų 
tas paukštelis, nei ką ir 
kaip jis čiulbėjo prieš 1941 
metų birželio 22 dieną.

Šiomis dienomis įvyko ke
lios didelės lėktuvų nelai
mės. Prie Salt Lake miesto 
nukrito keleivinis lėktuvas; 
žuvo 14 keleivių ir trys į- 
gulos nariai; tai įvyko geg. 
1 d.

Gegužės 3 d. Mėlynuose 
kalnuose, Pendleton, Ore., 
sudužo karo lėktuvas, kurio 
nelaimėje žuvo 2 leitenantai, 
3 seržantai ir 1 korporalas. 
Tą pačią dieną nukrito prie 
Tacoma, Wash., vienas 
bombnešis; užsimušė 3 la
kūnai. Netoli Norfolk, Va., 
susidaužė du laivyno lėktu
vai; žuvo 3 asmens.

Karo Taupymo Bonai ir 
Ženklai yra mūsų atsaky- 

nacių, 
veiks-

mas plėšikiškiems 
fašistų ir japonų 
mams.

VOKIEČIŲ GENEROLŲ REIKALAVIMAI
Londonas. — Čia gau

tomis žiniomis, grupė Vo
kietijos generolų su mar
šalu Brauchisch priešakyje 
įspėjo Hitlerį. Jie pareiškę 
griebsis atitinkamų žygių 
nacių santvarkai pakeisti, 
jei jam nepasiseks šių me
tų žygyje prieš Rusiją.

Sakoma, Hitleris įspėji
mą priėmęs šaltai ir Brau- 
chitschą paskyręs vyriau
sios vadovybės štabo na
riu. Šiuo žygiu Hitleris pa
rodęs savo įtakos susilpnė
jimą.
ragino

prieš žiemos šalčius verži
mąsi Maskvon ir įsitvirtin
ti patogiose vietose gintis. 
Šį generolą remia visi 
bieji armijos vadai.

Mirė nuo šiltines

svar-

mi-

Brauchitsch pernai
Hitlerį sustabdyti

Šiauliuose nuo šiltinės 
re miesto felčeris Feliksas 
Dabasevičius. Taip pat šia li
ga užsikrėtė ir mirė Alytaus 
apskrities ligoninės gydyto
jas dr. Povilas Zizas. Kiek 
anksčiau kovoje su šiltinės 
epidemija mirė dr. L. Ubeika, 
Šiaulių gydytojas.

Washington. — Vyriau
sybės pranešimu, nuo da
bartinio karo pradžios kau
tynėse žuvo 2,295 kariai a- 
merikiečiai. Šis sąrašas dar 
nepilnas, nes ne visos aukos 
žinomos iš Filipinų mūšių 
lauko.

Bonai irKaro Taupymo
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovoje už Amerikos sau
gumą, už laisvą pasaulį, už 
laisvą Lietuvą.,65-01*
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklą.

MANO MAMYTEI

A. L. T. UŽ LIETUVIŲ T. TARYBĄ

KUN. JUOZAS SIMONAITIS

reikalaus

KARO GAMYBOS VAJUS

Vokiečių savaitraštis „He
rold” Philadelphijoje už 
puolimą karo programos, 
sustabdytas. Teismas bus 
gegužės 14 d.

Šioje vietoje teko rašyti įvairiausiais klausimais. Ir 
religija, ir politika, ir kultūra, ir jautrūs tautiniai rei
kalai ne kartą liesti šioje skiltyje. Bet šiandie, Mielas 
Skaitytojau, leiski padaryti išimtį, šiandie, Motinos Die
nos proga, leiski šią skiltį paskirti mano Mamytei.

Nesu jos regėjęs jau daugiau nei šešeri metai. Pa
skutinį kartą mačiau ja traukinyje, vežusiame ją į tė
viškes klonius, kur jai pažįstamas kiekvienas takelis, kur 
kiekvienas gyventojas tik gera apie ją kalbėjo. Mėgino 
ji šypsotis atsisveikindama, nors ir sunku buvo. Už jos 
pečių tvirtai stovėjo Tėvelis, jos ištikimas vyras. Abu 
mosavo rankomis ir linkėjo laimės tolimon šalin išvykti 
pasiruošusiam sūnui.

Mylėjo ji savo namą ir visą aplinkumą, mylėjo Tė
vynę Lietuvą, už kurią dažnai siųsdavo maldas prie Auk
ščiausiojo sosto. Ji verkė ir liūdėjo, kaip ir visos lietu
vės motinos, kai 1940 metų birželio 15 dieną visą kraštą 
užgriuvo raudonasis amaras, atnešęs Lietuvai vergovę. 
Josios parama tose baisiose valandose buvo Tėvelis, 
duktė ir maža dukters mergytė.

Bet 1940 m. lapkričio 19 d. jos dalią dar labiau ap
temdė juoda viešnia, išplėšusi jai mūsų Tėvelį, su 
kuriuo ji gražiai išgyveno per 36 metus. Liko ji viena 
nešti vargo, drauge su savo dukra ir anūke. Ir nieko ne
žino jos du sūnūs, kur ji šiandie ir kaip ji gyvena. Tikiu, 
kad ji tebėra gyva, nors jos meilusis veidas bus giliai 
rūpesčių bruožais išvagotas. Jaučiu, kad jos akyse tebe
spindi tas pats švelnusis motiniškas malonumas, kad jos 
širdis tebeplaka ta pačia nemaria savo vaikams meile, 
kad ji padeda saVo kaimynams, kurie dar liko neišgabenti.

Ji paprasta, sunkaus darbo išvarginta, kukli lietuvė, 
tikra darbininkė, bet ji man brangiausia ir gražiausia 
gyvųjų pasaulyje moteris. Jos paveikslas niekada neišnyk
sta iš mano širdies ir vaizduotės. Niekam ir gal niekada 
nepajėgsiu pasakyti, kaip ji atrodo ir kokia ji gera, bet 
žinau, kad niekas jos man nepavaduos.

Ji turėjo ir liūdesio ir džiaugsmo dienų, kaip milijo
nai kitų motinų, bet ji man už visas šviesesnė ir bran
gesnė. Jei galėčiau ją dar kartą nors minutę išvysti, jos 
glėbin vėl įpulti, jos rankas ir veidą išbučiuoti, jos akys- 
na pažvelgti, nebūtų, rodos, nieko, ko nesutikčiau paau
koti.

Šiandie, minint Motinos Dieną, nieko gražesnio nepa
jėgčiau pasakyti, nei tai, kas yra parašyta Išminties Kny
goje, Patarlių 31 skyriuje, paskirtame darbščiai ir drą
siai moterei atžymėti. Paduodamas čia ištrauką iš minė
tos knygos, tuos žodžius skiriu tiek savo Mamytei, tiek 
visoms lietuvėms motinoms.

Štai tie žodžiai, kure skaitomi vienos šventos našlės 
dienos mišių Epistole:

„Kas ras drąsią moteriškę? Jos vertė kaip dalykų 
iš tolimiausių žemės pakraščių. Ja pasitiki jos vyro širdis. 
Ji atsilygina jam geru, o ne piktu per visas savo gyve
nimo dienas. Ji parūpina vilnų ir linų ir darbuojasi savo 
sumaningomis rankomis.

,Ji kaip pirklio laivas, kuris iš tolo gabena sau duo
nos. Ji keliasi anksti rytą, duoda maisto savo namiškiams. 
Ji apžiūri dirvą ir ją perka; savo rankų pelnu ji įsiveisia 
vynuogyną.

„Ji sujuosia savo strėnas stiprybe ir sutvirtina savo 
petį. Ji jaučia ir mato, kad jos uždarbis geras ir jos ži
burys negęsta naktį. Ji ištiesia savo ranką į didžius da
lykus, ir jos pirštai stveriasi varpstės.

„Ji atidengia savo ranką pavargėliui ir ištiesia savo 
delnus beturčiui. Ji nebijo savo namams sniego šaltumo, 
nes visi jos namiškiai apvilkti dvejetu. Ji daro sau ant
klodžių: plona drobė ir purpuras jos apvalkalas.

„Ji daro ploną drobę ir parduoda ir duoda Kananie- 
čiui juostą. Stiprumas ir grožė jos apdaras, ir ji juokiasi 
paskutinę dieną. Ji atveria savo burną išminčiai, ir ant 
jos liežuvio yra maloningumo įstatymas.

,Ji apžiūri savo namų takus ir nevalgo savo duonos 
dykinėdama. Daug dukterų susikrovė turtų, o tu prane
šei jas visas. Apgaulingas meilingumas ir tuščia grožė; 
moteriškė, kuri bijo Viešpaties, turi būti giriama. Duo
kite jai jos rankų vaisių, ir jos darbai tegiria ją vartuo
se.”

AMERIKA

Jis jų prašė pranešti 
prieš balandžio 1 d., apie į- 
steigimą darbo - administra
vimo komitetų vajui, jiems 
pasakydamas, kad valdžios 
vyrai — vyrai iš Armijos ir 
Laivyno ir Jūreivinės Ko
misijos ir Karo Produkci
jos Tarybos — bus fabrikuo
se jiems padėti.

„Šis yra kritiškas karo me
tas Amerikai,” sakė p. Nel
son. Kiekvienos dienos pro
dukcija... kiekvienos valan
dos produkcija yra būtinai 
reikalinga.”

Ir pilnai suprasdami tą, 
galime pasitikėti, kad Ame
rikos darbininkai pristatys 
reikalingus daiktus.

Gegužės - May 8, 194

AGRONOMAMS NAUJI ĮSAKYME

Kadangi Lietuvių Pilie
čių Sąjunga Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, į kurią 
įeina įvairių srovių žmonės, 
radusieji prieglaudą šioje 
šalyje, sudarė savo skyrių 
atstovų suvažiavime, 1942 
m. balandžio 8 d., Lietuvių 
Tautinę Tarybą;

Kadangi ši Lietuvių Tau
tinė Taryba savo Deklara
cijoje pasisakė už Jungtinių 
Amerikos Valstybių rėmi
mą jų pastangose laimėti 
karą prieš agresorius ir už 
Suvienytų Tautų tikslą po 
karo sutvarkyti Europą lai

svės, demokratybės ir tau
tinio bei socialinio saugumo 
pagrindais;

Kadangi Lietuvių Tauti
nė Taryba pasižadėjo dirbti 
dėl Nepriklausomos, Laisvos 
ir Demokratinės Lietuvos 
atstatymo, tai —

Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykdomasis Komitetas, 
savo posėdyje 1942 m. ba
landžio 22 d., nutaria:

Nuoširdžiai sveikinti Lie
tuvos piliečių sudarytą Lie
tuvių Tautinę Tarybą, pa
reiškiant pilną savo prita
rimą jos nusistatymui ir šie-

•

J______

Šį sekmadienį, gegužės 10 d., Elizabetho ir apylinkės 
lietuviai minės šv. Petro ir Povilo parapijos klebono, 
kun. Juozo Simonaičio, kunigystės 20 metų sukaktį. Iš
kilminga suma su asista bus 11 vai. ryte, o 6:30 vai. 
vak. vakarienė Laisvės Bendrovės salėje.

Sukaktuvininkas kun. J. Simonaitis gimė 1898 m. 
Kunigu įšvęstas 1922 m. liepos 9 d. New Yorke. Pir
mąsias mišias atlaikė New Yorko lietuvių Aušros Vartų 
bažnyčioje, kur klebonavo jo dėdė, kun. J. šeštokas. Ku
rį laiką kun. J. Simonaitis buvo vikaru Aušros Vartų 
parapijoje. Iš ten persikėlė į Elizabethą, kur jį pasi
kvietė kun. B. žindžius. Nuo 1924 metų kun. J. Simo
naitis klebonauja Elizabethe.

Būdamas Elizabetho klebonu, kun. J. Simonaitis at
liko daug svarbių darbų, vadovavo draugijoms, giliai 
rūpinosi parapijiečių dvasine gerove, kėlė tautinį susi
pratimą. Jam vadovaujant nupirktas klebonijos namas, 
remontuota seserų namas, parapijos salė, išpuošta gra
žiai bažnyčia. Šiems darbams atlikti sukelta per 50,- 
000 dol.

Visą laiką veikia parapijos mokykla, kurioje moko 
seserys pranciškietės. Dabartinė parapijos nuosavybė 
įvertinama puse milijono dolerių. Parapijai priklauso 
apie 850 šeimų, tad klebonui darbo lab^į daug.

Kun. J. Simonaitis 1927 m. buvo priešakyje Lietu
vos Vyčių ekskursijos, kuri tada aplankė Lietuvą. Tai 
buvo pirmoji amerikiečių lietuvių jaunimo ekskursija, 
kurią sekė visa eilė kitų.

Daug darbavosi kun. J. Simonaitis vargonininkų 
organizacijoje, kuri jam, kaip muzikui, labai artima. 
Kunigų Vienybėje jis aktyvus narys: yra buvęs centro 
iždininkas, Rytų Provincijos pirmininkas ir 1.1. „Ame
rikos” įsteigimo darbe jis irgi buvo vienas pirmųjų.

Sveikindami kun. Juozą Simonaitį šios jo sukakties 
proga, linkime jam labai gausių Dievo malonių ir dar 
daugelio, daugelio metų! Ad multos annos!

U. S. A. mobilizuoja savo 
visą vyrų jėgą (manpower) 
šiam karui vesti — Nami
niame Fronte kaip ir kauty
nių frontuose.

Šią mobilizaciją ves Kari
nė Vyrų Jėgos Komisija, 
kurią prezidentas paskyrė.

Šios Komisijos pirminin
kas yra Paul V. McNutt; p. 
McNutt pareiškė jo nusista
tymą, kada jis sakė:

„Yra vieta kiekvienam 
šioje pastangoje.”

vis 
augančios armijos darbinin
kų, kada mūsų gamybos pla
nai pasigreitins, kada mes 
siusime daugiau ir daugiau 
pulkų į laukus kovoje už 
laisvę. Už kiekvieno karei
vio laukuose privalo būti 18 
kareivių už linijų, gaminda
mi daiktus su kuriais galima 
kovoti.

U . S. karo industrija rei
kalaus 10,500,000 darbininkų 
neužilgo daug iš jų darbams, 
kurie reikalauja ypatingo 
gabumo. U. S. ūkis irgi rei
kalaus daugiau darbininkų, 
kad atsiektų gamybos tiks
lą. Bet tuo pačiu laiku net 
apie 2,000,000 jaunuolių bus 
ištraukti iš industrijos ir iš 
ūkių tarnauti mūsų ginkluo
tose jėgose.

Jau jaučiam stoką vyrų 
jėgų netik industrijoj, bet 
tokiose svarbiose dirvQse, 
kaip transportacija. Trans- 
portacija būtinai reikalauja 
vyrų jėgų, nes be transpor- 
tacijos mūsų visa karo eiga 
nukentės. Tankai niekam ne
verti stovėdami fabrikuose 
arba kur kitur; juos reikia 
pristatyti kautynių frontuo
se ir tik tada tampa laimė
jimo ginklais.

Vasario pabaigoje Kaune 
buvo sušaukti Lietuvos Že
mės Ūkio Rūmų agronomai, 
kuriems b uvo išdėstyti pla
nai dėl pavasario laukų dar
bų. Šiame suvažiavime Vo
kietijos generalinis komisa
ras von Renteln pasakė 
kalbą, kurioje išsireiškė, 
kad agronomai esą tokie 
pat kariai ,kaip ir kovoto
jai fronte. Pasak komisaro, 
pagal tai , kiek kiekviena 
tauta prisidėsianti prie ka
ro vedimo, tokią vietą ji 
gausianti „naujoje Europo
je.” Agronomai turį ūki
ninkams išaiškinti, kodėl 
karo metu reikią daugiau 
gaminti ir kodėl nieko ne
turį būti pardavinėjama 
„juodojoje biržoje.” Jeigu 
ūkininkas negalįs nusipirkti 
visų reikalingų reikmenų, 
tai tenką atsiminti, jog da
bar vietoje pasagų ir plūgų 
esą gaminami pabūklai ir 
granatos.

Pagaliau vokiečių komisa
ras nurodė į „vis didėjan
čią komunistų įtaką anglų 
politikoje,” iš ko sekančios 
aiškios išvados tiems, kurie 
„plaukioja anglų vandeny
se.” Vadinas, naciai pripažį
sta, kad ir Lietuvoj laukia
ma Anglijos-Amerikos lai
mėjimo.

Po vokiečių komisaro kal
bėjo prof. dr. Kassnitz, rei
cho komisariato „Ostlande” 
gamybos skyriaus vedėjas. 
Iš jo kalbos sekė, jog vo
kiečių tikslas esąs pasiekti, 
kad žemės ūkio produktų 
aprūpinime „Europa būtų 
nepriklausoma.” Javų esą 
pagaminama pakankamai, 
bet stingą pašaro. Todėl re
ferentas plačiai dėstė, kad 
„Ostlandes” esąs „idealinis 
kraštas” bulvėms auginti. 
„Klaidingai” esą manoma, 
kad derliui pakelti reikią 
tiktai mineralinių trąšų, 
kurių „dėl transporto sun
kumų” nesą galima atsi
vežti. Reikią „pagerintomis 
moderninėmis priemonėmis” 
geriau įdirbti dirvą. Bul-

vėmis apsodintą plotą I 
tuvoje esą numatytai 
met padidinti 25%. Bu 
mis reikią šerti gyvu 
ypač penėti kiaules, 
galinčios būti augini 
tiktai lašininės. Reikia 
dinti pieno, daržovių i 
gamybą. ]

Toliau vokiečių pre 
rius pastebėjo, kad ūl 
kai ne visa ką galį ; 
pirkti, kas jiems reil 
ga, bet reikią pasidėt 
nigą geresniems laikan 
kininkas turįs žinoti, • 
„šis pinigas (t. y. vol 
markė) visuomet yra į 
gus.” Kas nepristat; 
paskirto žemės ūkiol 
dūktų kiekio, 1 
negausiąs mašinų, 
ir t.t. Taip pat „repr 
zuojant” žemės ūkį, i 
žiūrima, ar ūkininkas 
piai atliko gaminių p 
tymo prievolę.

Vėliau kalbėjo žemi 
kio generalinis tarėjas 
J. Petronis. Jis irgi 
džiojo apie reikaling 
padidinti žemės ūkio; 
dūktų gamybą. Pereiti 
denį žiemkenčių buvę 
sėta 20% daugiau n 
1940 m. 
bulvėmis apsodintą j 
padidinti nuo 178.000 
tarų iki 250,000 ha. ( 
nių runkelių plotą reik: 
didinti nuo 14,500 ha 
18,000 nes cukraus iš n 
nebūsią galima įsivežti 
turėsime tiek, kiek patj 
sigaminsime.” Linų pa 
plotas vėl turįs pasiek 
pačias normas, kaip ir ’ 
bolševikų okupaciją, 
96,000 ha. Pagaliau, i 
šiais metais daugiau ’ 
gaminti gyvulių pašai 
pavasarį būsiąs propag rako Ji aša- 
mas geresnis dirvos į 
mas. Būsiančios ir „ 
dedamos pastangos” | 
žemės ūkio mašinas ir $ pastogėj, 
kius padargus. Miner 
trąšų šiemet nebūsią g 
gauti.
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-1 sveikina 
samyčių var- 
kskreipsime

Amerikos pramonė pra
deda didįjį Karo Produkcijos 
vajų, milžinišką fabrikų o- 
fensyvą. Ji .įvyks sekamai—

Šių dienų karui reikia 
vyrų , ir mašinų. Narsiausio 
kareivio durtuvinis šautuvas 
neatsilaiko prieš plieninį 
tanką ar bombinį lėktuvą.

Todėl prezidentas nustatė 
siekius 1942 metams. Jis 
įsakė, kad Amerikos darbi
ninkai Amerikos fabrikuose 
turi pagaminti 45,000 tankų 
ir 60,000 lėktuvų ir 20,000 
priešlėktuvinių šautuvų, ir 
8,000,000 tonų prekinių lai
vų.

Visi juk supranta, kad tie 
ginklai mums būtinai reika
lingi, kiekvienas šios šalies 
žmogus pasiryžęs ligi pil
niausios išgalės juos prista
tyti. Amerikos pramonė ir 
darbas pasišventusiai dirba, 
kad tik tą įvykdytų.

Bet neužtenka sunkiai 
dirbti, prakaitą lieti. Turi
me dirbti išvien. Išvien dar
bas ir administravimas ir 
ginkluota tarnyba gali vyk
dyti planus, rasti būdų ne
tik padauginti išdirbimus,

kimams, išdėstytiems jos 
Deklaracijoje; ir nutaria:

Kviesti visą demokrati
niai nusiteikusią Amerikos 
lietuvių visuomenę remti 
Lietuvių Tautinę Tarybą 
moraliniai ir materialiniai.

L. Šimutis, Pirmininkas
P. Grigaitis, Sekretorius

bet kaip greičiau atsiekti 
didįjį tikslą.

Suvienyti mes stovime ir 
suvienyti žengiame pirmyn. 
Ta dvasia remia Karo Pro
dukcijos Vajų, vajų už di
desnį ir didesnį ir vis di
desnį gaminimą ginklų ir 
įvykdyti šį gaminimą ben
dradarbiavimu.

Pats prezidentas pradėjo 
tą vajų laiške Donald M. 
Nelsonui. Nelsonas yra Ka
ro Produkcijos Tarybos pir
mininkas ir neseniai jis krei
pėsi į visus U.S.A, darbi
ninkus. Per radiją jis kal
bėjo visų dirbtuvių ir 
administravimo darbinin
kams. Jis prašė padaugini
mo produkcijos 25%, jis 
jiems sakė, kad darbas turi 
būti dabar atliktas, šįmet, ir 
reikalaus mūsų visų pasi
šventimo ir pasiryžimo. Jis 
ragino darbą itf administravi
mą įsteigti bendrus admini
stravimo — darbo komitetus 
įstaigose, kur komitetai ap
svarstys ir atitinkamai pa
sielgs su visais patarimais į- 
vykdyti didesnę produkciją.

Jo kalba buvo visų entu
ziastiškai priimta. Laiškai ir 
telegramos WPB įstaigai nuo 
unijų vadų, nuo fabrikantų 
ir nuo pačių darbininkų ža
dėjo pilną paramą.

Po keturių dienų p. Nelso
nas parašė visiems kontrak- 
toriams ir ^visiems pripa
žintiems darbo atstovams” 
įstaigose, kur gaminami tan
kai, laivai, lėktuvai, ginklai 
ir mašinų įrankiai.

Dauguma iš milijonų dar
bininkų, kurie bus prista
tyti prie karo darbų atei
nantį metą, bus paimti iš 
nekarinių gamybų, kurios 
pamažu keičiasi. Kiti bus 
paimti iš kitur, iš tarpo 
tūkstančių lojalių priešų- 
ateivių, kurie dabar neužsiė- 
mę karo gamyba.

Šiai Komisijai, jos sun
kiame darbe, padės Parinkti- 
nės Tarnybos surinkti klau
simai ir atsakymai, Federa- 
lės Apsaugos Įstaigos Biu
rai, Darbo Biuras, kuris jau 
apsipažinęs su darbininkų 
pristatymu, Apšvietos Biu
ras, Civilinės Konservacijos 
Korpusas, Tautinė Jaunimo 
Administracija. Paskutinieji 
trys veda karo laiko apmo
kymo programas, ir apmo
kymas ypatinguose amatuo
se yra dalis — ir svarbi 
dalis — atsakymo.

Dėl stokos vyrų jėgų, 
darbininkai karo fabrikuose 
turi saugotis nuo nelaimin
gų atsitikimų — fabrike ir 
lauke. Apsigynimo Transpor- 
tacijos Direktorius, Joseph 
B. Eastman, pasakė National 
Safety Council neseniai, 
kad vien tik dėl trafiko nelai
mių pernai mes netekome 
jėgų 26 karo laivams paga
minti. W. P. B.

Kauno laikraštis „Į Lai
svę” aprašinėja a.a. gen. J. 
Bulotos laidotuves. Velio— 
nies karstas buvo pašarvo
tas Karo Muziejuje, Vytau
to Didžiojo kriptoje. Velionį 
lankė ir atsisveikino nenu
trūkstančios minios kaunie
čių, kurie atvyko ir organi
zuotai. Vieni iš pirmųjų ve
lionį aplankė gėn. S. Rašti
kis, gen. V. Nagius, gen. 
Liatukas, gen. Tallat-Kelp- 
ša, gen. Pundzevičius. Kar
stas, kuriame Lietuvos ka
riuomenės generolo uniforma 
aprengtas gulėjo velionis, 
buvo pastatytas ant aukšto 
katafalko, apsupto gėlėmis. 
Atvožtas karstas buvo pri
dengtas trispalve vėliava.

Prieš kūną išlydint į ka
pus, žodį tarė Karo Muzie
jaus viršininkas gen. V. Na
gius. Jis plačiai prisiminė 
šį Karo Muziejui brangų as
menį. Palietęs praeities di
džiųjų kunigaikščių laikų 
didžiąją Lietuvą, gen. V. Na
gius paminėjo kai kurias jų 
klaidas, kurios lietuvių tau
tai buvo tragiškos ir privedė 
prie laisvės netekimo ir bau
džiavos. Tačiau vėl atėjo 
momentas, kai tauta pradė
jo busti, bet vėl didelė nelai
mė ją užklupo — buvo už
drausta lietuvių spauda. Ir 
kaip tik tuo sunkiu laiku į 
darbą stojo gen. J. Bulota. 
Visus tuos tų laikų veikėjus 
galima vadinti tikrais pra
našais. Jie nujautė tautos 
atbudimą ir tam darbui ne
sigailėjo jėgų ir aukų. Ir be
ne svarbiausia tokių prana
šų grupė atsirado praėjus

dvidešimčiai metų po 
dos uždraudimo iš rusi 
pusės. Prūsuose išėjo lž 
štiš „Aušra.” Tos iš pr įtfleiviai, jei 
nedidelės grupės eilėse •• — 
bi vieta priklauso ir J. 
tai. Vėliau gyvenimo 
gos kitėjo, daug kas bu [Ę 
kovota, bet mūsų garbi 
aušrininkai visą laiką " 
pirmose tautos darbi]: vė- 
eilėse. Juos matom 19< 
Didžiajame Vilniaus S šs laukų 
matom ir 1917 m. lie sodai, 
konferencijoje Vilniuje; šlapeliais 
tom ir 1918 m. ir vėlia š pievose 
riant jaunos atgimusio! š, žibučių, 
stybės pagrindus. Tan 
džiuliame darbe visur 
vavo, visur spėjo ir vev J gen. J. Bulota. Ypač ji 
vo nuoširdus jaunimo . 
lis. Ir toji jaunoji kart 
apvylė žilagalvio gen ~ 
Ji mokėjo dirbti, moki 
aukotis. Daug lietuvių 
savo sūnų paaukojo 
1918 m.
laisvės 
1941 m. 
zanų.

Religines apeigas 
kan. A. Sabaliauskai

ti Motinos?

^i į gaivia
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valandėlės. P 
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tą vienas kai 
šnekutį karto 
Supdamasis s 
kartodavo 
kiekvienam i 
Maria. Bet p 
sigėrėti kalni 
aukščiau į e 
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auksinė sauk 
džiaugęs por 
stebėjo, kad 
mu prie jo 1 
sis vanagas, 
šuko šnekutis 
išsigandęs ži 
nuskrido tol; 
gelbėjo?!

Dažnai ir 
kaip tam šn 
tampa kasdi 
narvelis. Ji i 
vejasi šilkas] 
džiaugsmo b 
dą ir saldži 
laimę. Bet 
mūsų sparm 
nergija, prig 
troškimai. Ir 
me vienos, 
mūsų Motins 
visai tylų ši 
skuba pagali 
siskleidžia ži 
sižiebia dži; 
atneša Ji—A

„Avė Mari 
gu pasklinda 
šį žydintį p: 
bą ir atsida 
Karalienei į] 
Nepalikime j 
kėmis Tai, I 
laimėjo mus 
rią paliko n 
nuelis, karte 
no asmenyje 
Tavo Motina
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met pato 
mis reikįN 
ypač penįjį 
galinčios J 
tiktai laljj 
dinti piemų 
gamybą.

Toliau 
rius pasted 
kai ne vis 
pirkti, kas 
ga, bet rėš 
nigą gere^ 
kininkas tj 
„šis pinige

imu agronomai, : 
o išdėstyti pla- 
sario laukų dar- 
uvažiavime Vo
kalinis komisa- 
.enteln pasakė 
oje išsireiškė, 
nai esą tokie 
:aip ir kovoto- 
’asak komisaro, 
<iek kiekviena 
ėsianti prie ka- 
okią vietą ji 
įaujoje Europo- 
imai turį ūki- 
šaiškinti, kodėl 
reikią daugiau 

iodėl nieko ne
pardavinėjama 

biržoje.” Jeigu 
egalįs nusipirkti 
ngų reikmenų, 
;siminti, jog da- 
pasagų ir plūgų 
mi pabūklai ir

vokiečių komisa- 
į „vis didėjan- 

tų įtaką anglų 
iš ko sekančios 
dos tiems, kurie 
anglų vandeny- 
s, naciai pripažį- 
Lietuvoj laukia- 
s-Amerikos lai-

MŪSŲ MEILE JAI
^vasariškas džiaugsmas 
apsupa pievas, laukus ir 
iptingai ošiančius miš- 
I Įsiliejo jis ir širdin, 
amas jai gyvybės sy-paskirto į * 

dūktų kieh .

zuojant" į 
žiūrima, a
piai atliko:
tymo prie?. |gįa gesti antrojo tūk-

Vėliau h tmečio 
kio genera^ 
J. Petronė, 
džiojo ap;

.ūkiame baltojo gegužio,
1 ir skaidraus. Ir su 

taisiais baltaisiais žie
mes nešime Jai savo 

, širdį dukters, kurią 
ip globoja .

Minčių Žiupsnelis

Užmiršta Motina
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V. Šiugždinis.

Gražiausias vardas pašau 
ly, gražiausias žiedas žmo 
nių kalboj — motina!

Motina namuose yra mag 
netas visų širdims ir šiau
rės žvaigždė visų akims.

ių komisaro kal- 
lr. Kassnitz, rei- 
riato „Ostlande” 
kyriaus vedėjas. 
)s sekė, jog vo- 
as esąs pasiekti, 

ūkio produktų 
„Europa būtų 

ma.” Javų esą 
a pakankamai, 
pašaro. Todėl re- 
ačiai dėstė, kad 
’ esąs „idealinis 
ulvėms auginti. 
” esą manoma, 
i pakelti reikią 
neralinių trąšų, 

transporto sun- 
są galima atsi— 
ią „pagerintomis 
lis priemonėmis” 
•bti dirvą. Bul-

dienos. Jas, 
pienės pūkelius išne- 

i, išbarstė neklaužada 
džiojo apįis. Deja, to negalime 
padidinti į fcyti apie plačią mūsų 
dūktų gr jškos Motinos meilę, 
denį žiejį ešpats paskutiniuoju te- 
hew A (, lentu ją pavede mums. 
1940. m. epusi savo skausmą šir- 

, Ji grįžo vėl Jeruzalėn 
Golgotos, grįžo ne kad 
tinėtų budeliams, bet 
įpiltų į jų žaizdas mei- 
jalzamo, jei susižeidė

bulvėmis [
padidinti 1 
tarų iki g 
nių runki 
didinti 1®
18,000 nes: topdami draug su sūnum 
nebūsią gib Iną.
turėsime te
sigaminste
plotas vėl:
pačias noit
bolševiką
96,000 k P, skuba
šiais mete !
gaminti >aguodą.
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mas, fe
dedamos ps dė gaivinančios vilties 
žemės ūkio!
kius patebj lankėsi negailestinga 
trąšų s® 
gauti,

Vien meilė taip 
ai tegali atleisti, skriau- 
ižmiršti, įžeidimą tyliai 
sti. Tad ir Ji — Skais- 
os Meilės Motina, —ne- 
nindama vaikų nedėkin- 

prie kiekvie- 
širdies durų jai nešda-

u daug surinko Ji aša-

skruostais. Daug pa-

ulių vargo pastogėj,

: J. BULOTOS L»
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spalve vėliava, 
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uziejui brangų as- 
etęs praeities di- 
migaikščių laikų 
etuvą, gen. V. Na- 
lėjo kai kurias jų 
irios lietuvių tau- 
'agiškos ir privedė 
3 netekimo ir bau- 
Tačiau vėl atėjo 
kai tauta pradė- 

et vėl didelė nelai- 
klupo — buvo už- 
etuvių spauda. Ir 
:uo sunkiu laiku į 
jo gen. J. Bulota. 
3 tų laikų veikėjus 
dinti tikrais pra- 
ie nujautė tautos 
ir tam darbui ne- 

ėgų ir aukų. Ir be- 
lusia tokių prana- 
atsirado praėjus

dvidešimt 
dos uite: 
pusės. Pč 
štiš 
nedidelės f 
bi vietai 
tai. Vėto 
gos kitėjo,: 
kovota, 
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arto viešnia.
(nuostabu todėl, kad Jos 
ei dėkingi vaikai kas 
mėtį kuria puikius me- 
iminklus. Jai skiriamas 
ražusis gegužis, jo pir- 
i žiedai. Ją sveikina 
rieną rytą bažnyčių var- 
Ir kur besikreipsime 
šios žemės keleiviai, jei 

rie Jos, mūsų Motinos?

Įvairios ir margos dienų 
valandėlės. Panašiai atsitin
ka su mumis, kaip su tuo ma
žuoju šnekučiu. Išmokė kar
tą vienas kalnų atsiskyrėlis 
šnekutį kartoti: Avė Maria. 
Supdamasis savo narvelyje, 
kartodavo šis paukštelis 
kiekvienam praeiviui: Avė 
Maria. Bet panoro ir jis pa
sigėrėti kalnų laisve, pakilti 
aukščiau į erdvę, išsprukus 
iš narvelio skristi tolyn, kur 
horizonte vakarais leidžiasi 
auksinė saulė. Vos pasi
džiaugęs pora valandų pa
stebėjo, kad kulkos greitu
mu prie jo leidžiasi plėšru
sis vanagas. Avė Maria su
šuko šnekutis, o gruobonis, 
išsigandęs žmogaus balso, 
nuskrido tolyn. Kas jį iš
gelbėjo?!

Dažnai ir mūsų širdžiai, 
kaip tam šnekučiui, mažas 
tampa kasdienio gyvenimo 
narvelis. Ji išsiveržusi iš jo 
vejasi šilkasparnį debesėlį, 
džiaugsmo beplaukiantį ai
dą ir saldžiąją gyvenimo 
laimę. Bet greitai palūžta 
mūsų sparnai, išsenka e- 
nergija, prigesta ugniniai 
troškimai. Ir kada palieka
me vienos, tada švelnioji 
mūsų Motina, išgirdusi gal 
visai tylų širdies dejavimą, 
skuba pagalbon. Sieloj pra
siskleidžia žiedai, joje vėl į- 
sižiebia džiaugsmas, kuri 
atneša Ji—Avė Maria.

„Avė Maria” meliodija te
gu pasklinda plačiai, ypač 
šį žydintį pavasarį. Paga r- 
bą ir atsidavimą dangaus 
Karalienei įneškime visur. 
Nepalikime meilės skolinin
kėmis Tai, Kuri savo auka 
laimėjo mus dangui ir ku
rią paliko mirštantis Ema
nuelis, kartodamas šv. Jo
no asmenyje, mums: Štai 
Tavo Motina!

Ji mirė daugel syk vaikų gyvenimu, 
Ir daugel kartų mirs.
Ir kad mylėti amžinai vaikų negalima — 
Jai nesuprantama paliks.

Vos tik pasklis pirmieji saulės pakutenimai, 
Vos gaidžio balsas iš kažin kur ataidės skardus. 
Ji jau gyva' kasdien tą pačią valandą, 
Ir. dūlinėja po tuščius namus.

Ar nyku jai? O ne! — Vaikai laimingi!
Ir ji smagi, nors dar kasdien prigulus prie nekotės.
Tai nieko — dirbti ji pati netingi,
Kad tik šventos duonelės būtų iki soties....

St. ž.

IOTULE
1 pavasario lengvi ve- 

pirmose sugrįžo žaisti į gaivia 
na alsuojančias laukų 
imas. Sukvipo sodai, 
raišę gležnais lapeliais 
edais, pasklido pievose 
is mėlynakių žibučių, 
sario Karalaitis pagar- 
nusilenkė prieš Tave, 
irę Motute, išpuošdamas 

- ingą pasaulį brangios 
i > šventės proga. Tik 

gen J 8$ ls šį kartą nepririnko 
vo nuosič 
lis. Irtoji! 

i* Ji-'’ apvylė 
Ji mokėjo- 
aukotis. įaulutės spindulėlis, 
savo sK
1918 nt t* >s laimės griuvėsių, ne
laisvės t' ai paglostė Tavo išbly- 

veidą ir sidabru su
ėjo Tavo garbanų ban- 
Skausmai draskė su- 

siomis viltimis ir vie- 
1 perpildyta siela, ne- 
ktos paslėptos ašaros 
10 krūtinę, bet tvirtai 
is galvą Tu grumeisi 
dromis ir vargais liep- 

.nčios tėviškės slėniuo-

eilėse. Jm 
Didžiajai 
matom i- 
konferemį- 
tom ir 191! 
riant ja®8 
stybės 
džiulite 
vavo, vi$

Gražus gegužės mėnuo. 
Anksti rytą pirmieji saulės 
spinduliai sveikino gražiai 
atgimusią gamtą. Visa gam
ta laisviau kvėpavo nauja
me gyvenime, švelnus pava
sario vėjelis bandė nubrau
kti deimantinę rasą nuo žy
dinčių medžių ir medelių. 
Gamtoje galėjai jausti tik
rą pavasario džiaugsmą.

Vieno jaunuolio akys ne
sigėrėjo tuo gamtos grožiu. 
Stovėdamas ant Amerikos 
karo laivo denio, jis tematė 
tekančios saulės nušviestą 
taką, aplinkui, vi etoj pava
sario žiedų, šniokštė ir pu
tojo milžiniškos okeano ban
gos, neramiai daužėsi į 
skriejančio karo laivo šo
nus, kopė aukštyn, tarytum 
norėdamos pasiekti ir tas 
mintis, kurios pynėsi jaunuo
lio atsiminimuose.

Šiandien Motinos diena. 
Jis stovėjo vienas vandeny
no plote, toli nuo gimtosios 
vietos, nuo savo namelių, sa
vųjų. Negalėjo jis žodžiu nei 
raštu pasveikinti mylimos 
motutės tos šventės dieno
je, negalėjo jai prisegti gė
lelės, pareikšti savo dėkin
gumo.

Ilgesys vis skaudžiau ir 
skaudžiau veržėsi į jo jau
ną krūtinę. Tarp ilgesio 
skausmų jo akyse vaidenosi 
paskutinis atsisveikinimas.

Ir matė jis savo motutę, 
nors ir ašarotomis akimis, 
bet mėginančią šypsotis. Ji 
įteikė jam mažą, bet jos šir
džiai labai brangią dovanėlę, 
Stebuklingos Panelės šven
čiausios medalikėlį.

— Mylėk Dievą ir nepa
miršk manęs, — buvo jos 
žodžiai tarti atsisveikinant.

Savo ilgesio valandėlėje jis 
žinojo, kad ten toli, toli 
sausumoje, viena namuose 
sėdėjo jo motutė. Ir ji ilge
sio mintimis skrido pas sū
nelį, braukė nuo skruosto ne 
vieną ašarėlę.

Per toli jis buvo nuo jos, 
kad galėtų suraminti ir pa
guosti. Nežino net kada galės 
ją vėl pamatyti. Visas pasau
lis kovos įkarštyje. Plieni
niai paukščiai ir karo „žu
vėdros” naikina laivus, žudo 
motinų sūnus. Mirties siau
bas viešpatauja visam pasau
lyje.

— Bet nenusimink motut, 
— galvojo jaunuolis, tyliai 
siųsdamas mintis į okeano 
tolius, už kurių rymoja jo 
mylimoji motutė, — mes 
nieko nebijome. Drąsiai ple
vėsuoja Amerikos vėliava ir 
energingai mes stovime po 
ja. Mūsų tiesa ir pasiryži
mas nugalės priešus. Tada aš 
garbingai grįšiu pas tave.

O tuo tarpu motutė siuntė 
savo karštas maldas už savo 
mylimą sūnų, prašydama 
dangaus palaimos ne tik jam, 
bet visų motinų sūnums, ku
rie budi karo frontuose, kaip 
žemyne ,taip vandenyne, kad 
jie laimingai grįžtų į savo 
pastoges, pas savuosius.

Ona Petrulienė

laukų žibučių, niekas 
įai neapkabino ir neiš- 
>vo Tavo brangiausių 
bstų išreikšti Tau sa- 
eilę ir prisirišimą. Tik

iu * ’ ra‘
Tave rymančią ant din-

laisvės
1941 m.
zanų,

Religis*
K Ukan, A. $
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•7|ifj|o pražilusių amžių lie- 
Motutei vargai ir kan- 

r buvo kasdieniniai paly
ja tad ir Tau, .mano Mo- 

tik jie šiandieną likosi 
Hiti atšvęsti Tavo garbei 

dieną. Toli, toli ma- 
aš Tave šiandieną. No-

rėjau bėgti, pulti Tau į glė
bį, išbučiuoti brangius skruo
stus ir niekad, niekad ne
pasitraukti. „Motut, bran
giausioji Mamyte!” — šau
kiau iš tolo, bet mano bal
sas sutirpo beribėj tolumoje, 
bejėgiškai nusviro rankos, 
nepasiekusios Tavęs. Lėtai 
tolai nuo manęs, nešdama 
sunkią vargų naštą. Tau lin
kčiojo žibutės, šnabždėjo a- 
pie dingusį džiaugsmą nerū
pestingas vėjelis. Bėgau 
klupdama per akmenuotą li
kimo kelią, norėjau Tave pa
sivyti, nuimti sunkią naštą 
nuo pečių, apiberti Tave mili
jonais pavasario žiedų, iš
puošti Tavo veidą giedria 
šypsena, bet... aš buvau be
jėgė.

Ir šiandien, kai vargšas ir 
turtuolis tars šventą Moti
nos vardą, kai galvos prisi
glaus prie mylinčios motinos 
krūtinės, visa savo esybe bū
siu aš su Tavim, mano vieni
ša Motute, bent mintimis iš
reikšti Tau savo meilę ir, 
prisiglaudus prie Tavęs, pa
justi beribės laimės kibirkš
tėlę. F. B.

SEIMININKĖMS
Inkstukų Kepsnys

1 svaras jautienos inkstu
kų, 1 puodukas pieno, 8 ga
balėliai duonos, Va puoduko 
tirpytų riebalų, 2 kiaušiniai, 
1 dėžutė pamidorų, 2 šauk- 
šukai druskos, % šaukštuko 
pipirų, 4 šaukštai tarkuoto 
svogūno, 3 gabalėliai lašinu
kų.

Inkstukus reikia sumalti 
su riebalais. Duoną išmirky
ti piene. Viską gerai sumai
šyti, išskyrus lašinukų ga
balėlius, kuriais reikia išklo
ti kepamas indas. Ant jų 
sudėti inkstelių mišinys, kep
ti pečiuje IV2 vai.

Duoti į stalą su keptomis 
morkomis ir keptomis bulvė
mis, kurias tuo pačiu kepi
mu galima iškepti atskirame 
inde. Kepant morkas reikia 
indo dugne patiesti keli salo
to lapai, ant jų sudėtos mor
kos labai gražiai iškepa. Kep
tos morkvos nenustoja savo

skonio, lieka saldžios ir mai
stingos.

taip pat 
inkstukų 
dėti ma- 
tešlą ga-

Inkstukų Pajus
Inkstukai reikia 

paruošti, kaip ir 
kepsniui, tik reikia 
žiau duonos. Pajui
Įima paruošti kaip ir kitiems 
pajams, iš miltų riebalų ir 
vandens. Tik lašinukus tada 
reikia dėti ant viršaus. Pa
jus galima padaryti atdaras 
ar uždaras.

Vietoj pajaus tešlos puikiai 
galima suvartoti likusios vir
tos bulvės. Jas galima sutar-

Mes visuomet esame links
mos tada, kai turime kam 
skirti savo darbus kai tu
rime kam aukoti savo gyve
nimo dienas. Nežiūrint koks 
sunkus b ūtų mūsų dienos 
darbas, jei mes pireš akis 
turime tikslą ir viltį, mūsų 
jėgos daugeriopai padaugėja, 
entuziazmo liepsnelė niekad 
neužgesta.

Išmintinga moteris žino, 
kad ji tik tada yra laimin
ga, kada skleidžia meilę, 
nelaukdama padėkos. Kai 
ji švelnumu atlygina šiurkš
tumą, nuolaidumu — atkak
lumą, pasiaukojimu — ego
izmą, kiekvieno vyro silpny
bę atsveria savo motinišku 
gerumu, ji yra laiminga. Jė
gų tam ji semiasi savo mei
lėje. Ir kiekvienas vyras ga
lų gale nusilenkia prieš to
kį jos kilnumą.

Pasitikėk meile, kuri tave 
stiprina, turėk viltį, tikėk 
ir stebuklus regėsi.

Kada verkti išmoksi, tada 
tik suprasi, kas yra linksmy
bė.

Tik krikščionė moteris turi 
platesnę darbo sritį, gauses
nę Dievo pagalbą ir gali 
aukštesnį dorovės laipsnį 
pasiekti.

kuoti, pridėti kiaušinių, rie
balų, druskos, pipirų, išmin
kyti. Tuo bulvių mišiniu iš
kloti pajaus skardą, sudėti 
inkstukų mišinys, perdėlioti 
lašinukais ir kepti pečiuje. 
Prie pajaus geriau tinka at
skirai pagamintos žalios dar
žovės.

Pirmoji šeimininkių pro
blema — cukrus. Pagaliau, 
po visų pranašavimų gavo
me ir mes cukraus korte
les. Iš karto atrodo, kad 
bus tikrai sunku verstis, y- 
pač toms, kurių šeimos di
desnės, kur dažniau kas 
nors būdavo kepama. Kol 
kas ši cukraus problema 
šeimininkėms tai menknie
kis, palyginus su tuo, ką 
turi pergyventi ir kaip turi 
tvarkyti viso maisto prob
lemą kitų kariaujančių ar 
pavergtų valstybių moterys.

Ten, kur gaminant valgius 
reikalaujama daugiau cuk
raus, pilnai galima vartoti 
medus. Ar tai bus kepimas, 
ar verdant sriubas, sutaisant 
gėrimus. Tiesa, 
brangesnis, bet 
sveikatingesnis.

Bijoma, kad nesant
tektinai cukraus nebebus ir 
medaus. Pasirodo, kad šei
mininkės galės gauti tik su 
kortele ir nustatytą kiekį 
cukraus, bitelės bus aprūpi
namos cukrumi be jokių su
varžymų. Joms cukrus rei
kalinga medaus 
maistui.
skaičius greit sumažėtų ir 
nuostolis būtų gana didelis. 
Bitelės padeda apvaisinti 
žydinčius medelius, vaisme
džius, jų koriai labai rei
kalingi ir krašto apsaugos 
darbams. Taigi, medaus tu
rėsime pakankamai.

Vietoj medaus kituose val
gių gaminiuose galima var
toti įvairūs sirupai. Ten, 
kur reikia dėti kartus šoko
ladas, galima vartoti saldus 
tuo teks sumažinti ir cuk
raus kiekis.

jis 
kur

yra 
kas

uz-

gamybai, 
Be cukraus jų

Rašalo dėmė greičiau bus 
galima išimti, jei pirmiau
siai išplauni vandenyje — 
maišytame su actu, o paskui 
tik vandeniu ir muilu.

MOTINA

AUKLĖTOJA
£

Dėkingumas

galima 
pasitiki 
Tačiau

jei turime mylėti arti- 
tai dar labiau turime 
dėkingi. Ir pats Kris-

Jei kas paklaustų, kokių 
žmonių yra pasaulyje ma
žiausia, reiktų, tur b ūt, at
sakyti, — dėkingų. Seniai 
tai žinoma. Visų tautų pa
tarlės įvairiais žodžiais skel
bia tą pačią tiesą, kad ne
dėkingas esąs pasaulis. 
Kasdien kiekvienas matome, 
kaip greit žmonės užmiršta 
savo geradarius, kaip dau
geliui jie palieka n et nema
lonūs pažiūrėti, kaip už ge
ra užmokama piktu.

Iš tikro, kvailiu 
pavadinti tą, kas 
žmonių dėkingumu,
dėkingumas yra tokia graži 
dorybė ir kiekvienas tikrai 
kilnus ž mogus negali nejau
sti jo širdyje ir neišreik šti 
ir matomu būdu.

Ką vadiname dėkingu? 
Tą, kas, suprasdamas pada
rytą jam geradarybę, at
mena ją ir stengias kaip 
nors g eradariui atsimokė
ti. Taigi, dėkingumas yra 
pati meilė. „Tai yra kvapus 
artimo meilės medžio žie
das” — sako vienas auklėto
jas.

Ir 
mą 
būti
tus parodė mums dėkingumo 
pareigą, kai, pagydęs de
šimtį raupsuoto jų, vieną te
matė jam dėkojant. „Argi 
ne dešimts pagijo? — tarė 
Jis. — Kurgi devyni? Ne
atsirado, kas sugrįžęs duotų 
garbę Dievui, kaip tik šis 
svetimtautis.”

Dėkingumo dorybė yra la
bai svarbi žmonių draugi
jai. Dėkingas žmogus, kiek 
begalėdamas, stengiasi da
ryti gera savo geradariui ir 
nesiliauja jį mylėjęs, nes 
kol gyvas yra, vis atsimena 
jo suteiktąją geradarybę.

Kas liaujasi buvęs dėkin
gas, tas niekuomet nebuvo 
tikrai dėkingas. Antra ver
tus, geradaris, matydamas 
dėkingumą, stengiasi pada
ryti dar daugiau gero. Tuo 
būdu dėkingumas yra palai
mos šaltinis ir davėjui ir ė- 
mėjui.

Todėl turite rūpintis, kad 
ir dėkingumo dorybė augtų

su- 
po-

Dieną Nebijo
Motina: — Jonuk, ar 

kalbėjai vakar vakare 
terėlius?

Jonukas: — Taip, mamy
te.

Motina: — O ar šį rytą 
vėl sukalbėjai?

Jonukas: —šį rytą 
kalbėjau, nes aš dienos 
tu nebebijau.

ne-
me-

Nesusitiks
Mokytoja: (Išdykusiam 

berniukui) — Aš labai a- 
bejoju ar tave sutiksiu dan
guje.

Išdykėlis: —Kodėl, pane
lė mokytoja? Ar taip daug 
nusidėjai?

Eis drauge
Vyras (piktai): — Ką? 

Dar vakarienė neparuošta? 
Pasaulio pabaiga! Aš einu į 
valgyklą.

Žmona: — Palauk dar pen
kias minutes.

Vyras: — Ar vakarienė 
bus gatava už penkių minu
čių?

Žmona: — Ne. Tik aš eisiu 
su tavim drauge.

M. Pečkauskaitė

į
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vaiko sieloje. Pirmų pirmiau
sia vaikas tur pažinti ir 
suprasti daromąją jam ge
radarybę. Savaime niekeno 
neaiškinamas, jis ilgai to 
nenuvokia. Jam rodos, kad 
visa, ką jis gauna, kas jam 
daroma, taip ir turi būti ir 
kad čia niekam jam netei
kia jokios geradarybės. Ko
kią nors nepaprastą svečių 
atvežtą dovanėlę, kad ji bū
tų ir menkiausia, jis jau la
biau yra linkęs laikyti gera
darybe.

Pamažu, nurodydamos čia 
vieną, čia kitą įvykį, turite 
atidaryti jam akis, parody
ti, kad jis beveik viską gau
na nuo kitų ir kad pats nie
ko negali ir visiškai nuo ki
tų pareina. Ir pagaliau vis
ką yra gavęs i r gauna nuo 
Dievo.

Savo pačios teikiamųjų 
jam geradarybių motina te
gu nemini — negražu kal
bėti apie savo nuopelnus net 
ir vaikui. Kai jam atsimerks 
akys, jis pats supras visa, 
ką jam duoda motina.

Padėkite vaikui įvertinti 
geradarybes, nes jis pats 
dažniausiai vertina jas pa
gal jų teikiamą valandinį 
gėrį. Atkreipkite jo akis į 
geradario auką, o gaunant 
smulkias dovanas, į davėjo 
meilę. ,

„Dėkingumo” žodžio pra
smę vaikas tuomet visiškai 
tesupras, kai pats pajus dė
kingumą. Ręikia čia jam pa
dėti. Pavyzdžiui: „Antanu
kas labai pradžiugino tave—= 
savo dovanėle. Dabar tu 
taip pat nori kuo nors jį 
pradžiuginti. Vadinas, esi 
dėkingas.” Vaikui davus ką 
nors tam Antanukui, pasa
kykite: „Dabar jau davei 
Antanukui dovanėlę — jau 
parodei savo dėkingumą.”

Žinoma, retai vaikas tegali 
tuo pačiu atsimokėti. Kaip 
gi jis atsimokės tėvams, 
mokytojams, Dievui, toli
miems nepažįstamiems žmo
nėms, kurių darbu jis nau
dojas? Reikia jam paaiš
kinti, kad tėvams ir moky
tojams, taip pat ir Dievui, 
jis gali parodyti savo dė
kingumą, tiekdamas jiems 
džiaugsmo savo geru elge- , 
siu. Vaikas ypač turi su
prasti, kad nusidedamas, jis 
pasirodo esąs nedėkingas 
Dievui. O tiems visiems to
limesniems jis tegali 
dyti dėkingumą tuo, 
paaugęs netinginiaus, 
ningai darbuosis ten, 
jį pastatys likimas,
kaip jis dabar naudojas ki
tų žmonių darbu, taip pas
kui kiti žmonės turėtų nau
dos iš jo darbo.

Be to, svarbu , kad vaikas 
iš pat mažens paprastų už 
viską, už kiekvieną mažmo
žį, dėkoti. Dėkojimas yra 
pirmasis dėkingumo laips
nis. žiūrėkite, kad vaikas, 
kai tik pramoks 
moktų sakyti 
siems: motinai, 
šutei, svetimam
paaugęs, kad dėkotų savo 
geradariams ar nuėjęs pas 
juos, ar parašęs laišką. 
Daug kalbėti nereikia: už
tenka kelių iš širdies ei
nančių žodžių.

Be to, liepkite vaikui kas
dien melstis už visus gera
darius — žinomus ir neži
nomus, gyvus ir mirusius.

Jei taip auklėsite vaiką, 
tai dėkingumas turės tapti 
jo širdies reikalavimu. Ir 
tuomet pačios turėsite ge
riausią užmokesnį už savo 
darbą, nes vaikai pirmų pir
miausia bus dėkingi jums, 
savo motinoms.

paro- 
kad 

sąži- 
kur 
kad

kalbėti, iš- 
„ačiū” vi- 
broliui, se- 
žmogui. O

\
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GRAŽIAI PAMINĖTOS VARDINES
Gegužės 3 d. šv. Kazimiero 

parapijiečiai gražiai pagerbė 
vikarą kun. St. Railą, kelių 
draugijų dvasios vadą, jo 
vardinių proga. Kad ir diena 
buvo šilta, susirinko per 
250 asmenų, kurie maloniai 
praleido laiką ir šauniai pa
gerbė savo darbštųjį kuni
gą, kuris čia darbuojasi nuo 
1939 metų rudens.

Vakarienę 6 vai. vak. pra
dėjo malda kleb. kun. Ig. 
Valančiūnas, o įžangos žodį 
rengėjų komisijos vardu pa
sakė kun. V. Vėžis. Prog
ramos vedėju buvo „Ameri
kos” redaktorius.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kleb. kun. Ig. Valančiūnas,
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Jos. Kavalauskas
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kun. Dr. V. Martusevičius 
(šv. Jurgio par. klebonas), 
Kazys Dryža, Kazys Vidi- 
kauskas. Draugijų sveikini
mus pareiškė ir dovanas į- 
teikė mokyklos vaikučiai— 
mergytės ir berniukai. Mo
kyklos vaikučiai išpildė la
bai skoningą, įdomią prog
ramą — jie deklamavo, jie 
šoko, jie dainavo. Kiekvie
nas jų žodis gyvai išklau
sytas, kiekvienas jų žingsnis 
giliai sektas.

Kun. St. Railą apdovanojo 
choras, vyčiai, Rožančiaus 
dr-ja, Tretininkai, Maldos 
Apaštalystė, šv. Vardo vy
rai, mokykla, Sodalietės. 
Dovanų buvo didžiausia krū
va, o jų priešakyje —puoš
niausia Sodaliečių puokštė.

Programą įvairino choro 
merginų grupė ir choras, 
muz. J. Mickūno vadovybė
je. Choras d ainavo gražias 
lietuvių liaudies dainas. Vi
siems labai patiko bendras 
dainavimas, kuris buvo ma
loni šviežiena.

Kun. St. Raila visiems nuo
širdžiai dėkojo — savo kle
bonui kun. Valančiūnui, sa
vo bendradarbiui kun. Vė
žiui, vietos kunigams, drau
gijoms, vakarienės rengė
jams, visiems dalyviams, ža
dėjo ir toliau darbuotis, kiek 
tik jo jėgos leis.
• Vakarienės dalyvių tarpe 

buvo daug nuoširdžių vei
kėjų, kaip Mažeikiai, O. 
Unguraitė; K. Dryža, K. Vi- 
dikauskas, grab. Kavaliaus
kas su žmona, T. Mažeikai
tė, Biržietis ir visa eilė ki
tų. Po vakarienės dar ilgai 
šnekučiuotasi ,šokta, dainuo
ta. „Amerikos” bičiuliai 
naudojosi gera proga „Ame
rikos” pikniko laimėjimo bi
lietėliams platinti.

Ilgiausių metų kun. St. 
Railai! T. B.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
— Absoliučiai. Jokių kliuvinių nebus. Tai kaip gi — 

patinka mano pasiūlymas?
Pomadino pasiūlymas net perdaug Bezickui patiko, 

bet reikia gi pasirodyti nepaisančiu, abejingu.
— Neužginčysiu, kad tai nieko sau dalykas. Esmė

je su juo sutinku. Čekos komisaras...hm...garbes ne
maža. Bet kaip gi su pareigomis? Jos, tur būt, neleng
vos ir...neperdaug malonios?

Pomadinas kiek smarkiau patraukė papirosą.
— Na, ponas Ksaverai, čia turiu atitaisyti plačiai į- 

sivyravusia visuomenėj klaida. Mus perdaug jau šmei
žia. Tai faktas. Juk žinai, kaip paskalos rituliuojasi. 
Anot Virgilijaus, paskalą beeidama jėgų prisirenka. Ot 
taip ir apie mus visokių niekų priplepėta. Girdi, bolše
vikai žmogžudžiai, žvėrys, chamai.... Nieko panašaus.

— Kaip tai nieko panašaus?
— Vadinasi, daug kas nepanašaus.
— Tai vis dėlto tose paskalose yra tiesos?
— Būtų kvaila tai užginčyti. Tiesos nemaža, bet ne 

viskas.
— Vadinasi, dar permažai apie jus pasakojama?
— Tamsta turi neužginčyjamus čekisto ypatumus. 

Primygtinai kamantinėj!. Bet aš ir gi čekistas: pri
mygtinai galiu užginčyti. Tačiau, tarp mudviejų kal
bant, juk toks dalykas, kaip tardymas politiškų nusi
kaltėlių, be žiaurumo neįmanomas. Kartais gi reikia 
kiek smarkiau paspausti. Ar tamsta to baidaisi? Ir 
vėl, reikia gi dalyką imti ne teoretiškai, o praktiškai. 
Vadinasi, su visomis aplinkybėmis. įsivaizduok rusų 
mužiką — įsiūtusį mužiką. Juk tai gyvas žvėris. Ar 
su pirštinaitėmis jį glostysi? Tokiam lazda tai vienin
telis argumentas. Jei nemuši, tai jis manys, kad jo 
nemyli, ar prieš į j didžiuojiesi, ar ką.

— Vis dėlto jūs ten Rusijoj gan keistai kits kitam 
meilę pareiškiate. Aš vargu į jūsų metodus beįprasiu.

— E, nejuokauk, ponas Ksaverai. Ir jus, lenkai, ne 
tokie jau švelnūs avinėliai. Juk pats vyriausias mūsų 
čekos vadas yra kaip tik lenkas. įdomus tai žmogus. 
Dvarponis, aristokratiškai išauklėtas, kalboj švelnus 
kaip angelas, bet patys aršiausi teroristai prieš jį dre
ba kaip epušės lapai.

Mūsų Teatrai
Atvykus į Philadelphiją 

pasiryžau ir aš nueiti į kru- 
tamųjų paveikslų teatrą. Te
ko man ne kartą lankyti to
kias vietas kitur, panorėjau 
matyti, kaip atrodo Philadel- 
phijos teatrai. Yra jų kelių 
rūšių — tinkami, pakenčia
mi, netinkami; dar yra vai
kams ir specialiai suaugu
siems.

Einu į pripažintą tinkamu. 
Įdomu buvo matyti šių laikų 
ir šio karo kareivių gyveni
mą ir jų veiklą; dar įdomes
ni vaizdai kautynių jūrose, 
submarinų, laivų ir lėktuvų 
kovos su bombomis, torpedo
mis ir visokiais kitais pabū
klais. Baisu žiūrėti, tačiau 
baisiau tose kovose dalyvau
ti, kovoti su priešu ir audrų 
galia. Žiūrint į tuos vaizdus, 
pasibaisėji ir palinkėji, kad 
galutinai laimėtų mūsų są
jungininkų kareiviai, kad

liautųsi žmonės taip žiauriai 
žudę vienas kitą ir greičiau 
susitaikintų.

Norėčiau pažymėti vieną 
dalyką. Beveik visuose pa
veiksluose randasi trys neiš
vengiami objektai: roman
sas, muštynės ir dar lėbavi
mas. Kas tai reiškia? Tai rei
škia, jok tie dalykai šių laikų 
gyvenime vaidina svarbiau
sią rolę. Vadinasi,bučkiai ir 
glamonėj imąsis įgyja pilieti
nės teisės dorovės srityje, 
taip pat ir lėbavimas. Tokia 
visuomenės nuotaika. Kai pa
manai, liūdna darosi. Bet 
kam reikalingi gyvenime ant 
ausiu daužymas, muštynės? 
Tačiau tur būt bus sporto pa
mėgimas. Be muštynių yra 
tiek sporto sujungto su gra
cija, vikrumu ir gražiais ju
desiais. Bet kam tas daužy
masis ir dažnai susikruvini- 
mų muštynės? Keistas sko
nis, bet negirtinas.

Be tų minėtų dalykų neap- 
seina padorus teatras, tai ką 
ten rodo „suaugusiųjų”, ar 
peiktinuose teatruose, nega
liu pasakyti, bet reikia spėti, 
nepadorumų, blogo skonio 
ten yra daug daugiau. Užtat 
mums, kuriems rūpi dora ir 
padorumas, nedera lankyti 
menkos vertės ir nepadorių 
teatrų, nuo jų apsaugoti vai
kus ir mūsų jaunimą.

Draugas.

Korespondentų Pranešimai
Newark, N. J

Švč. Trejybės lietuvių 
bažnyčioje prasidės dviejų 
savaičių Misijos gegužės 10 
d. per sumą 10:30 ryte. Pir
mą savaitę nuo gegužės 10 
d. iki 17 d., misijos bus 
grynai lietuvių kalba veda
mos. Antrą savaitę, nuo 
gegužės 17 d. iki 24, bus 
angliškai. Misijas ves tėvas 
Pr. Aukštikalnis, jėzuitas, 
labai geras pamokslininkas.

Misijų tvarka bus: rytais 
7 vai. ir 8:30 mišios. Pamal
dos vakarais 7:30 vai. 40 
valandų atlaidai
geg. 24, 25 ir 26 d.d. 
atlaidus pamokslus 
Tėvas Aukštikalnis.

parapijiečiai įr 
Kviečiu ir ragi- 
naudotis Dievo 
per misijas ir 40

Broakdale Ave., Newark, N. 
J. Giminės ir pažįstami 
prašomi ligonę aplankyti.

Marianapolis
Kun. Dr. J. Starkaus 

išleistuvės.
Paskirtas naujoms 

goms į Elizabeth, 
kun. Dr. J. Starkus

ša
šu 
M. 
su 

ku-

i;
DIDŽIULIS LINKSMAS
U

įvyksta 
Per 

sakys

Brangūs 
kaimynai! 
nu visus 
malonėmis 
valandų atlaidus. Kurie dar
neatlikote velykinės išpa
žinties, yra gera proga tai 
padaryti.

Kleb. kun. I. Kelmelis

Serga
„Amerikos” skaitytojo An

tano Kaminsko žmona tu
rėjo sunkią operaciją ir da
bar serga savo namuose, 165

MIKOLAIČIO PARKE

SMAGUS

parei- 
N. J., 
balan

džio 29 d. atvažiavo iš 
vo naujos vietos drauge 
Bayonne klebonu kun. 
Kemėžiu atsisveikinti 
Marianapolio kolegija, į
rią iš Lietuvos jį pasikvie
tė jaunystės dienų drau
gas a. a. kun. J. Navickas. 
Būdamas kolegijoje, kun. 
Dr. J. Starkus per 6 metus 
uoliai dėstė • lietuvių kalbą 
ir literatūrą, tuo būdu daug 
prisidėdamas prie lietuviš
kosios sąmonės stiprinimo 
šiame krašte. Per visą šį 
Marianapolyje praleistą lai
ką jis buvo visų labai mėg
stamas, ypač gi studentų.

Rytojaus dieną, balandžio 
30 d., buvo surengti išleistu
vių pietūs, kuriuose be mi
nėtų svečių, profesorių ir 
studentų, dar dalyvavo kun. 
Dr. K. Urbonavičius. Kal
bas pasakė Kolegijos rekto
rius kun. Dr. J. Vaškas ir 
patsai kun. Dr. J. Starkus, 
kuris visus smagiai nuteikė 
ir kuriam studentai griaus
mingai paplojo.

Marianapoliečiai linki ge
riausios sėkmės kun. Dr. J. 
Starkui naujose pareigose.

Šiame suvažiavime žadi 
dalyvauti apie 500 sodalill 
čių iš sekančių lietuvišffl 
parapijų: Shenandoah, Net 
Philadelphia, Minersvilh 
Mt. Carmel, Tomaqua, G 
rardville, St. Clair, Mah 
noy City ir Hazleton. N 
nėtų parapijų klebonai, s 
daliečių dvasios vadai 
skaitlingai prašyti sveči 
dalyvaus šiame suvažiai 
me. j

Paskaitas skaitys: Mi 
Julia Krutulsky — Visitii 
the sick, Dr. Helen Tan 
nis — The Catholic gi 
in everyday life, Rev. M 
ther M. Aloysia, O. F., 
The Sodality retreat.

Suvažiavimo šeimininl 
yra kun. kleb. J. Karalh 
vedėju ir organizatoriumi!^ 
kun. K. Rakauskas. I ' .

v-i^‘
PUSANTRŲ METŲ 

UŽ 54,838 DOL.

Shenandoah, Pa
Sodaliečių suvažiavimas
Gegužės mėn. 10 d. lie

tuvių šv. Jurgio parapijos 
patalpose bus antras iš ei
lės metinis sodaliečių suva
žiavimas.

S ŽINIO

piro-

jrau-

jtsy.
41 ri- 

tos 
įaion-

toriaus, nuo kurio du< 
palaiminimas.

Nepaparstai grąžui 
dig. Žmonių buvo per 
stančiai sėdynėse, gi 
daržo, tarp žaliuojan 
lės altorius iš vienoi 
apsuptas — choro, 
dvasiškių; iš kitos - 
rikos vėliavų, kurias 
dalyvavusios draugij

Tik vienas netikęs 
tys — pamaldų met 

, uės rūko, bėgioja.
suprasti maldos svai 

Lietuviai, nežinia 
_ silpnokai pasirodė o 
_ rapijose yra vyrų, yr;

nimo daug daugiau, 
dalyvavo.

$Ka- 
;if Šv. 
įAn- 
npija,

ŽALMERAITIS APS

Šiomis dienomis 
driejaus bažnyčioje, 
Britain, Conn., apsr 
tautas Žalnieraitis, 
ilgametis „Amerikos 

imam ± ,P gos tarnautojas. Jo

Teisėjas J. A. Mulleri sv 
ginamų gėrimų įstaigos kri 
gvedį Kari Kucker, 36 me 
vokietį, nubaudė pusant 
metų kalėjimo už pavogin 
54,838 dolerių. Kucker prij>Dor“irM“aksim 

, ilgametė šv. Andriej 
5’ choro narė, ilgą la 

Davusi New Britaino 
radijo programose ( 
solo) ir šiaip liet 
pramogose. Priklai 
sodaliečių gera li< 
mėgstanti lietuviški 
ir muziką. Ji darbu 
F. Corbin Co. įstaij 
yra inžinerijos 
sekretorė.

Vytautas Žalnier: 
merikos” įstaigoje i 
7 metus. Iš Brookly: 
sikėlė į New Britai 
ir dirba Hartforde,r 
Insurance Co. spi 
kaip kompozitorius. 

į jis buvo ir armijoj 
• rijos dalinyje.
■ Šliubą suteikė

pažino pavogęs bendrovės Į 
nigus, kuriuos panaudoja 
savo bizniui. Vagystė tęsė 
penkeris metus.

Kucker gaudavo algos j 
40 dol. savaitėje. Įstaigd 
dirbo nuo 1936 metų.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga. D 
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė. Pi 
keleivingiems suteikiama nakvyni 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

lįiford 
tojuose 
Krovų

EDDINGTON — PHILADELPHIA, PA.
Programoje: Apsukrus Magikas, Geras Orkestras, 

Lietuviškos Dainos, Skanūs Užkandžiai, Gaivinantieji 
Gėrimai, Jaukūs Šokiai ir kitos prašmatnybės.

PARKAS ATDARAS NUO 12 VAL.

— Ar manai, kad ir aš toks būsiu?
— Kodėl ne, kodėl ne? Tamsta su savo gabumais ir 

Dzieržinskį gali pralenkti.
— Ir sakai, kad tai lenko pašaukimas?
— Ot tuos žodžius tai burnos man ištraukei. Norė

jau pats juos pasakyti, bet lyg neišdrįsau. Ne būtinai 
kiekvieno lenko toks pašaukimas, bet jumyse, kaip 
tautoj, — atleiskite už atvirumą — yra įgimtų žiauru
mo pradų, kurių rusuose, bent tokiam laipsny, nesima
to. Ot dėlto lenkus tam tikslui mes ir gaudom.

— Ačiū už atvirumą. Bet dalykui pilnai išaiškinti aš 
norėčiau žinoti, kaip tamsta, su kapitalisto ir žandaro 
palinkimais, gali eiti komunisto tarnybą ir dar tokioj 
atsakomingoj vietoj?

Pomadinas linksmai nusikvatojo.
— žinau, kad tamsta nesi naivus, taigi, vienas iš 

dviejų: arba naiviu apsimeti, arba nori man įgnybti, at
silygindamas už tai, ką pasakiau apie įgimtą lenkų 
žiaurumą.

— Visai ne. Aš nė kiek neįsižeidžiau ir naivus nesu. 
Kaip tik, priešingai ,aš manau, kad čia labai rimtas 
klausimas: kaip suderinti caro žandarą su komunizmu?

Pomadinas vėl nusijuokė.
— Tai rimtas klausimas tamsiam sufanatizuotam 

mužikui, bet ne inteligentui pono Bezicko tipo. Eiliniam 
tamsiam komunistui žandaras tai ne tik buržujus, bet 
ir kontrorevoliucijonierius. Jei tie tamsūnai žinotų ma
no praeitį, tai be teismo mane sudraskytų. Dėlto Poma
dino praeitis ir pavardė amžinai žuvus. Bet mūsų sri
ty, tarp inteligėntų ar net pusinteligenčių, niekas ne
sistebi, kad buvusis žandaras eina čekisto pareigas.. 
Faktinai — didžiuma čekistų yra buvusieji žandarai. 
Tai pati natūraliausia jiems tarnyba. Mes vieni kitus 
puikiai žinome. Suprantama, apie tai garsiai nekalbam, 
tik kits kitam akimi pamerkiam. Viskas eina ko sklan
džiausiai.

—Bet kaip gi su ateitimi? Kiek tokia tarnyba yra 
patikrinta? Ar galima pasidaryti karjerą?

Pomadinas rimtai susimąstė. Dar stipriau užsitrau
kė . papiroso dūmais.

— Čia tai jau ne juokų dalykas. Kviesdamas tamstą 
į tą tarnybą, jaučiuosi įpareigotas rimtai pasisakyti. 
Dėl ateities nei aš, nei tamsta nesiimsim ką nors pa
tikrinti. Paprasti žmonės apie ateitį tik spėlioja. Pra
našauja tik pranašai arba kvailiai. Aš ne pranašas, o 
kvailiu nenorėčiau vadintis. Kai dėl patikrinimo karje
ros ,tai tamsta, ponas Ksaverai, esi tiek gudrus ir iš
mintingas, kad nereikalausi iš manęs į tai atsakymo. 
Pats gi žinai, kad tai rizikinga tarnyba ir slidi karje
ra. Gali iškilt iki pat viršūnių, bet gali bet momentu ir 
.sprandą nusisukti. Tačiau aš tiek žinau, kad čekoje yra 
daug lenkų ir jie sugeba iškilti. Ar tamsta laikai save

Tel. REgent 8434,

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

prastesniu už kitus savo tautiečius? Ot ir visas atsaky
mas.

— O kaip gi su dabartimi? Ar pakenčiamos gyveni
mo sąlygos?

— Aš manau, kad šį klausimą tik dėl visa ko už- 
duodi, nes pats gerai žinai, kad čekistams sovietijoj tai 
tikras rojus, vadinasi, žiūrint, kaip kas tą rojų supran
ta. Kiti sako, kad Rusijoj dabar ir rojus raudonas. Nuo 
ko jis raudonas? Na, nuo kraujo, nuo ugnies ir nuo 
raudonų skarmalų, kuriuos jie vėliavomis vadina. 
Mužikiškas skonis, žinote. Pirmykščiam laukiniam 
žmogui kas raudona tai gražu. Na, koks jis ten tas 
rojus bebūtų ,vis dėlto rojus. Su valgiu ten — na, tru
putį šykštoka, bet kas yra skaniausia, tai čekistas pir
mas gauna. Ir gėrimų vis daugiau atsiranda. Su pini
gais, auksiniais daiktais, ar šiaip kokiomis brangeny
bėmis gali padaryti visai švarų biznelį, tik, žinoma, ne
reikia žiopsoti, o elgtis apsukriai. Bet kas svarbiausia, 
tame rojuj, kad ir jis būtų prasmegęs, jautiesi kaip po
nas, nes čekistas yra gyvybės ir mirties valdovas.

— Ar tai jau taip tikra?
— Ir vėl su. tuo tikrumu išvažiuoji, žinai ,ką tamsta 

man primeni?
— Ką gi?
— Ugi tą mužikėlį — dovanok už palyginimą —kurs 

atėjęs pas advokatą būtinai reikalavo patikrinimo, kad 
išlaimės jo bylą. Ir žinai, ką advokatas jam atsakė?

— Na gi?
— Atsakė taip: Aš galiu patikrinti tik du dalyku: 

kad mirsiu ir mokėsiu valstybei mokesčius. Gi čekistas 
ir nuo mokesčių gali išsisukti, tad jis tik dėl vieno da
lyko gali būti tikras — kad mirs. Tačiau, atžvilgingai 
imant, galima patikrinti, kad čekistas, kol jis čekistas, 
iš tiesų yra gyvybės ir mirties valdovas. Bet pakarto
ju, kol jis čekistas, nes jei žiopsos, tai gali atsidurti kal
tinamųjų suole. Tai tokios tikrenybės šventojoj so
vietijoj. Pagaliau, netoliese tas pat visam pasauly. Pa
šildo koja ir — baigta karjera.

Taip, koja visur gali paslysti. Ir laisvojoj Lenkijoj 
karjera slidoka. Be to, čia prie valdžios lovio nė prisi
grūsti negalima. Apsukresnieji seniai už akių užbėgo. 
Bezickui čia nėra kas veikti. Buvo manęs Lietuvoj kar
jerą sukurti, bet po paskutinių įvykių tai jau nebeįma
noma. Lyg atspėdamas Bezicko mintis, Pomadinas stai
ga paklausė:

. — Beje, kaip gyvuoja senas mūsų pažįstamas Taut- 
gėla?

Bezickas susiraukė. Nemego jis apie Tautgelą kalbė
ti.

— Jis kažkaip sumužikėjo. Dabar visai nesukalba
mas.

Pomadinas šyptelėjo.

— Vadinasi/santykiai nutraukti. O kaip tamstdfy^gerooverkoto ir tap]
įeikalai su p. Eugenija? medžiagos ir gero darbo i

Dar nemalonesne tema. Tas rusas perdaug jau smaL- 
šiai kišasi į jo asmens reikalus. Bezickas galvojo, kai 
čia jam atsakyti. Pomadinas jį pavadav./ plono Šimėno dirbtuvėje, „

— Matau, kad ir čia neturi su kuo pas. 'ti. Na, pcifetuvislietuviui gamina visks 
nas Ksaverai, jei nori savo reikalus su Tt 'gėlais panauria. Būsit, patenkinti, 
taisyti, įstok ko greičiausiai į mūsų čeką, lada visi?
eis kaip ant sviesto.

Bezickas nemelagingai nustebo.
— Ką bendro gali turėti čeką su Tautgėlais?
Čia Pomadinas nustebo, ar bent nustebusiu 

tė.
— Ką bendro? — Ha-ha-ha! Ar tamsta 

kad čeką yra užsimojusi ne vien Rusiją valdyti? Ji 
kia toliau — į vakarus. Jūs, lenkai, esat pakeliui, 
tuviai taip pat. Nepraslinks nė keleri metai ir jūs 
sijusite čekos rankose. Jau dabar nustatyti 
punktai jačeikoms kurtis, ir jos bus įkurtos. Ar 
manote turėsią gana sumanumo ir pajėgų jas 
ir likviduoti? Jei taip manote, skaudžiai nusivilsite,

Bezickas net kiek išpūtė akis. ,
— Tamsta juokauji?
— Taigi kad ne. Pagyvensi — pamatysi. Bet 

ką bendra turi čeką su Tautgėlais? Nieko bendra 
rėš, jei nebūsi jos narys. Čeką sau, Tautgėlai sau 
ka jų nekliudys, jei neatsiras toks čekistas, kurs 
jų likimu susidomėjęs. Bet jei toks atsiras, tai 
lų likimas bus jo rankose. Jei Tautgėlai tamstai 
jingi, tai palik juos ramybėj, bet jei turi su jais 
sąskaitų ,tai tik su čekos pagalba galėsi jas 
Ponas Tautgėla bus tau klusnus kaip avinėlis, o 
dukrelė kaip avelė.

Bezicko akys sužibėjo. Turėti Tautgėlus savo 
se — kiek galimybių, kiek sapnų! Be to—

Ir čia Pomadinas jo mintis atspėjo.
— Be to, yra dar vienas paukštukas ,ne 

pavarde, su kuriuo taip pat gal norėtum
Bezickas ir su tuo paukštuku norėtų 

Daugiau kaip su kitais. Bet kaip tai padaryti? Tos 
čeikos dar kažin kada pradės veikti, o čia 
skubus. Eugenija bet kuriuo momentu gali ištekėti, 
čeką čia nieko negelbės. Bezickas pradėjo abejoti, 
madinas akyliai sekė jo veido išraišką.

— Matau, kad svyruoji, ponas Ksaverai!
— Negaliu nesvyruoti. Čeką čia nieko nepagelbe
— Tai kas pagelbės? Tavo šansai vis tiek iki nul 

nusmuko. Norėjai Tautgėlaitę išvogti, ir kas iš to ii 
ėjo?

Bezickas pašoko.
— Iš kur tai žinai?
Pomadinas nusijuokė.

(Bus daugiau)

pi i kils ateityje. Bet mūsų dir 
PR ir tikrai pigių drabužių, 
kttnpatarat eiti.

nesuvol

klauf
a neti

ais kie 
suvesti

atsiskait;

praktika, daugn 
i, ko negali dar

Mūsų dirbtuvėje yi 
Sales Room. Čia 
parinkti ir pritaii 
bužiai — pagal sk< 
kalą. Dabar yr; 
specialus išpardav 
ros kokybės siūtų, 
tų ir tapkotų. Pir 
dien, kol turi iš k' 
kti ir kainos dar n

JONAS ŠIMĖNAS t 
19 Fifth Ave., tarp ] 
Union Square stotyj 
NORINTIEJI pasie 
traukimus ir išlipki! 
mojant išlipkit Hui 
tave; Independent < 
Street-Van Alst sto 
rios dirbtuvė visai a 
riais važiuokit iki su

DIRBTUVE atdara 

sisiekt telefonu sau]
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Korespondentų Pranešimai rė geg. 2 d. Palaidota ant
radienį 10 vai. su 3-jomis šv. 
mišiomis, kurias atlaikė kleb. 
kun. Kemežis, kun. J. Gu- 
rinskas ir kun. W. Pinkus. 
Palaidota šv. Jono kapinėse, 
Brooklyn, N. Y.

Velionė priklausė prie šv. 
Onos d-jos buvo iždininkė; 
šv. Rožančiaus d-jai; šv. 
Rfctro ir Povilo; Kęstučio d- 
jos; Liet. Piliečių Klubo; 
Susivienijimo kuopos.

Telšių Pliumpio 
Marnastys

Pankus. Vargonais grojo ir 
solo giedojo Izabele Janke- 
liūnaitė , vietos vargoninin
kė. Pamergėmis buvo Mar
tha Warnat ir Julia Nevalis, 
pabroliais — Juozas Maksi
mavičius ir Kazys Dumblys 
(brooklynietis — Vytauto 
giminaitis). Vestuvių poky
lis įvyko Burritt viešbutyje.

Gyvendamas Brooklyne, 
Vytautas žalnieraitis veikė 
įvairiose organizacijose. Bu
vo kurį laiką Federacijos 
apskrities sekretorius. Yra 
vaidinęs, radijo programas 
vedęs. Visų buvo labai mė
giamas.

Sveikindami jaunavedžius, 
linkime jiems saulėtos lai
mės ir šviesiausių dienų.

Elizabeth, N. J. taigi kiekvienas turėtų pats 
savo sūnaus vardą ir pa
vardę priduoti klebonijon. 
Tada nebus jokių nesusipra
timų.

Pianistas Bacevičius iš
siuntinėjo lietuvių laikraš
čiams neva atgailos pareiš
kimą, kad jis su bolševikais 
ir, rundinai, su politika nie
ko bendro neturi, nors jis y- 
ra įsigyjęs Sovietų" Rusijos 
pilietybę.

Sakoma, kad iš skęstančio 
laivo žiurkės pirmosios pra
deda bėgti. Viena jau mėgi
na sprukti. Kas bėgs paskui 
ją — gal Bimba, gal Mizara, 
gal... who knows?... Bet kad 
Vytukas kelnes pasiraitojęs, 
tai jau aišku.

Gegužės 10 d. parapijiečių 
ruošiama skani vakarienė pa
gerbti mylimam savo kle
bonui kun. J. Simonaičiui, jo 
20 metų kunigystės jubilie
jaus proga. Tą dieną bus 
laikomos iškilmingos šv. mi
šios 11 vai., kurią auką at
našaus pats klebonas. Sve
čias kunigas pasakys pritai
kintą pamokslą.

Balandžio 26-28 dd. šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje 
buvo iškilmingai atšvęsti 40 
vai. atlaidai. Iškilmingą su
mą laikė kleb. kun. J. Si
monaitis, asistuojant kun. 
Dr. J. Starkui ir kun. J. 
Stašaičiui, S. C. Sekmadie
nio vakare iškilmingus miš
parus laikė Harrison par. 
klebonas kun. L. Voiciekau- 
skas, pirmadienį — kun 
Dr. K. Rėklaitis, Marijonų 
provinciolas, antradienį — 
Worcester!© klebonas kun. 
K. Vasys, — kitų kunigų a- 
sistoje. Pirmadienį sumą 
laikė — kun. J. Balkūnas, 
Maspetho par. klebonas, 
antradienį — kun. P. Jura i- 
tis, Atolio par. klebonas. 
Pamokslus sakė — sekma
dienio vakare — kun. J. Sta
šaitis, S. C., pirmadienį — 
kun. J. Kinta, Patersono p. 
klebonas, antradienį — kun. 
J. Vaitiekūnas, Providence, 
p. klebonas.

Visose dienose pamaldose 
gausiai dalyvavo parapijie
čiai, pripildydami bažnyčią. 
Antradienio vakare iškilmin
goje procesijoje dalyvavo 
net 27 kunigai. Procesija 
paliko labai malonų įspūdį.

Parapijiečiai labai dėkingi 
savo klebonui už tokias puo
šnias įspūdingas pamaldas.

toriaus, nuo kurio duodamas 
palaiminimas.

Nepaparstai gražus įspū
dis. Žmonių buvo per 35 tūk
stančiai sėdynėse, gi vidury 
daržo, tarp žaliuojančios žo
lės altorius iš vienos pusės 
apsuptas — choro, beno ir 
dvasiškių; iš kitos — Ame
rikos vėliavų, kurias atnešė 
dalyvavusios draugijos.

Tik vienas netikęs papro
tys — pamaldų metu, žmo
nės rūko, bėgioja. Turėtų 
suprasti maldos svarbą.

Lietuviai, nežinia kodėl, 
silpnokai pasirodė o juk pa
rapijose yra vyrų, yra ir jau
nimo daug daugiau, negu jų 
dalyvavo.

VIEŠI SERŽANTAS

Liet. Kat. laikraščiai pra
nešė, kad Thompson, Conn., 
Marijanapolio Parke, gegu
žės 3 d. suvažiavę lietu
viai pirmą kartą šią vasarą 
Kryžiaus kelius apvaikš
čiojo. Kiekvienas lietuvis, 
negalėjęs te n dalyvauti, ga
li nors savo bažnyčioje sta
cijas apeiti ir nors maldomis 
susijungti su tais, kurie gali 
ten dalyvauti.

Ši šventovė Marianapoly- 
je, tai mūsų lietuvių pasidi
džiavimas. Tokie pat Kry
žiaus keliai, kaip Šiluvoj ar 
Vilniuj — ir dabar išeiviams 
lietuviams Marianapolyje. 
Kas kiek galime, nors ir 
maža auka paremkime.

J. K.

Kas trečiadienį per visus 
metus vyksta nuolatinė 
novena prie Stebuklingo Me- 
daliko švč. Panelės Marijos. 
Pamaldos lietuviškai 7:30, o 
angliškai 8:15 vak. 
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ŽALNIERAITIS APSIVEDĖ

Šiomis dienomis šv. An
driejaus bažnyčioje, New 
Britain, Conn., apsivedė Vy
tautas Žalnieraitis, buvęs 
ilgametis „Amerikos” įstai
gos tarnautojas. Jo žmona 
— M. Doris Maksimavičiūtė, 
ilgametė šv. Andriejaus par. 
choro narė, ilgą laiką dai
navusi New Britaino lietuvių 
radijo programose (chore ir 
solo) ir šiaip lietuviškose 
pramogose. Priklausė prie 
sodaliečių gera lietuvaitė; 
mėgstanti lietuvišką meną 
ir muziką. Ji darbuojasi Pr. 
F. Corbin Co. įstaigoje, kur 
yra inžinerijos skyriaus 
sekretorė.

Vytautas Žalnieraitis ,,A- 
merikos” įstaigoje dirbo per 
7 metus. Iš Brooklyno jis iš
sikėlė į New Britain, Conn, 
ir dirba Hartforde, Travelers 
Insurance Co. spaustuvėje 
kaip kompozitorius. Pernai 
jis buvo ir armijoje, artile
rijos dalinyje.

Šliubą suteikė kun. M.

Šią savaitę pas savo tė
velius vieši seržantas Jurgis 
Tumasonis. Į kariuomenę jis 
įstojo 1941 metų pradžioje 
savanoriu. Dar tik pirmą 
kartą, po 15 mėnesių, jis 
lankosi pas tėvelius.

Seržantas Jurgis labai ge
rai atrodo — raudonais 
skruostais, tvirtas, geroje 
nuotaikoje. Jis pasiruošęs 
bet kokiai pareigai, kuri 
jam bus paskirta Amerikai 
ginti.

Linkime Jurgiui gražaus 
poilsio ir malonių vaišių.

Tysliava sako, kad Kar
pius raudonas, nes kartu su 
bolševikais varė SLA agita
ciją už Masytę, o Karpius 
atsikerta, kad Tysliava rau
donas, nes broliaujasi su 
bolševikų piliečiu Bacevičių. 
Atskirai skaitant atrodytų, 
kad juodu abu apyrausviai, 
tik klausimas, katras raudo
nesnis...

DAILĖS PARODA

Balandžio 27 d. Montross 
Gallery patalpose, 785 Fifth 
Ave. (tarp 59 ir 60 gatvių), 
New Yorke, atidaryta 28 dai
lininkų paroda, kurioje iš
statyta 60 paveikslų. Paro
doje dalyvauja ir viena lie
tuvė dailininkė — Natalija 
Jasiukynaitė. Ji yra išsta
čius! du paveikslus.

Paroda atdara kasdien iki 
gegužės 16 d. Dailę mėgs
tantiems naudinga aplanky
ti šią parodą, ypač kad jo
je yra ir lietuvaitės pa
veikslų.

Naujai įsikūrusi Lietuvos 
Piliečių Sąjunga ir jos į- 
steigta L. T. Taryba prade
da Lietuvos atstatymo dar
bą. Ryšium su tuo dalyje 
spaudos pasirodė aštrūs 
straipsniai prieš Lietuvos 
Ministerį ir konsulus — 
„valdžios likučius.” Atrodo, 
kad su tais „likučiais” ap
sidirbus, Lietuvos atstaty
mui kliūčių nebeliks...

Bayonne, N. J.
Misijos, lietuviškai, ku

rias veda kun. Alfonsas 
Maria baigsis šį sekmadie
nį, gegužės 10 d.

Misijos angliškai, kurias 
ves kun. Gabrielius, prasi
dės geg. 10 ir tęsis iki 17 
geg. Baigsis 3 vai. popiet.

40 valandų atlaidai prasi
dės sekmadienį geg. 17 d. ir 
baigsis antradienį geg. 19 
d. Mišios 8 ir 9 vai. rytais, o 
vakarais 7:30 iškilmingos 
pamaldos.

„Spelling Bee” kontestas 
bus šį sekmadienįį, geg. 10 
d., parap. mokykloj, Car
roll St. ir Nostrand Avė., 2 
vai. p. p. Dalyvausiantieji 
turi susirinkti 1 vai. p.p.

Brooklyno botanikos so
das jau žydi. Vyšnios jau 
pradeda leisti žiedus. Gėlės 
visomis pusėmis žydi.

Kings County ligoninė jau 
pasirengus sutikti karą. Pri
rengti operacijų kambariai 
ir lovos, ištikus miesto bom
bardavimui.

Brooklyne Raudonojo Kry
žiaus vadovybėje keliolika 
tūkstančių moterų mokosi 
namų ruošos ir valgių gami
nimo.
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> 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, „Factory7 to 
Wearer.” čia lietuvis lietuviui gamina viską, kas yra 
geriausia ir gražiausia. Būsit patenkinti.

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

Vadinasi, santykiai nutraukt Oi 
i su p. Eugenija?
nemalonesnė tema. Tas rusas fe 
asi į jo asmens reikalus. Beads 
i atsakyti. Pomadinas jį pavada: 
atau, kad ir čia neturi su kuo 
averai, jei nori savo reikalus sol 
įstok ko greičiausiai į mūšy fe 

i ant sviesto.
kas nemelagingai nustebo.

ą bendro gali turėti čeką su; ) amate esame 25 metus. Ilga praktika, daugmeninė apy- 
omadinas nustebo, ar bent nu® j varta mums leidžia daryti tai, ko negali daryti kiti mū-

į bendro? — Ha-ha-ha! Arte? 
a yra užsimojusi ne vien Rusiį s 
iu — į vakarus. Jūs, lenkai, e£ 
lip pat. Nepraslinks nė kelerius 
rekos rankose. Jau dabar nustatv. 
jačeikoms kurtis, ir jos bus fe 

turėsią gana sumanumo ir pa& 
uoti? Jei taip manote, skaudžia:j 

:as net kiek išpūtė akis. . 
msta juokauji?
gi kad ne. Pagyvensi — pamafe| 
•a turi čeką su Tautgėlais? Nidfe j 
lebūsi jos narys. Čeką sau, W| 
kliudys, jei neatsiras toks čekfcl 
i susidomėjęs. Bet jei toks atsiffil 
.s bus jo rankose. Jei Tautgėial 
palik juos ramybėj, bet jei tffll 

,tai tik su čekos pagalba 
autgėla bus tau klusnus kaipgi 

:aip avelė.
o akys sužibėjo. Turėti Tautgėte 
k galimybių, kiek sapnų! Be > 
Domadinas jo mintis atspėjo, 
to, yra dar vienas paukštukas! 
su kuriuo taip pat gal norėti®1 
is ir su tuo paukštuku norėti)1 
<aip su kitais. Bet kaip tai pafc 
r kažin kada pradės veikti, o1 
ugenija bet kuriuo momentu 
lieko negelbės. Bezickas pradėjo- 
įkyliai sekė jo veido išraišką, i 
tu, kad svyruoji, ponas Ksavere! 
aliu nesvyruoti. Čeką čia nieko’ 
kas pagelbės? Tavo šansai 
Norėjai Tautgėlaitę išvogti, ir®

[ sų kompetitoriai. Ateikit įsitikinti.

Apie naujai susikūrusią 
Lietuvos Piliečių Tarybą 
Kaz. Rimvydis balandžio 24 
dienos tautininkų Dirvoje 
taip sako:

„Katalikams susitarus su 
cicilikais imta organizuoti 
kaž koks judėjimas”, kurs 
vėliau išvirto į Lietuvos 
Piliečių Sąjungą, iš kurios 
savu ruožtu išdygo Lietuvių 
Tautinė Taryba...”

Brooklyno burliokų gazie- 
ta balandžio 27 dieną ši
taip porina: „Toji taryba 
yra klerikalų padaras. Iš 
dvylikos žmonių joje yra 
keturi kunigai.”

Kaz. Rimvydis: „Atsira
do, mat, naujų vyrų, kurie 
darbo dirbti nenori, o lie
žuviais malti gan pamėgę. 
Na ir prasidėjo judėjimas.”

Burliokų gazieta: „Toji 
taryba ne tik nereikalinga, 
bet dabartiniu laiku žalin
ga... Lietuvos reikalas, kiti 
tokie klausimai ateis vė
liau, kai karas bus laimė
tas.”

Įtariu, kad čia yra aiškus 
plagijato ligos pasireiški
mas, o jei ne tas, tai bent 
interesų sutapimas. O tem
pera, o mores, —kaip mano 
prabaščius sakydavo.

‘ Kasdien vakare 7:30 per 
gegužės mėn. laikomos iš
kilmingos pamaldos Marijos 
garbei, giedama Litanija, 
kalbamas visas rąžančius 
(15 paslapčių), prašant Ma
rijos užtarimo, kad greičiau 
pasaulyje būtų įgyvendinta 
teisinga taika.

Antroje balandžio mėn. 
pusėje palaidoti šie parapi
jiečiai: Jonas Remeikis, 50, 
Antanas Vainauskas, 48, 
Veronika Jasaitienė, 46, Ma
ry Paskačimas ir (V. 5 d.) 
Stanislava Česnienė, 41.

Tuo pat laiku surišti mo
terystės ryšiu: 1. Antanas 
Staskevičius su Ona Rut
kauskaite; 2. Antanas Bud- 
ris su Julija Sajus; 3. A- 
domas Ciparis su Priscila Ta- 
malionis.

Koresp.

Baltimore, Md.

> pašoko, 
ir tai žinai?
įas nusijuokė.

Geg. 2 d. pakrikštyta 
Judins James Sadowski. Tė
vai Stanley Sadowski ir A- 
delia Pukštytė.

Patricia Ann Laurinaitis. 
Tėvai Jonas Laurinaitis ir 
Nancy Stančiauskas.

Marijona Balčiūnienė mi-

Išrodo, kad metalinių puo
dų ar kitokių namams meta
linių daiktų nedirbs. Mat, 
metalas reikalingas karo pa
būklams.

Balandžio 30 d. buvo šil
čiausia pavasario diena New 
Yorko istorijoje, šiluma sie
kė beveik 87 laipsnius. Už
rašyti keli susirgimai nuo ši
lumos.

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

Tel. EJVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergiecn 8 - 9770

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.

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 mūsij dirbtuvę, imkite sekamų linijų 
traukinius ir išlipkite pažymėtose stotyse: I. R. T. linija va
žiuojant išlipkit Hunters Point Avenue stotyje, po mūsų dirb
tuve; Independent Crosstown linija važiuojant išlipkit 21st 
Street-Van Alst stotyje ,arba Queenst Plaza stotyje,, nuo ku
rios dirbtuvė visai arti. Lorimer St. ir Graham Ave. gatveka- 
riais važiuokit iki sustos—tik kelios minutės eiti.

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

Manufacturers of Men’s Clothes 
U Iri Lili 21-10 49TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, N. Y.

Hitleris sako, kad su juo 
išvien eina ir lietuviai, nes 
jis juo išvadavo nuo Stalino. 
Stalinas sako, kad lietuviai 
už jį stoja kaip mūras, nes 
jis juos žada išvaduoti nuo 
Hitlerio. Išvirožykit dabar: 
arba tie du tipai susiriesda
mi meluoja, arba artėja cūd- 
na diena, kaip mano bočius 
kad sakydavo: „Brolis ant 
brolio kaip kotas, neatboja, 
kad bus korotas...”

Tavarišč Mizara rašo: „Ba
cevičius save kompromituo
ja drauguose, jei dar jis jų 
turi.” Tai ką, vadinas jau 
ir Mizarai Bacevičiuš8 neko- 
šer ir jau net „ne drau
gas.”

Nors aš Mizaros ir nepa
žįstu, bet vienam būryj jis 
ir mane „draugu” vadino. 
Išeina, kad a#, Telšių Plium
pis, Mizarai geresnis ir už 
Bacevičių. Bet aš Mizaros 
draugu nepripažįstu, nes aš 
stoju už Žemaitiją, o Miza
ra ir Bacevičius už Maskoli- 
ją-

Sekmadienį gegužės 3 d. 
mūsų Bažnyčioj įvyko vai
kučių pirmoji šv. Komuni
ja. Kad ir neskaitlingas 
būrys, o vistik Altorius bu
vo gražiai išpuoštas, prie 
grotelių vartai pastatyti.

Per visas mišias arkivy
skupui prašant buvo antra 
rinkliava diecezijos netur
tingoms katalikiškoms mo
kykloms ūkiuose, kur vasa
ros metu mokomi katalikų 
vaikai.

Sekmadienį, gegužės 10 
d., Motinos dienoj per vi
sas mišias bus antra rink
liava Lietuvos reikalams. 
Visiems svarbu tai atsimin
ti ir pagal savo išgalės au
ką įmesti. Tikrai malonu, 
kad mūsų kunigai iš anksto 
primena bažnyčioj, kad vi
si galėtų pasiruošti geresnei 
aukai.

Praeitą savaitę iš klebo
nijos buvo išsiuntinėti pa
rapijiečiams laiškai, prašant, 
kad pristatytų vardus jau
nuolių, išėjusių į U. S. ka
riuomenę, nes norima suda
ryti sąrašas. Kunigams sun
ku visus pilnai atsiminti iš 
kurios šeimos kuris išėjęs,

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda 
Latenluotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 

337 Union Avenue

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.

Brooklyn, N. Y.
Namai tai pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



AMERIKA

PUIKIOS VESTUVES

U. S. 0. VajusMaspetho Žinios

JAUNIMO VAIDINIMAS

„AŠ ESU AMERIKIETIS” ŠVENTĖ NAUJO INTERTYPO FONDAS
Kun. Leonas Voiciekauskas, Harrison, N. J. $5.00
Apaštalystės Maldos Draugija, Waterbury, Conn. 5.00
Kun. Dr. K. Gečys Shenandoah, Pa. 2.00

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

—

Gegužės - May 8|į|f
AMERIKOS LIETUVIŲ K 

LIKŲ VISUOMENINIO 

KULTŪRINIO GYVENI 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTAD1

Prezidento Roosevelto pa
skyrimu, visoje šalyje ge
gužės 17 d. bus švenčiama 
kaip „Aš Esu Amerikietis 
Diena.” Tai bus patriotinio 
pasireiškimo diena, didelių 
iškilmių šventė.

Ši šventė New Yorke bus 
labai iškilmingai švenčia
ma. Jos iškilmės bus Cen
tral parke. Tikimasi, per 
milijonas žmonių dalyvaus. 
Dalyvaus kariuomenės dali
niai. Bus orkestrų, vėliavų, 
chorų, įžymių artistų. Mili
joninė publika pakartos iš
tikimybę Amerikai.

Jau iš anksto dalinami 
pasižadėjimo lakštai, ku
riuose galės pasirašyti po 
10 asmenų. Lakštų turinys 
yra toks:

„Aš prisidėsiu, kuo tik 
galėsiu, mano šalies perga
lei. Aš nieko nesakysiu ir 
nedarysiu, kas galėtų pa
kenkti amerikiečių vienin
gumui. Aš neiškreipsiu fak
tų. Aš neskleisiu gandų. Aš 
dirbsiu. Aš taupysiu, 
aukosiu” ir t.t.

Aš

IŠVYKO POILSIO

Kun. Norbertas Pakalnis, 
Apreiškimo par. klebonas, 
šiomis dienomis yra išvy
kęs poilsio. Sugrįš šį mėne
sį.

DAUG PAGELBĖJO

„Amerikos” Pavasario Kon
certe, be jau minėtų .nuo
širdžių bičiulių praeitame 
numery, daug pasidarbavo 
Stasys Pusvaškis ir p. Pal
tanavičius, kuriems, esame 
labai dėkingi.

Sekmadienį, gegužės 3 d., 
Apreiškimo bažnyčioje pri
ėmė moterystės sakramen
tą brooklyniečiams gerai 
žinoma Mildred C. žudžiūtė 
ir leitenantas Albertas T. 
Zidanavičius.

Šliubas buvo prieš 10 vai. 
mišias. Jaunimo buvo pilna 
bažnyčia. Nuo durų iki al
toriaus takas išpuoštas pai
niomis ir gėlėmis. Pavasario 
spalvomis išsipuošusios jau
nosios palydovės buvo: EI. 
Mincevičiūtė (jaunosios gi
minaitė), Zuzana Vaitelytė, 
Paulina Scott. Jaunasis ir 
palydovai dėvėjo karių uni
formas. Iki altoriaus grote
lių jaunąją atlydėjo jos tėve
lis p.,K. žudžius.

10 vai. mišios buvo laiko
mos jaunųjų intencija, per 
kurias jaunieji ir pirmieji 
palydovai priėmė šv. sakra
mentą.

Mišių metu labai įspūdin
gai grojo smuiku vienas jau
nuolis.

Vestuvių jauki puota įvy
ko Daukanto salėje, Cypress 
Hills, N. Y. Artimieji ir 
svečiai linkėjo jauniesiems 
geriausios laimės naujame 
gyvenime.

Prieš jungtuves, Mildre- 
dai buvo suruoštos keturios 
„shower” pramogos. Jas 
ruošė: 1. M. V. jaunųjų 
skyrius; 2. Mildredos moki
nės; 3. teta Mincevičienė ir 
4. draugės mokytojos.

rienės. Džiugu, kad vaka
rienės rengimui visos drau
gijos nuoširdžiai pritaria. 
Visos narės raginamos at
sivesti į susirinkimą nors 
po vieną naują narę. Malo
niai visas kviečia —

V aldyba

Gegužės 5 d. kun. Pijus 
Lekešis gražiai minėjo savo 
vardines bažnyčioje. Šv. 
Mišias 8 v. laikė jis pats, 
o 8:30 klebonas kun. J. 
Balkūnas. Per mišias gra
žiai giedojo rinktinis para
pijos mokyklos vaikučių 
choras, priruoštas sesučių 
pranciškiečių; vadovavo var
gom A. Visminas. Daugelis 
priėmė Komuniją. Mišias 
užprašė Tretininkų ir Alto
riaus dr-jos Altoriai, pirm. 
Šimkienės rūpesčiu, buvo 
gražiai išpuošti gėlėmis.

Sveikiname kun. Pijų Le- 
kešį, daug dirbusį ir dir
bantį Maspetho parapijai. 
Tegu gerasis Dievulis lydi 
jo kelius dar ilgai darbuo
tis mūsų parapijoj.

Kariuomenėn išvyksta du 
broliai Litvinai: Stasys lai- 
vynan, Walter — armijon. 
Taipgi išvyksta Paškevičių 
jau antras sūnus, vedęs.

Linkime jaunuoliams drą
siai 
va.

kovoti po U. S.

MIRĖ

PRIĖMIMO VALANDOS

Dr. J. Vaitulionis, 307 
Grand St., Brooklyne, pra
neša, kad jo priėmimo va
landos yra nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare; sekma
dieniais ir šventadieniais 
nuo 10 iki 1 vai. arba pa
gal susitarimą.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Moterų S-gos New York 
New Jersey Apskrities su
važiavimas įvyks gegužės 17 
d., sekmadienį, Apreiškimo 
par. salėje, No. 5th ir 
Havemeyer Sts., Brooklyn, 
N. Y.

Suvažiavimo pradžia 2 
•vai. popiet. Visos kuopos 
prašomos iš anksto išrinkti 
delegates ir prisiųsti, nes 
yra daug svarbių reikalų 
aptarti, ypač naujų narių 
vajaus klausimas. Prašomos 
visos atstovės susirinkti 
punktualiai.

Po posėdžio, vietinė Mot. 
S-gos 29 kuopa rengia viešą 
vakarienę, atstovėms pagerb
ti. Vakarienė žada būti 
įdomi savo programa. Bus 
ir trumpas vaidinimas. Pro
gramai ir vakarienei įžanga 
tik 75 centai. Rengėjos ra
gina visas ir visus nepra
leisti šios progos ir skaitlin
gai dalyvauti. Bilietus gali
ma įsigyti pas Moterų S- 
gos nares.

S. Subatienė, pirm.

Angelių Karalienes

pa- 
pa-mūsų 

draugijos 
prie Šv. 

mišių me-

Šį sekmadienį, Motinų 
gerbimo dienoje, 
rapijos Šv. Vardo 
vyrai eis bendrai 
Komunijos 9 vai.
tu. Po pamaldų bažnyčioje, 
parap. salėje bus bendri už
kandžiai ir trumpas susirin
kimas. Visi parapijos vyrai 
prašomi dalyvauti.

Geg. 15 dieną, penktadie
nį, Šv. Vardo draugija ren
gia pavasarinį balių. Balius 
bus parapijos salėje. Visi 
svečiai gaus užsikąsti dykai. 
O bilietai tik 25c asmeniui. 
Parapijiečiai ir jų draugai 
prašomi dalyvauti.

Mūsų parap. bažnyčioje 
gegužinės pamaldos būna 
trečiadienių ir penktadienių 
vakarais 7:30 vai., sekma
dieniais — 4 vai. p. p.

Amžinoji Novena prie Die
vo Motinos Stebuklingo Me- 
daliko, būna kiekvieną pir
madienio vakarą — 7:30 vai. 
lietuviškai ir 8:15 vai. anglų 
kalba.

Angelų Karalienės par.
Amžino Rožančiaus 
svarbus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 10 d., 4 
vai. p.p. Tuoj po pamaldų 
visos narės prašomos kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti. 
Svarbūs nutarimai reikia 
padaryti dėl mūsų draugijos 
metinio minėjimo ir šv. Jo
no Dienoj rengiamos vaka-

D-jos

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

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 nuošimčiu

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS

Brooklyno Lietuviai Gydytoj

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

vėlia-
O. P.

d. mirė Antanina 
palikusi dideliame 
vyrą Praną, duk-

Geg. 2
Jankienė, 
nuliūdime

Teresę ir Sofiją ir
Praną. Palaidota ge-

4 d. šv. Jono kapi- 
iš Apreiškimo par.

teris 
sūnų 
gūžės 
nėse
bažnyčios.

Į laidotuves iš Columbus, 
Ohio, buvo atvykęs kun. P. 
Jonkus, domininkonas, ve
lionės giminaitis ir krikšto 
sūnus.

NAUJAS RADIJO LAIKAS

Nuo gegužės 11 d. Jono 
Valaičio perduodamos kas
dieninės radijo programos 
bus 15 minučių vėliau: vie
toj 11:30, dabar bus 11:45 
vai. kiekvieną rytą, išskyrus 
sekmadienius.

Programos perduodamos 
iš WHOM stoties (1480 
klc.). Namų adresas: 179 
So. 2nd St., Brooklyn. Te
lefonas EVergreen 8-7811, 
o stoties — 29 W. 57 St., 
N. Y. C. Tel. PLaza 3-4704.

DAR APIE PAGERBTUVES

Papildant pranešimą apie 
Montvydų vedybinio gyve
nimo 25 metų sukakties mi
nėjimą, tenka suteikti dar 
tokių žinių:

Prgramos metu pasakyta 
visa eilė sveikinimų ir įvai
riausių linkėjimų ponų 
Montvydų ilgam ir sėkmin
gam pagyvenimui. Muz. Pra
nas Dulkė padainavo savo 
paties specialiai parašytų 
dainelių, kurios garbės sve
čiams ir visiems dalyviams 
labai patiko. Programą su
maniai vedė grab. p. ša- 
linskas.

Juozas ir Ona Montvydai 
yra geri katalikai ir patrio- 
tingi lietuviai. Jų vieninte
lis sūnus Steponas tarnauja 
Amerikos kariuomenėje, o 
dukrelė Juzė dar tebėra lai
mingoje tėvelių pastogėje.

Ilgiausių metų Onai ir 
Juozui Montvydams! Teiš- 
sipildo jų troškimas sulauk
ti sveiko savo sūnelio su
grįžtant karą laimėjus.

Kaimynas

REIKALINGA VIRĖJA

Lietuvių parapijos klebo
nijai reikalinga virėja. Kreip
tis:
„Amerikos” Administracija,

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

U. S. O. organizacija daug 
rūpinasi pagelbėti kariams. 
Jos surinktomis aukomis 
steigiami karių klubai, įruo- 
šiamos skaityklos, poilsio ir 
pasilinksminimo vietos.

Visoje šalyje U.S.O. nori 
sukelti 30 milijonų dolerių. 
Vajus pradedamas gegu
žės 11 d. Amerikiečiai lie
tuviai kviečiami paremti šį 
vajų.

U.S.O. sudaro katalikų, 
protestantų, žydų ir kitų 
tikybų veiklios organizaci
jos. U. S. O. veikla nepapra
stai naudinga ir nepapras
tai reikalinga Amerikos 
pergalei užtikrinti.

Gegužės 2 d., Šv. Jurgio 
par. Dramatiška grupė su
lošė angliškai trijų veiksmų 
komediją „My mother-in- 
law.”

Vaidino: Juozas Domušis, 
Eugenija Karpiūtė, Blanche 
Rukush, Albertas Misiūnas, 
Stefanie Cossano, Edvardas 
Starkus, Martin Scott, So
phie Jurkauskaitė, Martha 
Karpiūtė.

Iš tikrųjų, 
tiek ir tiek, 
lošė savo 
vieną,
Nors angliškai lošė, publi
kos buvo užtektinai ir tie, 
kurie neatėjo — praleido 
pujkų, juokingą

Visi veikėjai 
darbininkai šv. 
rapijoj. Kunigai
jiečiai gali džiaugtis, turė
dami tokius jaunuolius, ka
dangi dabartiniais laikais 
mažai veikimo matyti tarpe 
jaunųjų.

Valio visiem artistam! 
Kad tik daugiau suloštu- 
met ir toliau — ypač da
bartiniu laiku, kadangi ka
ras visą laiką mūsų minty
se. Juoktis yra sveikas da
lykas.

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

kad 
sielą t

juokų buvo 
Visi gerai sū

reles — girti 
ar kitą neužsimoka.

vakarą.
yra gabūs 
Jurgio pa
ir parapi-

Ten Buvęs.

ALDONOS STRUMSKYTĖS 
KONCERTAS

3 d. 
Club

Strumskytė yra 
jaunutė (17 me- 
pražydinti meno 

savo muzikaliais 
pasižymi garsioje

dukre- 
kolegijos 
praveria 
visuome-

Šių metų gegužės 
Brooklyne Women’s 
salėje įvyko Aldonos Strum
skytės piano koncertas. Ta 
salė, nors ir ne taip didelė, 
bet jauki ir graži, priduo
danti geros nuotaikos kaip 
debiuto j ančiam, taip ir pub
likai.

Aldona 
dar visai 
tų), vos 
gėlė. Ji 
gabumais
Julliard Kolegijoje. Aldona, 
būdama iš prigimties veik
li (visuomenininkų 
lė), nesitenkina 
sienomis, bet ji 
duris ir į plačiąją
nę su savo mėgiamuoju me
nu. Plačiosios lietuvių vi
suomenės ji jau yra mėgia
ma, kas parodo, kad į an
trąjį jos koncertą atsilankė 
beveik pilna salė rinktinės 
publikos, tarp kurių matė
si menininkų, muzikos ži
novų, redakcijų atstovų ir 
visuomenės veikėjų.

Aldona Strumskytė turi 
jau nemažą ir turtingą žy
mių muzikų kūrinių reper
tuarą. Tik pažvelgus į pro
gramą, metasi tuoj į akis 
tokių pasaulio garsenybių 
kūriniai, kaip Bacho, Schu- 
berto, Gluck - Brahmo, 
Schumanno, Debussy, Rach- 
maninovo, Scriabine ir 
Bortkievicz. Atsisėdus jau
nai menininkei prie piano ir 
paleidus pirštus po jo kla
višus, tuoj girdisi ir mato
si ne tik didelis stropumas 
jos prisiruošime, bet ir di-

TeL EVergreen 8-S
VALANDOS: j 

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

šventadieniais susltl

Tel. EVergreen 7
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždai

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brookl

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pas

AISKRYMAS gamintas namie iž geriausios Smetonos, AL 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KRE

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brookl

Entered as Second-Class matt 
Office at Brooklyn, N. Y. un

„AŠ ESU Adelis gabumas. Svarbiausia, 
ji turi ne tik didelį muzi- 
kalį pagrindą, bet ir tinka
mą tam temperamentą ir 
sielą, sugebančią tinkamai 
interpretuoti ir perduoti net 
sunkių ir gilių kompozito
rių jausmus ir sielą. Pia
nas, tai ne balsas ar smui
kas, kurie savaime duoda 
garsus, bet čia savo pirš
tais, paliečiant šaltus piano 
akordus, turi perduoti tuos 
jausmus bei sielą, kuriuos 
pergyvena kompozitorius. Ir 
taip Aldonai Strumskytei 
visa taip pasisekė gerai at
likti.

Visų aukščiau minėtų 
kompozitorių kūrinius atli
ko gražiai, bet ypatingai 
gerai išpildė Schumann kū
rinius, pilnus gražiosios 
meliodijos; ji taip pilnai ir 
taip giliai įsigyveno į kom
pozitoriaus dvasią, 
kiekvieno klausytojo
kėlė su savim ir nešiote ne
šiojo į muzikos garsų ža- 
vėjantį pasaulį. Taipgi Al
dona gerai suprato tą didelį 
kompozitorių Debussy, jo 
kūrinius, pilnus elegancijos, 
gracijos ir to muzikalio 
lengvumo, kuriuo Debussy 
kompozicijos pasižymi.

Šį pilnai pasisekusį Aldo
nos Strumskytės pasirody
mą galima tik sveikinti ir 
laukti su džiaugsmu, kad 
ši jauna pianistė išaugs į 
tikrai didelę ir rimtą me
no pajėgą, kuri praskins sau 
kelią į didelę ateitį, o ly
giai ir mūsų tautos vardą 
pakels dar labiau meno pa
saulio akyse. Vieno tik Al
donos prašytume, kad se
kančiuose savo pasirody
muose įdėtų į savo prog
ramą zir mūsų lietuviškų 
kompozitorių kūrinius, kurie 
mūsų sielai ypatingai būtų 
malonūs ir pageidautini.

Aldona savo gabumą mu
zikos srityje, matyt, yra pa
veldėjusi nuo savo tėvelių, 
Marijonos ir Ksavero Strum- 
skių. Abu p.p. Strumskiai 
yra žinomi ne tik kaipo 
stambūs lietuviai biznieriai, 
bet abu yra ir žinomi muzi
kai. P. Ksaveras Strumskis 
yra buvęs geras muzikas — 
vargonininkas, o p. Marijo
na Strumskienė yra daini
ninkė, kuri savo gražiu bal
su džiugino mūsų tautiečius.

Jonė Žukauskaitė

Bridgeport, Conn
Ateinantį sekmadienį ge

gužės 10 d., švęsime Moti
nos Dieną. Parapijos cho
ras, parapijos svetainėje, 7 
vai. vakare rengia vaidinimą 
ir koncertą motinų pagerbi
mui. Pelnas yra skiriamas 
parapijos naudai, tai pagei
dautina, kad bilietus įsigytu- 
mėt iš anksto, ir dalyvautu
mėte kuo skaitlingiausiai. 
Parapijos chorai padainuos 
gražių naujų dainų, gabūs 
vaidintojai suvaidins labai 
juokingą komediją „Žydas ir 
Dzūkas.” Visi dalyvaukite 
šiame parengime.

Jaunuoliai pašaukti į ka
riuomenę: B. Balčiauskas ir 
Ed. Tamušiūnas. Linkime 
jiems geriausių pasekmių ir 
laimingai sugrįžti vėl prie 
savo darbo.

Waterbury, Conn
Motinų Dienos pagerbimas

Gegužės 10 d. 8 vai. ry
te mūsų organizuotas jau
nimas in corpore priims šv. 
Komuniją ir Vyčių klubo 
patalpose turės bendrus 
pusryčius. Tą pačią dieną

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

LIETUVIAI TAUTINIŲ
ŠOKIŲ ŠVENTĖJE

Gegužės 11 d., pirmadie
nį, Madison Square Garden 
„New York Post” laikraš
tis ruošia tautinių šokių 
šventę, kurioje dalyvaus į- 
vairių tautų šokėjai.
lietuvių
šoks 
jama 
kėjų 
rama
popiet ir vakare.

Lietuvių šokėjai pašoks 
šiuos šokius: Lengvos Ko
jos, Mikita, Kalvelis, Blez
dingėlė, Sukčius, Kepurinė 
ir kt.

Bus ir 
šokiai, kuriuos 

V. F. Beliajaus vado- 
Chicagos lietuvių šo- 
grupė. Šventės prog- 
bus du kartu: 2:15 v.

Pirkime Karo Taupymo 
Bonus ir Ženklelius kiekvie
ną savaitę.

Lithuanian - American 
Committee for War Savings, 

231 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y.

IŠNUOMOJAMI
KAMBARIAI

Išnuomojami 5 patogūs, 
šviesūs kambariai su visais 
patogumais ir įrengimais.

Tam pačiam name iš
nuomojamas ’kambarys — 
vienam vyrui gyventi. Kreip
tis: 137-21 95th Avė.,

Jamaica, L. L, N. Y. 
Telefonas: REpublic 9-3953

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai t

Gamtos 
Saldumynas 
& Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St., No. Abington, Maas.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių medus.

MEDAUS KAINOS
Kvorta, 3 svarai ......................$
5 svarai .......................................
Galionas .....................................
5 Galionai ...............................

SIUNTIMAS APMOKĖTAS
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St. 
No. Abington, Mass.

Galima gauti Ir 

„Amerikos” Administracijoj 
222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

; .85
1.25
3.00

13.00

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.

<1®

.įfflO 
j dano-

^vi

Sekmadienis, geguži 
yra paskirtas „Aš esi 
rikietis Diena”.

Ši diena liečia mus 
senus, lygiai kaip ir 
piliečius, žodžiai ne 
reikšti, ką kiekvienas 
mano apie Ameriką.r 
riuo mes didžiuoja 
prieš kurį nusižemina 
per gilus žodžiams. K; 
fesorius Albert Einst 

' sus pasaulinis moks! 
1 tapo Amerikos pali 
■ sakė: „Amerikoje g 

svarbiausias dalykas 
limas, — išvystymai 

[įybin- dualybės ir jos kury 
Čionai, jis sakė, „; 
kilnumas išsivystė i 
laipsnio, kad jie neg: 
venti sistemoj, kur e 
ra tik vergas valsb 
turėdamas balso sa 
džioje ir negalėdam 
kyti savo gyvenimo 

Mes minėsime ši;

įlbi- 
įky-

/AIVOS 
gviniu-

r-.; buvo

įšvie-

aprik- 
i Lie-

7 vai. vakare, 
auditorijoje, Šv. 
parapijos chorai, 
Aleksiui, išpildys 1 
tinį Motinų Dienos 
mo teatrą - konce 
noje statoma dvi 
Petrausko operetė 
mas ir Ieva.” Pr

ii ats
iėję

sverti- 
M iki 
įšlykš- 
iii Lie
ti dabar

KERČIOS PI

dalyvauja apie šimti - , 
nų. Pelnas skiriami 
naudai. Po vaidini 
Merry Makers orkf L~_' 
bus įvairūs šokiai, 
mi skaitlingai atsi

Susirgimas
Pavasario 

praleido ligoninėje 
scenos vaidintoja, s ne. 
ir Federacijos koresį 
Marcelė Andrikytė,jL^ 1 
kos” uoli rėmėja, 
jos vicepirm. ir p. . 
bei daugelio draugiją ’ J 
ti veikėja Magdalen 
nauskienė, student 
pirmininkė Gladys j 
šiūtė, parap. chor 
Stefanija i

’orinti
□ Lie-

ilopyk-
akoje”

,”^c į kurie

Per paskutines di 
.sijos pietuose, Ker 
siausalyje, buvo did 
čių ir rusų mūšiai, 
pranešimu, rusų ka 
Kerčioje visiškai si 
apie 40,000 rusų ka 
ta nelaisvėn. Rusų 
mu, vokiečių puolin 
ti ir jokių pasikeiti: 
neįvykę.

iMn- 
a Jameip. ■ ,

__ 1J-, Miklinevi j^a' 
Vera Voglinienė. Vis 
kime skubiai pasve •b) gilaus 

iltrusai-

NERVŲ KA

cijas” išvykti.

Sėkminga Federa 
darbuotė ;

Fed. skyriaus rū 
steigta U. S. Defense 
Bond ir America 
Cross draugija , kur 
biai vadovauja Nelė 
tienė 
Iki šiam laikui Defei 
lietuvių skyriuje ' 
už šimtą aštuonis ti’aybėiš- 
čius dolerių, America;metraš- 
Cross priduota $38( 
vietinių darbščių mo 
gaminta apie 400 įvą 
reiviams bei karo i 
jusiems drabužių. A 
Fed. skyrius šiais me į^. 
pasiuntė $200.00. Iį spaudą,, 
tremtiniams šelpti. 1las^.’ 
Fed. darbuotojų r 
vietinės kolonijos lie j g
kareiviams pasiųsta p^g
lykų linkėjimai ir p g’
pinigų dovanėlę. Prie ’

sijokū-

kė pla-
• ISan-
- katalikų
3 įdomių 

ver
bos. Jį 

ir Ona Barka Si kiek- 
žalis.

WASHINGTON, 
jos ministeris pim 
ill gegužės 10 d. ] 
per radiją kalboje 
kad vokiečių karo i 
centrai bus naikin 
kio pasigailėjimo, 
vokiečius nuversti 
tuomi sutrumpinti 
vo kančias.

Churchill kalba 
parodė, kad voku 
atsparūs vadinam: 
karui. Vokietijoje 
bai nusivylę prae: 
įvykiais Rusijos

* tęsia- , 
& Liepos , 

Metras-' 
gyrius a-l 

katali

Aukauja

sos (16-ka) kat. di 
ir savo susirinkimu) a. 
ka sies sakes ir I 
laisves reikalams cenl

B------------------
Telephone
EV 7-1670

Anglijos
Nuostol

LONDONAS. - 
vyriausybė paske 
glija nuo 1939 m. 
1941 m. rugsėjo 
tokius karinome 
liūs:

Karininkų: žu’ 
296; sužeistų — 
belaisvių — 3,31
- 953.

Karių: užmušt 
sužeistų — 42,21
- 55,084; ding 
803.

Re ^sąlygos.
VI ’isfie _

JOSEPH MASTUI Sibire. 
REAL ESTAS E INSUR ^ijljma- 

-d LIFE INSURAN R 
med and J 

liia, bet

Brooklyno Te< 
esnėje mokyki 

stato medinį la 
gis bus 35 pėdo 
statę padovanos 
kraščių sargyba

and LIFE I
Mortgages Loaned and - 
496 Grand St., Brooklyl
Residence: |
87-34 90th St., WoodhaveJ J

Ė- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I Svarbu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tai die-

^įmano-
HAvemeyer 8 - 02 1

RALPH KRU
FOTOGRAF

65 - 23 GRAND AVEĮ _.j__ 

 

Maspeth, N. Y. F kenčian- 
užimtų 

Lietuvos

Pijus

atstovas Dr. St 
ten turi visas 
mos valstybės a 
tad nepaprasta 
tuvos atstovybę 
aikyti.

Čia dideli nu 
gų Vienybės, ki 
da visas pastai 
Atstovybei Va: 
ti. K. V. rūpesč 
pai jau yra ki 
čiuosius, prašy 
Lietuvos reika

7
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