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ie estų mobilizaciją, 
sakoma, kad vokie
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- neišdeportavo”.
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Irand Street, r Welles praeitą sa- 

jakė Harvardo pro- 
Perry apie Ameri- 
jnio politiką. Welles 
kad Amerikos vy- 
■ pagelbėjo ir pagel- 
i tik įmanoma, vi- 

zauskas, Bron. Meude- darbiąją įpėms, kurios kovoja 
:r. Mikalauskas, J. Mi pusmetiį įdrą priešą. Bet, sa- 
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.J.), Mrs. M. Schultz, adm 
šhablickas, J. Shabu- M- 
■. J. Sherry, Rudolf N 
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e, Jon. Vaiginis, Aleks. 
iis, Al. Valušiai, U. Var
ėnė, Večkienė, Fr. Ve- 
)na Veriackienė, Magd. 
lusky, Walter Vitkus, 
ivičius, Barb. C. Viznie- 
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)z. Waitkus, Mrs. Eval 
k, Leonas Waluzis, E. | 
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Balandžio 18 d. Chicagoje 
ruošiama paminėti 25 m. su-' 
kaktį, kai „Draugo” redakci
joje dirba Ignas Sakalas.

Ig. Sakalas laikraštininko 
darbą pradėjo gerokai prieš 
Didįjį Karą: jau 1911 metais 
dirbęs Seinuose prie „šalti
nio”. Nenorėdamas tarnauti 
caro pulkuose, 1913 m. (tu
rėdamas apie 20 m. amžiaus) 
atvyko į Ameriką ir gavo 
darbą Clevelande, dirbtuvė
je, tačiau įgimtas palinki
mas prie žurnalistinio darbo 
paskatino jį drauge su kitu 
lietuviu leisti lietuvišką sa
vaitraštį „Santaika”, čia Sa
kalas pats dirbo ir redakci
jos ir spaustuvės darbą. Ap
linkybėms susidėjus teko lai
kraštį perleisti kitiems (da
bar „Santaikos” vietoje įsi
kūrusi „Dirva”).

Ign. Sakalas nuo 1918 m. 
dirba „Draugo” redakcijoje, 
tvarkydamas Chocagos ir ki
tų lietuviškų kolonijų žinių

skyrių, vesdamas laikraščio 
■linksmąjį kampelį, paruoš
damas straipsnius spaustu
vei, laužydamas kai kuriuos 
puslapius, šalia to gausaus 
darbo dienraštyje, Ign. Saka
las redaguoja „Vytį” (jau 
antru kartu prie to darbo pa
kviestas), režisuoja scenos 
veikalus, yra pats parašęs 
visą eilę vaidintų veikalų ir 
nemažai eilėraščių sukūręs. 
Šalia to, veikliai darbuojasi 
Katalikų Federacijoje ir ki
tose organizacijose.

Jo žmona Sofja Bagdžio- 
niūtė-Sakalienė, yra irgi lai
kraštininke: „Moterų Dir
vos” redaktorė. Jų dukrelė 
Aldona yra baigusi Munde
lein aukšt. socialinę mokyk
lą ir dabar turi valdžios dar
bą chemijos srityje, o Saka
lų sūnus Vytautas mokosi 
Aušros Vartų parapijos lietu 
viškoje mokykloje 7 skyr.. 
Sukaktuvininkui linkime dar 
ilgus metus sėkmingai dar
buotis spaudos srityje.

Naujas Vyrą 
Rūšiavimas

Washington. — Parenka
mosios Tarnybos vadovybė 
išleido naujas taisykles, pa
gal kurias keli milijonai vy
rų bus perklasifikuojami. Be 
vaikiai vyrai arba tie vedę 
vyrai, kurie susilaukė vaikų 
po 1942 m. rugsėjo 15 d., ga
lės būti imami kariuomenėn. 
Iš 3-A ir 3-B klasių tokie vy
rai bus perkeliami į 1-A kla
sę.

Bevaikių vedusiųjų vyrų,
nuo 18 iki 37 metų amžiaus, lietuvių karių atvaizdai, 
yra apie trys milijonai. Apie' ----------------------
6 milijonai vyrų yra palikti Pagelbėk sau turėti laisvę 
civiliniame gyvenime. i — įsigykite Karo Bonų.

Karių Paveikslai 
Savo Bažnyčioj

Lietuvos globėjo šv. Ka
zimiero dienoje Londono lie
tuvių bažnyčioje iškabinta 
lenta su pavardėmis karan 
išėjusių lietuvių; iš viso — 
286. Be to, dviejuose dide
liuose rėmuose iškabinta 114

Balandžio 12 d. pradėtas 
Antros Karo Paskolos vajus, 
kurio metu Iždo Departamen 
tas siekia 13 bilijonų dolerių. 
Šis vajus pradėtas didelėmis 
iškilmėmis Carnegie salėje, 
kur dalyvavo iždo sekreto
rius Morgenthau, gubernato
rius Dewey, John W. Davis 
ir kiti. Morgenthau pareiškė, 
kad šiemet paskolos keliu 
teks sukelti 70 bilijonų dole
rių, kurių 20 bilijonų reikia 
gauti per pirmuosius keturis 
mėnesius.

Morgenthau pažymėjo, 
kad 10 nuošimčių nuo pa j a-

LONDONE KLAUSO LIETUVOS RADIJO nis karas, sakė Morgenthau, 
_____________ yra žmonių karas, todėl vi

siems žmonėms reikia prisi
dėti ir jo finansavime.

New Yorko valstybėje, 
šiaurinėje New Jersey ir 
Connecticut valst. Fairfield 
apskrityje norima sukelti 3, 
bilijonus dol. Ši suma bus 000 dol. net iki 1 mil. dol.

LENINGRADO PUOLIMAS ATREMTAS

greit pasiekta, nes per pir
mas dvi dienas parduota dau 
giau nei pusė reikalingos su
mos. Vien tik šešios apdrau- 
dos bendrovės nupirko pas
kolos lakštų už 1 bil. 47 mil. 
dol.

Šios paskolos lakštų yra 
trys serijos. E serijos lakš
tai vadinami „žmonių bonai”, 
nes jie bankams neparduoda
mi. Šios serijos lakštai par
duodami po $18.75, $37.50, 
$75.00, $375.00 ir $750.00. Jie 
skiriami dešimčiai metų.

F serijos lakštai yra nuo 
$18.50 iki $7,400.00; jie dvy
likai metų.

G. serijos irgi dvylikai me
tų, jų yra už $100., $500. 
$1,000., $5,000 ir $10,000.00.

Be to yra dar C serija, ku
rios lakštai perkami taksų 
mokėjimo taupymo sąskai- 
ton; jų dydis siekia nuo $1,-

sutarimus tarp jos ir Lenki
jos. Esą, britai nei pirštu ne
pajudinsią, kad pasipriešintų 
Rusijos komunistų įtakai 
Rytų Europoje. Aišku, pra
nešėjas visai nežinojo, ką 
buvo iškalbėjęs D. Britanijos 
min. pirmininkas, nes juk 
Lietuvoje uždrausta kiaušy- i 
tis Londono radijo... Taigi, 
Lietuvos radiją naciai yra 
paglemžę savo propagandos 
tarnybai.

Iš Londono LKFSB kores
pondentas praneša, kad tenai 
galima girdėti Lietuvos radi
jo stotys. Tačiau iš Lietu
vos vokiečių radijas nepa
duoda vietinių žinių. Tai tik 
vokiečių propaganda lietuvi
škais žodžiais. Kalba tris 
kartus dienoje po 5,10 minu
čių, retai — 15.

Dėl vaizdumo, paduodame, 
kas buvo girdėti vienos die
nos radijo programoje (kovo 
22 d.): gyrė okupantus, at
šventusius Karžygių iškil
mes. Vokiečius sveikinę ita
lų spauda ir Milano dienraš
tis sakąs, jog ne tiek rašalu, 
kiek krauju susijungė tos dvi 
tautos už savo geresnę ateitį 
kariauti, žinoma, prie to pri
dėjo daug pagyru žodelių ir 
užsipuolė anglus? Antrame

AUSTRALIJAI NAUJAS PAVOJUS
Londonas. — Rusijos ži

nių agentūra pranešė, kad 
,u balandžio 13 d. vokiečiai bu

vo pradėję puolimą Lenin
grado fronte, vartodami tan
kus ir kanuoles. Bet, sako 
rusai, vokiečių puolimas bu
vo atremtas, padarant prie
šui didelių nuostolių.

Šią savaitę rusų lėktuvai 
du kartu bombardavo Kara- 

iaro Paskola. Per liaučių, kur padaryta dide- 
fesYeHEiaTsukel'ti 13"U*ų nuostolių. Antrame bom

bardavime rusų lakūnai išsi
laikę virš Karaliaučiaus 2 
valandas; Karaliaučiaus lie
psnos matėsi ir 60 mylių at
stume.

Vokiečių puolimas Lenin
grado kryptimi aiškinamas 
bandymu vėl atkirsti šį di
džiulį miestą nuo susisieki
mo su užnugariu. Antra, tai

drąsiai pažymi, kad 
s vyriausybė nesi- 
ir nesitrauks nuo 
( Atlanto čarterio 
curie užtikrina vi- 

7 įtoms, didelėms ir 
: teisę laisvai ir ne
onai gyventi.

— * —
_ _. pradėta 
Paskola.

iolerių. Pradžia jau 
labai gera. Nėra a- 

kad kvota bus greit

praneš

se.

os dalininkais kvie- 
ii. Kviečiami ir ame- 
įlietuviai, kurie vi- 
o pilietines pareigas 
.ai atlieka. Atliks ir 
Kurie tik galime, 
Antros Karo Pasko- 
is, kurių kaina pra- 

i uo 18 dol. 75c.

Teikias

ve-
va-

kai??

lėtu New Yorke 
• kitas svarbus 
iinės grupės yra pa- 
s sukelti 40 mil. dol. 
)s būtų nupirkta 100 
. Lietuviams paskir

ai* ele kvota — sukelti 
lol. vienam PT lai- 
rkti.
jau pradėtas. Kvie- 
3us New Yorko lie- 

“mėnesį pirkti bonus 
sąskaitom Pirkime 
kiek tik pajėgiame 
aneškime. „Ameri- 
iga yra įgaliota už- 
už kiek lietuviai bo- 
nesį pirks. Vardai 
reikalingi. Tik pra- 

ūž kokią sumą ka- 
Šį mėnesį pirkote ir 
iar pirksite.
me žinių. Neužmir- 
galėsime

_Dįį) , Lietuvos

Stenf
v

SUM*1

$

ES?" PT laivą 
vardu.

gali reikšti, kad vokiečiai 
jau mėgina pradėt pavasario 
žygi-

NAUJAS LIETUVIS
KUNIGAS

S.Chicago. — J. E. arkiv.
Stritch gegužės 1 d. suteiks 
kunigo šventinimus lietuviui, 
Mundelein seminarijos auk
lėtiniui, V. E. Mikolaičiui. 
Pirmas šv. Mišias naujasis 
kunigas atnašaus Šv. Kry
žiaus bažnyčioje gegužės 2.

Londone Dabar 
Esą Ramiau

Londono lietuviai džiau
giasi, kad jų gyvenimas pasi
darė kiek ramesnis, nes vo
kiečių lakūnai labai nenoro-

žinių straipsnelyje prieš D. m^s bando pralįsti pro už- 
Britaniją, norėdami sėti ne

Generolo MacArthur lakū
nai didvyriškai atlaikė du 
didelius japonų lėktuvų puo
limus Naujoje Gvinėjoje. 
Vieną kartą puolimą vykdė 
100 japonų lėktuvų, bet 38 
jų negrįžo. Gen. MacArthur 
viešai įspėjo, kad Australijos 
aplinkumoje japonai turi su
traukę galingas laivyno jė
gas, kurias galima atremti 
tik stipria aviacijos jėgą...

Generolas Blarney, austra- 
lietis, šios savaitės pradžio
je priminė, kad japonai įvai-

riose salose turi sutraukę a- 
pie 200,000 karių, kurie su
daro didelį pavojų Australi
jos saugumui. Australijos 
gynėjai prašo ir reikalauja 
daugiau lėktuvų, daugiau 
gynimosi priemonių, ypač 
bombonešių.

MacArthur pabrėžtinai 
nurodė, kad Australijos ap
saugos ir gynimo pirmoji li-

LIETUVIAI KARDINOLO LAIDOJIME

pasitenkinimo, kodėl Stali
nas nepasako „susirūpinu
siam pasauliui Rusijos spe
cifinių aspiracijų Rytų Euro
pos atžvilgiu”.

sukako
Thomas
Ameri-

Iš Londono LKFSB kores
pondentas praneša, kad kar
dinolas Arthur Hinsley buvo 
palaidotas Westminsterio ka 
tedroje, Šv. Juozapo koply
čioje. Laidotuvėse dalyvavo 
karališkos šeimos atstovai, 
diplomatinis korpusas, Britų 
ir Sąjungininkų Vyriausy
bių atstovai, parlamento abie 
jų rūmų, savivaldybių bei į- 
vairių draugijų atstovai ir 
3*.000 londoniečių su specia
liais leidimais. Jų tarpe buvo 
ir Londono lietuvių parapijos 
klebonas kun.
Lietuvos atstovybės nariai 
su ministeriu Balučiu prie
šakyje irgi dalyvavo.

Anglų spauda skyrė daug 
vietos velionies nuopelnams 
pagerbti. Bendras balsas: tai 
buvo kilnus dvasininkas, ka
talikų Bažnyčios Anglijoje 
vadas, gilus patriotas ir ryž
tingas veikėjas. Savo malo
niu būdu jis rado stambių 
pritarėjų kilniesiems tiks
lams ir ne katalikų tarpe ir 
pasidarė jų vadu. Jis lygiu a-

mas su kard. Manning.
Tris Savaites prieš mirtį, 

atsakydamas į Londono lie
tuvių sveikinimą, kard. Hins
ley per min. Balutį atsiuntė 
tokį padėkos laiškelį:

„Aš esu giliai sujaudintas 
rezoliucijos, kurią priėmė lie
tuviai, gyvenantieji Londo
ne, ir aš maloniai prašau Ek
scelenciją (min. Balutį) per
duoti jiems mano nuoširdžią 
padėką už šį savaimingą į- 
vertinimą tų mažų darbų, 
kuriuos aš galėjau jums (lie-

Matulaitis. tuviams) padaryti. Aš nuo
širdžiausiai meldžiu Dievą 
laiminti visus juos, o taipgi 
laiminti ir globoti jų vientau
čius Lietuvoje, kur jie ken
čia dėl svetimos valstybės 
viešpatavimo. Tegu Aukš- 
čiausis ko greičiau juos išva
duoja iš retežių ir tesugrąži- 
na jiems pilną laisvę ir tai-

„Jei ore pralaimėsim, laivy
no jėgos neišgelbės mūsų”, 
— pasakė generolas.

Itvaras. Jie bevelija paskrai
dyti apylinkėse ir, į balas iš
metę krovinį bombų, skuba 
pranešti „nepaprastus savo 
laimėjimus.”

„Jei jūs būtume Londone”
— rašo mums iš to miesto,
— įsitikintumėte, kokią ga
lingą geležies — gyvų kul
kų, šrapnelių - tvorą ir sto
gą sudaro priešlėktuvinė ap
sauga. Šaudantiems nereikia 
nė matyti priešo lėktuvo — 
nors būtų migla, ar debesys, Kairuanas, Souesse ir kitos, 
jiems visa pasako radijo ras- Ašies pajėgos stumiamos vis 
tuvai — kokiame aukštyje, į mažesnį ir mažesnį kampą, 
kokia linkme ir kur skrenda Sąjungininkų lakūnai be jo- 
priešai. Ir jei lekia bent pusę kios petraukos bombarduoja 
minutės tiesia linija, jį nuke
lia iš dausų žemėn.”

AFRIKOJE ROMMELIS APSUPTAS
Afrikos fronte ši savaitė palyginamai, nedaug paėmė, 

buvo pilna gerų žinių. Ame- ~ 
rikiečių, anglų ir prancūzų 
kariuomenės ėjo pirmyn ne
sustabdomos. Užimtos to
kios svarbios vietovės, kaip

Daugiausia pakliūva italai.
Gen. Montgomery savo at

sišaukime į karius dėkoja už 
puikius žygius ir kviečia iš
stumti priešą į jūrą. Ameri
kos ir Anglijos lakūnai uoliai 
daboja Viduržemių jūrą, kur 
naikina vokiečių ir italų lai
vus, kad nebūtų kuo iš Af
rikos išbėgti.

Paskutinėmis dienomis a- 
merikiečiai lakūnai bombar
davo Sicilijos salos uostus, 
lankė ir Italijos sausumos 
uostus. Italijos vyriausybė 
susirūpinusi iškelti gyvento
jus iš Neapolio ir kitų mies
tų.

Praeitą savaitę įvykęs Mu- 
ssolinio ir Hitlerio pasimaty
mas, matyti, buvo pilnas bai
mės ir susirūpinimo dėl nau
jų įvykių Afrikoje.

Balandžio 13 d. 
200 metų, kai gimė 
Jefferson, trečiasis 
kos prezidentas, nepriklauso
mybės deklaracijos autorius. 
Sukakties dienoje Washing
tone šiam dideliam amerikie
čiui pagerbti atidarytas mil
žiniškas paminklas.

Jefferson buvo labai plati 
asmenybė — jis ir valstybi
ninkas, ir filosofas, ir archi
tektas, ir diplomatas. La
biausiai jis bus minimas kaip 
didysis kovotojas dėl žmo
gaus laisvės. Visuomet minė
tini jo žodžiai, kurie dabar 
iškalti jo paminkle:

„Prie Dievo altoriaus aš 
prisiekiau amžiną kovą bet 
kokiai tiranijai, nukreiptai 
prieš žmogaus mintį.”

— 4* —
Vyr. prokuroras Francis 

Biddle Kongreso vienos ko
misijos posėdyje balandžio 5 
d. pareiškė, kad turėtų būti 
atleistas iš tarnybos kiekvie
nas valstybės tarnautojas, 
kurs priklauso komunistų 
partijai. To reikalauja Ame
rikos gerovė, sakė Biddle.

Biddle, būdamas teisingu
mo departamento priešakyje, 
puikiai žino, ką jis kalba. 
Jam žinoma įvairi požeminė 
ir priešvalstybinė veikla 
žmonių ir grupių, kurioms 
rūpi pasikasti po Amerikos _ —j-j-, ________________„

pamatais ir užmesti milijo- macinis ar politinis straips- 'nius ir žinomas tarptautinių jo surasti, Kai rado, nors hu
nams žmonių nelaisvės rete- .nis; 2 pusi. — žinios iš Lie- santykių specialistas Dr. J. vo gyvas, bet jo gyvybės iš-

Kardinolas buvo didelis 
Lietuvos draugas ir daug pa
sidarbavo Lietuvos reika
lams ginti .

NAUJAS BIULETENIS APIE LIETUVĄ

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Iš Lietuvos

italų dalinius, 
italai 
4,900 
plotą 
vals- 
karių

vokiečių ir
Šiuo metu vokiečiai ir 
savo rankose! beturi 
kvadratinių mylių 
(maždaug Connecticut 
tybės dydžio). Priešo 
esą apie 200,000.

Afrikoje per 3 paskutinius 
mėnesius nelaisvėn paimta 
33,166 italai ir vokiečiai. 
Daugiausia belaisvių paėmė 
anglai; amerikiečiai nelais-

Anglijos lietuviai gavo to
kių naujienėlių:

Stud. St. Prapuolenytė iš 
Readingo universiteto rašo 
gavusi žinutę iš Kybartų, jog 
visi jos namiškiai sveiki irjvėn paėmė per 5,000 priešo 
gyvi. Kostė Noreikaitė gavo 
žinią nuo savo motinėlės iš 

dien einanti" į parapijos baž l VILNIJOJ AUTONOMINE OLANDIJA? 
nyčią ir gyvenanti dabar Pe
tro Kriaučiūno g. Nr. 9. Kyjfc 
Matulaičio sesutė O.

karių. Vokiečių į nelaisvę,

frontų užnugaryje nebus že
mės parceliavimo. Tik, kaip 
aiškiai tą pasakė Adolfas 
Hitleris, turime būti tikri, 
kad tie, kurie aukojo savo 
kraują Europos išgelbėji
mui, bus pirmieji pašaukti 
prie žemės. Taigi, — tęsia to
liau nacių įkvėptas laikraš
tis, — olandų šansai įsteigti 
savo padalinį Rytų Europoje 
priklausys nuo jų kovojimo 
išvien su vokiečiais ir nuo jų 
besąlyginio prisidėjimo prie 
Naujosios Santvarkos”, 
taip rašo nacių laikraštis.

Matulaičio sesute O. Balai- I Memoud M Rost van Ton- 
kienė su savo šeima tebegy- nln?en’ Olandijos Rytų kom- 
vena Bitikuose, visi sveiki. Iš Pani.los direktorius, _ matyt, 
Kauno atėjo žinia, kad P. į!’”s™“11d™as "
Lenktaitis, kurio brolėnas' 
gyvena Londone, atgavo iš j 
okupantų savo šaltkalvę ir 
gyvena Vilkijos g. Nr. 8.

, matyt, 
x____________j ankstybes-

Snius vokiečių pažadėjimus, 
vasario 13 d. bekalbėdamas 
Assene, Drento provincijoje, 
priminė, kad žemių plotai a- 
pie Vilnių esą rezervuoti o- 
landų kolonistams, kur jiems 
esą pažadėta įsteigti „Nauja 
autonominė Olandija”.

Vasario 24 d. laikraštyje 
„Nieuwe Rotterdamsche Co- 
urant” pasirodė vokiečių į- 
kvėptas šitoksai ano 
bimo atitaisymas:

„Žinantieji vietinę 
supranta, kad negali 
klausimo apie rezervavimą 
žemės olandams, tokių inten
cijų neturėta. Kovojančių

paskel-

ituvos; 3 pusi. — žinios iš j Robinzonas.žius. elbėti nepavykę.

padėtį 
būti nė

Biuletenis turės apie 3,500 
—4,000 žodžių; bus stengia
masi prisilaikyti chronologi
nės tvarkos ir, kiek aplinky
bės leidžia, bus stengiamasi

sugrįžęs 
pasaulį, 

įšiltų žodžių Rusijos 
o adresu. Daugelis 
s kodėl toks stambus 
;as galėjo susižavė- 
pasauliu”, kuri jis

. , 1 Willkie, 
J11' js aplink

£

Td/.
ET !•"’

Į išėjo nauja Willkie 
One World”. Joje 

jiX .prašo savo kelionę, 
.spūdžius ir nurodo, 
inomone, reiktų elg- 

' ' ngesniam pasaulio 
iikurti. Willkie neuž 
mažų Europos tau- 
sugriautos nepri

dės atstatymą jisB

aigiant, dar galima pus
ti, kad Taryba užmezgė 
aykius su panašiais kita-

reiškia aiškaus ne-

Kad Amerikos visuomenė Latvijos ir Estijos; 4 pusi, 
būtų plačiau painformuota — žinios bendrai liečiančios 
apie Lietuvos kančias okupa- visus Baltijos kraštus (kurie 
cijoje, apie lietuvių siekimus dabar okupantų įimti į Ost- 
turėti savo nepriklausomą lando administracinį viene- 
valstybę, yra nutarta leisti tą), 
anglų kalba informacijų biu- 
tenį. Tai bus „Lithuan
ian Bulletin published by the 
Lithuanian National Coun
cil.”

Numatoma, biuletenis pa- nurodyti žinios versmė. Kol 
sirodys pora kartų į mėnesį, kas faktinuoju redaktoriumi 
keturiu puslapių. Jo pusią- bus prof. K. Pakštas, dau- 
piai manoma paskirstyti giau į redaktorių komisiją į- 
maždaug taip: 1 pusi, infor- eina LTT pirm. pulk. K. Gri- bijoję,’pora savaičių negalėjo

Anglijos lietuvis kareivis 
mirė nuo žaizdų

Londono lietuvė Skrinskie- 
nė gavo iš vyriausybės pra
nešimą, jog josios sūnus Bro
nius Skrinskas, pats jauniau
sias, mirė nuo žaizdų Viduri
nių Rytų fronte.

Karys sužeistas kovose Li- Raudonojo Kryžiaus tar
nyba niekada nesustoja. Pri
sidėk pire jos, skirdamas sa
vo auką Karo Fondui. Auko
ki tuojau. Dabar.
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčlama pašto ženklų.

BŪTINAS LIETUVIŲ UŽDAVINYS
Pabalčio kraštų laisvesSykį „Amerikos” redakto- . Pabalčio kraštų laisvės 

rius rašė: „Lietuvos gyni- klausimu lietuvis amerikie- 
mas daug pareis nuo Ameri- tis priverstas pastebėti Ame- 
kos viešosios nuomonės”, j rikos viešosios nuomonės da- 
(Vas. 26). Panašių minčių 
reiškė „Draugo” redaktorius 
Šimutis ir „Studentų žodžio” 
redaktorius A. Vaičiulaitis. 
Deja, mes, Amerikos lietu
viai, nuo 1940 metų (kada 
Lietuva nepriklausomybės 
neteko) nesuskatome nusi- 
kaldinti priemonės taip svar
biai Amerikos viešajai nuo
monei suteikti faktų, reika
lingų teisingam nuospren
džiui Lietuvos laisvės klausi
mu pasidaryti.

Įvykiai paskutiniu momen 
tu tiek tamsiai tirštėja, kad 
„Amerikos” redaktorius tei- 

• singai rašo: „Padėtis rimta. 
Amerikos viešoji nuomonė 
bandoma nuodyti. Netiesos 
propaganda turi būti atrem
ta. Dabar tik galima supras
ti, kiek nuostolių yra, kad iki 
šiol nėra Lietuvos istorijos 
anglų kalba, kad ir šiandie 
dar nėra įstaigos, kuri nuo
lat ir kiekvienu reikiamu mo
mentu atremtų kiekvieną ne
teisingą ar netikslų priekai
štą Lietuvos adresu”. (Bal. 
9.).

Galvon ateina, čia būtų 
Lietuvos Atstovybės darbas. 

TAtšcovyuv T2čišu7~ matyti, 
jaučia šiokių tokių suvaržy
mų, kaip „Darbininko” reda
ktorius rašo: „Mūsų parei
gūnams tenka skaitytis su 
dviem galimybėm: kad Lie
tuvos nepriklausomybės klau 
simas nebūtų visai pamirš
tas, ir kad nelaiku ir perdaž- 
nai lendant su juo į akis, ne
imtų įkyrėti ir nenusipelnytų 
nepakenčiamo nuobodulio 
vardą”. (Bal. 6.).

Tiesa, „Darbininko” reda
ktorius čia kalba apie Atsto
vybės santykiavimą su Ame
rikos vyriausybės pareigū
nais, ne Amerikos viešąja 
nuomone, bet vyriausybės pa 
reigūnai šen ir ten kai kada 
pasako kalbų, ar pasikalba 
su spaudos atstovais, ir tuo 
būdu viešajai nuomonei da
ro įtakos. *

„Lietuvių spauda dirba 
drąsų darbą, daugiausia civi 
lines drąsos atžvilgiu” — 
„Darbininko” redaktorius sa 
ko. „Mūsų laikraščių ryžtin
gumas tiesiog didvyriškas. 
Jie nepaiso neprietelingų opo laužtą teoriją, vienas 
zicijos pastangų, ir net su ' 
pavoju būti i 
drožia Lietuvos priešams 
karčią tiesą.”

Apie „uždarymus”, tur 
būt, nėra ko nei kalbėti: ko
munistai Amerikos nevaldo 
ir spaudos laisvė dar neatim
ta. Net priešingai: Aukščiau
sias Teismas tą laisvę susti
prino savo dviem paskuti
niais sprendimais, kurių vie
nas buvo malonus net komu
nistams, kitas vadinamiems 
„Biblijos studentams”. Ame
rikos spauda turi laisvę pa
sverti savo ir kitų kraštų vy
riausybių darbus. Lietuvių 
laikraščiai tai Amerikos 
spaudos dalis, nors ne ang
liškai prirašome. Juos ištiki
mi Amerikos piliečiai (me
keno nesubsidijuojami) re
daguoja ir ištikimi Amerikos 
piliečiai prirašo. Bet ta lie
tuviška spauda nepasiekia 
mums svarbios Amerikos vie 
šosios nuomonės, nes ši lie
tuviškai nepaskaito.

lies neigiamą kryptelėjimą. 
Pradžią stipriau parodė Lon
dono „Times” redakcinis (ko 
vo 10) , kuriame siūloma Eu
ropą padalinti į dvi dali: kur 
vieną1 globotų Anglija, kitą 
Rusija. Rusijai būtų pavesta 
pačiai spręsti, kurios sienos 
jos saugumui reikalingos.

Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Edenas, tiesa, pa
reiškė, kad tai nesanti ofi- 
cialė anglų vyriausybės nuo
taika, bet kur dūmai, ten ir 
ugnis. British United Press 
Washingtone koresponden
tas pranešime Montrealo 
(Kanados) „Star” dienraš
čiui (bal. 5) sako: „Dabar 
jau visų čia bendrai manoma, 
Edeno atsilankymo tikslas 
vyriausiai buvo skirtas padi
dinti Maskvos ir Washingto- 
no susipratimą bendrais klau 
simais, o ypatingai išaiškin
ti, kodėl Anglija jaučia rusų 
reikalavimus sienų atžvilgiu 
esant sveikais ir nuosai
kiais.”

Dar daugiau. Tas pats ko
respondentas randa Ameri
kos pasekretoriaus Adolfo A. 
Berle, Jr., kalboje Rotary 
klųbįečjams,__Reading, JPa„ ,
„šešėlį su rusų reikalavimais 
sutikimo”. Bet Berle nieko 
kito nepasakė, tik kaip „prie 
šo propagandą” pajuokė pra
simanymu, būk Amerika tro
kštanti Rusiją apstatyti „sa
nitarine” mažų valstybių sie
na. Tos žinios, sako Berle 
kylančios iš „grynos igno- 
rancijos”. Tokiu būdu, Berle, 
visai nesakė, kad Amerika 
sutinkanti Pabaltijį rusams 
pavesti, kaip korespondentas 
mano. Kaip žinoma, Valsty
bės Departamento atsakin
gas atstovas New Yorko Lie
tuvių Tarybai pareiškė, kad 
Amerikos politika ir toliau 
remiasi Atlanto Čarterio dės
niais.

Amerikos viešoji nuomo
nė, betgi, netiesos propagan
da nuodijama. New Yorko 
„Herald - Tribune” (bal. 7), 
pavyzdžiui, jau sutinka su 
rusų propagandiniu tvirtini
mu, būk Lietuva, Latvija ir 
Estija „formaliai” sugrįžu- 
sios Rusijai ir klausimas bai
gtas. Šią rusišką, iš piršto iš- 

Wil- 
liam Maxwell (vadinamas 

uždarytiems, net amerikiečių žurnalistu) • V ei_ ______ •• m _ ji__ M X__„Soviet Rusija Today” žur
nale (bal. nr.) šitaip auksuo
ja:

„Liepos, 1940, Pabaltijo 
valstybių liaudis, savo pir
muose. po ilgų metų, laisvuo
se rinkimuose išsirinko teisė 
tas vyriausybes, šios vyriau
sybės, sutikime su aiškiai pa
reikštais norais, nubalsavo 
belstis įsileidimo Sovietų Są- 
jungon, ir buvo priimtos”.

Vadinasi, išėjo kaip tos 
musės šokis ant senbernio 
plikės: „Ir slidu, ir šviesu, ir 
nekvepia prakaitu”.

„Amerikos” skaitytojai iš 
prof. Krevės-Mickevičiaus ir 
kitų Tarybų Lietuvos „sei
mo” narių pareiškimo (bal. 
9) matė, kaip tie rinkimai 
buvo „laisvi” ir kaip jie ati
tiko „aiškiai pareikštiems 
žmonių norams”. Tiesa,, pa
reiškimas rašytas Kaune, 
1942 m. rugpiūčio 30 d., tai
gi nacių okupacijoje, kuri su

teisybe tiek pat ceremonijų 
daro, kaip ir bolševikai. Ta
čiau Amerikoje yra atvyku
sių lietuvių, kurie minėtuose 
„rinkimuose” dalyvavo ir 
prof. Mickevičiaus pareiški
mą patvirtina. Tie „laisvi” 
rinkimai ir „aiškiai pareikš
tas žmonių noras” buvo šlyk
ščiausią tautos valios falsifi
kacija.

Be susiklaidinusių ameri
kiečių ir bolševikų propagan
dos, Amerikos viešąją nuo
monę dar veikia ir kitų ru
siškų srovių propagandistai. 
Vienas jų (Sukomlinas) rašo 
Amerikos liberalų „The Na
tion” žurnalui (kovo 27) ir 
amerikiečiams aiškina, kad 
lietuvių tauta neturinti tei
sės būti laisva dėl keturių 
priežasčių: (1) rusai jau 900 
metų siekia Pabalčio kraštus 
ir uostus valdyti, nes prie to 
spyrė gaivalingi ekonominiai 
reikalai; (2) Alijantai perei
to karo metu nenorėjo Pabal
čio atskirti ir tik todėl ats
kyrė, kad nemėgo revoliuci
nės ir sudribusios Rusijos; 
(3) Lietuvos nepriklausomy
bę 1918 m. Vas. 16 d. paskel
busi, girdi, Vokietija!; (4) 
lietuvių partijos prieš 1914 
metus tereikalavusios auto
nomijos rusų imperijos ribo
se, o naujoji Maskvos oku
pacija tereiškė tik „socialį 
perversmą” (prašalino iš
naudotojų luomą ir fašistus), 
bet nesusiaurino lietuvių 
tautinių ir kultūrinių teisių.

Sukomlino argumentai, da 
lykus mažai žinančiam ame
rikiečiui, gal ir vykusiai 
skamba, bet lietuviui iš jų 
tik — juokas ir pasipiktini
mas.

Rusai vartoja ir strategi
nio saugumo argumentą, ku
ris paviliojo ne tik Londono 
„Times” bet ir katalikų „Co
mmonweal” New Yorke. 
Smagu tačiau pranešti, mūsų 
veikėjų laiškai, matyti, šį lai
kraštį jau yra paveikę. Bal. 
9 redakcija sako:„Klausi- 
m£s vienas sunkiausių. Ru
sai reikalauja žemių apsigy
nimo tikslams ir jų argumen- jįmas dalyvauti „Amerikos 
tas stipriai limpa. Is kitos 
pusės širdį veria teisėtumas 
reikalavimo apsaugoti jų lai
svę ir pagerbti jų teises žmo
nių, kuriuos norima perimti”.

„Commonweal” redakcija 
siūlo kompromisą: sako, rei
ktų sudaryti šiokią tokią tų 
tautų sąjungą, kur rusai kon 
troliuotų karo ir užsienio rei
kalus, bet lietuviams, lat
viams ir estams būtų tikrai 
patikrintos ir teisingai vyk
domos visos žmogui pridera
mos teisės.

Klausimas! amerikiečio a- 
kimis), tiesa, vienas sunkiau 
šių. Jo sunkumą gerai nusa
ko „Catholic World” redakto 
rius: „Jei, po karo persitvar
kant, Rusija paims Pabalčio 
valstybes ir šios valstybės 
Atlanto čarterio vardu pa
reikalaus nepriklausomybės, 
ar mes eisime į karą, ar ne, 
Rusiją iš Pabalčio išmušti?” 
(Bal. nr.).

Amerikiečių viešoji nuo
monė pati Pabalčio likimą 
svarsto, nes tai dalis visų 
svarbiausio Amerikos užsie
nio politikos klausimo: san
tykiai su bolševikų Sovietija 
dabar ir po karo.

Buvęs Amerikos ambasa
dorius Prancūzijai, Bullitt, 
pavyzdžiui, siūlo naudotis 
užsispyrėliui asilui taikoma 
politika: prieš akis vizginti 
morką, o apie pauodegį mo- 
suot storoką lazdą. Morkos 
masinamas ir lazdos baugi
namas, asilas eis norimu ke
liu pirmyn.

Morka ir lazda, tai Ameri
kos grasinimas po karo vėl, 
kaip 1919 metais, atsitrauk
ti iš Europos ginčų (grįžti 
prie izolacijos, kaip „New 
York Times” grąsė). Tokiu 
būdu, karo nuvarginta Rusi
ja galėtų nesulaukti Ameri
kos technikinės, vaistų ir 
maisto pagalbos. Jos badu ir 
ligomis mirštą žmonės, žino
dami, kad miršta dėl impe
rialistinio savų diktatorių už-,Trejybės lietuvių

(Užbaiga 3 pslp.) .Hartforde, Conn.

sa- 
na-

ARTISTE SUE GRISKA — SUZANA GRIŠKAITĖ

KAI SUZANA GRIŠKAITĖ KALBĖJO
Jauna Dainos žvaigždė. — Gimusi muzikos meno mė

gėja. — Ilgas darbas neišgąsdino. — Lietuvišką muzika 
arti širdies. — Muzikos meilė praturtina ir užpildo gyveni
mą. — Džiaugiasi ir didžiuojasi būdama lietuvaitė. — Lin
kėjimai lietuvių jaunimui.— Ruošiasi „Amerikos” koncer
tui.

Sužinojęs iš spaudos, kad jau viešose mokyklose, nes 
šiais metais Philadelphia O- gyvename toliau nuo parapi- 
pera Co. turi pakvietusi lie- jos, negalėjau lankyti kata- 
tuvaitę dainininkę panelę Su- ūkiškos, lietuviškos mokyk- 
zaną Griškaitę, ieškojau pro- los. 
gos susipažinti su šia garbin
ga viešnia, tautiete daini
ninke. Juk jei jau Philadel- 
phiečiai džiaugiasi ja, tai ko
dėl nesupažindinti su ja ir lie 
tuviškos visuomenės. Juo la
biau, kad j^anoji dainininkė 
visada veikė artimai su lietu
vių visuomene. Jos pasižadė-

Tik Per Ceri Lgįš-.tii Prūsų pajūrys būtų 
tftkes lietuvi ska i aiminoi

Nors Lietuvoje 
laikraščiai dėl vol 
zūros suvaržymų

.^y. tekęs lietuviškai giminei. 
K ag-dėl neišaiškintų prieža 
K^t). Vytautas nebenorėjo 
y pergalės iki galo išnaudc

daug tegali rašyti ai įįaidos nebegelbėjo Jogailai vok 
_______________, gal iš Baltijos pajūrių išva 

kas nuo laiko galiifl/^ Per 12 metų Vytautas 
patirti. Pav., vienai 
laikraštis įsidėjo a] 
pavadintą „šių diei 
vos ūkininko rūpi 
kurio matyti, kad 
padėtis yra labai su 
konkrečių duomenį; 
nepraleidžia, bet j 
vis dėlto rašo bend 
niais: Dirvas iš i 
visi ūkininkai spėj< 
nes stinga darbo jėJ $ vieno 
mo darbai vyksta 
nes dirba mažai r 
tai tik senos. Kone 
resniosios mašinc 
Mat, motorams neti 
ro, todėl kuliama p] 
klausiomis priemoni 
šinų pataisyti nega 
dangi trūksta i 
Taip pat nėra teps 
rūpesčių kelia arklr

vos žmonių vargus,’

dė diplomatinėmis de 
mis pajūrį atgauti, be 
jam jau nebepavyko.

Trečioji klaida įvyko 
66 m. Tuomet, Kazimiei 

i kais, Lenkija kariavo 
vokiečius Prūsijoj ir 
Lietuvą prisidėti. Lieti 
prisidėjo ir padarė 
klaidą, praleisdama pi 
nę progą išdanginti 
čius iš lietuviško paji 
Klaipėdos ir Karaliau 

Ketvirtą klaidą p: 
tarptautiniai tėvai V 
1919 m. Didžiosios

Mo- (valstybės (ir Lenki j a) 
į Konra- padalinti Rytų Prūsu 
^nugalėti Lietuvos ir Lenkijoj 
t psikvie- kiečių kolonistus išk 

kry- gal Vokietijon, bet 
į visas Įmetu Lietuvos visai i 
[Js Vys-'pripažinti ir greit 
b Nemuno pataikauti Vokietija: 

tų koridoriaus buv< 
Rytų J’rūsai, kurių 
mas yra tiesioginė s 
jriežastis.

Lietuva plačiu b? 
Baltijos sugrįš, jeų 

i baltinio karo Lenki 
va ir anglo-saksa 
praeities klaidas 
kins vokiečių milit: 
lonijas Europoj. G 
dr etnografinė log: 

• lietuvišką Rytų P

L stora 
LjiWS 
Lbron 
L beveik 
L'ste 
l/tjo niū- 
I >iai bal- 
I. Įdomiai.

Lligtol 
kai 

L nuo;

— Tačiau lietuviškai šne
kate ganėtinai taisyklingai?

— Philadelphijoj galėtum 
pamiršti, nes tai pirma pro
ga lietuviškai pasišnekėti su 
Tamsta. Kartais taip sunku 
man ką gudriau pasakyti lie
tuvių kalba. Bet kitais me
tais stengsiuos apsigyventi! 
lietuviškoj šeimynoj, kad ir 
Philadelphijoj turėčiau pro-rengiamo koncerto progra-

moj davė galimybės pasikal- 1v*-i-/- u.® 4. gos pasisneketi lietuviškai,beti su artiste. r , . „ v . . ,. .Bet ir dabar as šneku ir tiek.
— Tai Tamsta, tur būt,Nelengva buvo rasti pro

gą ir laiką pokalbiui. Mat dai . , _ , ,_ v. , . , . rauna būdama pradėjai donininke čia trumpai bepasi- J 1 J
liks, visoki baigiamieji ir nau 
jieji darbai trukdė surasti

mėtis muzika? — Čia norė- 
? jau jau pavadinti ją Jauna 

. .. T , . . . ... Dainos žvaigžde, bet susilai-laiko. Jau abejojau ir bijo- . . ...- Jv.J . . . kiau, palikdamas tai tolimes-jau, ar norės čia jai sveti- . r 
mame mieste kalbėtis su ne-lnei Pro»ai-
pažįstamais. Gal norės iš- —- Muziką mėgau iš jauny- 
skristi iš to miesto nežino- stės. Negalėčiau pasakyti ka
rna, kai tik užbaigs savo se- da, bet manau, kad gimiau su 
zoną. Tačiau mano , 
mas”, tur būt, nugalėjo vi-1 
sas kliūtis.

Pirmas lietuviškas prašne- 
kėjimas, kuklumas, malonus, 
paprastas, lietuviškas nuošir 
durnas išblaškė mano baimę 
ir abejojimą. Ir tuoj galėjau 
suprasti, kad kalbi ne tik su 
jauna, gabia artiste, dainin- 
ke, menininke, bet ir su gi
lios minties, kilnios sielos, 
didžios ir nepaprastos rim
ties jaunuole.

Nenorėdamas trukdyti lai
ko, tuoj pasisakiau, kad esu 
„Amerikos” bendradarbis ir 
norėčiau gauti „interview”.

— Mano mokytojas Rapo
las Juška galėtų viską apie 
mane pasakyti, nes jis gali 
geriausiai mane įvertinti, 
kaip mano mokytojas ir pa
tarėjas.

—Tačiau, kad jau man pa
vyko surasti, tai ir norėčiau 
tiesioginiai gauti informaci
jų. Juk „Amerika” ir visa vi
suomenė labai nudžiugs pla
čiau išgirdusi apie savo tau
tietę.

— Kalbėsiu, kiek galėsiu, 
kai pritrūks, tai paklauskite. 
Esu iš Hartford, Conn.. Ma
no tėveliai, atvykę iš Lietu
vos, daug pripasakojo apie 
Lietuvą. Mūsų esame trys se
serys ir du broliu, kurių Juo
zas jau tarnauja 
nė j. Priklausome

gimtiniam miestui — Hart
ford, Conn. Ten dainavau 
ir giedojau Katedros ir ki
tuose choruose. Koncertai, 
parengimai, iškilmės vis bu
vo pamarginti ir mano pir
mais žingsniais ir pirmais 
laimėjimais. Dainavau solo, 
duetus ar su pilnu choru. Vi
sur skambinau dainos lyrą.

— Tai buvo daugiau mė
gėjos dainininkės pasirody
mas, ar ne? Kaip su profe
sija?

— Vėliausiu laiku jau jau
čiaus, ar kiti tai numatė, kad 
aš galinti žengti scenon kaip 
profesionalė. Mano gerb. mo
kytojui p. Juškai vadovau
jant, pradėjau rodytis sce
non su profesionalais. Tas į- 
kvėpė man daugiau jėgos, 
kad galėčiau panaudoti 
vo gabumus ne tik savo
mams, bet ir plačiajam pa
sauliui.

— Kiek lig šiol jau teko 
pasiekti?

— Gerai, kad klausiate 
kiek, nes klausimą kaip pa
vyko būtų sunkiau atsakyti.
Lig šiol esu dainavusi kelio- tymas. Nekaustyti 
se operose su Sullivan Op. keliolika kilometn 
Co. Šiais metais jau dirbu žiuosi vieną kartą, ( 
tokioj garsioj Philadelphia ilgą laiką iš tvarto 
Opera Co. Pirmais metais Į Neturint žibalo, ter 
dar negavau svarbiausių ro
lių, bet jau išpildžiau Bohe
moje „Mimi” ir Figaro Ves
tuvėse Kunigaikštytės rolę. 
Dabar jau ruošiamės sekan
čio sezono rolėms.

— Kaip mėgstate lietuviš
ką liaudies ir klasikų muzi
ką?

— Lietuviška daina ir mu
zika arčiausia mano širdies. 
Jau esu paruošusi ir sudaina
vusi kelias dešimtis lietuvių 
liaudies dainelių ar kitokių 
muzikos numerių. Sunkumų 
sutinku su nauja muzika, ku
rios nelengva gauti iš lietuvi
škos muzikos pasaulio. Mano 
mokytojas geriausiai parūpi
na tokios muzikos.

— Kaip patenkinta savo 
profesionaliu gyvenimu ?

— Drąsiai ir atvirai galiu galę įr už prisidėji: 
pasakyti, kad muzikos profe sukūrimo tokios pi 
sijos nuotaika esu labai pa- santvarkos, kur būtų j 
tenkinta. Juk tai tik pratur- ta Atlanto čarteriu. E 
tina ir įprasmina mano gy- tas organizuoja pas 
venimą. Negalėčiau ir įsivai-j; 
zduoti kitokio gyvenimo ke- j 
lio. Muzika man suteikia 
daug vidujinio pasitenkini- 
mo, prasmingumo. Aš ne tik 
dainuoju, bet pergyvenu tai, 
ką dainuoju. Muzika užpildo . 
visas mano gyvenimo spra- : 
gas, įvykdo svajones, paguo- , 
džia ir palinksmina bei nura
mina. žodžiu, įprasmina gy- ;
venimą.

— Tamsta, pati būdama 
jauna, pabrėžei tokį rimtą da 
lyką — gyvenimo prasmin
gumą. Įdomu būtų išgirsti 
Tamstos nuomonę, kaip galė
tų ir mūsų lietuvių jaunimas 
geriau įprasminti savo jau
nystės gyvenimą.

— Tai keblus klausimas ir 
nelengvas uždavinys. Apskri 
tai, šios šalies jaunimas sku
biai ir paviršutiniškai gyve
na. Nelinkę giliau įžvelgti, 
studijuoti. Gyvenimo pras
mingumas reikalauja rim
ties, susimąstymo, ištver
mės, atsižadėjimo. Gal dide
lė atsakomybė kristų gimdy
tojams, kad jie pagelbėtų sa
vo jaunimui rimčiau gyveni- 
man žiūrėti. Kartais >mąstau, 
kad tik Pats Dievas jaunam 
žmogui galėtų padėti įpras
minti savo audringą gyveni- 
Imą. Aš manau, kad kiekvie
nas jaunuolis turėtų išsirink
ti kokį nors sau mėgstamiau- 
sį šalutinį užsiėmimą: muzi
ką, poeziją, žurnalizmą, gai
lestingumą, visuomeninį vei
kimą, rankdarbių meną, pie
šimą ar ką nors kitą. Tas pa
mėgimas galėtų mūsų jauni
mui suteikti daug dvasinės 
naudos ir pasitenkinimo. Juk 
jei jaunimas įpras naudin-

. giau praleisti savo laisvą lai- 
scenoj lig ką, tai greičiau įprasmins vi

są savo gvvenimą. Tai būtų

kintis paprasta bala 
vuliai šerti tenka aj 
mis.

Aprašyme labai | 
sakoma, kad „atėm 
laiko ir prievolių sku 
statymas”. Tai ūki] 
esąs „didelis rūpestis

Baltijos Ko

L Nemuno 
Ujsjpader 
1'4 Tais 
H Danei- 
jji kaip 
Į i arabų 
Įj (1099— 

gerai 
[L peržengė 
n pilti mūši 
n 4 brolių 
išmauti vo- 
Jl j) metų. 
Tbetiai ka-

St a tilta c dali sugrąžinti liet
OldUndj5|:ąirnie-minei, o gi du tre 

--------- I.įlėti ar lenkiškais Mozūra 
Neseniai išspaifl & ti Lenkijai. Naciu 

Baltijos Komiteto AiJ^j[on. kėlus būtų natūra 
ajo tikras du atlyginta Lieti 
pa Vyslos, kijai už visuotinį 
□do žioty- apiplėšimą, kurį 
pį pavojų metodiškai, moks 
L bet iriem do Vokietija ne 
primai kartą. Be to, bū 
l'ohvijiečių tos karo priežas 
13 Latvijoj 
rioj. 
lobivo 1410 
o kur Vy
li Lietuvos ir 
Rjaė smar-

statutas.
Komiteto vyriausią 

vinys — Baltijos kl| 
studijos ir bendradarl 
plėtimas. Statute j 

, pasisakoma__už Jui
|Tautų (United Nation

do Vokietija ne

Estijos, Latvijos ir Li 
nepriklausomybei ats| smar‘ 
numato plėsti didesnį! 
giškumą tarp tų krašl nac^ 
nant prie glaudaus jų|-MnietLie 
ravimo, gelbėti tremti!^.Ist°-

gos Centrinės E 
rinėje daly. Tad 
rių problemoj 
Lenkijos kooper 
ne tiktai galima 
ropos taikai la 
gas. Dusinamos 
gautų savo plau 
į pasaulinę prel 

■ krai verta dėti
studijuoti laisvosios Ew^Vytau- vengti praeities 
atstatymo klausimus 1 ilgiau ka-tai prieš kėlėt 

pbiti} bu-Lenkijos diploi 
puti ir lie- prikišinėjęs lei 
hiigalVokie- tišką klaidą, k 
prtinis Ry- Dancigo ir Ka

dradarbiauti su panas 
kitų tautų institucij 
kuriančiomis pokarini 
venimo planus.

Baltijos komitetą sud 
lygybės principu, po du] 
nes nuo visų trijų taut 
leguoti asmenys. Pirai 
kas bus renkamas kai 
mėnesiai paeiliui vis iš 
tautos (iš tų trijų, sud 
čių komitetą, tautų), o 
ralinis sekretorius bus 
karnas kasmet.

Dabar pirmininku 1 
pulk. K. Grinius, o gen. Intarpu, vėjui apmalšus 
— estas Kaarel R. Pusfcaio prie sijų, bet sankryž 

geni sieksniu buvo per 
ui

„drąsu- muzikos gyslele. Visi mūsų 
mėgsta muziką, bet tik aš 
viską ir savo gyvenimą pa
skyriau muzikos mūzai. Pir
miausia įdomavausi ir studi
javau piano, o vėliau jau ly
giagrečiai lavinausi ir voka
linė j muzikoj.
— Kas daugiau padėjo—ta

lentas ar prakaitas? — pri
dėjau klausimą.

* — Mano talentą galėtų tik 
kiti įvertinti, bet kad prakai
to esu daug išliejusi, daug 
darbo įdėjusi į muzikos moks 
lą ir meną, tai pati nesigir
dama galiu pasakyti. Neskai 
čiuojant jaunesnio amžiaus 
mokslo, per paskutinius 6 me 
tus visą laiką dainos menui 
pašvenčiau.. Pamiršau vis
ką: „good time”, atostogas, 
draugus, net namus... Lavi
nausi dainavime po keliolika 
valandų kasdien. Be puiky
bės galiu pasakyti, kad ne
buvau tinginė dainos, muzi
kos deivei pagerbti. Dainuo
ju ir dainuoju. Dainuoju sau, 
dainuoju kitiems, dainuoju 
tuštiems kambariams, dai
nuoju ir darau plokšteles, 
kad pati girdėčiau kaip dai
nuoju ir vėl šauniau dainuo
čiau. Štai dabar ir Philadel- 
phiečiams dainavau, 
Yorko lietuviams

— Norėčiau 
kiek teko dainos 
šiol pasirodyti?

— O juk jau nemažai. Pir- mano „linkėjimas” mūsų jau kį ne tik pasikalbėti, be 
• muzikos meno nimui, o Philadelphijos ypa- pasiklausyti jos lietuvi!

dainos. RaS

Antanas Vaičiui:

MEKAS

valą, nuleido meškere 
įįiakas patektų ties kr 
Išvejąs nešė į šalį valą su

kariuome- 
prie Švč.

New 
dainuosiu..
paklausti,

parapijos :mieji mano muzikos i____
Mokslus ė-į bei mokslo žiedai teko mano tingai.

— Dar žodelis, — ] 
šiai paklausiau. — Kai] 
sta suderini amerikoni 
mą ir lietuviškumą? * I

Čia panelė Dainininkei 
sišypsojo ir skubiai, ne 
vodama reiškė tai, kasi 
ne kaip su sviestu pat 
pasakytų lietuvis Lietuvį

— Aš didžiuojuos ir d| 
giuosi būdama lietuvi 
Man atrodo, kad garbei 
lietuvių tautos ir didvyi 
kraujo nariu. Mano tik; 
nas troškimas aplankyti] 
tuvą, ten pasiklausyti 1 
viškų dainų, muzikos; i 
čiau pamatyti gražiąją 
brangiąją Tėvynę, kurk 
daug pinigų, kaip mai 
pasakoja, bet daug kilnų 
džių, lietuviškos kulti 
meno, akį žavinčios gan

Atsiskyriau padėkodi 
ir turėdamas vilties kitą

^pirmiau nušlgiedrėjęs, 

painei, sesele, — tarė Dal 
•IMė galvą.

Merę! — šaukė Vytukas 
b (įgalios, — tarė Gražulis. 
R pasižiūrėti. Na, jau ga 
brankomis laikausi.
r paleido. Vaikas, užuot lin 
raliavo, kaip ungurys, n 
I po tiltu ir valandėlę ky, 
Įšją ir vandens, giliai ten

Mprie atramos, ir ūkiniu 
ridina užsidengė akis, 
poj negerai?— surėkė vai

ten kyburiavo, ko j 
^sios sijos, kurios sankr 
J Kai abiem kojom stip: 
JMas iš lėto atleido viei 
iškabino tą spyrį, ant

Tada jisai šūktelėj 
p kad taip stipriai įsit\ 
psas savo pergale.
L? atitokti, vaikas, apsiže 
į J^.^kryžos, pasiekė

į viršų. Tuo pačiu 
rankvL jisai 

I “®«nęs iš dantų krepš
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0

ii — Hart- 
dainavau 

sdros ir ki- 
Koncertai, 

nės vis bu- 
mano pir- 

ir pirmais 
lavau solo, 
i choru. Vi
lmos lyrą.

augiau mė- 
pasirody- 

p su profe-

Tik Pet
Nors Liek 

laikraščiai

JŪROS REIKŠMĖ LIETUVAI
rumpinta Prof. K. Pakš-

AMERIKA

ku jau jau- 
lumatė, kad 
scenon kaip 
o gerb. mo- 

vadovau- 
>dytis sce- 
įlais. Tas į- 
iau jėgos, 
laudoti sa
lk savo na
šiajam pa

zuros suvarą [alba, pasakyta Brookly- 
daug tegalį^ mvo 21 d., Vokietijos ag- 

žmoniųyJ ją prieš Lietuvą minint), 
nim La. '

„ n. 4I U -----------
patirti. PavJ [eturios didžiosios klaidos

~~ Las gyveno rytiniuose Bal 
s pajūriuose akmens ga- 

^.^uėje-joks archeologas 
no matytį| nega|į pasakyti: stora 

padetisjn]^ ,ų migla dengia šią mums 
paslaptį. Tačiau bron 

gadynėje, t. y., beveik 
jš 4,000 metų, tarp Vyslos 
Dauguvos jau gyveno mū- 
tiesioginiai protėviai bal- 

4 kai kur dar suomiai, 
mo darbai vyį eš tryliktą šimtmetį vo- 
nes dirba jočiai neturėjo čia nei vieno 

otelio, nei kaimo. Ligtol 
nebuvo pavojaus, kad 

iečiai baltų tautas nuo jū 
atstumtų.

vos 1 
kas nuo lį'

laikraštis 
pavadintą į 
vos ūkininį0’ 
kurio matytų

nepraleidžiį' 
vis dėlto raį 
niais: Dirvas 
visi ūkiniu 
nes stinga dnį

tai tik senos, j 
resniosios į 
Mat, motorais

1 jau teko klausiomis^ ’irmoji klaida ir nelaimė
šinų pataisyti;

klausiate dangi triį 
lą kaip pa- Taip pat nėra

ko 1228 m., kai lenkų Mo- 
Įjos kunigaikštis Konra- 
i, negalėdamas nugalėti

tų Prūsų pajūrys būtų vėl 
tekęs lietuviškai giminei. Bet 
dėl neišaiškintų priežasčių 
Vytautas nebenorėjo savo 
pergalės iki galo išnaudoti ir 
nebegelbėjo Jogailai vokiečių 
iš Baltijos pajūrių išvalyti. 
Per 12 metų Vytautas ban
dė diplomatinėmis derybo
mis pajūrį atgauti, bet tai 
jam jau nebepavyko.

Trečioji klaida įvyko 1454- 
66 m. Tuomet, Kazimiero lai
kais, Lenkija kariavo prieš 
vokiečius Prūsijoj ir kvietė 
Lietuvą prisidėti. Lietuva ne 
prisidėjo ir padarė didelę 
klaidą, praleisdama paskuti
nę progą išdanginti vokie
čius iš lietuviško pajūrio, iš 
Klaipėdos ir Karaliaučiaus.

Ketvirtą klaidą pagimdė 
tarptautiniai tėvai Versaly, 
1919 m. Didžiosios Vakarų 
valstybės (ir Lenkija) galėjo 
padalinti Rytų Prūsus tarp 
Lietuvos ir Lenkijos ir vo-

u atsakyti, 
ivusi kelio- 
llivan Op. 
jau dirbu 
'hiladelphia 
lis metais 
biausių ro- 
ižiau Bohe- 
i’igaro Ves- 
tytės rolę, 
mės sekan-

ite lietuviš- 
sikų muzi-

rūpesčių keliat bu brolių prūsų, pasikvie- 
tymas. Nekaį
keliolika kiį očių ordiną. Ligtol visas 
žiuosi vieną b 
ilgą laiką ii n 
Neturint žilį

aina ir mu- 
mo širdies, 
ir sudaina- 
tis lietuvių 
ar kitokių 
Sunkumų 

nuzika, ku
ri iš lietuvi- 
lulio. Mano 
šiai parūpi-

Inta savo 
mimu ? 
įvirai galiu 
zikos profe 
i labai pa
tik pratur- 

mano gy- 
u ir įsivai- 
venimo ke- 
i suteikia 
>asitenkini- 
. Aš ne tik 
gyvenu tai, 
ika užpildo 
imo spra-
les, paguo- 
a bei nura- 
įsmina gy-

i būdama 
<į rimtą da 

prasmin
iu išgirsti 
kaip galė- 

j jaunimas 
savo jau-

kiečių kolonistus iškelti at
gal Vokietijon, bet jos tuo 
metu Lietuvos visai nenorėjo 
pripažinti ir greit pradėjo 
pataikauti Vokietijai. Už len 
kų koridoriaus buvo palikti 
Rytų J’rūsai, kurių klausi
mas yra tiesioginė šito karo 
priežastis.

Lietuva- plačiu baru prie 
Baltijos sugrįš, jeigu po da- 

. Pirmą kartą gerai bartinio karo Lenkija, Lietu- 
kluoti vokiečiai peržengė va ir anglo-saksai supras 

i ir panai
tes 1231 m. Mūsų brolių kins vokiečių militarines ko-

pagalbon prieš juos kry

ktas nuo žemutinės Vys- 
iki žemutinio Nemuno 

'O gyvenamas mūsų pader 
. Tais

ZdŲįįį v o«7 * aaau>J^

kintis paprasta 3 tautos — prūsų, 
vuliai šerti į :ais net dabartinis Danci- 
mis.

Aprašyme lai 
sakoma, kad 
laiko ir prievį 2). 
statymas”, ftj 1 
esąs „didelistPradėjo pulti mūsų praeities klaidas

biau įsimylėję į Vilnių ir su
ėję ilgan konfliktan su lietu
viais.

2. Sunku tautai be jūros 
gyventi

Prieš šį karą Europoje 
buvo tik 5 žymesnės valsty
bės, neturinčios jūros kran
tų: tai Čekoslovakija, Veng
rija, Austrija, Šveicarija ir 
Liuksemburgas. Iki 1923 m. 
sausio 15 d. ir Lietuva pri
klausė šitų valstybių grupei, 
nes dar neturėjo savo uosto. 
Jeigu tokia kontitentinė val
stybė yra apsupta bent 4 ar 
5 kaimynų ir jeigu tų kaimy
nų politinė orientacija ir e- 
konominė santvarka pasižy
mi ryškiu įvairumu, tai yra 
pakankamai vilčių, kad jie ne 
sudarys bendro bloko prieš 
minėtą kontinentinę valsty
bę ir nesugebės jos dusinti. 
O kaimynų ekonominis įvai
rumas leidžia ir kontinenti
nei valstybei išplėsti labai 
didelius gėrybių mainus. Ge- j 
ra esti, jei ne visi kaimynai 
yra labai dideli ir greta sa-1 
ves turima ir lygių sau part
nerių. Šiuo atžvilgiu Duno
jaus baseino kraštai turi kai 
kurių patogumų.

Atgimusiai Lietuvos vals
tybei lemta buvo atsidurti sispyrimo, gali būti, nebus 
daug prastesnėse geopolitinė ramūs.
se sąlygose. Didžiausią eko- Tačiau, čia tenka prisimin- 
nominį kontrastą gauname, įį faktą, kurį galvoje turi ir 
kai pasilyginame su Vokieti- „Catholic World” redakto-

rĮus j
Post” redakcinių straipsniųj kį”įfažaš
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a free, world

Vilniaus Apylinkėj 
Šaudo Kunigus

LKFSB korespondentas 
perduoda Londone gautą ži
nią, jog rusų nelaisvėn pate
kęs vokietis Bischof pripaži
nęs, kad Baranovičiuose 1942 
m. gegužės mėn. pradžioje 
vokiečiai sušaudę įkaitus, 
kurių tarpe buvę 70 kunigų, 
18 moterų ir 11 karininkų.

Esą pagrindo manyti, kad 
kunigai nebuvę atvežti iš to
limų apylinkių, bet daugelis 
iš jų buvę surinkti iš Vil
niaus krašto.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

ATSKIRAS MIESTAS?

BŪTINAS LIETUVIŲ 
UŽDAVINYS

vadinosi Gintaru, kaip 
mes patiriame iš arabų 
tografo Idrisi (1099—

sų žemes užkariauti vo- lonijas Europoj. Geopolitinė 
eiams reikėjo 50 metų.

n eš lietuvius vokiečiai ka- 
'l311 vo su mažomis pertrauko-

N e s eniai 
Baltijos Komi; 
statutas.

Komiteto rc

beveik 200 metų ir nie- 
p neįstengė jų nugalėti ar 
likinti ar iš jų žemių iš- 

1 mti. Tačiau dėl šios Kon- 
. o klaidos prasidėjo tikras 

£ iečių įsigalėjimas Vyslos, 
egliaus ir Nemuno žioty- 
sudaręs nuolatinį pavojų 
ik lietuviams, bet ir len
as. Be to, Lietuvą dažnai 
lė vokiškas kalavijiečių

studijos ir beri ‘ ~ - .... -
plėtimas. St p- 
pasisakėmj1 - - - - -
Tautų (United gį-
galę ir už pĖ įnas įsįsteigęs Latvijoj 
SUKUrimO tOl. T ornvimia TTrs> ribini 
santvarkos, te 
ta Atlanto te 
tas organini:;.
Estijos, Late
nepriklausom
numato plėsti: sustabdė jų ,,Drang nach 
giškumą tarp:' ------- ~ ’ •
nant prie glac: 
ravimo, gelbėt 
studijuoti fe 
atstatymo fc

I amžiaus pradžioj, 
introji klaida buvo 1410 
prie Grunwaldo, kur Vy
to vadovauta Lietuvos ir 
ikijos kariuomenė smar- 
i sumušė vokiečių galybę

;en” 300 metų. Tuomet Lie 
ra atsiėmė Žemaitiją. Isto- 
ų manymu, jeigu Vytau- 
būtų dar kiek ilgiau ka- 

vęs, tai vokiečiai būtų bu-

ir etnografinė logika verčia 
lietuvišką Rytų Prūsų treč
dalį sugrąžinti lietuviškai gi
minei, o gi du trečdaliu su 
lenkiškais Mozūrais atiduo
ti Lenkijai. Nacius iš ten iš
kėlus būtų natūraliausiu bū
du atlyginta Lietuvai ir Len
kijai už visuotinį šitų tautų 
apiplėšimą, kurį dabar labai 
metodiškai, moksliškai vyk
do Vokietija ne be pirmą 
kartą. Be to, būtų sumažin
tos karo priežastys ir sąly
gos Centrinės Europos šiau
rinėje daly. Tad šitoj pajū
rių problemoj Lietuvos ir 
Lenkijos kooperavimas būtų 
ne tiktai galimas, bet ir Eu
ropos taikai labai naudin
gas. Dusinamos tautos at
gautų savo plaučius ir vartus 
į pasaulinę prekybą. Tad ti
krai verta dėti pastangų iš
vengti praeities klaidų, kaip 
tai prieš keletą metų rašė 
Lenkijos diplomatas Nowak,

dradarbiauti s visiškai sunaikinti ir lie- 
kitų tautų b riai būtų juos atgal Vokie- 
kuriančiomis f >n išviję ir dabartinis Ry-

prikišinėjęs lenkams roman
tišką klaidą, kad jie vieton 
Dancigo ir Karaliaučiaus la-

venimo planui
Antanas Vaičiulaitis.

LKASIS BERNIUKAS

(Tęsinys)

Baltijos k(t 
lygybės priuap Į 
nes nuo vfe 
leguoti asmeny5- 
kas bus rente 
mėnesiai paet ; 
tautos (iš V
čių komitetą.® Vaikas, išvyniojęs valą, nuleido meškerę, tai- 
ralinis sekrete damas, kad vąšiukas patektų ties krepšiu.

Klaidingas įtarimas

Įtartas vagystėje: — Tai 
ką aš pavogiau?

Policininkas: — Arklį su 
vežimu.

Įtartasis: — Jei taip, tai 
gali mane kratyti.

Nelygu galva

Girtas žmogus, nusitvėręs 
už tvoros žiūri į pravažiuo
jantį automobilių ir sako:

— Tai bent galva... kai 
jam įpila penkis galonus, tai 
lekia kaip pasiutęs 150 my
lių per valandą, o žmogus, 
išgėręs vieną kvortą degti
nės, negali iš vietos pasiju-' 
dinti.

Kai kurie piliečiai su at
stovu Morith priešaky reika
lauja, kad Brooklynas atsi
skirtų nuo New Yorko ir pa
sivadintu atskiru miestu.

Seniau Brooklynas buvo 
atskiras nuo New Yorko, bet 
1898 m. buvo prijungtas prie 
New Yorko.

ŽUVO NUO GRANATOS

Padegęs kaime 10 metų 
berniukas Stasys Pranckevi- 
čius rado prie Neries kranto 
granatą, kuri, jam bežai
džiant sprogo ir berniuką su
draskė.

Lietuvos laikraščiai rašo, 
kad 40 klm. į vakarus nuo 
Naugarduko užtiktas Zasie- 
čių kaimas, kuriame gyvena 
lietuviai. Kaimas turi apie 
tūkstantį gyventojų, kurių 
tik dvi-trys šeimos kitokios 
tautybės. Visi kiti kalba lie
tuviškai. Kada jie čia įsikū
rė, nežinoma, matyt, jau la
bai seniai.

Geras nusprendimas

Mokytoja: — Kada pato
giausias laikas obuolius nuo 
medžio skinti?

Pranukas: — Kai savinin
ko šuo pririštas ir sodinin
kas saldžiai lovoje miega.

Gaila... nepasakė

Malvina: — Viktutė, kur 
dingo papūga, kurią aš tau 
padovanojau?

— Aš ją paploviau, iške
piau ir suvalgiau.

— Ką? Papiovei? Tokį pui 
kų paukštį, kuris mokėjo kai 
bėti kaip išmintingas žmo
gus!

— Na, tai kodėl jis man 
to nepasakė?

Iš anksto prisirengė

Baltrus per telefoną Kazy
tei: — Noriu su tavim pasi
dalinti malonia naujiena. Va
kar Viktutė pasižadėjo už 
manęs tekėti.

Kazytė: — Gerai... Dabar 
galėsiu tau pranešti, Balt
rau, kad jau prieš dvi savai- 
ti Viktutė prašė manęs būti 
jos pamerge...

Pranas Bekampis

PERGALĖS DARŽELIAI

rašėsi savo 20 metų draugiš
kumo sutartį) Lietuvos lais
vę apgynęs (apie tai rašė 
;,,Saturday Evening Post” va
sario 20). Mums draugiškas 
įtakingas „New York Times” 
dienraštis ir jo redakcinių 
straipsnių rašytojai (Anne 
O’Hara McCormick). Kovo 

n 1 ;26 d. pavyzdžiui, jis rašė:
| „Amerikos nuomone nepalan i 
— ---------> tautas išstatyti
varžyboms tikslu gauti Rusi
jos pasitikėjimą ir bendra
darbiavimą. Europos tautos1 
kovoja prieš Hitlerį ne dėlto, 
kad patektų rusų viešpatavi
mui’. „Times” liepia laikytis 
Atlanto Čarterio.

Mes turime draugų Ameri
kos kongrese. Vienas į „Con
gressional Record” įdėjo 
New Yorko lietuvių priimtą 
rezoliuciją, kitas į tą svarbų 
valstybinį leidinį įdėjo Chi- 
cagos Cook County lietuvių 
demokratų sąjungos rezoliu
ciją. Michigano senatorius 
Vandenberg ir kongresmanas 
Woodruff kalbose gynė Lie
tuvos laisvę. Jai prielankus 
Connecticut kongresmonas 
Talbot. Už Lietuvos laisvę 
stovi Amerikos žydų vadas 
rabinas Wise. Jai prielankus 
ir svarbus darbo vadas, Lie
tuvoje gimęs Hillmanas.

Bet vistiek prieš Ameri
kos lietuvius stovi uždavinys 
pasigaminti priemonę gy
viau ir greičiau, autoritetin
gai Amerikos viešąją nuo
monę šviesti ir informuoti. 
Būtinai reikia anglų kalba

(Pradžia 2 pslp.)

ja. Bet vis labiau įsigalint 
ūkiška j ai autarkijai ir daž
nai turint mažų ar didesnių pašyto j as Bess. Jei karas su 
politinio turinio ginčų, Lietu-j Vokietija šiandie baigtųsi, 
vai nesudarydavo tinkamų Rusija tuojau atsidurtų tai- 
galimybių išplėsti su Vokie- kos stovyje, bet Amerika ir 
tija didelius ekonominius ar Anglija dar privalės kariau- 
kultūrinius mainus. Pietų ir ti ir nugalėti Japoniją. To- 
rytų siena per 500 klm. darė- kiu būdu> gali būti, kad ne 
si vis labiau neperlipama ir Amerika, bet Rusija turės 
tokia pasiliko bent_ aštuonio-1 skanesnę morką ir storesnę 
lika metų. Nuoširdūs ir drau- }azdą
giški santykiai vyravo tik Sm lietuviai turi drau 
Latvijos pasieny. Bet perdi-vipžn-ip niinmn- 
delis gamybos panašumas 
neleisdavo mums čia vesti 
labai didelę prekybą, nors 
mažesnė prekyba ir intensy
vus kultūrinis santykiavimas 
čia rasdavo ir rastų ateity 
palankias sąlygas.

Laiku neatgavusi savo jū
ros uosto, Lietuva būtų bu
vusi priversta savo ūkišką, 
politinį ir net kultūrinį gy
venimą derinti prie kurio di
desniojo savo kaimyno ir par 
celiuoti savo nepriklausomy
bę svetimųjų naudai. Nuo ši
tos nelaimės mus išgelbėjo 
drąsūs sukilėliai ir stambaus 
masto politikos vyrai, suge- tizmo ir 
bėję laimėti Lietuvai pajūrį džiu. 
ir tą nepaprastai brangų lai-1 
mėjimą išnešti pro Scyllą irf

gų Amerikos viešoje nuomo
nėje. Stipriausias tai prezi
dentas Rooseveltas, jau sykį 
(kada Anglija^ ir Sovietija

labai 
žaidi- 
galin- 
Klai—

Charibdę. Didysis lietuvių 
patriotizmas laimėjo 
pavojingą diplomatinį 
mą prieš šimtą kartų 
gesnį partnerį. Ateity
pėdos vaduotojų pastangos, 
rizika ir aukos bus nušvies
tos tikrai garbinga šviesa. O 
legionas jaunųjų Klaipėdos 
kovotojų ir ypač kariautojų 
visuomet pasiliks jaunimui 
kilniausiojo lietuvių patrio- 

idealizmo pavyz-

K. Pakštas.
(Bus daugiau)

periodinio leidinio. Jį įkurda
mi, mes atliksime Amerikos 
pilietinę pareigą. Amerikie
čiai pradeda suprasti, kad 
taika ir jų gyvenimo ramu
mas priklauso nuo nepaliki
mo pasaulyje po šio karo 
„pūliuojančių žaizdų”, ku
rios vėliau visą pasaulį ap
sargdina. O kur demokratija 
bus pažeista, kur žmonių gru 
pės (nors menkiausios)įgim
tos teisės bus mindomos, ten 
bus žaizda, ten ji pūliuos, ten 
augs pavojus Amerikos tai
kai ir ramiam gyvenimui.

Leidinio reikia, bet kas jį 
leis, kas finansuos, kas reda
guos, kas prirašys? Ar turi
me kūrybinių pajėgų šiuos 
praktikos klausimus tuojau 
išspręsti?

Vyt. Sirvydas.

Šiemet Brooklyne organi
zuoja Pergalės Darželius — 
Victory Gardens, kur pla
nuojama sodinti visokias 
daržoves.

Iki šiol mieste surasta 1,- 
500,000 kvadratinių pėdų 
miesto nuosavybės žemės, 
ar 34i/2 akerų didumo.

Kurie norėtų tokių darže
lių, kreipkitės į CDVO, 131 
Livingston St., Brooklyn. Už 
vartojimą tokio darželio rei
ktų mokėti nuomos 50 centų 
metams.

kalbėjo, tartum pabūgęs, kad neužsipultų jo bar
tis:

— Aš nebijau... nebijau... sykį jau ten buvau... 
Visai nebaisu...

— Na, ir kipšiukas, — nusispiovė vienas ūki
ninkas ir, skėstelėjęs rankomis, lyg pats ko ne
suprasdamas, grįžo įvežimą.

Berniukas savo radinį atkišo Gražuliui.
— Būk jau kavalierius ligi galo ir paduok tai 

gražiai panelei, — atsakė šisai.
Evelina susijaudinus priėjo prie vaiko.
— Dieve tu mano, koks tu geras, Vytuk,—ji 

kalbėjo. — Niekados, niekados nepamiršiu....
Beveik liguistu įkarščiu jinai atsegė krepšelį ir 

išėmė iš jo auksinį žiedą.
Drebančiu balsu ji ištarė:
— Tai mano sužiedotuvių žiedas... Niekas dar 

nežino... Aš gėdijausi prie jūsų mūvėti... Bet da
bar...

Ji užsimovė žiedą ant piršto ir, suėmusi, karš
tai priglaudė berniuko galvą prie savęs. Vaikas, 
pakėlęs ramias akis, susimąsčiusiu žvilgsniu žiū
rėjo į mergaitės veidą.

4.
Pylimo šlaite jie buvo paskubomis susikasę 

griovį ir saugojo tiltą. Su Kęstučiu Gražuliu, ku
ris okupacijos dienomis buvo atleistas iš kariuo
menės ir su žmona Dalia gyveno tėviškėje, dabar 
buvo keletas šaulių, būrelis apylinkės -gimnazis
tų, pora darbininkų iš stoties ir žilas ūkininkas, 
pavarde Dirginčius, kuris šaudė iš senoviško ka
rabino. Šalia jo gulėjo pirmklasis Sutkaičių Pet
relis, dar niekados savo rankose šautuvo neturė
jęs ir nūn su dvigubu uolumu pyškinęs, kai tik pa
matydavo priešo kareivį besiveržiant prie tilto. 
Vienas sprogdintojas kartą jau buvo vos nepri
kopęs prie geležinių sijų, bet jisai su trejetu 
draugų jau kleksojo žemai ant akmenų.
Taip nuo aušros būrelis spyrėsi. Saulei nukrypus 

į vakarus, iš Spurgių pušynėlio pasipylė tikras 
pragaras. Kur nors į medžius turėjo ten jie įsikel
ti kulkosvaidį, kuris tarškėjo be paliovos. „Ir ne- 
paspringta!” — mąstė Gražulis. — Siuskit, kaip 
beįmanydami; o mes vis tiek savo atliksim. Jau

Berniukas parodė šovinius.
— Tuoj reikės... Ak, kad būtų galima tuos 

paukštelius pušyne pasiekti!
— O ar nepasiuntus žmogaus į stotį? — pa

klausė būrio vadas. — Svarbiausia — peršliauž
ti per kalnelį, antai....

Jis mostelėjo ranka ir sykiu sukeikė:
— Rupūžės!
Jam iš riešo tekėjo kraujas.
— Atsargiau, vyrai, atsargiau!—kalbėjo Gra

žulis ir, nuplėšęs marškinių rankovę, jisai skliū- 
ru aprišo riešą.

Juozas prabilo:
— Kad tik galėčiau šaudyti.. Pamėginsim.
Jisai nutaikė į pušyną, kur tratėjo kulkosvai

dis, paspaudė gaiduką ir su gailesčiu tarė:
— Kad turėtum moderniškus ginklus, tai anie 

ten medyje netarškėtų. O su šiuo aprūdijusiu ge
ležgaliu...

—Klausykit, vyrai, kas leistųsi iš jūsų į stotį?
— paklausė Gražulis ir keliais žodžiais pasakė 
planą.

— Velniškai norėčiau dar kokį nušutinti, — 
atsiliepė Sarpalių gimnazistas, — bet jeigu rei
kia, tai geresnio bėgiko už mane niekur nerasit.

— Nesigirk jau! — šokosi ir kiti jaunikliai.— 
Mes irgi nepėsti!

Kęstutis pajuto, kad jį nedrąsiai už rankovės 
timptelėjo.

Buvo tai Vytukas.
— Ko nori, berneli?
— Leiskit mane,—parausdamas sušnabždėjo 

vaikas.
Niekados Gražulis nebuvo matęs maželio taip 

nukaitusio.
—Manęs niekas nematys.... Aš nueisiu... Viską 

pasakysiu,—kalbėjo vaikas.
— Ką tu manai? — paklausė Gražulis būrio 

vadą.
— Gal ir gerai. Mūsų gi čia reikia, — galvojo 

tasai.
— Na, tai eik su Dievu, vaikeli, — pasakė Gra

žulis. — Bet jei tave nušaus?

(Bus daugiau)

gana neturėjom kur akių dėti iš gėdos, kad mums 
pat pradžioj neleido tėvynės ginti.” Taip jis gal
vojo sau, žvitriu žvilgsniu stebėdamas paupį, to
limam Lietuvos kaime keliamas vilties prošvais
čių, kurias taip greitai paskui sutrempė naujas 
priešas.

Čia vienas, čia kitas kareivis išlįsdavo, visai 
netikėtai, lyg iš žemių, ir kopdavo į viršų. Visi 
jie nuriedėjo pas tuos, kur ant akmenų sugniu
žo.

— Kaip ilgai tesėsim? — žvalgydamasis kal
bėjo Kęstutis. — Žiūrėk, Juozai...

Jis šaulių būrio vadui parodė į senį Dirginčių, 
kuris, aukštininkas atsikvempęs, gulėjo, parodė 
į mokytoją Laumenį ir gimnazistą Striaubą, ku
rie buvo pašauti.

— Taip, jie jau ramūs,—ištarė būrio vadas. 
— Pušynėlio pulti negalim. Kaip muses ištraišky
tų. Bet jei stoties partizanai iš užpakalio juos pa
spirgintų....

— Iš tikrųjų...
— Tu saugok čia, o aš bandysiu pasiekti sar

go būdelę ir telefonuoti...
Nieko nelaukdamas, Kęstutis Gražulis įslinko į 

rėvą ir nurepetojo žemyn. Praėjus valandėlei, 
jis grįžo tuo pačiu revu ir tarė:

— Pamanyk! Tie velniai kur nors telefono vie
lą atkirto. Negalėjau susisiekti su stotim...

— Laikysimės ligi paskutinosios! — atsiliepė 
būrio vadas. — Ehe, vėl jų bent penketas rago- 
žuojasi, šakomis apsikarstę. Ugnies, broliukai, 
ugnies!

Kęstutis atgalia ranka siekė kulkų. Pusiauke
lėj maža saujytė prisiglaudė prie jo delno ir į- 
spraudė šovinių. Nepasižiūrėjęs atgalios, jisai 
taikė į sprogdintojus, kurių du netrukus nugriu
vo į pakriaušes, o kiti išsisklaistę. Tik dabar ji
sai atsigręžė ir šalia užvirtusio Dirginčiaus, mė
lynomis akimis beveizinčio į giedrų dangų, pama
tė Vytuką, bekišantį šovinius.

— Vaike, iš kur tu atsiradai? — nustebo Gra
žulis. •

— Rėpliojau ,rėpliojau ir atrėpliojau... Ar jau 
nereikia?

sbuvo lengva, nes vėjas nešė į šalį valą su plūde 
kabliuku. Vienu tarpu, vėjui apmalšus, meš- 
rė tiesiai nusileido prie sijų, bet sankryžos ne
ikė — valas bent geru sieksniu buvo per trum- 
s.

Evelinos veidas, pirmiau nusigiedrėjęs, vėl 
no.
— Bet ir nusiminei, sesele, — tarė Dalia.

ausimas ir 
ys. Apskri 
nimas sku- 
škai gyve- 
1 įžvelgti, 
mo praš
au j a rim- 
o, ištver- 

Gal dide- 
stų gimdy- 
gelbėtų sa- 
au gyveni- 
isimąstau, 
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dvasinės 
inimo. Juk r-------,,
1 naudin- džių, lietuvį 1 pasigėrėdamas savo pergale, 
laisvą lai- meno, akį žavte Kol kiti spėjo atitokti, vaikas, apsižergęs sker- 

asmins vi-
Tai būtų 
mūsų jau kį ne tik v 

tiijos ypa- pasiklausyti j* |

karnas kasmet
Dabar pte 

pulk. K. Grife 
— estas Kate

ap-
— Dar te- 

siai paklausiai 
sta suderini > Anoji tik papurtė galvą, 
mą ir lietuvi^ — Imkitės meškerę! — šaukė Vytukas.

Čia panelė^ Lįsk ir tu atgalios, — tarė Gražulis, 

sišypsojo ir kojas> rankomis laikausi.

, . Ųeitenantas paleido. Vaikas, užuot lindęs 
ne Kaip SU įo Rk sljSivir)Pr1]rinvn kain nnp'iirvs nusit 
pasakytų liete

— Aš didžia rp sunkiųjų sijų ir vandens, giliai ten apačioje 
giuosi būdte1 miai tekančio.
Man atrodo, k Dalia pripuolė prie atramos, ir ūkininkai iššo- 
lietuvių tautu 
kraujo nariu. 1 
nas troškimas1 . . . . . . . v
. . -gjį, Berniukas vis dar ten kyburiavo, kojomis les-

’ j damas įstrižosios sijos, kurios sankryžoje gu-
V1SKŲ dainiĮ, ronlzinnlzoo TC n i ohioYYi 
čiau pamatyti;
brangiąją Tė’J’
daug pinigų. A KJV T VzJ V • J- U. V. Vk J JkKJ LA II LVIV J W , CX X I n .
pasakoja, betiaugdama.sis, kad taip stipriai įsitvirtino, ar

— Aš dar noriu pasižiūrėti. Na, jau galite 
sti kojas. Aš rankomis laikausi.

pa-

ant 
to, tik susivinguriavo, kaip ungurys, nusitvėrė 
geležinių virbų po tiltu ir valandėlę kyburiavo

; iš ratų, o Evelina užsidenge akis.
— Ar tau galvoj negerai ?— surėkė vaikui Gra
lis.

o rankinukas. Kai abiem kojom stipriai įsirė- 
i į siją, Vytukas iš lėto atleido vieną ranką, 
leido antrą ir apsikabino tą spyrį, ant kurio jau 
jomis stovėjo. Tada jisai šūktelėjo, ar tai

Atsiskyriau* Ū, nušliūožė prie sankryžos, pasiekė kapšelį ir, 

ir turėdamas andęs jį, sliuokė į viršų. Tuo pačiu keliu, gėl
as Gražulio ir Dalios rankų, jisai užsirangė 

.t tilto ir, išsiėmęs iš dantų krepšelį, greitai

a



Philadelphijos Žinios
kryželiai, šventi paveikslai 
buvo jos namų didžiausias 
papuošalas. Dabar laukiama, 
kad ir jos dukterys ir sūnūs 
palaikytų tą pačią katalikiš
ką dvasią.

Vladas Karčevvskis, 20 me
tų jaunuolis, mirė po nesėk
mingos operacijos. Jis buvo 
pašarvotas Atlantic City, o

Utica, N. Y. MARIJA LITURGIJOJE
Balandžio-April 16, lSr
- - - - - - MĮJ PRANEŠI?

DIRBA VIENINGAI LANKĖSI ŽYMŪS 
VEIKĖJAI

Patriotingi Philadelphie- 
čiai seniai jau jautė reikalą 
vieningai dirbti lietuvių ame
rikiečių ir Lietuvos reika
lams. Tas laukimas jau pra
deda gyveniman reikštis. 
Prieš kiek laiko jau buvo į- 
sikūręs Raud. Kryžiaus Ko
mitetas, dar anksčiau Karo 
Bonams Platinti Komitetas.

Balandžio 8 d. čia buvo at
vykę Kunigų Vienybės pir
mininkas kun. J Karalius, 
Liet. Kult. Instituto Direkto
rius prof. K. Pakštas ir kun. 
J. Balkūnas, nepailstantis 
lietuvių ir Lietuvos reikalų 
gynėjas. Jie visi tarėsi la
bai svarbiais Lietuvos gelbė
jimo reikalais.

Dabar jau visi vieningai su
sijungė visiems darbams, 
kad visi ir visus galėtų ats
tovauti. Balandžio mėn. 12

Džiaugėsi Philadelphiečiai 
galėdami priimti tokias žy
mias asmenybes ir linki pa
sisekimo tokiuose svarbiuo-

dienos susirinkime abu Ko še darbuose.
mitetai susijungė į vieną. Jie 
taip vieningai ir gražiai pa
sidarbavę Raud. Kryžiui, da
bar vieningai atidarė ir 13 
bilijonų Karo Bonų pirkimo 
vajų tarp lietuvių.

Tą komitetą sudaro visi 
lietuviai patriotai, visų orga
nizacijų, klubų, parapijų at
stovai. Jų vienas tikslas, 
kaip geriau atstovauti visus 
lietuviškus reikalus. Jau gra
ži pradžia padaryta. Dabar 
tik reikia saugotis to didelio 
pavojaus, kad asmenišku
mai ar keno nors kam nors 
veido nepatikimas nesuga
dintų visuomenės ir dides
nių ir svarbesnių reikalų. 
Mokėkim atskirti asmeniš
kus dalykus nuo visuomenės 
šventųjų reikalų, tada galė
sime visi ir sėkmingai veik
ti, o tų darbų tiek daug sku
bių. Tad gera pradžia svei
kintina. Visi tos idėjos palai
kytojai ir vykdytojai užsi
tarnauja pagarbos.

Tegyvuoja „Philadelphijos 
"Lietuvių All-American Ko
mitetas”.

VYČIŲ 3 KUOPA

Matyt, L. Vyčiai mėgsta 
lankytis susirinkimuose. 
Nors tik prieš dvi savaites 
turėta susirinkimas, vistiek 
labai gražus būrelis atsilan
kė į naują susirinkimą balan
džio 11 d.

j Tel. DEW. 5136 •

• Jos. Kavalauskas :
; LIETUVIS GRABORIUS !; j
j Lalsnluotaa Penna ir New Jersey Į 
i valstijose ;

Nuliūdimo valandoje prašau Į 
Į šauktis prie manęs į

: 1601 - 03 So. 2nd St. Į

: Philadelphia, Pa.

L—d
WTEL |

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m.«

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

8119 East Thompson Street -i 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Susirinkimą atidarė su 
malda ir gražiai vedė visą 
[susirinkimo programą pirm.
• Jonas Leščiauskas.

Buvo skaitytas laiškas 
[nuo N. Y. ir N. J. apskrities, 
i šis apskritis rengia vyčių va
karą Elizabeth, N. J., gegu
žės 2 d. Visas pelnas yra ski
riamas „Vyčiui” palaikyti. 
Kadangi Elizabeth ne taip la 
bai toli, kai kurios narės ma
no važiuoti į šį parengimą, 

j jei bus galima.
1 Mūsų narys Jonas Valavi
čius yra ne tik gabus muzi
kas, bet ir geras kalbėtojas. 
Jis pasakė įdomią prakalbėlę 
apie vieną šių dienų muzikos 
kompozitorių — Irving Ber
lin. Gal visi yra girdėję jo 
kompozicijas, todėl buvo įdo
mu išgirsti apie jo gyveni
mą, kaip jis aukštai iškilo 
savo muzikos karjeroje.

Lauksime daugiau tokių 
įdomių prakalbėlių.

Kitas susirinkimas įvyks 
gegužės 23 d.

Vytė

MŪSŲ KARIAI

Jonas Gurgždąs buvo su
grįžęs, kad dalyvautų savo 
a. a. tėvelio laidotuvėse. Liū
dnas buvo šis paskutinis par
važiavimas, nes turėjo atsi
sveikinti su savo mylimu tė
veliu.

Du broliu Nevadunskiai 
taipgi atsisveikino su myli
ma mama.

Antanas Jeskelevičius tar
nauja Panama Canal. Moti
na labai džiaugiasi, kad jam 
ten sekasi, yra sveikas ir pa
tenkintas. Jis rašo, kad leng
vai gali atlikti savo tikybi
nes pareigas. Buvo pamal
dus jaunuolis, tai ir dabar 
nepamiršta Dievo.

Petras Krukonis dabar y- 
ra Kuboj. Ten jam gyveni
mas kaip rojuj. Motina gavo 
malonų laišką iš kun. kape
liono, kurs rašo, kad jos sū
nus yra labai geras karys ir 
pamaldus jaunuolis. Motina 
džiaugiasi tokiu pranešimu.

J. Leketas tarnyboj jau 
daugiau pusė metų. Jis rašo 
esąs kur nors Pacifiko pa
krašty.

Charles Augustin, 225 Fer 
non St., išėjo kariuomenėn 
balandžio 14 d. Jis yra vedęs 
lietuvaitę p. Kazelytę. Dabar 
jau ir vedę imami karan. 
Linkime pasisekimo naujam 
kariui.

Kostas Skaramakas buvo 
parvykęs atostogų, aplanky
ti mamos, bet staiga susirgo 
ir yra paguldytas Navy Hos
pital. Mano, kad nėra pavo
jingai susirgęs ir pasveiks.

Aleksandras Adomaitis, 
719 Wallace St., yra jau kor- 
poralu ir labai patenkintas 
savo pareigomis kariuome
nėj, nes dirba karininkų ra
štinėj. Jis yra geras šv. An
driejaus parapijos parapijie
tis ir vis atsimena savo kun. 
kleboną J. Čepukaitį, susira
šinėja laiškais.

Pasisekimo visiems ka
riams !

palaidotas Chester, Pa. iš lie
tuvių bažnyčios.

Ieva Lepšienė mirė balan
džio 8 d.

Visų tų laidotuvėmis rū
pinosi grab. J .Kavaliauskas.

SODALIEČIŲ VEIKLA

Gegužės mėnesiui artėjant, 
Sodalietės pradėjo jau pla
nuoti, kaip Marijos mėnesį 
iškilmingiau praleisti. Spe
ciale komisija turėjo savo 
susirinkimą, kuriame tartasi 
ir pareikšta gražių minčių. 
Viskas bus pranešta visai 
Sodalicijai ateinančiame su
sirinkime.

Sodaliečių komunija bus šį 
sekmadienį, balandžio 18 d., 
7:30 vai. Susirinkimas ir pa
maldos įvyks antradienį, ba
landžio 20 d.

Sodalietė.

Švenčių tvarka
Didžiojoj Savaitėj šv. Jur

gio lietuvių bažnyčioj bus to
kia tvarka:

D. Ketvirtadienį — 8 vai. 
mišios ir procesija.

D. Penktadienį — 8 vai. 
kryžiaus pagerbimas ir pro
cesija; 2:30 vai popiet kry
žiaus keliai; 7:30 vai. vak. 
kryžiaus keliai ir kryžiaus 
relikvijų pagerbimas.

D. šeštadienį — 8 vai. 
vandens ir ugnies šventini
mas, mišios; 3 vai. popiet 
velykų valgio šventinimas; 
7:30 vai. vak. Prisikėlimo 
procesija su švč. Sakramen
tu; jei oras bus palankus, 
procesija bus lauke.

Velykose — 8:30 vai. mi
šios, bendra visų parapijie
čių komunija; 10:30 vai. mi
šios.

Sopulingosios Motinos 
Šventė

XIII

MIRIMAI

SUNKIAI SERGA

K. Žemaitienė, 2848 Sny
der Ave., jau seniai ir sun
kiai serga. Neseniai jos svei
kata buvo labai pablogėjusi, 
kad ir sūnūs kareiviai buvo 
parkviest! į namus. Bet da
bar jos sveikata vėl šiek tiek 
sustiprėjo. Mat ligonę labai 
gerai slaugo ir prižiūri jos 
dukterys ir vyras Kristupas 
Žemaitis. Tai tikros artimo 
meilės pavyzdys, neapleisti 
savųjų ir nelaimėse.

Laurynaitienė, 1120 E. 
Moyamensing Avė., tikrai 
pavojingai serga. Priėmė sa
kramentus, susitaikė su ge
ruoju Dievu ir be baimės pa
siduoda Dievo valiai. Lietu
vės nepamiršta jos ir nuolat 
lanko ją, kad tik pagelbėtų 
ligonei.

Petras Žemaitis, karys 
marinas, gydosi Navy Hos
pital. Jį lanko mamytė ir ki
ti pažįstami. Jau geresnė jo 
sveikata.

LIET. VYČIAI PRIIMS 
ATEITININKUS

(onn*

Chicago, III.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

Pranciška Jankauskienė 
mirė balandžio 2 d. Iškilmin
gai buvo palaidota balandžio 
5 d., iš šv. Andriejaus baž
nyčios. Laidojimo tvarka 
gražiai rūpinosi grab. K. Ra
manauskas. Velionė gyveno 
5014 N. 9th St.

Antanas Gurgždąs, 225 
Greenwich St., 69 metų am
žiaus, mirė balandžio 6 d. Jis 
jau ilgoką laiką sirgo ir tin
kamai prisirengęs atsiskyrė 
su šiuo pasauliu. Paliko žmo
ną, sūnų kareivį Joną, kurs 
buvo parvažiavęs į savo tė
vuko laidotuves ir kitus. Iš-

Gegužės 7 d. į Philadelphi- 
ją iš Chicagos atvažiuoja 
kat. jaun. organizacijos na
riai ateitininkai dalyvauti vi
sų tautų šokių šventėj. Jie 
bus vyčių 3 kuopos svečiai. 
Vyčiai savo susirinkime iš
rinko komisiją-iš vyčių: O- 
nos Rimgailaitės, Marytės 
Šeparauskaitės, Agnės Ma
žeikaitės, Elzbietos Sideravi- 
čiūtės. Joms pagelbės valdy
bos nariai, ypač uoli sekreto
rė T. Balčiūnaitė.

Tretininkų Konferencija
Visame pasaulyje siau

čiant žiauriam ir kruvinam 
karui, žmonės išsiilgę laukia 
taikos. Bet taika įvyks tik 
tada, kai visas gyvenimas 
bus persunktas Evangelijos 
dvasia — meilės dvasia.

Nenuostabu tad, kad pa
skutiniuoju metu žmonių a- 
kys nukripo į tobulą Evan
gelijos vykdytoją, serafiškos 
meilės apaštalą, Šv. Pranciš
kų Asižietį. Paskutiniais de
šimtmečiais Amerikoje kilo 
didelis pranciškoniškas judė
jimas, nuo kurio neatsiliko 
ir Amerikos lietuviai.

Balandžio 4 d. Šv. Jurgio 
parapijoje, Chicagos kunigų 
iniciatyva, įvyko pirmoji Chi 
cagos ir apylinkės Šv. Pran
ciškaus Mylėtojų ir Tretinin
kų Konferencija.

Konferencija buvo labai 
skaitlinga. Joje dalyvavo tre
tininkų atstovai iš visų Chi
cagos ir kai kurių apylinkės 
lietuvių parapijų—apie 500 
žmonių.

Konferencija prasidėjo ba
žnytinėmis apeigomis, Šv. 
Jurgio bažnyčia buvo pilna 
žmonių. T. Justinas Vaškys, 
OEM., pasakė pamokslą apie 
šv. Pranciškaus serafišką ar
timo meilę. Tuo buvo nurody
ta konferencijos kryptis, iš
reikšta vienu sakiniu: „Per 
serafiškos meilės dvasią į 
taiką”.

4 vai. šv. Jurgio par. salė
je prasidėjo konferencijos 
paskaitos.

T. Justinas Vaškys, pas
veikinęs pirmosios Chica
gos ir apylinkės konferenci
jos dalyvius, pakvietė kun. I. 
Albavičių tarti žodį. Kun. I. 
Albavičiaus jautrūs sveikini
mo ir linkėjimo žodžiai vi
siems įstrigo giliai į širdį. Po

mirtimi... Prasidėjo Iii 
mirties eisena: sargyba] 
deliai, vinys, plaktukai,! 
vės, parašo lentelė ir 
liaus Marijos, Jono ir 
dalenos lydimas, nuvan 
sukruvintas, nusilpęs, bi 
gis Jėzus. j

Ir štai šitokioje mil 
procesijoje susitinka Mį 
jos ir Jėzaus akys. Moti 
Marija pažino savo- Sūni 
Sūnus pažino savo Motin] 
koks skausmas jųdviejų] 
dyse! Koks Motinos sopi 
Jų abiejų širdys paske: 
pasaulio Išganymo kai 
aukure.

Skausmas dabar buvo 
rijos dalis. Jėzus kentėjo! 
kryžiaus, o Marija kėnį 
po kryžiumi ištisas tris 1 
nijos valandas. Didėjo . 
naus skausmai, didėjo į 
pačiu ir Motinos. Dvi šir< 
dvi aukos ant vieno Met 
— ant vieno aukuro. Su 
—nukryžiuotas vinimis, į 
rija nukryžiuota — Moti 
meile.

Ką darytų motina, st< 
dama ir matydama savo' L , 
nų kenčiantį? Ji glausti gdėžuvu- 
arčiau pre savęs, prisii 
jo skausmus sau. Ji steni i 
si jam kaip nors padėti Uakamų 

jo skausn -tpiošia iš- 
Sūnus auki : rietą pa-

(Penktadienyje po Kančios 
Sekmadenio) 

Balandžio 16 d.
Popiežiaus Benedikto

išleistu dekretu, 1727 m. ba
landžio 22 d. įvesta visoj Ba
žnyčioj šventė, kuri iki tol 
buvo švenčiama įvairiais var 
dais ir titulais įvairiose baž
nyčiose tikinčiųjų pasaulyje. 
Šventės atsiradimo pradžią 
galima priskirti Cologne Ta
rybai 1423 metuose, kai įstei
gta Panelės Marijos Skaus
mų ir Sopulių prisiminimo 
šventė.

Tikinčiųjų pamaldumas 
švenčiant šią šventę visų pir
ma buvo nukreiptas į Mari
jos sopulius, iškentėtus mūsų 
Išganytojo kančios paskuti
nėje dienoje. Išsipildė Prana
šo Simeono pranašystė: 
„Štai šitas pastatytas puoli
mui ir atsikėlimui daugelio 
Izraelyje ir kaip ženklas, ku
riam bus prieštaraujama. Ir 
tavo pačios sielą pervers ka
lavijas” (Luk. 2, 34-35). Kri
staus motina, kai nešiojo Die 
viškąjį Vaikelį ant savo ran
kų, kai migdydama glaudė jį 
prie savo krūtinės ir žiūrėjo 
į Jojo akeles, prisiminė tai, 
kas tikrai kada nors turės į- 
vykti, kada Jos sielą pervers 
kalavijas...

Pagaliau atėjo toji baisi 
valanda... Sužinojo Marija, 
kad Judas Josios Sūnų išda
vė už trisdešimt sidabrinių. 
Matė savo dvasios akimis 
Kristaus areštavimą, Petro 
išsigynimą, girdėjo nedėkin
gosios tautos šauksmus „Ant 
kryžiaus Jį”. Jis mušamas 
per veidą, plakamas, velka
mas per gatves, išniekina
mas, erškėčiais vainikuoja
mas, spiaudomas...Ji, Moti
na, sopulių Motina. Ji visa 
girdėjo, matė! Ji, Marija, Jė
zaus Motina — Sopulingoji 
Motina!

Begaliniai buvo Marijos ..._.. -
skausmai, iškentėti, kai su- yYz<|žiu- *^s Įtaisė trijose bi 
tiko savo Dieviškąjį Sūnų, žnyčiose ^Marijos paveikslu 
nešantį Kryžiaus Medį. Tas, 
kuris neseniai Jeruzalėje gy
dė ligonius, prikėlė numirė
lius, sotino išalkusias minias, 
po kurio kojų Verbų sekma
dienyje klojo palmių šakas, 
giedodami ,,Hosanna, Dovy
do Sūnau,” eina su sunkiu 
kryžiumi mirti piktadario

L Jtifloj'

L Grigo- 
i jjrbuotis

žmogus. Tėvynės m< 
juos meilė yra j c 
miausios temos pe 
se, tad nenuostabu, 
puikūs rezultatai r 
vadovaujamo  j para

L MIC. 
Lekcijas, 
Lįai žmo- 
Lirbu- 
Ubai karo 
I trukdė 
b gera 
L, Kun. 
E buvo į- 
Earns pri-

Šv. Jurgio drau^ 
rinkime balandžio ! 
ta nupirkti karo 
$2,000.00, tai skir 
laivo pirkimui, ši 
yra viena pirmųjų 
žnyčiai, valstybei 
Visiems verta pri 
lausyti.

■ per 5,000 
Dėdės Sa- 
į iš šio 
į yra jau 
į i mies-

Gegužės 2d. š 
rengia savo metin 
priimami nauji n 
tojimo mokesčio, 
dybą sudaro pirrr 
liūnas, vicepirm. 
nut. rast V. Butr 
rast. M. Berkma 

! Zlotkus, ligonių 
Bertašius. Feder 
riun atstovais 
Norkeliūnas ir V 
tis.

Mie- 
drinkusių

palengvinti 
Bet Marijos 
ant kryžiaus. Ji negali jo 
siekti. Ji girdi skausmin 
jojo žodžius: „Trokšti upe ir ka- 
„Tėve atleisk, nes nežino, 
daro”... „Tėve į Tavo ran 
atiduodu savo dvasią”... N 
ra kas Jį ar Motiną suramj 
tų. Arčiau glausdamasi pi 
kruvino kryžiaus, kalavi 
perverta širdimi norėti 
Marijai tarti: „Atiduok, žij 
rusis kryžiau, mano Sūn 
Arba pasiimk ir mane...” 1

Pamaldumą prie Septyni 
Marijos Sopulių galima pri 
kirti pamaldžiam Jonui J 
Coudenberghe, karaliaus K 
rolio V sekretoriui. Kęsd 
ma§ karo-pusekas, jis kn 
peši į Dievo Motiną Man 
ir kitus ragino sekti jo p

Praeitą savait 
go Putrimas, be 
ta. Širvinskas i 
nėję. Linkime t 
pasveikti.

Daly-

;• Andrews 
brinkime 

hiteinančių 
h veikimo

■ tavo pri- 
Įraiiių dra- 
Įnkapelio-

geri ir

SUSIPRATĘ LIETUVIŲ 
KLUBO NARIAI

Balandžio 11 d. buvo Mo
yamensing Avė. lietuvių pa- 
šalpinio Klubo narių susirin-

Balandžio 10 
Jenčienė; nuliū< 
ras Juozas ir < 
riai — Juozas 
Priklausė šv. N 
tuvos Sūnų ir 1 
gijoms.

Baltinio

išmai jau
:'pasižymė-

h reikalai, 
p. spaudos 
p reikalai 
L-atgarsį jų 
L įstojus į 
litiniai sto-

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GKEEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434. |

RICHMOND GROCERY CO. I
WHOLESALE GROCERS $

Savininkai Lietuviai Staponavičiai I
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

kilmingai palaidotas balan
džio 10 d. Visi artimieji, klu
bų nariai tinkamai palydėjo 
seną savo draugą. Laidotu
ves tvarkingai ir skoningai 
pravedė grab. J. Kavaliaus
kas.

Kazys Steponavičius mirė 
balandžio 5 d. Palaidotas ba
landžio 8 d.

Marijona Vasiliauskienė 
mirė balandžio 6 d., ji gyve
no 543 W. Louray St. Ji buvo 
labai pamaldi moteriškė, pri
klausė prie katalikiškų orga
nizacijų. Palaidota balandžio
10 d. Abejom laidotuvėm rū
pinosi K. Ramanauskas.

Gegužės 8 d. atsiskyrė su 
šiuo pasauliu Antanina Ne- 
vadunskiene. Velionė sirgo 
tik savaitę, buvo paraližiuo- 
ta ir negalėjo kalbėti. Paliko 
dukteris ir sūnus karius. Pa
laidota iš šv. Kazimiero par. 
bažnyčios balandžio 12 d.. 
Velionė buvo pamaldi, gera 
katalikė. Jos namai atrodė 
kaip bažnyčia — altorėliai,

kimas, kurin atsilankė keli 
svečiai. Tarp jų buvo prof. 
K. Pakštas, Kultūrinio Insti
tuto direktorius, kurs ir pa
triotišką kalbą pasakė. Dau
gumas narių pasirodė tikrai 
susipratę, nes pritarė kalbai, 
nors kai kurie buvo ir kitos 
nuomonės, bet jie buvo tik 
keli.

Klubiečiai parodė savo su
sipratimą ir kitu atveju, kai 
jie priėmė Philadelphijos lie
tuvių vardu pagamintą rezo
liuciją. Dėl jos priėmimo la
bai išsamiai ir aiškiai kalbė-
jo p. Kaniušis, kurs yra ir 
klubo narys ir vienas pasira- 
šiujų rezoliuciją. Kai kurie 
mėgino rezoliucijos priėmi
mą atmesti, bet pirmininkas 
pasiūlė balsuoti. Už priėmi
mą pasisakė 27 balsai, o 
preš 4. Taip tikrieji lietu
viai parodė, kad jie yra ge
rai susipratę ir eina su visa 
Philadelphijos visuomene, o 
neseka mažumos priešginų.

Susirinkime buvo matyti

ir šv. Kazimiero parapijos 
kleb. kun. Valančiūnas ir dar 
vienas jaunas kunigas.

Už tokį žygį klubiečius 
delegatas P. Kaniušis pasvei 
kino ir padėkojo. Dabar ta 
rezoliucija bus užtvirtinta 
jų Valdybos parašais ir lai
koma klube kaip lietuvišku
mo liudijimas.

Vestuvės
Kovo 7 d. šv. Andriejaus 

bažnyčioje kleb. kun. J. Če- 
pukaitis sušliūbavo Albertą 
Šaučiūną (Julės ir Jono Šau- 
čiūnų sūnų) su panele Agnes 
Kirilauckaite (Marijonos ir 
Kazimiero Kirilauckų dukte
rim). Dalyvavo keturios po
ros gražių pamergių ir pabro 
lių.

Vestuvių puota įvyko Lie
tuvių Muzikalinėje salėje, 
kur atsilankė daug svečių.

F. P.
Vaizbos Buto nariams

Lietuvių Vaizbos Buto su
sirinkimas įvyks balandžio 
19 d. 8 vai. vak., 1201 Green 
St., Phila, Pa. Nariai prašo
mi dalyvauti.

Valdyba

visų sveikinimų ir kalbų se
kė Tėvo Justino Vaškio pa
skaita: „Kaip vadovauti Tre
čiajam Ordinui”.

Šv. Jurgio par. moterų cho 
ras, vadovaujant muzikui p. 
Pociui, išpildė gražią prog
ramą. L. Macytė pagiedojo 
solo. Tretininkų atstovai pa
darė pranešimus iš savo kon
gregacijų veikimo.

Apie 6 vai. prasidėjo kon
ferencijos dalyvių serafiška 
vakarienė. Tretininkai suau
kotais valgiais vaišino visus 
konferencijos dalyvius. Nei 
stalų nebuvo — kiekvienas 
valgė, kur sėdėjo — tikrai 
serafiškai. Visų ūpas buvo 
ko puikiausias, dvasia nepa
prastai jauki. Tikra broliš
kumo dvasia apsupo visus.

Visiems pasistiprinus kun. 
Juozas Prunskis skaitė įdo
mią paskaitą: „Trečiasis Or
dinas ir Katalikų Akcija”. 
Savo paskaitoje kun. J. Prun 
skis nurodė, kaip šiandieną, 
bedieviams dirbant su di
džiausiu užsidegimu griauna
mąjį darbą, katalikai, ypatin 
gai Šv. Pranciškaus sekėjai, 
negali miegoti. Laikas pabu
sti ir stoti į didingą Kristaus 
Karalystės platinimo darbą.

Iš kun. J. Prunskio paskai
tos konferencijos dalyviai iš
girdo daug praktiškų nuro
dymų, kaip dirbti Katalikų 
Akcijoje.

Konferencija baigėsi apie 
8 vai. Visi dalyviai išsiskirs
tė su tvirtais pasiryžimais 
kovoti Kristaus kovą.

Konferencijos dalyvis.

su poetišku įrašu apie Se] 
tynius Marijos sopulius, a 
mėje iškentėtus, būtent: S 
meono pranašystę; bėgimą 
į Egiptą; praradimas Kūd __
kelio bažnyčioje; Marijos si į 
sitikimas su Sūnumi pakelii, wfow.io 
į Kalvarijos Kalną; Motino1 
skausmas stovint po krj 
žium jam bemerdint ir ati 
duodant savo dvasią Dam 
gaus Tėvui; priėmimas sveri 
čiausiojo savo Dieviško SS 
naus kūno į savo rankas ii

ai prie de-

rajos mo- 
Pirgi neatsi- 
h kaip ir jų 
tai Balan- 

paskutinis, Jėzaus palaidoji|:® 
mas. 1495 m. spalių 25 d. AT 
leksandras VI patvirtino įsi 
steigusią Septynių Sopuli, 
Panelės Švenčiausios broliją 
kuri įsisteigė 
jos mieste.

Ką Marija, 
iškentėjo čia 
dama ir lydėdama Sūnų, nd 
pajėgs niekuomet atvaizdu^ 
ti joks žmogiškas protas bei 
išmintis, nei paprasti žodžiai) 
Galima suprasti tą Marijos 
iškentėtų skausmų jūrą, iffl 
reikštų šiais pranašo Jere-1 
mijo žodžiais, taikintais Ma
rijai: „O jūs visi, kurie eina
te keliu, pažvelkite ir pama
tykite, ar yra skausmas, 
kaip mano skausmas” (Jer, 
1, 12). Ji kentėjo tam, kad 
guostų čia žemėje kenčian
čias ir vargstančias žmoni; 
jos širdis.

Vilius Aksiurdna

1490 m. Bell

Dievo Motiną 
žemėje, augiū

PAIEŠKOMI ASMENYS

Balandžio 1 
mišiose vaikuč 
Įvėnios giesmes 
rų draugija i 
Velykinės Ko: 
gai pamoksluc 
kančią mūs 
Vado Išganyt 
prieš Velykas 
dien stacijas 
gą šv. Rožan 
bėti. Buvo ri 
ir altoriams 
lelija dabar 1 
paprastai sui 
stantis žiedų 
koti po 50c., 
nyčia turi bi 
šia papuošta 
didžiulio mie 
minios supk 
Savaitėj.

k J. Ma-
Mahano

Krepšii
Jurgis L 

L. Senesky] 
Simniškių s 
m. bal. 4., 
merican” k 
ball) koma:

Jurgis L 
mas studei 
College, Pb 
metų Bask 
tu net 515 

j,,. .... dinįįkrep: 
wų idėjų nesugebėjo

R ui puikų 
R perkant 
[šilelius, šv. 
pi antra vi- 
k mieste, ku- 
I šią garbę, 
pva pleve- 
ps rūmų 
h kad čia

p viso veikl
iai kleb. J J

1XIAN

^ed Senu

Įstaigoje 
Šh Street

ttcentų

koje. Tai 
— lietuvis

Šv. Juoz 
kė jam ir 
būtent: C 
bership ir 
— Jesuit

IEŠKC

Venta, Vincas, iki 1940 ffij 
dirbęs ant suomių laivų, jU 
tarpe SS Dagmar.

Liūnas, Petras, kilęs iš Gi; 
neikiu kaimo, Vaškų valsai 
Biržų apskr., prieš kelis mt| 
tus gyvenęs, o gal ir dabai 
tebegyvenąs Brooklyn, N.
Lietuvos Generalinis Konsu

latas
41 W. 82nd Str., New York, 

N. Y.

jhinistraci-
HVaičiulai-

^STOBY 0F 
ta

p iliustruota, 
’yra Lietuviu

Ieškau 
venančio 
čia miręs 
to, kurio 
klauso. 
Budrį I 
prašomas 
resu:

M

'?Wriaus kai- . Ko 
•^ant 50 eg- sim, tu< 
pigiau—30c. sam pa

d:



Balaną

enos
SO. HALSTED 
TI «EN STA.

ARIJA LITURCIJOį p°-APril lįi-1943 AMERIKA

uos Motinos 
ente

j e po Kančios 
adenio) 
žio 16 d.
Benedikto XUE 
tu, 1727 m. ba- 
įvesta visoj Ba- 
ė, kuri iki tol 
na įvairiais var 
s įvairiose baž- 
Mųjų pasaulyje, koks skauį 
adimo pradžią 1 ----
rti Cologne-Ta- 
ituose, kai įstei- 
Marijos Skaus- 
ų prisiminimo

N įRESPONDENTĮJ PRANEŠIMAI mirties eis^ v
deliai, viny. / 
ves, parašo f 
liaus Mariją' 
dalenos ly? 
sukruvintį/? 
gis Jėzus, ’ 

fr štai šiį 
procesijoje r?p°J kolonijoj stipr 
jos ir Jėzav 5tuviškam giedoji_—1 
Marija pažu P™ ’ 
Sūnus paž^? Linkime P- Grigo-

Britain, Conn. žm°gus- Tėvynės meilė ir mo 
tinos meilė yra jo mėgia
miausios temos pamoksluo
se, tad nenuostabu, kad tokie 
puikūs rezultatai matosi 
vadovaujamo j parapijoj.

Felix.

ųkėme parapijoj ga- 
‘veiklaus vargoninin- 
, Antano Grigoraičio, 

> jam mūsų gražioj, 
joj kolonijoj stiprinti 

imui 
išimą prie mūsų tau

dyse! Koks į 
Jų abiejų 
pasaulio į. 
aukure.

sėkmingai darbuotis 
irpe.

Il o

Elizabeth, N. J
te- pTXTau iacŠ7udU GAUSI PARAMA AM. LIET. TARYBAIĮJ cL <X1 V d J cL U. • A d U d JKl ti J Ltd

rus, intelingentiškas ir muzi
kalus miestas. Lietuvių pa
rapija yra kaip tik gražiau- rikos Lietuvių Tarybos iždą 
šioje miesto dalyje — Capi- įplaukė daugiau kaip ketu- 
tol Avė. Netoli matosi auksi- riolika šimtų dolerių. Daugu
mai bokštai sostinės rūmų ir 
gražiosios Bushnell Memo
rial salės, kur taip dažnai 
galima išgirsti mūsų tautos 
lakštingalą Anna Kaskas dai 
nuojant.

Mano apsilankymo metu 
čia gastroliavo Metropolitan 
Operos artistai. Pastatyta o- 
pera ,,Lucia” su žymiu teno
ru Bruno Landi ir gerai žino
ma soprano Hilda Reggiani. 
Klausant šios operos, mano 
mintys nejučiomis nukeliavo 
į mūsų Lietuvos operos rū
mus, Kaune, kur teko tiek 

i daug kartų būti. Įsitikinau, ’ 
_, kad 

mūsų opera Kaune kai ku
riais atžvilgiais pralenkia net 
ir Metropolitan — vaidyboj 
ir dainavime. Ypač mūsų ba
letas buvo išgarsėjęs. Jis bu
vo kviečiamas visur — vien 
Londone turėjo per 150 pas
tatymų.

Hartfordo lietuvių koloni
jos sielos portretą mums da
žnai nupiešia laikraščiuose 
gabi „Plytaičio” plunksna, 
tat pasitenkinsiu šiomis 
trumpomis žinutėmis iš „Au
ksinių bokštų” miesto — 
Hartfordo.

tuvos nepriklausomybės su
kaktuvėms paminėti $70.

P. A. Deltuva, Rockford, 
Ill., nuo SLA 77 kuopos Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimo $25.

Viso $1,461.57.

Visiems aukotojams, drau
gijoms, komitetams ir paski
riems asmenims Amerikos 
Lietuvių Taryba už tokią 
gausią paramą reiškia nuo
širdžią padką. *

Amerikos Lietuvių Taryba.

Bažnytinis Koncertas

Balandžio 11 d. šv. Petro 
ir Povilo par. bažnyčioje cho
ras suruošė bažnytinį koncer 
tą. Vadovavo komp. J. Žile
vičius. Išpildytų kūrinių tu
rinį aiškino kun. Dr. J. Star
kus.

Koncertas pradėtas J. Ži
levičiaus kūriniu „Stovi Mo
tina galinga; jį atliko visas 
choras. Iš pat pradžių cho
ras pasirodė aukštame dar
nume ir muzikalume. Petras 
Gvaldis smuiku išpildė Bee- 
thoveno „Andante”. Sklido 
bažnyčioje malonūs smuiko 
garsai. Petras Gvaldys pasi
rodė puikus, gilus smuiko 
valdytojas. Izabelė Buniūtė 
jautriai pagiedojo Adam „A- 
ve Verum”. Wiegando „Išga- ’ iF^ugehs ' kitų",' 
namop Ostija išpildė Gene 
Paulauskaitė ir Ant. Vens- 
kus. Tikrai buvo malonu iš
girsti šį vykusį duetą — mu
zikalų sopraną ir gražų teno
rą. Ant. Venskus 
mingai sugiedojo 
nima,” iš Rossini 
„Stabat Mater”.

G. Paulauskaitė, Ant. Ven
skus ir Alf. Žvirblis sudarė 
įdomų trio — išpildė Verdi 
„Jesu Dei Vivi”. Petras Gval
dys antru solo pasirodymu iš 
pildė Beethoveno „Larghet
to”. Gene Paulauskaitė labai 
gražiai sugiedojo Luzzi „Avė 
Maria”; tai jauna solistė, ku
ri labai daug žada giesmės 
ir dainos mene.

Stambiausias koncerto kū
rinys buvo — Th. Dubois kan 
tata „Septyni Kristaus žo
džiai Nuo Kryžiaus”. Solo 
dalis atliko Vera Pranskiety
tė, Vaclovas Baranauskas ir 
Alfonsas Žvirblis; labai įdo
miai smuiku pritarė P. Gval
dys. Chorui vadovavo ir var
gonus valdė komp. J. Žilevi
čius. Kantatoje choras paro
dė savo meniškumą, šlifuotą 
muzikos kultūrą. Visi solis
tai pajėgiai ir nuotaikingai į 
savo uždavinį atliko. Choras

Iki balandžio 1 d. į Arne- somybės minėjimo dieną su
dėtų bažnyčioje aukų $91.82.

A. F. Kneižys, Norwood, 
Mass., aukos, surinktos Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjime — $140.

Thos Lucas, Westville, 111., 
iš Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo pajamų—$87.

Jonas Dvareckas, Worces
ter, Mass., Lietuvos Rėmėjų 
Draugija paskyrė iš savo 
iždo $100.

F. Motuzas, Detroit, Mich., 
Lietuvos Gelbėjimo Komite
to surengto nepriklausomy
bės minėjimo pelnas $25.
I Dr. A. L. Kapochy, So. Bo
ston, Mass., nuo Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo

moję tai yra aukos,kurios bu
vo sudėtos jubiliejinių Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktuvių pami
nėjimuose, įvairiose koloni
jose, arba pelnas nuo tų pa
minėjimo parengimų. Yra ir 
kelios atskirų asmenų aukos, 
įteiktos arba atsiųstos ALT 
Vykdomajam Komitetui pir
miau.

Žemiau paduodame pilną 
pajamų sąrašą.

New Yorke, Amerikos 
Lietuvių Tarybos konferen- Į 
ei jos metu likę iš telegramai ’ 
pasiųsti sudėtu pinigu — $6.- 
86.

Šv. Jurgio draugijos susi
rinkime balandžio 5 d. nutar
ta nupirkti karo bonų už 
$2,000.00, tai skiriama karo 
laivo pirkimui. Ši . draugija 
yra viena pirmųjų darbe Ba
žnyčiai, valstybei ir tautai. 
Visiems verta prie jos prik
lausyti.

Kelios Sukaktysdžio 8, 9 ir 10 d.d. 
d. Morkūnas, MIC.

rekolekcijas, 
nemažai žmo- 

foma, gal būtų ir bu
liau, bet darbai karo 

fabrikuose trukdė 
» gera 

elykinę atlikti. Kun. 
o pamokslai buvo į- 
r šiems laikams pri-

”,Ska^, |Xi 
rijos dalis, lankesi 
kryžiaus, o JV 
po kryžiumi - -„ i gų lauriAuusc 

J ataudų inkytis. Buvo

pamaldumas 
šventę visų pir- 
:reiptas į Mari- 
iškentėtus mūsų 
ančios paskuti- 
Išsipildė Prana- 
i pranašystė: 
įstatytas puoli- pnukryžiuota | .______

rija Dukryt !W Britaino per 5,000

naus skaugę 
pačiu ir Motį^ 
dvi aukos į. 
— ant vienoj

ėlimui daugelio 
aip ženklas, ku- 
eštaraujama. Ir 
ielą pervers ka- 

2, 34-35). Kri
kai nešiojo Die 

lį ant sava rau
gdama glaudė jį 
itinės ir žiūrėjo 
i, prisiminė tai, 
da nors turės į- 
os sielą pervers

meile.

te j o toji baisi 
žinojo Marija, 
>sios Sūnų išda
lint sidabrinių. 
Ivasios akimis 
štavimą, Petro 
girdėjo nedėkin- 
šauksmus „Ant 
Jis mušamas 

lakamas, velka- 
ves, išniekina- 
lis vainikuoja
mas...Ji, Moti- 
Jotina. Ji visa 
! Ji, Marija, Jė-

važiavo į Dėdės Sa- 
• „ii inę tarnybą; iš šio 

dama ir uutyv ls šešiolika yra jau 
nų^ kenčiantį!; balandžio 10 d. mies- 
arčiau pre tarnai pagerbė žuvu- 

šeimas ir tėvus. Mie- 
, įtėj buvo susirinkusių 

palengvinti ;■ 100- Graži, auksinių 
" 1 " ? žiu vėliava puošia iš-

jagerbimo vietą pa- 
idurmiestyje.
kalbėjo visų 

;ovai, jų tarpe 
tunigai.

Gegužės 2 d. ši draugija 
rengia savo metinį balių. Bus 
priimami nauji nariai be įs
tojimo mokesčio. Naują val
dybą sudaro pirm. P. Norke- 
liūnas, vicepirm. Novakas, 
nut. rašt V. Butrimaitis, fin. 
rašt. M. Berkmanas, iždin. 
Zlotkus, ligonių globėjas 
Bertašius. Federacijos sky- 
riun atstovais išrinkti P. 
Norkeliūnas ir V. Butrimai
tis.

Paul Daubaras, Chicago, Paįai™l — $310.05.

jo skausmus 
si jam kaip 5

Bet MarijosSį 
ant kryžiaus. J. 
siekti. Ji gjį 
jojo žodžius: 
„Tėve atleisk:- 
daro”... .Tėreį
atiduodu savo:

Daly- 
tikeji- 
ir ka

ra kas Jį ari1 moteni st- Andrews 
tų. Arčiaus’; al- 5 d-
kruvino knį svarstyta ateinančių

’ t T T T ■» > I T- 1 v < -v r z-\ 1 Iri r-

perverta šiį ■ 
Marijai tarti; ) 
rusis kryžiaa: 
Arba pasiimi:

PamaldiiE:
Marijos Sope TV y

kirti pamaldi ! - 1 N.

Coudenheijfei

al. 5 d. susirinkime

tvarka ir veikimo 
, Taip pat buvo pri- 
kitas bažnytinių dra- 
untinys karo kapelio-

labai sėk- 
„Cuius A- 
oratorijos

III., auka $5.
ALRK. Federacijos centras 

paskyrė $100.
Frank Norbert, W. Fran- 

fort, Ill., auka $5.
Kun. J. Bakšys, Rochester, 

N. Y., iš Lietuvos nepriklau-

Praeitą savaitę sunkiai sir 
go Putrimas, bet jau sveiks
ta. Širvinskas serga ligoni
nėje. Linkime abiems greit 
pasveikti.

Balandžio 10 d. mirė Nelė 
Jenčienė; nuliūdime liko vy
ras Juozas ir du sūnūs ka
riai — Juozas ir Bronius. 
Priklausė šv. Marijos ir Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų drau
gijoms.

Baltimore, Md.

Felix.

buvo Marijos 
kentėti, kai su- 
eviškąjį Sūnų, 
iaus Medį. Tas, 
.i Jeruzalėje gy- 
irikėlė numirė- 
alkusias minias, 
ų Verbų sekma- 
> palmių šakas, 
rlosanna, Dovy- 
eina su sunkiu 
irti piktadario

ietuviai — geri ir 
amerikiečio

sterio lietuviai jau 
ų laikų yra pasižymė- 
dosnumu kilniems ti-
Parapijos reikalai, 

s reikalai, spaudos 
, vienuolijų reikalai 
yra atradę atgarsį jų
Amerikai įstojus į

pėsi į Dievo I 
ir kitus ragi:: 
vyzdžiu. Jis įtu 
žnyčiose Man; 
su poetišku jĖ 
tynius Marija 
mėje iškentėtu 
meono prate 
į Egiptą; p® P irgi pirmutiniai sto- 
kėlio bažnyffi; _ 
sitikimassuž > bonus ir 
į Kalvarijos^ 
skausmas sk 
žium jam fe urgio parapijos 
duodant sač vaikučiaijrgi neatsi- 
gaus Tėvui;p - pasirodė, kaip ir jų

rojančių eiles, pirkda- 
kitokiais 

prisidėdami prie de- 
ijos laimėjimų.

mo-

Balandžio 11 d. 8:30 vai. 
mišiose vaikučiai giedojo ga
vėnios giesmes. Šv. Vardo vy 
rų draugija in korpore ėjo 
Velykinės Komunijos. Kuni- 
gai pamoksluose kalbė j o apie 
kančią mūsų Mieliausiojo 
Vado Išganytojo, ir prašė 
prieš Velykas, kas gali, kas- buvo galingas minios įtūži 
dien stacijas eiti ir sopulin
gą šv. Rožančiaus dalį kai- putelio neiškrypo iš darnu 
bėti. Buvo rinkliava grabui 
ir altoriams papuošti. Viena 
lelija dabar kaštuoja 50c., o 
paprastai sunaudojama tūk
stantis žiedų. Prašyta paau
koti po 50c., nes mūsų baž
nyčia turi būti iškilmingiau
sia papuošta, nes čia iš viso 
didžiulio miesto tūkstantinės 
minios suplaukia Didžiojoj 
Savaitėj.

Žinutės
— Inž. Henrikas Elijošius, 

ką tik baigęs Brown univer
sitetą, išvyko į Wright Field, 
Paterson, N. J.

— Benediktas Vaitkus, bu 
vęs paskelbtas dingusiu Pa- 
cifike, rastas gyvas. Džiau
giamės drauge su jo tėve
liais..

— Bal. 18 d. lietuvių salėje 
Lawrence gatvėje, bus pra
moga Vyt. Levišauskui pa
gelbėti, jis ilgai serga ir da- Marianapolio kolegiją, iš ku- 
bar yra Bostone'ligoninėje, rios lietuviškos kultūros vai- 

I — Kariuomenėn išvyksta 'niko žiedų gauna visa Ame- 
Jurgis Levinskas, Dapkus.

— Lietuvos reikalams bal.
4 d. par. bažnyčioje 
viai suaukojo $388.95. 
nusiųsta per Šv. Tėvą.

Nesuradau patriarko
Man čia teko būti pirmiau. 

Aš visados sutikdavau šio 
miesto patriarką, bažnyčjos 
įsteigėją, žemaitį, 
pasakodavo apie senus lai
kus. Dabar jo nesuradau. Jis 
jau iškeliavęs pas Dievą, at
siimti užmokesčio už gerus 
darbus.

Darbai
Kansas City miesto darbai 

gerai eina. Be skerdyklų yra 
daug „defense” dirbtuvių.

Ten buvęs.

J. Grebliūnas, Homestead, 
Pa., iš Pittsburgh© ir apylin
kės Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo pajamų $153.- 
60.

Lietuvių R. K. Susivieny- 
mo Amerikoje centras pas
kyrė $50.

Kun. J. čepukaitis, Phila
delphia, Pa., A. L. R. K. Fe
deracijos skyriaus surengto 
nepriklausomybės minėjimo 
pelnas $52.00.

mo atvaizdavime, bet nė tru-

Marianapolis
Lietuviškos Kultūros Centre

Pirmą syki turėjau progos 
savo akimis pamatyti garsią

mų ir kalbų sė
tino Vaškio pa- 
) vadovauti Tre- 
ui”. 
par. moterų cho 
j ant muzikui p. 
lė gražią prog- 
icytė pagiedojo 
ikų atstovai pa
nūs iš savo kon- 
kimo.
. prasidėjo kon- 
lyvių serafiška 
retininkai suau- 
is vaišino visus 

1 da>yylu®-.Nei 
o — kiekvienas n r* - - 
sedėio tikrai Ga ima ?as tai kun- 
7isų ūpas buvo 
is, dvasia nepa- 
Į. Tikra broliš- 
apsupo visus.

.sistiprinus kun. 
skis skaitė įdo- 
: „Trečiasis Or- 
:alikų Akcija”, 
oje kun. J. Prun 
kaip šiandieną, 

lirbant su di- 
degimu griauna- 
tatalikai, ypatin 
ciškaus sekėjai, 
ti. Laikas pabu- 
lidingą Kristaus 
latinimo darbą. 
Jrunskio paskai
tos dalyviai iš- 
praktiškų nuro- 
iirbti Katalikų

čiausiojo sav; ’eri patriotai. Balan- 
naus kūnoįsr d. Rochesterio moky- 

lektorius kun. J. Ma- 
įteikė mokyklai „Mi
en” vėliavą už puikų 
larbiavimą perkant 

- £ mus ir ženklelius, šv.
X auClca mokykla, tai antr 
kun įsisteigei n , -te i . .

rnas. 1495 m? 
leksandras flf 
steigusią S$ 
Panelės Švte

jos mieste.
Ką Mariji- 

iškentėjo oU 
dama ir lyte 
pajėgs nieke5 
ti joks žmogte

iškentėtų 
reikštų šiais? 
mijo žodžiais 
rijai: „Oj^ 
te keliu, pte
tykite, ar P

1, 12). Ji 
guostų čia

jos širdis.

J. K.

ja baigėsi apie 
.lyviai išsiskirs- 
s pasiryžimais 
lūs kovą.
encijos dalyvis.

■a vi- 
ochesterio mieste, ku- 
itarnavo šią garbę, 
e Men” vėliava pleve- 
rirš mokyklos rūmų 
skelbdama, kad čia 
lietuviai, kuriems rū- 
rikos gerovė, 
parapijos viso veiki- 

. kleb. J.
I Jis yra didžių idėjų

mo. Įspūdį sustiprino vargo
nai, ypač kantatos gale, vaiz
duojant Jėzaus mirtį.

Koncertas baigtas „Panis 
Angelicus” sugiedojimu (at
liko V. Pranskietytė, smuiką 
P. Gvaldys ir choras) ir palai 
minimu. Užbaigoje visą kon
certą vainikavo J. Žilevičius 
savo nauju kūriniu vargo
nams.

Elizabetho parapija ne be 
reikalo didžiuojasi savo cho
ru. Nors jis, jaunimui išėjus 
į kariuomenę, labai sumažė
jęs, bet tebėra didelis savo 
gerumu. T. B.

Bayonne, N. J

paieškomi

Venta, 
dirbęs ant 
tarpe SS

lietu-
Bus

Kansas City, Kaus.

Verbų sekmadienį, bal. 18 
d., 7 vai. vak. bus šventina
mos naujos stacijos. Pamok
slą pasakys kun. J. Simonai
tis. Po pamaldų salėje bus 
vaidinimas. Sodalietės stato 

Akloji

Sauja Knyga

E LITHUANIAN
LANGUAGE

j prof. Alfred Senn 
į 
alima Įsigyti

įerikos” Įstaigoje
So. Ninth Street

liną tik 40 centų

^PIKOS” administraci
ne gauti A. Vaičiulai-

tarpe SS VV JNE HISTORY OF
Liūnas, MlLITHUANI AN 

neikiu k^fclTERATURE
Biržų aP^'Jra gausiai iliustruota,

Krepšinio žvaigždė

Jurgis L. Simniškis (Geo. 
L. Senesky) Vinco ir Marės 
Simniškių sūnus, gimęs 1922 
m. bal. 4„ išrinktas „Ali A- 
merican” krepšinio (basket
ball) komandos nariu.

Jurgis L. Simniškis, būda
mas studentu St. Joseph’s 
College, Philadelphia, Pa. šių
metų Basket Ball sezono me- 4 veiksmų dramą 
tu net 515 kartų įmetė svie
dinį į krepšį. Iki šiol nieks to 
nesugebėjo padaryti Ameri
koje. Tai padarė pirmutinis
— lietuvis.

Šv. Juozapo kolegija sutei
kė jam ir kitą garbę už tai, 
būtent: Certificate of Mem
bership in Alpha Sigma
— Jesuit Honor Society.

Mergelė”.

Nu

IEŠKO GIMINAIČIO

Ieškau Jono Budrio, gy
venančio kur nors Kanadoje. 
Čia miręs jo dėdė paliko tur
to, kurios dalis ir jam pri
klauso. Kas žino apie Joną 
Budrį Kanadoje, maloniai 
prašomas pranešti šiuo 
resu:

Didžiojoj savaitėj bus to
kia tvarka: trečiadienį 7:30 
vai. vak. novena lietuviškai, 
8:15 vai. angliškai; ketvirta
dienį: 9 vai. mišios, o 7:30 
vai. šv. Valanda; penktadie
nį: 8 vai. Kryžiaus pagerbi
mas, 7:30 v. v. Kryžiaus Ke
liai; šeštadienį: 7:30 vai. ry
te ugnies ir vandens šventi
nimas, šv. mišios; 7:30 vai. 
vakare kompletai.

Velykose Prisikėlimo mi
šios 6 vai. ryte, kitos mišios: 

10:30 ir 11:45 vai.9,

ad- Hartford, Conn

tus ewenęs-iri >lūs gr • pusi. ir yra Lietuvių 
tebegyvenąs b .q Instituto leidinys

K. Budrys, 
64-17 56 Rd. 

Maspeth, N. Y.

Auksinių Bokštų mieste

Hartfordas tikrai gali bū- 
pavadintas ,.auksinių bo

kštų” miestu, nes visur, kur
tik pamatai svarbesnius pas
tatus, auksiniai bokštai spin
di melsvame dangaus skliau-

ti

Lietuvos 6^1
10

41 W. W

o egzemplioriaus kai
li., o užsisakant 50 eg- 
B'ių ar daugiau—30c. sam pasauliui užtikrinsim.

Ko
sim, tuo greičiau laisvę vi-

daugiau bonų išpirk

Maža, bet sėkminga parapija
Balandžio 4, 5 ir 6 dd. man 

teko būti Kansas City, Kaus. 
Labai rūpėjo pasimatyti su 
šio miesto lietuviais, ypač su 
kun. Pran. Zeku, kuris jau 
seniai ir sėkmingai čia klebo
nauja.

Čia nėra daug lietuvių. Sa
koma yra tik apie 30 šeimų. 
Tačiau tie patys žmonės pa
laiko savo bažnyčią, mokyk
lą, seseles. Mokykloje yra a- 
pie 50 vaikučių. Seselės pran- 
ciškietės juos moko.

Kaip tai galima?
Be pasiaukojimo toks ma

žas būrelis niekados negalė
tų palaikyti parapijos. Bet 
jų gilus tikėjimas, pasiauko
jimas ir klebono didelė ener
gija bei darbštumas nugali 
visus sunkumus. Sakoma, 
žmonės duoda $18.00 mėne
sinės kolektos. Be to, geres
niais laikais dabar daugelis 
jų aukoja po $1.00 kas sek
madienį.

Žvilgsnis į praeitį
Seniau čia atvažiuodavo 

visokių kalbėtojų ir agitato
rių. Kitur žmonės jiems len
gvai klodavo pinigus, o čia 

žmonės būdavo atsargūs: 
jei kalbėtojas pradėdavo bur 
noti prieš Dievą ar Bažnyčią, 
vyrai labai vykusiai pasielg
davo.

Šio miesto žmonės yra ti
kintieji. Pagal kun. Zeką, tik 
vienas lietuvis neina į baž
nyčią, bet ir tas yra bepro
čių namuose.

Atlaidai
Tuo laiku buvo 40 vai. at

laidai. Per tris dienas kun. 
Juozas Jusevičius iš Omaha, 
Nebr., sakė pamokslus. Žmo
nių buvo pilnutėlė bažnyčia.

-N..,.- i. ^.7.
=___________

Jis man Kun. Pr. Juras, Lawrence, 
Mass., šv. Pranciškaus para
pijos surengto Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo pel 
nas $50.

Kun. J. Angelaitis, Cleve
land, Ohio, bendro komiteto 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo pelnas $124.25.

Antanas Baranauskas, An
sonia, Conn., draugijų komi
teto surengtas Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas 
$50.

M. Ragauskas, Paterson, 
N. J., draugijų sąryšio Lietu
vos nepriklausomybės minė
jimas $16.

J. Petkavičius, New Bri
tain, Conn., Lietuvos Rėmė
jų Sąjungos parengimas Lie-

rika. Ir ja neapsivyliau... Ti
krovė panaši į mano žinias 
apie ją.

Kolegijos rūmai labai puo
šnūs ir gražūs, apsupti dide
liu parku, kur yra nuosta
biai žavingų kampelių. Tu
rėjau progos vaikščioti tais 
pačiais takais, kuriais prieš 
keleris metus vaikščiojo a. a. 
kun. J. Navickas, eidamas 
kryžiaus kelius pušimis iš
margintoj gamtoj. Dvylikto
sios stacijos šešėlyje yra jo 
kapas. Maldos tyloje prisi
miniau jo kilnią asmenybę. 
Tai buvo žmogus, kuris su
rado savo gyvenamojo laiko 
svarbiausiąjį uždavinį ir jam 
visiškai pasiaukojo. Jo pra
dėtos gėrio bangos galingai 
veikė ir veiks, kol gyvens 
bent vienas lietuvis. Amžiną 
atilsį duok jam, Viešpatie!— 
baigiau savo apmąstymą...

Kolegijoj susitikom su kun 
Dr. V. Andriuška. Jis malo
niai viską mums aprodė. Nu
siskundė, kad mokinių skai
čius mažėjąs dėl karo prie
žasties. Reiktų, kad klebonai 
bei parapijinių mokyklų mo
kytojos ragintų aštuntą sky
rių baigusius siekti aukštes
nio mokslo savoj, lietuviškoj, 
katalikiškoj kolegijoj.

Aplankėm taip pat Varg
dienių Seseris, kurios netoli 
kolegijos turi savo vienuoly
ną. Jų vienuolynas mažas bei 
kuklus medinis pastatėlis, 
bet švarus ir skoningai įren
gtas. Reiktų, kad lietuviška 
visuomenė sudėtų pakanka
mai aukų pasistatyti tinka
mą vienuolyną, gražioj ir 
nuošalioj vietoj, kur galėtų 
Dievą garbinti ir dirbti nau
dingą apaštalavimo darbą 
mūsų lietuvių tarpe. Seselių 
inteligentiškumas, nuoširdu
mas ir lietuviškumas mane 
sužavėjo.

Skaisčiai pavasario saulei 
glamonėjant gamtą, atsisvei
kinau su Marianapoliu. Malo
nu buvo paviešėti lietuviškoj 
atmosferoj nors vieną dieną.

Felix.

Balandžio 11 d. sueina 110 
metų nuo mirties garsaus 
liaudies poezijos kūrėjo kun. 
A. Strazdelio, kurs parašė 
„Pulkim ant kelių”, tą gra
žią giesmę, kurią net kitos 
tautos, kaip lenkai, išsivertę 
į savo kalbą gieda bažnyčio
je.

Prieš 15 metų mirė „Auš
ros” bendradarbė poetė Eglė 
-Malinauskaitė Šliūpienė.

Balandžio 9 d. sueina 3 m., 
kai mirė garsus Paryžiaus 
kardinolas Verdier, kurs bu
vo žinomas auklėtojas ir įta
kingas žmogus tartautiniuo- 
se santykiuose. Jo gilų atsi
davimą religiniam atgimimui 
rodo daugiau, kaip šimtas 
naujų bažnyčių, pastatytų 
Paryžiuje jo vyskupavimo 
metu.

Prieš operaciją, po kurios 
mirė, kardinolas pratarė: 
„Aš aukoju savo gyvybę už 
vyskupiją, už mano kunigus, 
už Prancūzijos Bažnyčią”. Jo 
laidotuvėse, pagerbdamas di
delius jo nuopelnus, dalyva
vo tuometinis Prancūzijos 
prezidentas Le Brun.

Žiauriai ieško mokesčių
Vokiečių paskirtas Vil

niaus miesto burmistras iš
leido patvarkymą, kad visi 
asmens tarp 18 ir 60 metų, 
kurie atsilikę nuo mokesčių 
mokėjimų,—neteks__ kort.fi) i ii.
maisto gavimui.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary7 Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41  72nd Street, Maspeth, N. Y. i

kort.fi
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DIDŽIULIS PAVASARIO
Brooklyno Lietuviai Gydytoj

Koncertas-Balius
rengia

AMERIKA
Gegužčs-May 9 d., 1943

WEBSTER HALL
119 East 11-th St. New Y

Šis balandžio mėnuo yra 
paskirtas labai svarbiam rei
kalui. Norima parduoti Karo 
Bonų už 40 mil. dolerių, už 
kuriuos bus pastatyti ir į- 
rengti 100 torpedinių laivų. 
Kiekvienas naujos rūšies 
torpedinis laivas kaštuoja a- 
pie 400,000 dolerių.

Torpediniai laivai labai 
svarbūs dabartiniame kare. 
Jų vertę puikiai išbandė ge
nerolo MacArthuro kariai 
Filipinuos. Ko daugiau tokių 
laivų, tuo greičiau pasieksi
me svarbių laimėjimų.

Šiuos naujos rūšies laivus 
pastatyti yra pasiryžę Iždo 
Department© tautybių gru
pės. Kiekviena tautybė galės 
savo vardu pavadinti torpe
dinį laivą, jei tik parduos bo
nų bent už 400,000 dolerių.

Kreipiamės į visus „Ame
rikos” skaitytojus tokiu pra
šymu ir raginimu:

Visi balandžio mėnesyje 
pirkime Karo Bonų kiek ga
lima daugiau. Nusipirkę Bo
nų, tuojau praneškite „Ame
rikos”’ administracijai, 222 
So. Ninth St., Brooklyn, N. 
Y., už kiek pirkote bonų. Ga
lite nepranešti ir Bonų nu
merių — praneškite tik bono 
vertę.

Jei jau būtų sunku prisi
versti atviruką parašyti, tai 
bonų pirkimo vietoje pasaky
kite, kad jūsų boną įrašytų 
Lietuvių Sąskaiton.

Dar kartą prašome: šį mė
nesį pirkit ko daugiausia Ka
ro Bonų ir apie tai praneški
te „Amerikos” administraci
jai. Palaikykime lietuvių 
vardą gyvą ir garbingą!

Visada atsiminkime, kad 
Amerikos pergalė yra mūsų 
pirmaeilis tikslas. Amerikos 
pergalė užtikrins laisvę ir 
Lietuvai!

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 8-M
VALANDOS: į 

8 —16 ryto I 
1 — 2 po pietų] 
6 — 8 vakare i 

Šventadieniais susitai

TeL EVergreen 7-1
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždą

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brookl;

(Williamsburgh Bridge Plaza)

—" -a rtnss matter Maj 
d M under th.

PROGRAMOJ: Philadelphijos Operos art. SUE GRISKA, 
art. RAPOLAS JUŠKA, Bostono Lietuviu Jaunamečiu Šo
kėju Grupė, kiti įdomumai.

ŠV. Jurgio Parapija , dėmi ją Pittsburghe. Sūnus 
1 J dr vyras yra parapijos kole

ktoriai.
Linkime T. Jakubčionienei 

laimingai ir greitai pasveik
ti.

\iiy'

r

ir

Savo

l,Į:> 
1

lėtė
jui) V:

KONCERTO BILIETAI I D. Ketvirtadienį — mišios 
PLATINAMI Į ir kitos pamaldos nuo 9 vai.

D. Penktadienį — pamal
dos nuo 8 vai.

D. šeštadienį — ugnies ir 
vandens šventinimas ir kitos 
pamaldos nuo 7 vai.; 7:30 v. 
vak. kompletai.

Velykose Prisikėlimo mi
šios ir procesija 5:30 vai. ry
te; kitos mišios 8, 9, 10 ir 11 
vai.

Sėkmingos misijos
Tėvų pasijonistų Gabrie

liaus ir Geraldo vestos misi
jos puikiai pasisekė. T. Ge- 
raldas išvyko į Brocktoną; 
T. Gabrielius šią savaitę vie
nas sėkmingai veda jaunimo 
misijas, kurios baigsis Verbų 
sekmadienį, 7:30 vai. vak.

DAR DU VAIDINIMAI

„Amerikos” Dešimtmečio 
Koncerto bilietus platina per 
40 „Amerikos” bičiulių. Sau 
pasiskirtą kvotą jau išpildė 
Povilas Kubilius, Maspetho 
draugijų veikėjas. Sveikina
me ir dėkojame.

„Amerikos” koncertas bus 
gegužės 9 d. Webster salėje, 
New Yorke. Visi ruoškimės.

Apreiškimo

Laimėjo dovaną 
_Ajprpi5kimn par. mokyklos 

8 skyriaus mokinys Juozas 
Levonas dalyvavo „New 
York Times” konteste apie 
Thomas Jefferson. Jo para
šytas straipsnis laimėjo pre
miją.

J. Levonui atsiųsta pinigi
nė dovana ir gražus laimėji
mo pažymėjimas. Konteste 
dalyvavo tūkstančiai moki
nių, tad jame laimėti tikra 
garbė.

D. Savaitės tvarka:
Verbų sekmadienį — 2 vai. 

popiet kūdikių laiminimas; 
kviečiama ir tėvus atsilan
kyti. 7:30 vai. vak. bus jau
nimo misijų užbaigimas.

Apreiškimo par. CYA dra
mos grupė bal. 11 d. suvai
dino 4 veiksmų tikybinį vei
kalą „Nukryžiuota Meilė”. 
Vaidinimas praėjo labai vy
kusiai.

Šis veikalas statomas dar 
du kartu Verbų sekmadienį, 
balandžio 18 d. — 2:30 vai. 
popiet ir 8:30 vai. vak. Kas 
tik turi laiko, kviečiamas pa
matyti; veikalas įdomus, 
vaidinimas — labai geras.

CHORO PUSRYČIAI

O

PARDUODA
NAMUS

Visose Didžiojo New Yorko 
apylinkėse. Apdraudžia nuo

savybę ir žmonių gyvybę

J. P. MACHULIS
R E A L ESTATE & 
GENERAL INSURANCE 

8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y.

(Prie Forest Parkway Station) 

TeL Virginia 7-1896

Balandžio 11 d. Apreiški
mo par. choras turėjo savo 
metinę tikybinę šventę. Per 
8 vai. mišias choras su savo 
vadu muz. J. Jankum ėjo 
prie Komunijos.

Didžiosios savaitės tvarka
Verbų Sekmadienį, balan

džio 18 d.: Verbų šventini- . 
mas prieš pirmas Mišias, 8-ą 1 
vai., prieš Sumą, 11 vai. su 
Verbų procesija (vakare Re
kolekcijų užbaiga).

Didysis Ketvirtadienis:
Mišios 9 vai. Po mišių proce
sija su Švč. Sakramentu, ku
ris bus išstatytas iki Velykų 
ryto.

Didysis Penktadienis: 
Pirm - Pašventintos Mišios, 
8:00 vai.; Kryžiaus procesi
ja su Kančios įrankiais; Kry- 
žaus adoracija.

Nuo 12:00 vai. pietų iki 
3:00 vai. popiet trijų Merdė
jimo valandų Pamaldos, su 
pamokslėliais ape septynius 
paskutinius žodžius nuo Kry
žiaus. 7:30 vai. vakare, Kry
žiaus Keliai.

Didysis Šeštadienis: van
dens ir ugnies pašventinimas 
7:30 vai. ryte; po to Mišios, 
apie 9:00 vai. Vakare 7:30 jos.Visą Didžiąją Savaitę pa- 

ši sekmadieni — Verbų se- Val‘ Pamaldos su Pamokslu, mokslus sakys kun. Dr. J.
IzpntinV 1 Velykose, balandžio 25 d. Vaškas, MIC. Pamaldos bus 

kmadiems. Verbų šventini- prisikglim0 Mišios su prOce-!r— - -1 ------------- - " -
mas bus pries 8 vai. sv. mi- •• bljd 

bus 
švč. 
šios

Angelij Karalienes Maspetho Žinios

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pa:
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI

Juozas Ginkus J
495 Grand Street, Brooklyn,

Šv. Vardo draugija bal. 11 
d. susirinkime nutarė rengti 
Pavasario Balių; bus gegu
žės 28 dieną, penktadienį, 
parap. salėje. Bilietai bus po 
35c.

Dvasios Vadas kun. Lau- 
rynaitis ragino visus narius 
dalyvauti „Amerikos” kon
certe - baliuje, Webster Hall, 
New Yorke, gegužės 9 d. Pir- 
min. V. žemantauskas ragino 
pasipirkti bilietų, kurie iš an
ksto po 75c. Salėje bus bran
gesni $1.00 ir daugiau.

Atstovais į Federacijos ap
skrities susirinkimus išrink
ti: V. Žemantauskas ir J. 
Bartkevičius.

šias ir bus dalinamos per 
kiekvienas mišias. Prieš 11 
vai. mišias bus procesija.

Graudūs Verksmai ir Palai 
minimas bus 4 vai. pp.

Didžiosios Savaitės 
pamaldos

Trečiadienio vakare: Grau 
dūs Verksmai ir palaimini
mas 7:30 vai. vak.; bus klau
soma išpažinčių.

Didžiajame Ketvirtadienį 
8 vai. ryte mišios, procesija 
į kalėjimą, kurs bus šoninia
me altoriuje. Bažnyčia bus 

i atdara iki 10 vai. vakaro.
Didžiajame Penktadieny

mišių — Pamaldos prasidės 8 vai. 
par. salėje įvyko bendri pus- ryte- bus §v. Kryžiaus ado-
ryčiai, kuru programai vado
vavo choristas Ch. Zabelskis.

racija ir Procesija į šoninia
me altoriuj įtaisytą grabą.

. KryžiausKalbas pasakė kleb. kun. 'Vakare 7:30 vai. 7"
N. Pakalnis, muz. J. Jankus, Keliai ir Kryžiaus relikvijų

5:00 vai. ryte, po kurių 
duodamas palaiminimas 
Sakramentu; kitos Mi- 
8:00, 9:00 ir 11:00 vai.

Vaidinimas
Balandžio 11 d. sodalietės, 

sesučių vadovybėje, surengė 
teatrą „Šventoji kankinė — 
Petricija”. Šis veikalas čia 
buvo vaidinamas prieš 9 me
tus. Ilgas laikotarpis, tad jis 
vėl atrodė, kaip ir naujas.

Visos merginos, kurios tu
rėjo svarbesnes roles, gana 
patenkinančiai kalba lietuvi
škai, kas ir duoda pačiam 
vaidinimui svarbos. Gražūs 
rūbai, puikios scenerijos, vi
siškai uždengia vaidintojų 
mažus trūkumus. Sveikinti
nos vaidintojos, kurios pas
kyrė daug laiko pratyboms, 
o sesutėms pranciškietėms 
garbė už sugebėjimą ir dar-

J. Jankienė, Al. šiška, P. Iva
nauskas, K. Kazlauskis, Aid. 
Ziniūtė ir kiti. Solo dainavo 
L. Juodytė, G. Vitaitytė ir O. 
Plaktonytė. Nuotaika buvo 
graži. Visi gėrėjosi valgiais, 
kuruos pagamino K. Kaz
lauskis, Ch. Zabelskis ir J. 
Kaminskas.

KATALIKŲ JAUNIMO DRAUGIJA
PERSTATO

Kristaus Laikyt Dramą

“NUKRYŽIUOTA MEILE”
IV VEIKSMŲ VEIKALĄ

Sekmadienį, Balandžio-April 18 d
2:30 vaL p. p. ir 8:30 vai. vakare

Apreiškimo Parapijos Salėje 
No. 5th ir Hevemeyer St., Brooklyn, N. Y. 

Įžanga 50 centu — vaikams (po pietų) 25 centai

adoracija.
Didžiajame šeštadieny — 

Ugnies ir vandens šventini
mas prasidės 7 vai. ryte, mi
šios bus 8 vai. Vakare 7:30 
vai. bus Kompletai ir pamok
slas.

Velykose: Prisikėlimo mi
šios ir procesija prasidės 
5:30 vai. ryte. Po mišių bus 
palaiminimas švč. Sakra
mentu. Velykų dieną bus ek
stra kolekta vyskupijos naš
laičiams; mišparų nebus.

Šį sekmadienį mūsų para
pijos sodalietės eis bendrai 
prie šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu. Parapijos mergai
tės raginamos dalyvauti kar
tu.

Gaila, kad publikos mažai 
buvo. Turėjo būti bent 300 
žmonių. Suėjo tik tie, kurie 
visuomet ateina. Iš kitų pa
rapijų matėm tik Maspetho 
kelias sodalietes. Mažas pu
blikos atsilankymas prisle
gia rengėjų ūpą.

Atsilankiusieji vaidinimu 
buvo patenkinti.
SERGA JAKUBČIONIENĖ

Karo fronte mūsų vyrams 
daug padeda Raudonasis 
Kryžius. Padėkime jiems au
komis Raudonajam Kryžiui.

Palengvink skausmus, gel
bėk gyvybes — duok dvigu
bai Raudonojo Kryžiaus Ka
ro Fondui.

Bažnytinis Koncertas
Verbų sekmadienio vakare 
vai. Maspetho lietuvių ba

žnyčioje įvyks bažnytinis 
koncertas. Choras pastatys 
„Paskutinius Septynis žo
džius”. Chorui pagelbės šie 
solistai: Ant. Venckus (iš 
Elizabeth, N. J.), M. Bitter 
(Žemaitytė), Antonetta če- 
merkienė, Juozas Jodzevičius 
ir Petr. Kalibatas. Vadovaus 
vietinis vargonininkas Anta
nas Visminas. Įžangos baž
nyčion nebus. Choras kviečia 
lietuvius atsilankyti.

Metinės Rekolekcijos
Šio pirmadienio vakare 

prasidės metinės rekolekci-

7

rytais 8 vai. ir vakarais 7:30 
vai. Rekolekcijos baigsis Ve
lykų rytą. Visi prašomi kas
dien lankytis pamaldose.

Margučių balius
Atvelykyje vietinė Moterų 

Sąjungos kuopa kasmet turi 
Margučių Balių. Taip ir šie
met geg. 2 d. Margučių Ba
lius įvyks parapijos salėje. 
Už margučius duos dovanas. 
Bilietai jau pardavinėjami.

Kareiviai
Namuose lankosi karei

viai: abu Venckai, Albinas 
Baltrūnas ir Įeit. Kleiza. Iš
eis kariuomenėn: Kazys Ta- 
molynas, Aleks. Karpavičius, 
Al. Zavistanavičius ir Pran. 
Balčiūnas.

nio koncerto. Bal. 12 d. iš
vyko į Washingtoną.

St. Pieža, dirbdamas dide
lio laikraščio redakcijoje, 
daug gera padaro lietuviams. 
Pernai jo vienas straipsnis 
apie Lietuvą - buvo įdėtas į 
sekmadieninius laikraščius, 
kurių išperkama 7 mil. egz. 
Jo straipsnis buvo paskelb
tas pirmame puslapyje.

1 lietu-
T:; 36- 
b> 
įjiot- 

febai-

L suos
vo Raudonajam Kri. įr- 
kalbėjo apie jo svailfįuja, 
veiklą.

Vakarienės p~lJ 
$127.98, aukų buvo f 
$172.45. Raudonajai 
žiui įteikta $300.43.

V

,pe_iju
Bibibė-’ 

žinda-' 
s;mo-

f

PAMINKLO REB

MIRĖ SENIAUSIAS
KUNIGAS

Balandžio 13 d. New Yor
ke mirė pral. Gallus Bruder, 
91 metų amžiaus, šv. Juoza
po par. klebonas. Jis buvo se-; 
niausiąs New Yorko arkivys
kupijos kunigas. Velionis bu
vo kunigu įšventintas prieš 
66 metus.

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
NARIŲ DĖMESIUI

kad 
savo

Jubiliejaus komi-
darbuojas, kad

Malonu pasidžiaugti 
mūsų draugija ruošiasi 
gyvavimo 50 metų sukaktį 
paminėti, 
sija uoliai
rengiamos iškilmės gražiau
siai praeitų. Jubiliejaus va
karienė bus gegužės 15 d. 
Klasčiaus salėje. Bilietai 
platinami. Kiekvienas narys 
turėtų vakarienėje dalyvau
ti. Bilietų galima gauti pas 
mane, pas rengimo komisi
jos narius, laikraščių admi
nistracijose. Bilietai parda
vinėjami tik iki gegužės 9 
d.

Prieš vakarienę dar įvyks 
mūsų draugijos intencija pa
maldos:

Gegužės 2 d. 9 vai. ryte 
Apreiškimo par. bažnyčioje

(dykos i

iljki}1

Dariaus - Girėno 
lo komiteto susirink 
vo balandžio 4 d.? 
Šalty s turėjo ilgą pn 
Pažymėjo, kad prieš
trys dideli klausimai 3 ta- 
sukėlimas, vietos rin 
įleidimas.

Rašt. adv. BriediaIai pra- 
apie numatytą pamik®, v 
kimą. Ižd. J. Spurgai 
kad banke pinigų yi 
068.95; nuošimčių I 
$63.58.

Karo metas sulaik 
teto veklą, aukas b 
paminklos statymo j 
Nutarta birželio 6 d.l 
p. šaukti draugijų k< 
ei ją, prašant aukų i 
nio veiklumo.

P. J. Moni

Saugok Savo

—- Sąjungietė M. Zamblau- y3US musų draugijos metines
škienė buvo nusilaužus ran
ką; gydosi namie, gydytojo 
priežiūroje.

Teklei Jakubčionienei, 
veikliai šv. Jurgio parapijie
tei ir „Amerikos” rėmėjai, 
bal. 12 d. padaryta net dvi 
sunkios vidurių operacijos. 
Ligonė yra Brooklyno ligo
ninėj, privačiam kambary, 
tad ją galima lankyt bet ku
riuo laiku.

Pataikė parvažiuot iš ka
riuomenės jos sūnus, seržan
tas Alfonsas. Js parvyko 10 
dienų atostogų iš No. Caro
lina. Jos du sūnūs yra kariai. 
Jauniausia duktė Adelė lan
ko pranciškiečių seserų aka-

į.-..-

LANKĖSI ST. PIEŽA

Bal. 9-12 d. d. New Yorke 
lankėsi Stasys Pieža, Chica- 
gos „Herald-American” re
dakcijos narys. Jis buvo at
vykęs į Hearsto laikraščių 
suruoštą kolegijų ir viduri
nių mokyklų studentų iškal
bingumo kontestą.

St. Pieža lydėjo du laimė
tojus iš vidurio — vakarų 
valstybių. Jo globotiems kal
bėtojams teko rungtis prieš 
Pacifiko pakraščių ir rytinių 
valstybių laimėtojus. Galuti
niame konteste dalyvavo 6 
studentai. Laimėjo du — abu 
Stasio Piežos atlydėtieji stu
dentai: Monroe iš Marquette 
universiteto (Milwaukee) ir 
Rathburn iš Northwestern 
universiteto (Chicago).

St. Pieža lankėsi pas kun. 
J. Balkūną, buvo „Ameri
kos” įstaigoje. Bal. 11 d. bu
vo nuvykęs į Elizabethą pa
siklausyti lietuvių bažnyti-

mišios.
Gegužės 9 v. 11 vai.

Angelų Karalienės par. baž
nyčioje bus atlaikytos iškil
mingos mišios mūsų dr-jos 
jubiliejaus proga.

Kviečiu visus draugijos 
narius dalyvauti abejose mi
šiose, kurias užprašė mūsų 
draugija. Pasirodykime gau
siai ir gražiai, kaip priklau
so vienai seniausių Brookly
no draugijų, čia turiu pasi
džiaugti, kad mūsų jubilieji
nėje vakarienėje sutiko da
lyvauti kun. N. Pakalnis ir 
kun. J. Aleksiūnas.

Sekantis dr-jos 
mas

U”

•rikli, 
iŲ tėvų

ae

jiao-

'adė

Lei-
Po

...Marija Magi 
Jėzaus patepti. Lab 
kėjus. Jos kalbėjosi 
gusios pamatė akme 
nikaitį, sėdintį dėšir 
Nenusigąskite: jūs i 
sikėlė, jo nėra čia:

Teikiamas geriausias] 
patikrinimas, prižiūri! 
AKINIAI prieinamiat 
kainomis pagal jų rū

Ši įstaiga įsteigta prieš 41

Stenger & Ste
OPTOMETRISTAS — O)

391-398 Broadway, Brookl;

ryte $

S

O
£

susirinki- 
bus gegužės 5 d.

Juozas Ambrozaitis.
Dr-jos pirmininkas.

Great Neck. N. Y.

Kovo 28 d. 155 asmens, ke
lių lietuviškų ir vienos rusų 
organizacijų nariai ir drau
gai dalyvavo vakarienėje, 
kuri buvo surengta Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus nau 
dai.

Dorothy B. Cook atstova-

; fe 
['^.Atlanto Čarteno desr 

taikymą.
feną Mūsų visų pareiga 
feje. sinti Lietuvos žmonii 
į kad’ir lūkesčius. Velykų 
p lei. tebūna daugeliui mūs 
į Įobį. riausiu paakstinimu j 

h hd I—t-----

Lietuviška]
ALUDfj

KARŠTI UŽKANDŽ
kasdien]

Patogi vieta užėjin® 
su MOTERIMS !

RHEINGOLD Extra Dry
— Didelis pasirinkimas vi 

gėrimų

Juozas Žeidi
411 GRAND STEEL

BROOKLYN, N. Y. J W

ti didesniam darbui L 
žmonėms pagelbėti.

— —
Tik kelios dienos 

snips-balandžio mėnesio'u: 
i hd Dar yra progos piliet 
fe ry migai atlikti — ] 
feios prie Antros Karo I 

p tu vajaus, kurio metu n 
k Tm kelti 13 bilijonų dole 
[sūir- Antra pareiga — 
I PT laivų statymo v: 
f’ mėnesį lietuviai ture 

ti karo bonų už 40C 
Tiek kaštuoja PT k 
vas. Pirkdami karo 
pirkime lietuvių var< 

• vių sąskaiton ir pr: 
apie tai lietuvių įst;

Šia pačia proga i 
sveikiname visus 
kos" bendradarbius 
jus, platintojus ir 
jus. Visiems, o v 
Džiaugsmingo Aleli

Su mūsų linkėjin 
! ge plaukia ir gilus 

ĮL^imas visiems 
draugams. Sustipri 
v? e^es Amerike 

W pasaulį

am-

pus 
p ui
ta Ir 

RDa- 
htesa.

B------------ - ------------- ■
Telephone
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JOSEPH V AŠTUNTI 
REAL ESTATE INSURĄN| 

and LIFE INSURANC® 
Mortgages Loaned and Bof 

496 Grand St., Brooklyn, B 
Ręsldenęe:
87-34 90th St., Woodhaven,

fe
a-

HAvemeyer 8 - 025!
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