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Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

T46i oje Kalėdų šventės 
enčiamos, nei Vely- 

■ nėra tikslu, nes Ve- 
ikščioniui yra di- 
šventė. Velykos — 
įjos Įkūrėjo prisi
kentė. Jei Kristus 
risikėlęs, jei savo 
tu nebūtų įrodęs e- 
i Sūnus, krikščiony- 
;ų buvę.

Savo prisikėlimu 
(Wiiliamsburgh Bridjps apvainikavo Savo 

• padėjo pagrindą 
I, kurios ir pagaro 
esunaikins. Kristus 
irmųjų žmonijos tė- 
nės pasmerktą žmo 
ikrino jam amžiną

Visiems Linksmo Aleliuja!
Tel. STagg 2-7177

Alfred J.
(Vendus)

advokatas
219 So. 4th Street,

Puolė Bremeną ROOSEVELT BUVO MEKSIKOJE

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PAU)
GERIAUSIOS

Lengvi Užkandžiai, Kava, Artmį

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE ___  t  
AISKRYMAS gamintai namie U geriau5 neužmiršo TJptu- 
viausių bravorų. Parengtam priimu J? L neužmiršo L^ieįU- 

1110736 fU j°je yra bUV§S’ ne’ 
JUOZ38 binl®, liršti Velykų ryto.

495 Grand Street, į užmiršti tas jaut-

Amerikos lakūnai balan
džio 17 d. bombardavo vo
kiečių Bremeno lėktuvų dirb
tuvę. Fotografijos parodė, 
kad bent pusė dirbtuvių su
naikinta.

Bremeno puolimas buvo 
didelis, bet ir gynimas, ne
mažas. Iš šio svarbaus žy
gio 16 bombanešių negrįžo.

Oro Kautynes 
Pacifike

io koncerto. Bal. 12 d. iš-voRaį 
yko į Washington. "

ma iki galutinės pergalės, 
kol priešas pasiduos be jo
kių sąlygų (Šiuo pareiškimu 
Roosevelt lyg atsakė į Ispa
nijos užsienio reikalų minis- 
terio pareiškimą, kad Ispani
ja yra pasiruošusi būti tai
kos tarpininkė).

Drauge su prezidentu Roo
sevelt į Meksiką buvo nuvy
kęs Valstybės Pasekretorius 
Sumner Welles.

Vykdamas į Meksiką, pre
zidentas Roosevelt aplankė 
visą eilę kariuomenės stovyk 
lų. Apžiūrėjęs kariuomenės 
stovyklas keliose valstybėse, 
Roosevelt pareiškė, kad Ame 
rikos kariai yra tinkamai pa
siruošę išmušti ašies jėgas 
iš Europos.

Savo kelionę prezidentas 
pradėjo balandžio 13 d.

Balandžio 20 d. preziden
tas Roosevelt susitiko Mon
terey mieste, Meksikoje, su 
Meksikos respublikos prezi
dentu Manuel Avil Camacho 
ir abu pasižadėjo drauge ko
voti dabartiniame kare, iki 
galutinės pergalės, kad Ame
rikos valstybių, „gero kai
myno” politika galėtų būti 
paskleista visame pasaulyje.

Amerikos ir Meksikos pre
zidentų susitikimų nėra bu
vę nuo 1909 metų, spalių 16 
d., kai prez. Taft susitiko su 
prez Diaz tarptautinio tilto 
atidarymo iškilmėse.

Abu prezidentai priėmė 
Meksikos kariuomenės dali
nių paradą.

Bal. 20 d. vakare abu pre
zidentai kalbėjo per radiją. 
Roosevelt pareiškė, kad da
bartiniame kare bus kovoja-

Washington. — Pietvaka
riniame Ramiajame vande
nyne per paskutines 15 dienų 
buvo visa eilė oro kautynių, 
kuriose amerikiečiai su savo 
sąjungininkais sunaikino 128 
lėktuvus ir nuskandino ar su
žalojo 19 laivų. Iš Sąjungi
ninkų žuvo 8 lėktuvai, o 17 
sužalotų.
. Šiuo metu pietvakarinia

me Ramiajame vandenyne 
japonai žymiai sustiprino sa
vo aviacijos jėgas, todėl gen. 
MacArthur paprašė atsiųsti 
daugiau lėktuvų, ko taip pat 
prašo ir Australijos vyriau
sybė.

cesijų jautrias gie- 
J nksma diena mums 

, mir-
1 , Aleliuja, Aleliuja, 

Vahr ’
11
i siniela prisiminti ta 
ius, kuriais skubė
jom Visi jie būda- 
veikų, raudonų mo- 
vyriškų veidų. Vi
sumoje tik grožis, 
tik džiaugsmas.
Į šiandie Velykos 
? Kaip kitur?

laitfiesi Velykų 
F linkėkime pašau
sime visoms tau- 
ėkime Amerikai, 
šventai mūsų tėvų 
sietuvai tik > ai pra-

kate- 1- pelės Kristus, 
St. Pieža, dirbdamas dide-ve^ 

o laikraščio redakcijoje, 
aug gera padaro lietuviams, 
'ernai jo vienas straipsnis 
pie Lietuvą- buvo įdėtas į 
ekmadieninius laikraščius, 
:urių išperkama 7 mil. egz. 
o straipsnis buvo paskelt
as pirmame puslapyje.

MIRĖ SENIAUSIAS
KUNIGAS

m J
žiuiįtį

PA®!

Į Dahis

Šalty?::
PažyEt

MŪSŲ LAKŪNAI SKINA PRIEŠ j

Balandžio 13 d. New Yor- 
re mirė pral. Gallus Bruder, 
)1 metų amžiaus, šv. Juoza
po par. klebonas. Jis buvose- 
liausiąs New Yorko arkivys-i RAi 
kupijos kunigas. Velionis bu- ‘apiens ieliuja! 
vo kunigu įšventintas prieš W-i 
36 metus.

'cum

Balandžio 18 ir 19 dienos 
buvo labai reikšmingos die
nos Amerikos lakūnams Afri 
kos fronte. Oro kautynėse 
per tas dienas Sąjungininkų 
lakūnai sunaikino 117 vokie-

NACIAI LEIS STEIG. SUSIRINKIMU
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ŠV. JURGIO DRAUGIJOS R im pasauliui tik- 
Kffli ias Velykas. Tegu 

tetarė. rkos visiems
Malonu pasidžiaugti kad pamiL 

mūsų draugija ruošiasi savo 
gyvavimo 50 metų sukaktį 
paminėti. Jubiliejaus komi
sija uoliai darbuojas, kad 
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-i 
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 
bus mūsų draugijos metinės 
mišios.

Gegužės 9 v. 11 vai. ryte 
i Angelų Karalienės par. baž
nyčioje bus atlaikytos iškil-l 
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 susirinki
mas bus gegužės 5 d.

Juozas Ambrozaitis.
Dr-jos pirmininkas.

NARIŲ DĖMESIUI

Great Neck, N. Y.

kiekvieno
jdija bevna Iš Londono ^praneša, jog^muįsi į jų kraštus. Esą Lię-

zmo- 
ems kraštams, di- 

Nntani mažiems.

" į' savaitę pasirodė 
niovįfc puslapių leidinys 

m Bulletin”. Lei- 
___ vių Tautinė Tary- 
Į : Ibta LTT deklara- 
p | luotą daug žinių iš 

upuotų Lietuvos, 
Estijos ir Baltgu-

Te&fc 
pafc:

From the painting hy B. Plockhorst

... Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Salome nusipirko kvepalų eiti 
Jėzaus patepti. Labai anksti pirmą savaitės dieną jos atėjo pas kapą, saulei jau užte
kėjus. Jos kalbėjosi tarp savęs: Kas mums atris akmenį nuo kapo angos? Bet pažvel
gusios pamatė akmenį atrištą: o buvo jis labai didelis. Įėjusios į kapą, jos pamatė jau
nikaitį, sėdintį dešinėje pusėje, apvilktą baltu drabužiu, ir nusigando. Jis joms tarė: 
Nenusigąskite: jūs ieškote Jėzaus Nazarėno, kuris buvo prikaltas ant kryžiaus; jis at
sikėlė, jo nėra čia: štai vieta, kur jį buvo padėję... (Morkaus 16, 1-6).

Atlanto čarterio dėsnių pri
taikymą.

Mūsų visų pareiga patei
sinti Lietuvos žmonių viltis 
iir lūkesčius. Velykų šventės

Biuletenį žadama 
kartu mėnesyje.

ii linkėtina, kad
ba reikalingas lei- tebūna daugeliui mūsų ge- 
ų pastovumo pobū- mausiu paakstinimu prisikel- 
Ižia padaryta, kad ti didesniam darbui Lietuvos 

Mptesėta. žmonėms pagelbėti.•
OFF'-į _. .turėjo buvusio am
si- kis Davies straips- 
^Jme tvirtina, kad 
įįjlatvija, Estija ir ry 

i jos dalis buvusios 
11 ir paimtos nuo Ru 
| iraeito karo”. Tas 
neris buvo paskir- 
i.
io 19 d. „Life” pa
kų basadoriaus 
’skio ir latvių mi- 
ilmanio laiškus. Ir 
latvis atremia Da

li* lenkimus su tiesa, 
šperkama 4 mil. 

u lių, todėl labai

* 
s

j J, ,d taip išsiplatinu- 
’ Hį lale būtų ginamos

;autų teisės.

TOKIO PUOLIMO METINĖ SUKAKTIS

Tik kelios dienos liko iki 
balandžio mėnesio užbaigos. 
Dar yra progos pilietinei pa
reigai atlikti — prisidėti 
prie Antros Karo Paskolos 
vajaus, kurio metu reikia su
kelti 13 bilijonų dolerių.

Antra pareiga — prisidėti 
PT laivų statymo vajuje. Šį 
mėnesį lietuviai turėjo išpir
kti karo bonų už 400,000 dol. 
Tiek kaštuoja PT karo lai
vas. Pirkdami karo bonus, 
pirkime lietuvių vardu, lietu
vių sąskaiton ir praneškime 
apie tai lietuvių įstaigoms.

Washington. — Karo De
partamentas išleido prane
šimą, kaip 1942 m. spalių 18 
d. amerikiečiai lakūnai bom
bardavo japonų sostinę ir ki
tus jų miestus.

Tokio, Jokohamos Nago- 
jos, Kobės ir Osakos miestus 
prieš metus bombardavo 16 
Amerikos bombonešių, ku
riais lėkė 80 lakūnų. Lėktu
vai japonų miestus pasiekė 
nuo lėktuvų išvežiotojo „Hor 
net”. Iš 80 lakūnų 64 sugrį
žo į amerikiečių dalinius. 
Penki asmens su savo bom
bonešiu nusileido Rusijoje, 
kur jie yra internuoti. Du
nežinia kur dingo, vienas bu-1lakūnai puikiausiai atliko.

vo užmuštas, aštuoni, mano
ma, yra japonų nelaisvėje.

Iš 16 lėktuvų liko sveikas 
tik vienas, kurs nusileido Ru 
sijoje. Likusieji 15 buvo pa
likti jų likimui, o lakūnai iš
šoko parašiutais. Lakūnai 
turėjo taip pasielgti, nes 
jiems pritrūko gazolino, ka
dangi lėktuvežį jie turėjo 
palikti keliais šimtais mylių 
toliau, nei buvo numatyta. 
Į Tokio lakūnams teko skris
ti 800 mylių. Puolimo žygiui 
vadovavo gen. Doolittle, kurs 
dabar vadovauja Amerikos 
lakūnams Afrikoje.

Savo uždavinį 1942 m. ba
landžio 18 d. amerikiečiai

„iimės v KoreŠponaeifiat. S"u- 
ckholme kovo 31 d. laikraš
čio laidoje paskelbė, kad vo
kiečiai labai stengiasi gar
sinti Lietuvoje žinią apie Ru
sijos pareikštus norus vėl 
okupuoti Lietuvą. Negana 
to, norėdami laimėti daugiau 
palankumo gyventojuose, o- 
įkupantai vokiečiai Lietuvo
je leidę sušaukti „Steigiamą
jį Susirinkimą”. Sudaryta 
komisija iš 21 asmens.

Kaip praneša Londono 
„Times”, į komisiją įeina ne
abejotini lietuviai kovotojai 
už Lietuvos laisvę. Mat, vo
kiečiai panaudoja Sovietų 
Rusijos įžūlų savinimąsi ir, 
jausdami silpnėjančias savo 
karines jėgas, teikdami Lie
tuvai šiokią tokią laisvę, no
ri apsaugoti savo užnugarį 
nuo sukilimų, o jei pasiseks, 
tai įtraukti lietuvius, lat
vius ir estus į aktyvų pasi
priešinimą bolševikų verži-

TUVyp „ ___
mo svarbiausias uždavinys 
būsiąs panaikinti dar iš da
lies tebegaliojančius bolševi
kų išleistus įstatymus ir tt.

Visi žinome, kaip labai lie
tuviai yra nusistatę prieš na
cius ir kaip lietuviai nenori 
vokiečių okupacijos ar jų glo 
bos, tačiau taip pat aišku, 
kaip sovietų reiškiamos pre
tenzijos į Pabalčio kraštus 
apsunkina vietos gyventojų 
bendradarbiavimą siekiant 
demokratijų pergalės.

GAUNA SLAPTI LIETUVOS SPAUDI

Londone Išsiilgę
Lietuvių Knygų

čių - italų lėktuvų, kurių 70 
buvo didieji „Junkers” tran
sporto lėktuvai. Priešo lėk
tuvai lėkė Italijos link iš Tu- 
nisijos

Balandžio 18 d., Verbų se
kmadienį, oro kautynės įvy
ko virš Sicilijos sąsiaurio.

Balandžio 10 - 17 dd. savai 
tėję Sąjungininkai į ašies te- 
rįtorij as Tunisi j oje, Sicilij ei
le dr Sąrdiniioip-^ivjetė du 

n £= --- —~~1—

miifjOYAis švartj T)van6ų7 *
Be to, Sąjungininkų lakū

nai Afrikos karo teatre be 
atvangos lanko įvairius italų 
uostus ir ten naikina italų ir 
vokiečių sandėlius.

Sausumos žygiuose Ameri
kos kariuomenė, gen. Patton 
vadovybėje, kaip dabar pri
pažįsta anglai, atliko lemian
tį vaidmenį stambiems lai
mėjimams pasiekti. Ameri
kiečiai savo puolimais ati
traukė nuo Maretho linijos 
bent 35,000 priešo karių

MICHAILOVICH ATREMIA ŠMEIŽTUS
Londonas. — Jugoslvijos 

partizanų vadas generolas 
Draja Michailovič iš savo 
slaptos vietos atsiuntė pa
reiškimą, kuriame jis atsako 
visiems savo šmeižikams ir 
kaltintojams.

Darbo Vietos

Michailovič taip pareiškė:
„Nėra jokios tiesos Sovie

tų ar kitų šaltinių įtarimuo
se, kad aš bendradarbiauju 
ar net palaikau santykius su 
italais. Aš nesu sutikęs italų 
generolų, nors jie ir net vo
kiečiai kelis kartus bandė su 
manim susitikti... Tik po ka
ro mūsų darbas bus tinkamai 
mūsų sąjungininkų įvertin
tas. Bosnijoje kova prieš 
priešą tęsiasi, nors vidaus 
priešai sunkina mūsų veiks
mus. Visur yra kvizlingų”.

Prieš Michailovičių varo 
juodą propagandą komunis
tai, vadindami jį išdaviku. 
Gen. Michailovič turi Londo
no ir Washington© pasitikė
jimą, jis yra Jugoslavijos vy
riausybės Londone krašto 
apsaugos ministeris.

Washington. — Darbo 
gos komisijos viršininkas 
Paul V. McNutt išleido nau
jas taisykles, kurios paliečia 
27 milijonus darbininkų. Pa
gal šias taisykles, darbinin
kai yra „įšaldyti” dabar dir
bamose vietose ir suvaržyti 
didesnių algų ieškojimai.

Svarbių darbų savo noru 
palikti nebus galima.

Jė-LKFSB siuntė Londono 
lietuviams kai kurių knygų 
apie Lietuvą. Pašto susie
kimas veikia pakenčiamai ir 
lietuviai knygas gavo. Siun
tinys buvo išsiųstas vasario 
10 d., o knygas gavo kovo 23 
d. Įdomu, kad maždaug tuo 
pačiu laiku oro paštu išsiųs
tas laiškas atėjo į Londoną 
tik kokia pora dienų anks
čiau.

LKFSB. korespondentas 
praneša, kad Anglijoje sun
kiau su knygų leidimu: cen
zūra griežčiau žiūri, ir kai ji 
praleidžia, ne visų kraštų rei 
kalus ginančios knygos vie
nodai lengvai gali gauti po- 
pieros. Estas Baud yra pa
rašęs labai gerą veikalą apie 
Baltijos kraštų ekonominius 
klausimus. Daug mėnesių 
praėjo, kol gavo reikiamus 
leidimus ir dar nežinia, ar 
dėl karo sunkumų galės kny
gelę išleisti.

Šia pačia proga iš širdies 
sveikiname visus „Ameri
kos” bendradarbius, rėmė
jus, platintojus ir skaityto
jus. Visiems, o visiems — 
Džiaugsmingo Aleliuja!

Su mūsų linkėjimais drau
ge plaukia ir gilus dėkingu
mas visiems „Amerikos” 
draugams. Sustiprinkime sa
vo eiles už Amerikos pergalę, 
už laisvą pasaulį, už laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą!

LKFSB korespondentui 'rugp. 15 d. 
Londone pasisekė gauti prieš I 
okupantus nacius nukreiptų 
slaptų Lietuvos laikraščių ir 
atsišaukimų. Jų tarpe yra 
šie: lietuviškai išspausdin
tas „Atlanto Deklaracijos” 
leidinys; Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjungos du slapti 
atsišaukimai Nr. 10 ir 11. 
Atsišaukimai mimiografuo- 
ti. Gautas dar spaustuvėje 
spausdintas „Visuomenės ir 
politikos laikraštis Neprik
lausoma Lietuva”. Jos Nr. 3 
—4 išleistas 1942 m. rugp. 1 
|d., o Nr. 5 spaustas 1942 m.

Slaptoj lietuvių spaudoj 
atsispindi didelis laisvės troš 
kimas, stiprios viltys sude
damos į demokratijų laimėji
mą ir į Atlanto Čarterio pa
skelbtus pažadėjimus.

Laikraščiuose netrūksta 
ir sąmojingo okupantų pa
juokimo. Taip pav., klausia
ma, ką reiškia SAVIVALDA. 
Tai esąs žodis, kurį sudaro 
pirmosios raidės šio sakinio: 
Saugokis Apgaviku Vokie
čių Ir Venk Aukų. Lietuva 
Dar Atgims.

LIETUVOS ATSTOVYBE LONDONEt didelės priespau 
ros ir grąsinimų, 
įmonės puikiai ži- 
rosi užsienyje. Jie 

■ lai žino, kad Ame- 
ažįstama Lietuvos 
Jie žino apie Ame- 
ivių Tarybą, gerai 
ie Lietuvių Tauti-

$ 
d

t'y
Kovo 28 d. 155 asmens, ke-ij^ 

lių lietuviškų ir vienos rusų 
organizacijų nariai ir drau- g V 
gai dalyvavo vakarienėje, 
kuri buvo surengta Amen- r 
kos Raudonojo Kryžiaus nau #•'

varbiausia žinoti, 
os žmonės didžiau 
Įžiūri į Jungtines 
Valstybes, tiki į

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

LKFSB Londono kores
pondentas, aplankęs Lietu
vos atstovybę, džiaugiasi pa
tirtais įspūdžiais: „Pirma 
nuo bombų buvo langai išby
rėję, 
čiai, 
bes” 
nius
liasdešimt svarų sterlingų 
aukų. Pataisius nuo karo 
kentėjusius atstovybės

Dabar keli amerikie- 
iš „Draugo” ir „Vieny- 
sužinoję apie ekonomi- 
sunkumus, atsiuntė ke-

nu- 
pa-

talpų kambarius, tarnautojai 
gali vėl tinkamiau įsirengti 
ir interesantus priimti. Tiki
mės, kad Lietuvą mylį žmo
nės ir ateityje bus prietelin- 
gi Lietuvos atstovybei Lon
done, kurios išlaikymui būti
nai reikalinga keleto tūkstan 
čių dolerių per metus, o kuri 
jokių nuolatinių pajamų ne
turi.”

Dorothy B. Cook atstovą-
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

VYSKUPO MOLLOY VELYKŲ LAIŠKAS
Velykų švenčių proga, J. E. vyskupas Thomas E. Molloy, 

Brooklyno vyskupijos ganytojas, išleido parapijų klebonams laiš
ką, kuriame išdėstytos reikšmingos pažiūros pokarinio laikotar
pio atžvilgiu. Tikime, kad šis laiškas bus visiems įdomus, todėl 
čia jį paduodame laisvo vertimo formoje:

Praeitų metų gale, labai tinkamu laiku, savo reikšmingame 
ir raminančiame žodyje, liečiančiame Kalėdų laikotarpį ii’ ken
čiančią žmoniją, Popiežius Pijus XII paminėjo šv. Tomo pareiš
kimą, kad „taikos pagrindas yra ramus drauge gyvenimas tvar
koje.” Ir jis pažymėjo, kad toks tvarkos ramumas tarp žmonių 
negalimas, jeigu jų tarpusavio santykiai nėra tvarkomi teisingu
mu ir meile.

Be abejonės, dabartinis visuotinis ir pasaulinis karas, su savo 
plačia netvarka ir tragišku vargu, labai įtikinančiai patvirtina to 
popiežiaus pareiškimo teisingumą. Šios tikrovės pripažinimas, 
žinoma, negali sustabdyti nei pasaulinio vargo, nei iš jo einančių 
pasėkų, bet tai gali naudingai pagelbėti mums paakstinti, sustip
rinti ir palaikyti mūsų vertingus siekius ir veiklą ateities teisin
gai ir pastoviai taikai.

Apskritai sutinkama, kad mūsų laimėjimas karo yra būtinai 
reikalinga sąlyga patenkinamai taikai užtikrinti. Atrodo, taip 
pat, reiktų visiems sutikti, kad siektina tokios taikos, kuri būtų 
svarbiausias veiksmas apsisaugoti nuo dar baisesnio ir labiau 
naikinančio pasaulinio karo. Todėl mes, neleisdami mūsų tikram 
siekimui nublukti, turime nuolat kartoti, kad „mes turime lai
mėti ir taiką ir karą.”

Kokią gi taiką mes turime savo mintyje? Tikrai nenorima 
„ginkluotos taikos,” kurią pasmerkė Popiežius Leonas XIII ir ku
ri išaugo po pirmo pasaulinio karo.

Net ir dabar, viso baisumo, neapykantos ir netvarkos kon
flikto vidury, nejau rodytume tik išorinį taikių siekimų išpažini
mą, neparemtą teisingais norais ir nuoširdžiu pasiryžimu! To
kiam gėdingam ir kenksmingam nepastovumui Popiežius Pijus XI 
savo nepritarimą yra pareiškęs šiais žodžiais: „Kai taika, iškil
minga sutartimi, buvo pasirašyta kariaujančių, jos sąlygos buvo 
atžymėtos oficialiuose dokumentuose, bet nebuvo įspraustos į 
žmonių širdis. Tose pat širdyse dabar gyvena karo dvasia, kuri 
kasdien darosi pavojingesnė žmonių visuomenei” (Ūbi Arcano 
Dei—1922).

Mūsų dabartinis šv. Tėvas savo pirmame Velykų pareiški
me įspėjo mus:— „Kaip gali būti taika, kai iškilmingai patvirtin
tos sutartys ir duotas žodis neteko saugumo ir vertės, kurios yra 
neatskiriamas tarpusavio pasitikėjimo pagrindas ir be kurių me- 
rižiągįšk^^^^^^rųoralinis .nusiginklavimas kasdien, darosi sųnkesT
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Be abejonės, suprantame, kad, dabartinį konfliktą užbaigus, ■ 
badaujančiame, kenčiančiame ir sukrėstame pasaulyje, reikės 
pašalpos ir atstatymo programos. Būtinai reikes tinkamų ir vei
kiančių priemonių atstatyti ir apsaugoti tvarką ir pastovumą 
tarp milijonų žmonių, kurie buvo baisios kovos atplėšti ir barba
riško karo nukankinti.

Gal bus pageidaujama ir, gal būt, reikės įsteigti, tinkamu 
laiku, visoms laisvoms ir draugiškoms tautoms laisvaisutinkant, 
tikrai reprezentacinę politinę pasaulio sąjungą, kad butų galima 
išspręsti ateities problemas, liečiančias tautų fizinę, medžiaginę, 
socialinę ir kultūrinę gerovę. Atrodo, dabar plačiau ir patiki
miau pripažįstama, kad tokių problemų išsprendimą nebegalima 
paskirti visiškai nesutvarkytam ir netikram „jėgų balanso” pa
vartojimui arba atskirų ginkluotų jėgų netvarkingiems, savanau
diškiems sprendimams.

Yra plačiai pripažinta ir gal ne dėl aukštesnio ar šventesnio 
motyvo, kaip „apšviestam savo interesui”, kad turi būti priimti
ni ekonominiai, komerciniai ir finansiniai nuostatai ir išlygini
mai, kurie užtikrintų darnius santykius ir pelningus reikalų tvar
kymus tarp visų pasaulio tautų.

Tačiau visame šiame taikos planavime mūsų sekančiam di
deliam žmonių organizacijos bandymui būtų nepaprastai žalinga, 
jei nebūtų tinkamai susidomėta reikalingais doroviniais ir tiky
biniais nuostatais, kad būtų pasiekta tvarkingo, saugaus ir tai
kaus pokarinio pasaulio.

Šiuo reikalu mes galime protingai atsiminti ir giliai apgal
voti dabartinio Popiežiaus šiuos žodžius:— „Net geriausios ir 
smulkmeniškiausios taisyklės nebus tobulos ir liks pasmerktos 
nepasisekimui, jei žmonės ir juos valdantieji nepasiduos noriai 
tai dvasiai, kuri tik viena gali tarptautinių susitarimų negyvoms 
raidėms duoti gyvybės, autoriteto ir jungiančios jėgos. Jie turi 
išvystyti gilaus ir nuoširdaus atsakomingumo jausmą, kurs ma
tuoja ir įvertina žmonių statutus pagal šventus ir nepažeidžiamus 
Dievo Teisės nuostatus; jie turi auklėti alkį ir troškulį teisingu
mo, kurs yra paskelbtas palaiminimu Pamoksle nuo Kalno ir 
kurs savo natūraliniu pagrindu turi dorovinę teisingumo vertybę; 
jie turi vadovautis visuotine meile, kuri yra krikščioniškų idealų 
santvarka ir geriausia išraiška ir kuri todėl gali patarnauti kaip 
bendras pagrindas ir tiems, kurie neturi laimės būti su mumis to 
paties tikėjimo.”

Tokiu būdu, aiškiomis, pilnomis, nenuolaidžiomis sąlygomis 
yra išdėstyti būtinai reikalingi doroviniai ir dvasiniai nuostatai 
taikiai visų žmonių vienybei. Popiežius Pijus įspūdingai primena 
mums, kad gyvename Dievo pasaulyje ir kad Jis yra pasaulio 
Viešpats, Laikytojas ir Valdovas. Jo Valia yra mūsų gyvenimo 
įstatymas. _ Tikrą tvarką, santaiką ir taiką visuomenėje užtik
rins tik mūsų, kaipo asmenų ar tautų, laikymasis Jo įstatymų. 
Priešingai, visas dorovinis iškrypimas ir nuodėmė nepermaldau
jamai atneš nesantaikos, kovos, kančios ir mirties pasekmes.

Tikras teisingumo jausmas turi būti išauklėtas sudarant pa
protį, pagal kurį žmogus pastoviai ir . noriai duoda kiekvienam 
tai, kas jam priklauso. Teisingumas nėra kas kita, kaip tik pri
pažinimas kitų žmonių, kaip asmenų ir teises turinčių. Ir dabar 
karo paliesto mūsų pasaulio atžvilgiu labai tinka priminti šiuos 
žodžius: „Taika yra teisingumo vaisius; kaip negali būti taikos 
be tvarkos, taip negali būti tvarkos be teisingumo.”

Pagaliau, žmonės, kaip individai ar susijungę į tautines ir 
ekonomines grupes, turi būti informuoti ir paakstinti meilės, ku
ri duos joms galimumo mylėti Dievą virš visų dalykų dėl Jo ir dėl 
Dievo mylėti visus žmones, net ir savo priešus. Visi gerai žino
me, jei Didysis Meilės įsakymas būtų visuotiniai pildomas, tikrai, 
žiauraus, viską naikinančio karo baisumas būtų nežinomas tarp 
paklusnių Dievo vaikų ir ištikimų teisingumo reiškėjų.

Tik taip žmonės visur gali tikėtis išpildyti Dievo Valią, ver
tingai patenkinti teisingumo ir meilės reikalavimus ir naudotis 
taika, kaip nariai visuotinės žmonių šeimos su viena bendra pra
džia Dievuje.

Tegu Prisikėlęs Kristus apšviečia, vadovauja ir padeda mums 
ir visiems žemėje žmonėms atlikti šią doro ir taikaus gyvenimo 
gelbstinčią ir pašventinančią programą.
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KELKIMĖS DVASIOS GYVENIMUI 
verti garbingo 
Kristaus žadėtose 
dienose.

Kristaus 
te žadina 
keltis naujam, 
taus pavyzdį bei 
venimui. Ji 
ta skamba mūsų 
mėse — nustokite 
materijai, 
dieniškumo 
blogųjų įpročių 
žebkite savo
taus tiesos žibintus, 
kite savo širdyse 
meilės židinius, 
kitės gyvenimui

J.

ART. RAPOLAS JUŠKA 
įžymiausias Amerikos lietuvis solistas—bosas, dabar 
gyvenąs Bostone. Yra buvęs Philadelphijos operos ar
tistu, daug koncertavęs. Kai 1936 m. Amerikoje lankėsi 
Lietuvos operos artistė Marijona Rakauskaitė, ji pa
reiškė, kad Rapolas Juška būtų nepaprastai naudingas 
Lietuvos operai artistas. New Yorko ir apylinkės lietu
viai gegužės 9 d. „Amerikos” Dešimtmečio Koncerte 
turės progos išgirsti Rapolą Jušką dainuojant solo ir 
duetą drauge su Suzana Griškaite, kurios dainavimo 
mokytoju jis yra buvęs. Koncertas įvyks WEBSTER 
Salėje, 119 East 11th St., New Yorke.

J. BALTRUŠAIČIO 70 M. SUKAKTIS
______  ra—

Balandžio 20 d. sukako 70 [ 
metų, kai gimė Jurgis Balt- V 
rušaitis, įžymus Lietuvos po
etas ir diplomatas, dabar gy- 
--■annc* -*'lrvriS Į P _

■ Jurgis Baltrušaitis gimė 
Paantvardy, netoli Jurbarko. 
Kun. Žekevičiaus padeda
mas, jis pasiruošė Kauno 
gimnazijon, kur nuo 5 klasės 
turėjo uždarbiauti. 1879 m. 
jis baigė Maskvos universi
teto matematikos — gamtos 
skyrių. Rašyti pradėjo anks
ti. Rašė rusiškai įvairiuose 
žurnaluose. 1911 m. išėjo jo 
eilėraščių rinkinys. Rusų li
teratūroje jis buvo pasiekęs 
didelės aukštumos ir buvo 
plačiai gerbiamas. Daug ke
liavo. Susipažino su garsiais 
rašytojais. Į rusų kalbą yra 
išvertęs daug veikalų.

Prieš karą pradėjo rašyti 
ir lietuviškai. Lietuvai tapus 
nepriklausoma, Jurg. Baltru
šaitis stojo į jos valstybinį 
darbą. Nuo 1920 iki 1939 m. 
balandžio 1 d. buvo Lietuvos 
atstovu Rusijoje. Būdamas 
Maskvoje, Baltrušaitis drau- 
g*e buvo Lietuvos atstovu 
Turkijai (nuo 1932 m.) ir 
Persijai (nuo 1933 m.). Nuo 
1939 m. balandžio 1 d. buvo 
perkeltas į Paryžių, kur bu
vo Lietuvos pasiuntinybės 
patarėju įgalioto ministerio 
titulu. Prancūzijoje jį užklu
po karas ir vokiečių okupa
cija; ten jis ir dabar gyvena. 
Paskutiniai jo laiškai sakė, 
kad jis daug rašo, turi daug 
sukūręs.

Būdamas universitete Bal
trušaitis išmoko daug kalbų; 
jis galėjo laisvai skaityti 
graikų, romėnų, italų, 
nų, anglų, prancūzų, 
čių, švedų, norvegų, danų, 
lenkų ir kitų tautų didžiuo
sius autorius. Mokėjo persų 
ir kitas Rytų kalbas. Savo 
kelionėse yra pasiekęs ir A- 
meriką.

Pernai savo laiške rašyto
jui Ant. Vaičiulaičiui J. Bal
trušaitis yra taip rašęs:

,,... Jūs, laisvieji Ameri
kos broliai, turite darbščiai 
pasiimti visą atsakomybę už 
Lietuvos kultūros ateitį ir už 
pačią jos gyvybę... Amerikos 
broliai, rūpinkitės mūsų kul-

ispa- 
vokie-
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tikra
jau

Kai žmogaus kūnas per 
mirtį netenka savo vidujinio 
gyvastingumo, nors jo išori
nė išvaizda lieka toji pati, jis 
vis tik yra lavonas. Panašiai 
yra ir dvasios srityje. Nors 
mūsų tikybinio gyvenimo iš
orinė pusė lieka toji pati, bet 
kai ji netenka vidaus gyvas
tingumo — tikybinės dva
sios — ji tampa tam 
prasme lavonas, kurio
negaivina dvasios religingu
mas. Tada išorinės tikybinio 
gyvenimo formos nėra jau 
religinės dvasios gyvenimo 
materiale atrama, bet kars
tas, kuriame trūnyja žmo
gaus sielos religingumas. 
Juo šis ilgiau tokiame kars
te būva, juo daugiau atsiduo
da lavonu. Kristaus prisikė
limas turėtų įžiebti ir šiems 
lavonams prisikėlimo viltį ir 
norą. Jie, būdami ausylus,, 
tikrai išgirstų savo dvasios 
gelmėse gyvybę jiems žadan
tį balsą: Kelkitės!

Kiek šiandien dorovės pa
viršutiniškumo antkapiai sa 
vyje slepia moralinių lavonų. 
Jie ten atsidūrė suvilioti ta
riamosios laimės blizgučių. 
Jie, norėję rasti pastovią lai
mę, pasiturėdami prieš dan
gaus Tėvo įspėjimus daly
kais, kurių likimas aiškus — 
dulkės yra ir į dulkes pavirs 
—patys save užsidarė nedoro 
vingumo karstuose. Išorinis 
jų padorumas, negaivinamas 
dvasios dorovingumo, yra 
moralinis lavonas. Jie irgi il
gisi prisikėlimo. Tebūnie ir 
Velykos tikrojo jų prisikėli
mo šventė.

= Kiek šiandien ilgisi prisi
kėlimo šventės lavonėjančios 
sielos vienos ar kitos ydos 

— antkapiuose! Visai natūralu 
I būtų, jei, sugaudus prisikėli

mo šventės varpams, jie ryž- 
! Į tusi amžinai apleisti savuo- 

]lx';us karstus ir gyventi nau-

nuo užgimimo, mirties iki 
garbingo prisikėlimo. Jo ke
liais eidami galime būti tik
ri, kad jo pramintu keliu pa
sieksime garbinguose kūnuo
se amžinai laimingą būseną. 
Tad visiems Kristaus prisi
kėlimo šventė, šią tiesą pri
mindama, primena reikalą 
keltis iš kasdieniškumo ruti
nos ir karžygiškiau kovoti už 
savo tikrąją laimę, su dides
niu entuziazmu imtis savyje 
gerais darbais ryškinti žmo
gaus idealą, rūpestingiau Kri
staus gyvenimo pavyzdžiu 
tvarkyti savo privatųjį ir 
viešąjį gyvenimą, t. y. tarsi 
raginte ragina keltis kas-

Šį skyri

0TOS VELYKOS

protuos

Maironis

Didysis Šeštadienis
Kam raudos ir verksmas prie karsto Mesijo? | 
Raminkis, pasaule visa!
Kas neša gyvatą, mirties tas nebijo;
Jo pagarbai — dvasios tyla!
Palaimintas Vaisius, kurs žmogų pakėlė, 
Ant kryžiaus iškeltas patsai!
Kurs žmogui kaltam atgailos ašarėlę 
Išspaudęs, atleidžia visai.
Nuo saulės rytų iki jos užtemimo 
Ant kryžiaus ištiesęs rankas, 
Jis paskelbė žemei laikus atgimimo; 
Laimingas, kursai Jį supras!
Apkaltos jau pančiais tamsybių galybės: 
Jokūbo nušvito žvaigždė!
Silpnos moteriškės atleista kaltybė.
Per ją — Izraelio garbė!
Kam raudos ir verksmas prie karsto Mesijo! 
Raminkis pasaule visa!
Kas neša gyvatą, tas mirti nebijo: 
Jo garbei — tik dvasios tyla!

Kristaus širdyj 
iena praeis ša 
taip ir visos.

Didelę tragec 
na šių dienų p 
gręžęs nuo Kris 
rasdamas Jin i 

Giliai tragii 
žmogaus pastai 
naujo gyven: 
naują pagrindą 
staus. Sunkus i 

i lias, o Kristus 
■Golgotoj, nauj 

amas, merdi p 
di tautose, me 
me žmoguje.

Nors neaišk 
linkui, dažnai 
si nyku ir šal 
siu laukiame i 
mo, kuris nat 
mus išsklaidy

Tegaudžia' 
įtaisiau, kaip nešdami tą d 
nigsmo die- Prisikėlimą i: 
-rijęnėra jo- dies į širdį! 
k kad nebėra

Adonis tokį i 
L jos įgyja ’ 

i įd jos by- 
l Kristaus ir 
tprisikė- 

JTprisikėlimas 
^tarirsun- 
iį-ėios, po 
|.:i kelio, 
lįęus, ku- 

fesriy gyvas.
L® kalbės 
fei Prisikė- 

U Golgotos, 
fei savyje 
Li prisike- 
kdėjimo, po

įtikimas, jei 
fed iš klai- 
[ pasmerktas 
feni, be ke- 
[; pragiedrėji-

KVITAS DIEVAS

sis šeštadienis; van- [

Jurgis Baltrušaitis

13 BILIJONŲ DOLERIŲ BUS SU
fe kad į jį Tavęs. Šianc 
□pasislėpė ir neini, o akm 
t (Jon. 8,

tūros likimu; mūsų tautos 
kūrybinė dvasia gali ypatin
gai padidinti žmonijos dva
sios lobyną, nes ji turi savo 
didžią misiją amžių raidoje. 
Kitaip bus taip, kad mums 
tiks tai, kas pasakyta „Kon
rade Valenrode”, būtent: 
„Tegu jums paskutinė Lietu
vos vaidilutė atidainuoja pa
skutinę lietuvišką dainelę...”

Amerikon yra atsiųsti 
spausdinti du eilėraščių rin
kiniai, kuriuose jautriai, ša
lia gilių apmąstymų, įpinti 
Lietuvos gražieji vaizdai, pa
svirę kryžiai, tyli ramunėlė, 
baluojantis berželis, staklė
se dienų dienas audžianti mo
tušė, kiemų svirtys, vėjo 
malūnai, senos lūšnelės, Lie
tuvos takeliai... Deja, nėra 
kas tas knygas išleistų, o jei 
ir būtų išleistos, ar būtų kam 
skaityti?..

Baltrušaičio 70 metų su
kakties proga turėtume gi
liau susirūpinti lietuviškos 
kultūros išlaikymu, jos 
saugojimu ir tęsimu.

DOLERĮ VALDYS 
KONGRESAS

ap-

Metiri^mu^Pąyyzdvs na- w ----------
traukia, nuteikia juo sekti. : 
Su verkiančiais lengva verk
ti, su besijuokiančiais —juo
ktis, su liūdinčiais — liūdėti. 
Savo dvasios nuotaika žmo
gus nuteikia kitus gyventi 
dažniausia tokia pat nuotai
ka, kokia pats gyvena. Kar
žygių pavyzdžiai gimdo ki
tuose karžygiškus norus bei 
uždega juos karžygiškiems 
žygiams. Kiek dvasios karžy
giais yra tapę paskatinti ki
tų jau laimėjusių dvasios kar 
žygių garbę: tie ir tos galėjo, 
kodėl gi ne tu!

Kristaus prisikėlimo šven
tė jau yra buvusi daugelio 
moralinių lavonų prisikėlimo 
švente. Jei anie buvo nutei
kti Kristaus prisikėlimo šven 
tės keltis ir jo pagalba yra 
kėlęsi, tai tokia gi kliūtis ga
li būti šiandieniam žmogui 
keltis iš blogųjų įpročių kars
to? Jokia, tik reikia, kad dva 
šia pajustų Kristaus prisikė
limo šventės patraukiantį 
veikimą ir jam realiai atsa
kytų.

Kiek, netekę vilties gyven
ti, velykų varpams gau
džiant, atgavo viltį gyventi 
ir tai nauju gyvenimu! No
ras gyventi yra gyvybingu
mo barometras. Ten kur jo 
nėra, ten ir gyvybingumo nė 
ra, kitais žodžiais tariant, 
ten jau mirtis viešpatauja. 
Ir šiems Kristaus prisikėli
mo šventė yra reali viltis 
keltis naujam gyvenimui, į- 
žiebti savyje norą gyventi ir 
tai nauju gyvenimu.

Kėlęsis Kristus iš numiru
sių yra dieviškas laidas, kad 
kelsimės visi. Tai realus at
sakymas žmogaus troškimui, 
kaip būtybės, iš kūno ir sie
los, gyventi savo pilnutiniu 
gyvenimu. Tačiau prisikėli
mas nebus visų lygus. Tie, 
kurie Kristaus pavyzdžiu bus 
nugalėję nuodėmę, tie bus 
Kristaus pavyzdžiu mirties 
pergalėtojai ir jo pavyzdžiu 
kelsis garbingai amžinajai

Šiomis dienomis vedamas Antros Karo Paskolos 
kurio metu norima sukelti 13 bilijonų dolerių. Ši suma 
būti sukelta, nes kiekvienas privalome,,suprasti:

Dabartinis karas ^yra sunk i a niūria kokiame tik 
kraštas yra buvęs. Drug kalimą. Ižd. JAjąug 
gamirita^'Tnrffg lafvųpastatyta“.0 r)

Bet tai tik pradžia. Nė vienas negalime pasit 
tuo, kas pasiekta.

REIKIA DAUGIAU STATYTI!
Pernai pastatyta 8 milijonų tonų laivų, bet karo 

vybė pasakys, kad šiemet statoma 18 milijonų tonų, 
čiau ir to neužteks.

TEKS DAUGIAU KOVOTI
Kol karas bus baigtas, Amerika turės būti ofensi 

Vis didesniame ir didesniame skaičiuje mūsų sūnūs, bi 
vyrai turės eiti į mūšių lauką. Mūsų nuostoliai jau pr 
rodytis — ir jie nemažės.

PIRKIM DAUGIAU BONŲ
Visi perkame Karo Bonus. Bet pajamų reikia visi 

dėsnių.... Turime daugiau pasiaukoti, kad bent truputėlįl 
tume panašūs j tuos amerikiečius, kurie lieja prakaito 
kraują mūšio laukuose. Kad karo mašina dirbtų visu j 
nuimi, mes turime sukelti šį mėnesį 13 bilijonų doleriij.1

Jei gali padidinti bonų pirkimo kvotą, daryki tai to 
jau. Boną nusipirkti gali artimiausiame banke, pašte 
bet kurioje vietoje, kur tik bonus parduoda. Lietuviais! 
rikiečiai turėtų registruoti nupirktus bonus savo įstaigoj 
savo komitetuose.

Amerikos Karo Bonai yra didžiausias ir saugiau! 
pasaulyje iųvestmentas. Ir svarbu žinoti, kad kiekviel 
bonan įdėtas centas yra gražios ateities kūrėjas.

VALSTYBĖS VERTYBĖS
Asmenims ir šeimoms labai patogūs Karo Taupyt 

Bonai — E Serijos. Už tris dolerius gausi atgal 4 dol.,1 
bonas pribręs. Metams gaunama beveik 3%. Šie bonai J 
po 25, 50, 100, 500 ir 1,000 dol., o mokama už juos tikti 
ketvirtadaliai.

Iždo Bonai 1964-1969 m. labai patogūs trustų fondą 
ir asmenims. Jie yra didelėmis sumomis: po 500, 1,0 
5,000, 10,000, 100,000 ir net 1 mil. dol.

Kitos vertybės yra šios: „C” taksų notos; 1950-1! 
Iždo Laktšai (2%), Karo Taupymo Bonai F ir G seriją

Pasirinkimas didžiausias. Pasirinkime tai ir tiek, $ 
pajėgiame. Visi dalyvaukime Amerikos gyvenime ir visa 
pasauliui laisvės iškovojime.

Washington. — Senatas 
visais balsais išėjo prieš pre
zidento prašymą palikti jam 
teisę nustatyti dolerio ver
tę. Tuo būdu nuo šių metų 
birželio 30 d. dolerio vertės 
nustatymas, pirmą kartą laimei. Juk Kristus, išskyrus 
nuo 1933 m., vėl grįžta Kon- nuodėmes, yra išgyvenęs vi- 
gresui. są žmogaus gyvenimo kelią:

JAUNI ŠOKĖJAI KELIOSE
Bostono Lietuvių Jauname 

čių šokėjų grupei, kuri vyks
ta Philadelphijon dalyvauti 
Tautų Festivaly su lietuvių 
tautiniais šokiais, teks daly
vauti dviejuose dešimtmečio 
minėjimuose.

National Folk Festival As
sociation, kuri minimą Festi- 
valą ruošia Academy of Mu
sic, šiemet mini savo dešim
ties metų sukaktį. Bostonie
čiai ten šoks gegužės 7 d. po 
pietų ir vakare, o grįždami

Jie krenta 
sunkiasi nai 
kruvinos gal 
me, kai mir 

ariu me- skaidrios, 
i ji, pasaką,

.’oip kūdikis, 
išriti me-

Jie krent; 
r Tavo žvilgsi

K - mumyse, 
savy! Tu 

1-MI8 džiaugs- 
a Ta gundomas 
whnkinys! Tu 
fe-nors nie-

ir nebemat

Jie krent 
ir Tavo šv 
na, kai me 
sielą — išd 
tiems niek;

Jie kren 
pas, tik m< 
vybę skleic 
bame tušč: 
žodžius.

Ak, mūs 
niekad šve

satis - o bū- 
sHi.. 0 Vieš- 
fe patikėt sim-

paslapčių,
[fe Tavo. Ne- 
pTavo, Vieš- nepaliauja, 
U-nebuvo dar kritę. Užu 
Įiutiesa už mūs mažiausiuc

Paža- fu niekad 
Įfešpatie! Pra- smūgių, T 
l'Cierki jas — p^ki mu 
p- Pagyvink QyS Tave 
tFe-;u-'i 0 grįžki 

p-tie, ir sula

Šiandien, 1 
Kelią mąs 
mus, o V: 
mūsų akis 
pagyvink

'Sisime... Pa-.
įtikę-.

fe oras, ir 
fe ir žvangi- 
fe angelas... 

h'Širdyje bai- 
IfeTavo žo-kėsime... '. 
Ffedu.Klai- durna — 
pkiožanė, ir rai. 0 du< 

ir alkstan 
trokštame 
mes eisiu 

o _ sim!
Mepoduo- Tikėsiu 
feis apkarto, rei: „Aš 
Lfešventy- kas atein;

r^irsvyra ran- 
p iškeltos. 0 
Riles valgo
id sės geria-

'^li-ramy- kuomet n 
Štai pasi- -35).

geg. 9 d. sustos New 
ir išpildys programos 
garsiame „Amerikos” 
tmečio minėjimo 
baliuje. Webster Hall. Be 
dalyvaus programoje ir 
merikos” Philadelphijos 
nių parengime, šv. 
ro par. salėje, geg. 8 d.

Dalyvaus apie 16 vaikį 
savo orkestru. Be kitų 
kos instrumentų, turi ir 
tuviškas kankles.

.■'fee Tave, 6 -
?Mki,Vie

c®, ir aštrūs, 
p8 mūsų ak-

ir persek 
lopinti d’’ 
rai myli 
net gyvj 
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venimui. 
meilė kaiir mū-
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Vie- venui, 
P* sto- tumėm .

ir kelia-'mo — m 
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rsė- ka ir ga
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nei viens 
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, mirties iki 
kėlimo. Jo ke
itime būti tik
rintu keliu pa- 
nguose kūnuo- 
mingą būseną. 
Kristaus prisi- 
, šią tiesą pri- 
imena reikalą 
teniškumo ruti- 
škiau kovoti už

dienose.
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tė žadina į 
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airnę, su didės- 
lu imtis savyje .
s ryškinti žmo- MV(1: 
ipestingiauKri- 
imo pavyzdžiu

žebkite savo

kite savo 
meilės žife 1 • 1 -

Šį skyrių tvarko Eleonora Bartkevičiūtė

SULAUKTOS VELYKOS
tos! Velykos! Krikš- 
i davė Velykoms tokį

> privalųjį ir mbolį, kad jos įgyja
imą, t. y. tarsi °11 šviesos, kad jos by-
a keltis kas-
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A. Rameikis. SEIMININKĖMS
Aleliuja skambiai aidi — 
Mirtis nebaisi.
Dangus žėri žemės veide — 
Tu pas mus esi.
Eina džiaugsmas, laimė eina, 
Pasaka būties.
Uždainuokim jauną dainą 
Iš jaunos širdies.
Te ši laimė nesibaigia
Šventa ir tikra.
Te netirps, kaip tirpsta snai- 
Šypsančioj kaitroj.
Aleliuja tegu aidi
Sieloj ir širdy.
Tegu žydi džaugsmas veide, 
Kurs šiandien žėri.

A. Čerepaitė.

Sugrįšim, Viešpatie
Mes nusidėjėliai, mes mažos dulkės 
Ateisim, Viešpatie, prie kryžiaus.
Tau kojas kruvinas bučiuodami, maldausim atleidimo, 
Kaip tas sūnus paklydėlis sugrįžęs.

Tamsioj nakty keliaudami paklystam, 
O paklydimų marių marios...
Nuo kryžiaus Tu žvelgi ir laimini klajūną žmogų, 
O Tavo žvilgsnis toks švelnus ir geras.

Pamiršę Tavo mirtį ant Golgotos,
Po nuodėmių našta suklupom —
Mes neverti, o Viešpatie, ateiti čia prie Tavo kojų 
Paliest jas nuodėmingom savo lūpom.

Gyvenimo svaiginančiuos verpetuos
Mes Tavo meilės pasiilgom.
Jau į Tave mes, Viešpatie, sugrįšim
Iš paklydimų kelio ilgo.

VELYKŲ BOBELĖ Rubarbaro pudingas
1 svaras rubarbaro,
% citrinos sunkos, 
iy2 šaukšto riebalų,
2 šaukštai medaus ar si

rupo,
y puoduko pieno,
y2 puoduko persijotų mil

tų,
y2 šaukštuko kepamų mil

telių,
1/2 puoduko cukraus,
1 šaukštas krakmolo,
i/2 puoduko verdančio van

dens,
% šaukštuko druskos.
Supiaustyki rubarbarą ir 

sumaišyki su citrinos sunka, 
supilki į išteptą skardą. Svie
stą ar margariną sumaišyki 
su sirapu ar medumi, įmai
šyki pieną su miltais — per
sijotais su druska ir kepa
mais milteliais.. Gerai išmai
šyki ir ta tešla apdeki išskir-

(gesKristaus širdyje, kad ir ši 
diena praeis šalta ir nyki, 
kaip ir visos.

Didelę tragediją pergyve
na šių dienų pasaulis, nusi
gręžęs nuo Kristaus ir nebe
rasdamas Jin atgal kelių.

Giliai tragiškos vienišo 
žmogaus pastangos susirasti 
naujo gyvenimo prasmę,

),( nūs kaip Kristaus ir 
isos žmonijos Prisikė- 
'' Tačiau Prisikėlimas 
mums po ilgos ir sun- 
ristaus kančios, po 
) Golgotos kelio.

verksmas prie kaistoj ingas žmo£us’ ku- naują pagrindą, netekus Kri- 
hiIa visai akėjimas širdy gyvas, staus. Sunkus ir netikras ke- 

giesmės jam kalbės lias, o Kristus merdi naujoj 
iaugsmingąjį Prisikė- Golgotoj, naujom vinim ka

lamas, merdi pasaulyje, mer- 
savyje di tautose, merdi kiekviena- 

iant Kristų, prisike- me žmoguje, 
p ilgo merdėjimo, po 

ir klaidų. Koks di- 
ūtų pasmerkimas, jei 
galima grįžti iš klai- 
būtum pasmerktas 

n grimzdimui, be ke
blios, be pragiedrėji-

!tos jau pančiais tamsybių svaisčių.
>n nušvito žvaivždfii fall būti baisiau, kaip

džiojo džiaugsmo die- Prisikėlimą ir Meilę iš 
ti, kad viduje nėra jo- dies į širdį!
sikėlimo, kad nebėra

1
1
3
3

svie-

sis Šeštadienis
audos ir1 
kis, pasaule visa! 
jša gyvatą, mirties tas nebijo; 
;arbai — dvasios tyla!

o 
lintas Vaisius, kurs žmogių 
ryžiaus iškeltas patsai! 
žmogui kaltam atgailos aša$ 
idęs, atleidžia visai.
įaulės rytų iki jos užtemimo 
iryžiaus ištiesęs rankas, 
tskelbė žemei laikus atgimimo 
ngas, kursai Jį supras!

sunkios Golgotos, 
gera jausti

)o nušvito žvaigždė!
)s moteriškės atleista kaltybė 
į — Izraelio garbė!
raudos ir verksmas pne kait 
nkis pasaule visa!
leša gyvatą, tas mirti nebijo: 
,rbei — tik dvasios tyla!

Nors neaiškios miglos ap
linkui, dažnai širdyje daro
si nyku ir šalta, bet su ilge
siu laukiame naujo Prisikėli
mo, kuris nauja šviesa neri
mus išsklaidys.

Tegaudžia' Velykų varpai, 
nešdami tą didį Džiaugsmą, 

šir-

IŠVYTAS DIEVAS

K. K

MOTINA

AUKLĖTOJA

ONŲ DOLERIŲ BIS
4mė

jet
akmenų, kad į jį Tavęs. Šiandieną Tu tyli ir 
Jėzus pasislėpė ir 

šventyklos... (Jon. 8,

dienomis vedamas Antros fe - - - - - - - - -
norima sukelti 13 bilijonų dohtii balta kaip kūdikis, 
i, nes kiekvienas privalom® irma barzdoti 

’ūmite arena tyrų , pasaką,
me-

2 stiklinės trynių, 
stiklinė cukraus, 
stiklinė pieno, 
šaukštai mielių, 
stiklinės miltų,

y2 stiklinės ištirpyto 
sto.

Trynius gerai ištrinti su 
cukrumi, kad pabaltų. Įpil
ti drungną pieną, mieles, 
miltus. Viską gerai išmaišius 
pastatyti šiltoje vietoje. Te
šlai pakilus, įpilti y2 stikli
nės ištirpyto sviesto, gerai 
išplakti, pripilti pusę formos. 
Kai tešlos priaugs beveik 
kupina forma, įstatyti valan
dai laiko į pečių. Su šia Ve
lykų Bobele reikia atsargiai 
elgtis — ją įstatant ir iši
mant iš pečiaus, nes gali su
kristi. Iškepta galima apliu- 
kruoti baltu liukru, padarytu 
iš kiaušinio baltymo ir cuk-jstytus rubarbarus. Sumaišy- 
raus pudros. Dar ant drėgno Į tą cukrų su krakmolu api- 
liukro i _ " ’ 
kiaušinėliais.

Iš likusių kiaušinių balty
mų galima iškepti sausainė
liai, dalis suvartoti pudin
gams ar musams.

tės, o nesusivaldžiusios neat- ' 
leiskite sau, tvirtai pasižadė- 
damos daugiau taip nedary- < 
ti. Kas nori išmokti kitą vai- 1 
dyti, tas pirmiausia turi pats ; 
save pažaboti. h

Vaikas visuomet turi jau- ! 
stis ne dėl to esąs baudžia- . 
mas, kad esate supykusios, ■ 
bet dėl to, kad jis blogai pa
sielgė ir nusipelnė bausmę. 
Be to, vaikas turi dar jaus
tis, kad jums sunku ir skau- 
du jį bausti ir kad darote tai 

£ tiktai todėl, kad jo nauda to 
M. Pečkauskaitė j reikalauja. Jis to, žinoma, 

§ niekuomet negalės jausti, jei 
į būsite supykusios.

Jei vaikas mato, kad baus- i 
mė neteisinga, kad motina 

$ 'giežia ant jo savo pyktį, tar-] 
£ turn bausdama su dideliu pa

mėgimu, tai tokia bausmė ne 
tik jo nepataisys, bet bus. 
jam žalinga, nes žadins jo pi
ktumą ir atkaklumą.

Neminėkite nuolat vaikui 
kad j° nusikaltimo, nubaudusios 

vėl meiliai su .juo kalbėkite.
- Jei kaltė atgailėta, tai reikia 

ją atleisti ir užmiršti. Tik re
tai, vaikui sunkiai nusikal
tus, galite jam tai priminti 
ir tai pačiam vienam, meilin- 
gai. ir
rėkite, kad ir kiti jūsų vai
kai nesityčiotų iš kaltininko 
ir neminėtų jo kaltės. Toks 
elgesys be galo bukina vai-

apdėti saldaininiais barstyti tešlos viršus. Viską 
Į apipilti karštu vandeniu ir 
kepti pečiuje valandą laiko.

Ausiukės prie barščių
Sukapoti į masę virtos jau 

tienos, gabaliukas lašinių, ke 
Ii virti grybai ir truptis trin
to pyrago: pasūdyti, pridėti 
truputis trintų pipirų, 2 kiau 
šiniai, gerai išmaišyti ir su
dėti į keptuvę, kurioje jau 
yra iškeptas, bet ne rausvas 
šaukštas sviesto su gabalixą 
ku sukapoto svogūno 
šyti ir testovi, o V 
suminkyti pusė litjį

Daug baudžiamas vaikas 
dažniausiai neatviras, 

melagis, kietaširdis. Taigi 
stenkitės taip verstis, 1__
jums užtektų kuo rečiausios 
ir kuo lengviausios bausmės. Į 
Jei iš pradžios gerai auklėsi- 
te, tai nebus sunku.

vaikas myli ir ger- 
dija bevną jr imažens

Vaikų Baudimas
Kaip reikia vaiką bausti? 

Kuomet? Vis tai yra labai 
svarbūs auklėjimo klausi
mai. Ir jei norite gerai auk
lėti, turite mokėti į juos tin
kamai atsakyti.

Yra tėvų, kurie mano bau
smę esant geriausią ir vienin

Jautiena su vynu
1—2 svarų gabalas jautie

nos,
% svaro supiaustytų laši

nukų,
1 šaukštukas druskos,
3 šaukštai riebalų,
1 puodukas buljono,
4 morkos,
—n— w ------_--------------

2 puodukai žirnių,
1 puodukas vandens,
1 puodukas raudono vyno, 
y2 šaukštuko maltų gvaiz- 

dkėlių ir kitų prieskonių.
Mėsą išbedžioti lašinukais,

neini, o akmenys!
Jie krenta į spyglius ir 

sunkiasi nauji lašai iš Tavo 
kruvinos galvos... kai mąsto
me, kai mintys mūsų nėra 
skaidrios.

Jie krenta į akis, užtemdo 
Tavo žvilgsnį ir ašaras palie-
7a
ir nebematome Tavęs.

Jie krenta į širdies gelmes 
ir Tavo šventą Meilę nieki
na, kai mes kančia mylėtą 
sielą — išduodame praeinan
tiems niekams.

Jie krenta į išbalusias lū
pas, tik meilę ir tiesą ir gy
vybę skleidžiančias, kai kal
bame tuščius įžeidžiančius 
žodžius.

Ak, mūsų akmenys, jie žmonėmis, 
niekad švelnesni, jie niekad gėlais, tol bausmė bus reika-

l linga.

inis karas j yra sunki:
t bnyęs. D^u^ karkimą, Ižd.\i 
mg laivų pastatyta?'’ 
i tik pradžia. Nė vienas DeĮpb 
įsiekta.
A DAUGIAU STATYTI!
pastatyta 8 milijonų tonų lain

:ys, kad šiemet statoma 18 miSį 
leužteks.
DAUGIAU KOVOTI
ras bus baigtas, Amerika tvėl 
įame ir didesniame skaičiuje k 
» eiti į mūšių lauką. Mūsų nncut 
ir jie nemažės.

IM DAUGIAU BONŲ
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įerkame Karo Bonus. Betpajff|aPrastoji Tavo, Vieš- nepaliauja, nenustoja niekad 
lurime daugiau pasiaukoti, bLiančia — nebuvo dar krįįę Užmirštame, kad Tu 
išūs į tuos amerikiečius, kurie P ir gyva, tiesa už rnūs mažiausiuos mūsų broliuose, 
išio laukuose. Kad karomasmP0 sapnus?.. Paža- niekad neišvengsi 
s turime sukelti šį mėnesį 130 Viešpatie! Pra- smūgių, Tu liūdnas 
di padidinti bonų pirkimo kv»r!s ~ Jas—S palieki mus, bet mūsų
, nusipirkti gali artimiausiame fį?ysime"-. Pagyvmk nys Tave pasiekia.
:e vietoje, kur tik bonus parfls 1 0 Srižki- o ateiki, Viešpa-
urėtų registruoti nupirktustie, ir sulaikyki musų ranką!

Šiandien, kai Tavo Kryžiaus 
Kelią mąstome — pažadink 
mus, o Viešpatie! Pramerki 
mūsų akis ir pamatysime, 
pagyvink mūsų širdis ir įti
kėsime... Dabar siaučia glū
duma — širdyje baisūs ty
rai. O duonos! Mes valgome

tyrų g’ži • &*jr

Ikanas — mumyse, 
ip sotus — savy! Tu 
tis — nors džiaugs- 
(žastis. Tu gundomas 
■meilės kankinys! Tu 
pt norįs — nors nie- 
onėse neišsiblaškęs... 
meldžiantis — o bū- 
pats Malda... O Vieš- 

* jrdaug ir patikėt sun- 
daugel paslapčių, 

Ilgei meilės Tavo. Ne-

itetuose.
•ikos Karo Bonai yra didžiaui•ikos Karo Bonai yra didihi®Pui dreba oras, ir 
iąvestmentas. Ir svarbu aw.1 Para^as, ir žvangi- 

■tas centas yra gražios ikfcfe J™**
VALSTYBĖS VERTER 
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, 100, 500 ir 1,000 dol., o moka© 
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Bonai 1964-1969 m. labai patop 
ims. Jie yra didelėmis sume^ 
,000, 100,000 ir net 1 mil. dot 
s vertybės yra šios: „C” ta^L 
;tšai (2%), Karo TaupymoBotfl7^.irJ'usc^a- Mumy- 
rinkimas didžiausias. Pasirink©^’ 
le. Visi dalyvaukime Amerikos? 
i laisvės iškovojime.

mūsų 
išeini, 
akme-

sšpatie! širdyje bai
li, nė vieno Tavo žo- 
ir šalta ir gūdu. Klai- 
dreba Tavo žemė, ir 
s širdis ir svyra ran- ir alkstame, mes geriame ir 
ruvinos, iškeltos. O trokštame.
i Duonos! Mes valgo- 
Ikstame, mes geria- 
jkštame, sukepo duo- 
Į ir gėrimas apkarto, 
pame, o mūs šventy-

mes eisim 
sim!

Tikėsim 
Aš

Bet, Viešpatie, 
pas Tave ir tikė-

NI ŠOKĖJAI KELTO

limis buvai — ramy- 
| turėjome. Štai pasi- 
savyje, rūstume, go- 
isidegėme, Viešpatie! 
pčių, darbų, ir žodžių 
bis apmetėme Tave 
šislėpei.Sugrįžki, Vie 
D mūsų akmenys to-

Tau, nes Tu ta
rei: „Aš gyvenimo duona: 
kas ateina pas mane, tas ne- 
alks ir kas tiki į mane, nie
kuomet netrokš” (Jon. 6, 27 
—35).

Regina B.

no Lietuvių Jauname geg. 9d.5'! ir sunkūs, ir aštrūs, 
jų grupei, kuri vyks- ir išpildys | s 
adelphijon dalyvauti 
festivaly su lietuvių 
is šokiais, teks daly
vi e juose dešimtmečio 
tuose.
n al Folk Festival As- 
n, kuri minimą Festi- 
)šia Academy of Mu- 
net mini savo dešim
tų sukaktį. Bostonie- 
šoks gegužės 7 d. po 

’ vakare, o grįždami

skaudūs mūsų ak-

Vargas, neturtas, kančios 
ir persekiojimai negali nus
lopinti dvasios tų, kurie 
rai myli Dievą: jie žino, 
net gyvybę praradę, ją 
gaus garbingą amžinam 
venimui. Nei tikėjimas, 
meilė kardu nenugalima.

tik- 
kad 
at- 
gy- 
neigarsiame |

tmečio
baliuje.
dalyvaus L 
merikos" L
nių Į
ro par.s^l klaupiame ir kelia- mo — nes jėga, tais darbais

Dal^j 
savo orij 
kos insM 
tuviškas q

eną drebame ir mū- 
I kruvina. Pas Tavo 
i Kelią minime sa- 
ikmenis ir širdį gal
inėtume užlieti, Vie- veltui, kad už tai ir sulauk- 
fies keturiolika sto- tumėm vien tik nedėkingu- -:----- l------------------- ---- -------
j einame ir mąstome įgytoji, yra užtektina padė- 
į Tu pasislėpei ir išė- ka ir gausus užmokestis, 
akmenys nepalietė ■ Foersteris.

Nei kantrybė, nei meilė, 
nei viena mūsų auka nežūva

nėra baudimo atbukintas, tai 
jis yra labai jautrus ir gali
me su juo daug padaryti ir 
lengvai bausdami. O jei mei
lės ir pagarbos jausmas yra ką. 
atbukęs, tai nė sunkiausios 
bausmės nieko nebeįveiks.

Todėl iš pat pradžios bū- atsakys 
kite šykščios bausti, kiek tik 
begalėdamos, ir didinkite 
bausmes taip atsargiai, kaip 
tik beįmanydamos. Baisiau
sias dalykas auklėtojui, kai 
jis mato priėjęs bausmių ga
lą ir toliau nebeturįs kur ei- 

Kas tai yra bausmė? Bau- ti, vadinas, visas žiauriau- 
smė nėra keršijimas nusikal- j sias bausmes jau taikinęs ir 
tėliui, nei kieno supykime vis nieko negelbėjo, o žiau- 
parodymas. Bausmės tikslas resnių jau nebėra. Kad taip 
yra toks: ji turi apčiuopamai neatsitiktų, nebauskite už 
parodyti žmogui skirtumą kiekvieną lengvą paklaidą, 
tarp gerų ir blogų darbų. ypač, jei matote, kad vaikas

Blogi darbai daro žalos ar- turi gero noro pasitaisyti, 
timui, o pagaliau ir pačiam 
veikėjui, nes žudo jo sielą. 
Bet laužydamas įsa.kymą jis 
apie tai nemąsto. Tą valan
dą jam rodos, kad jo laimė 
kaip tik ta, kad jis įvykdytų 
savo geidimą. Bausmė turi 
jam priminti tą antrąją jo 
darbo pusę, tą žalą, daromą 
jo sau pačiam ir kitiems, kad 
kitą sykį jis aiškiai matytų.

Taigi reikia bausti, bet 
bausti išmintingai. Pirmų 
pirmiausia bausmė turi bū
ti teisinga. Reikia stengtis, 
kad pats vaikas ko aukščiau
siai jaustų bausmės teisin
gumą.

R,eikia taip pat apsvarsty
ti, ar kokiame vaiko žalin
game darbe yra jo kaltės. 
Gali jis kartais padaryti la
bai didelės žalos ir didelio 
nemalonumo per savo nemi- 
trumą ar neišmanymą. Tuo
met nebus jokios jo kaltės ir 
bausti visai neturite.

Nebauskite per daug. Daž
nai baudžiamas vaikas apsi- i 
pranta su bausmėmis, atbun-' 
ka, nepaiso jų, ima nebemy-; 
lėti tėvų. Juo dažniau ir žiau-1 
riau baudžiame vaikus, juo! 
labiau tolstame nuo jų širdi- j 
mi, juo svetimesni, nepalan
kesni, neprieinamesni jie 

Į mums palieka. j

Jiems rodos, juo daugiau 
baudžiama, juo geriau. Yra 
ir tokių, kuriems bausmė at
rodo kankinimas vaikų be 
reikalo: vaikams užaugus ir 
įgavus protą, vaikystės ydos 
savaime išnyksiančios.

Ir vieni ir kiti klysta. Per 
dažna bausmė daugiau gadi
na vaikus, negu taiso, bet, 
antra vertus, kol žmonės bus 

is, ne bekūniais an-

Bausdamos, valdykitės pa
čios. Stenkitės neįpulti į py
ktį ir nebausti, kad esate sti
priai sujaudintos. Tiesa, tai 
nelengva. Bet be to nėra gero 
auklėjimo.

Todėl pripraskite, laikyki-

Ar reikia vaikus mušti?
Vargiai nors viena motina ištrinti gerai druska ir pipi- i

__ i____ ______ t r:________ I__ ■- i____ zi______ j.___i__ _ ___

su kiaušiniu ir’vandeniu į 
liuosą tešlą, sukočioti, sup
jaustyti juostomis, o juostas 
įstrižais gabaliukais, ant ku
rių padėti po truputį kamša- 
lo; kraštus patepti vande
niu, sudėti pusiau, kaip ska-

tvirtai1 rais, karštuose taukuose iš re^; 0 ilgesnius kampus; „ne”. Visos
įsitikinusios, kad nemušda-[visų pusių apkepinti. Sudė- 
mas neišauklėsi. Tačiau dau- jus daržoves ir sriubą virti 
gybė geriausių auklėtojų sa-'ant lėtos ugnies. Išėmus mė- 
ko, kad mušimas ne tiek tai-jsą ir daržoves supilti vynas, 

užkaitinti. Juo apipilti mėsą.sąs vaiką, kiek gadinąs. Kas 
jau bus perskaitęs šiuos au
klėjimo straipsnius, tas pats' 
supras, kad čia siūlomas au
klėjimo būdas nėmaž nesu
tinka su rykšte.

(Bus daugiau)

O, jei tikrai tavo širdis 
mylėtų, darbas ir vargas tau 
tik poilsiu būtų.

tiems,Ir Dievas padeda 
kurie sau gelbsti.

Franklinas.

Vietoj grietinėlės
Vietoj išplaktos grietinė

lės, kurios dabar sunku gau
ti, puikiai tinka pyragai
čiams ir tortams pertepti šis 
mišinys: reikia gerai išplak
ti dviejų kiaušinių baltymus 
ir plakant nepamiršti supilti 
drauge % puoduko cukraus 
pudros. Pilti cukrų plakant. 
Vėliau įplakti puodukas tar
kuoto obuolio su % puoduko 
cukraus. Paįvairinti skoniui 
įpilki vieną šaukštuką citri-

ar nos sunkos. Tuo kremu per
tepki pyragaičius.

suvienyti, tuomet tešla bus 
panaši į 
vandenį, 
vandens 
virtos.

Tuo pačiu būdu daromos 
ausiukės prie barščių su pas
ninku, tik jautienos vietoj 
imama virtų grybų. Tešla 
galima dar sudėti paprastų 
pyragaičių pavidalu, kurie 
be virimo kepami karštame 
pečiuje.

ausiukę. Įmesti į 
o kai išplauks ant 
paviršiaus, bus iš-

Jei nemoki tylėti, tai 
mokėsi gerai kalbėti?

New Britaino šv. Andriejaus lietuvių parapijos Raudonojo Kryžiaus skyriaus 
moterų „surgical grupė. Šioje grupėje yra per 50 narių, kurios jau yra paau
kojusios per 15,000 valandų savo laiko, ši R. K. grupė yra viena pavyzdingiau
sių šiame mieste; jai vadovauja M. Uždavinienė, kurios vadovybėje moters yra 
padarę apie 150,000 bandažų.

Jaknų Kukuliai
Veršio jakneles nuvalyti 

nuo plėvės, sukapoti smul
kiai, pridėti truputis jautie
nos smegenų, svieste keptų 
svogūnų, smulkiai sukapotų 
žalių petruškų ir sumaišyti. 
Į tai pridėti 2 vandeny išmir
kytos bandelės, truputis pi
pirų, druskos, vienas kiauši
nis, visa tai gerai išmaišius, 
daryti apvalūs kukuliai, ap- 
valkioti miltuose, virti sriu
boje.

Nudegintus pirštus patar
tina apipilti miltais. Miltai 
apsaugoja nudegimą nuo šal
to oro.

Keli lašai amonijos įvar
vinti plaunant vilnonius rū
bus bei megstinukus pagel
bės išlaikyti jų aiškią spal
vą ir švelnumą. Tas pats ga
lima pritaikinti ir plaunant 
flanelinius baltinius ir t. p.

Kad nuluptas bananas, var
tojamas pyragaičių papuoši
mui, nepajuostų, reikia jį ap
šlakstyti citrinos sunka.

Norint greitai nulupti o- 
buolius, reikia juos užpilti 
verdančiu vandeniu ir užden
gus palaikyti nors dešimts 
minučių. Po to obuolių oda 
lengviau nueis.



Balandžio - April KALIFA
JŪROS REIKŠME LIETUVAI

(Sutrumpinta Prof. K. Pakš
to kalba, pasakyta Brookly- 
ne kovo 21 d., Vokietijos ag
resiją prieš Lietuvą minint).

kelti savo tautą į garbingųjų 
ir kūrybingųjų eiles. Nors ir 
priverčia žiauri tikrovė kon
statuoti mūsų krašto gamti
nį vidutiniškumą ir net bied- 
numą bei jo padėties pavo
jingumą, bet ir neišvystyta 
lietuvio dvasinė vertė užkre
čia mus gaivastingomis vilti
mis ir neleidžia nurimti ne- 
išsitiesus pilnu nacionaliniu 
ūgiu ir neišbandžius pačių 
heroiškiausių pastangų iš
spausti iš savo žemės tur
tus, išskelti iš galvų mintis, 
iš širdžių .meilę.

Menkai žemei ypač reika
lingi puikūs žmonės. Jei to
kių dar maža, tai reikia jų 
prisiauginti, išsiauklėti. 
Daug klajojęs pasaulio jūro
mis ir pajūriais, audrų ir ra
mybės jose pergyvenęs, įgi
jau instinktyvį, gaivališką 
neatšaukiamą įsitikinimą, 
kad jūra yra didžių ir drą
sių pastangų mokytoja ir 
charakterio auklėtoja. Užtat 
jau keliolika metų garsiai 
šaukiu visam mūsų jauni
mui: veidu į jūrą! Jūroje iš
moksime drąsos, ištvermės, 
entuziazmo, pasitikėjimo sa
vo jėgomis. Kalbėjau savo 
jaunimui:

Jūroje glūdi didieji Lietu-

(Tąsa)
3. Jūra auklėtoja, jūra mai

tintoja, jūra dinamikos 
versmė!

Sunku trumpu straipsniu 
išgvildenti visą jūros reikš
mę tautų gyvenimui. Galop 
ne kiekvieną abejotoją ir į- 
tikinsi. Kitas pasakys, kad 
yra gi tautų, kurios ir be jū
ros gerai pragyvena. Taip, 
pragyvena... Vienos voliojasi 
derlinguose juodžemiuose, 
beveik sočios, beveik paten
kintos, beveik apsnūdę. O ki
tos, nubruktos į kontinentų 
gilumą, į vidutinėles žemes 
ne gyvena, bet smilksta, vos 
neužgesdamos rusena. Nesi
nori Lietuvai tokio gyveni
mo...

Žemės erdves Europoje 
tautoms besidalinant, mūsų 
tautai teko nedidelis, viduti- 
nio derlingumo plotas, be ver 
tingų mineralinių turtų, be 
stebinančio grožio, be mini
mali© saugumo ribų, žodžiu: 
biedna ir pavojinga čia gy
venti. Todėl ir bėgo iš Lietu
vos judresnieji žmonės: ga
biausieji ir ambicingi kaimy- vos turtai, tik išmokime juos 
nuošė ugdė imperijas, kūrė 
pasaulinio masto kultūrinius 
veikalus ar krovėsi didelius 
turtus. Kiti, paprastesni, bet 
vis dėlto energingi, šimtais 
tūkstančių veržėsi į tolimus 
užjūrius, į didžiąsias erd
ves. Ten svetimiems krovė 
turtus, kasdami anglius, ge
ležies rūdą, tampydami gy
vulių lavonus, metalus pa-' 
versdami į mašinas, medvil
nę ir šilką —į švelnius audi
nius. Ten jie kitus praturtinu^ bet ir savo padėtį labai

neltsK^ai.P!u.nksna ir.kar: 

__ -i__ h.atstato savn anai

|g|į|||

Karo Bonų platinimo įvairių tautybių atstovai naujame PT karo laive. Lie
tuvių komitetui atstovavo Pranas Bajoras. Jei per šį balandžio mėnesį lietuviai 
nupirks karo bonų už 400,000 dol., tai vienas PT laivas bus pavadintas lietuvių 
parinktu vardu. Pirkime karo bonus dabar, tuojau ir praneškime, kad perka
me lietuvių sąskaiton. Kam patogu, praneškite „Amerikos” įstaigai,

NUPIRKIME LAIVA LIETUVOS VA
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 
Departmento 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 n 
pirkime Karo Bonų 1

nu, tuojau praneškite" 
rikos”’ :
So. Ninth St., Brook 
Y., už kiek pirkote b( 
lite nepranešti ir Bd 
merių — praneškite t 
vertę. j

Jei jau būtų sunk 
versti atviruką parai 
bonų pirkimo vietoje 
kite, kad jūsų boną^ 
Lietuvių Sąskaiton. |

Dar kartą prašome 
nesį pirkit ko daugiai 
ro Bonų ir apie tai pi 
te „Amerikos” admin 
jai. Palaikykime 
vardą gyvą ir garbin

Visada atsiminkim 
Amerikos pergalė yri 
pirmaeilis tikslas. Ai 
pergalė užtikrins h 
Lietuvai!

.Jizos' .Retkarčiais klausomės 
dijo, tarp kitų ir Beri;

^ale. Lord Haw-Haw. Tai žmo 
Cįda su Oksfordo akcentu, g

Įima daugiau. Nusipi ^įie-įkyrus. Geriausiai girdin 
nn fnniau praneškite ^ a(jv • - -

administraci ^iS' 
' ,/pjti is-

...jilima-

;4Vasa- 
jį šutei- 
įjniošę. 
; įjnoja- 
įicai gy- 
, miestely.

j#“-

britų naujienų apžval; 
nors vokiečiai dažnai m 
na trukdyti triukšmu.

„Mūsų pobūvis čia, v 
narnoje karo zonoje, yra 
bai nepastovus. Betgi ga 
progos jodinėti. Tikrai 
ginsiu kupranugariu joti 
Įduosi, kad pavyks.

„Balandžio 1 d. su por? 
rininkų buvau nuvykęs į 
bėrų metinę šventę. Ti 
buvo įdomu keistus reg: 
stebėti. Tai buvo tikra; 
atras. Berberai atnašav 
žį ir karvę, džigitavo an 
kliu, per naktį šoko ke 
šokius ir tt. ir tt. Važia

įa Jis
. i aš su-
,-^s šio
$ gelbs- automobiliu dvi vala 
įcijose.”’ ------ -Kaimas, pastatytas di 

dirbome kalnų papėdėje, — kalni
jperaci- šūnės kepurėtos sniegu, 
atikesa-1

10 M., KAI MIRE KAN. PRAPUOL

gaudyti. Tik paimkime į sa
vo rankas jūrinį prekių trafi- 
ką iš Lietuvos ir Lietuvon, 
pasistenkime, kad visos tos 
prekės nuo Zarasų ir Vil
niaus iki pat Londono, Ant
verpeno ar Havro eitų per 
lietuvių rankas ir lietuvių 
laivuose. Atstatykime savo 
laivyną, kad galėtume, nors 
ir kaip dulkės mažyčiais lai
veliais, užberti jūras ir apim
ti visus naudingus kelius ir 
kryžkelius. Meskime savo 
laivelius ir savo žmones į to
limus mėlynuosius vandenis: 
tegu jie ten gaudo Lietuvai 

savo labai jūros duoną ir vaisius, tas
sumažintos- valstybės nepri
klausomybę, kai į nuosavias 
rankas vėl buvom paėmę sa
vo krašto likimą, vėl turė
jom progos susitelkti galin- 
gon talkon, naujose aplinky
bėse ir naujais metodais iš-

pundas žuvelės, Kurios sko 
ningai paįvairintų mūsų rie
bią ir flegmatišką dietą ir 
savo fosforu sustiprintų mū
sų galvas. Tarsi magišku bū
du visa tai atsilieps kišenei 
ne vien tik trafiko valdytojo,

Antanas Vaičiulaitis.

PILKASIS BERNIUKAS
(Tęsinys)

— Manęs gi nematys. Aš jau tikrai nueisiu li
gi stoties. Aš nebijau... nebijau... Kam jie mano 
tėtį išvežė, — kalbėjo berniukas.

— Tikrai ,tavo tėvelį išgabeno... Tai jau eik. 
Būk atsargus...

Vytukas nuslydo į rėvą, iš ten, atsisukęs, link
telėjo galva, lyg dar sykį duodamas žodį, kad iš
tesėsiąs. Paskui jis išnyko už vingio taip nepa
stebimai, kaip buvo atsiradęs.

_—Gal jam ir pasiseks. Toje plento pusėje jau 
nė vieno tų erkių nėra,—svarstė būrio vadas.— 
Bet čia jie ligi paskutinio varysis, kad tik neiš
sprogdintų tilto... E, kulkų, vaikinai, kulkų! Visa 
pekla jų atšliaužia.

Ten buvo jų kelios dešimtys. Jie slinko iš trijų 
pusių, ūmai išdygę iš žemių ten, kur pirmiau jų 
visai nesirodyta. Viena jų vora selino senu ta
ktų kurį dengė upės kriaušiai, antroji per pievą 
nešėsi prie pylimo, o tretieji brido upės pakraš
čiu, slapstydamiesi už velnio slenksčių. Šie ban
dė pribristi prie cementinių tilto stulpų, už kurių 
jokia kulka nebūtų jų paėmusi.

— Pirmiausia muškim tuos iš vandens. Nesi
gailėkit parako, — ragino Gražulis, protarpiais 
griebdamasis už peties, iš kurio sunkėsi kraujas.

Kulkosvaidis pušyne tratėjo be perstogės. Jam 
pritarė šautuvai iš girios, iš pievos ir nuo vel
nio slenksčių. Ne tik Gražuliui, bei ir čia vie
nam, čia antram kulka lyžteldavo smilkinį, ran
ką ar šoną.

Sutkaičių jaunasis, susitraukęs šalia Dirgin- 
čiaus ir Sarpaliaus, unkštė nuo žaizdos viduriuo
se. Sugniaužęs abiem rankom pilvą, jis merdėjo 
ten vienas, o per pirštus jam sunkėsi šiltas jo pa
ties kraujas. Dejuoti jis nedejavo, lyg nedrįsda
mas ar gėdindamasis paskutinį kartą atsiverkti 
už visą savo neišgyventą jaunystę, už gražias 
dienas, apie kurias svajojo, ir už tuos didelius 
darbus, kuriais žadėjosi papuošti savo žemės 
garbę. Kaskart jam ausyse drumstėsi ar akyse 
niaukėsi, saulė geso ir raibuliavo, kol vėl nusi- 
šviesdavo skaidri ir gyvybės jėgą skleidžianti iš 
mėlyno dangaus. Atsigavęs jis tartum stebėjosi, 
kodėl tie šautuvai trata be jo, kodėl tas dangus 
toks giedras ir švarus, ir kodėl jo tėviškės tro
belė, kurioje prieš dvylika metų gimė, taip gai
lingai ir tyliai žiūri į upę ir į pylimą, tartum tai 
būtų ne jo samanota bakūžė, o pati motinėlė gim
dyvė, kuri šią žiemą šiltine mirė, lig paskutinės

bet ir ūkininko, amatininko 
ir net valdininko. Kas pasi
ryžęs ėjo į jūrą pasinaudoti 
jos teikiamomis galimybė
mis — tas biednas neliko. 
Kur tik tautos aktyviai nu- 
sistato jūros atžvilgiu, ten 
jos visuomet turtingos ir 
biednuose pajūriuose, ir ma
žose erdvėse kuria dideles
ekonomines imperijas, pav.: nės, nei kurio didesnio mies-

Švedija, to, nekoncentravom ten žy- 
Islandi-

me menkoje sveikatoje, rie-1 aiškintu dar būdu 
bioje ir sunkioje dietoje, so
cialinėje ir istorinėje aplin
kumoje ir šiek tiek Rytų įta
koje. Bet gi labai daug kaltės 
tektų ir tai aplinkybei, kad 
mes visoje savo istorijos ei
goje nebuvom tampriai susi
gyvenę su dinamiška jūra: 
neturėjom pajūry nei sosti-

Norvegija, Danija, 
Olandija, Suomija, 
ja, o iš dalies net Latvija ir 
Estija. Tad ne vien žemės 
plotai, turtingi juodžemiu, 
angliais ir geležimi, bet ir 
plačioji jūra yra tautų mai
tintoja. Reikia tik priemonių 
jos derliui rankioti.

Sunku bus tiksliai išsiaiš-
Iclrrifrac. pivriir-i-nlvjIri ! 

sko- kinti, kodėl lietuviai yra taip j 
154-4 4?lrvrrw,„4-4SV4 4 vlėti, flegmatiški ir nejudrūs. 
Kodėl jie pasivėlavimą laiko 
tarsi tautišku stilium, o gi 
šūkis „rytoj pažiūrėsim” dau 
geliui virto nepakeičiamu 
principu? Tų priežasčių rasi-

mesnių savo jėgų, nes labai 
galingi konkurentai spėjo 
jiem patogiu laiku mus nuo 
jūros atstumti, sau pasiimti 
jos raktus, o mus užkonser
vuoti kontinentalizmo dėžu
tėje. Šiandien gi daugelio lie
tuvių būdo silpnybė iiL ^ąsi- 
reiškia apatiškumu i ______ v artį : 

Imlkos stoka.' Bet"gera jau, 
kad atbundanti nacionalinė 
siela vis labiau, vis stipriau 
junta šitą dinamikos stoką, 
vis labiau jos pasiilgsta ir 
trokšta. O neramūs, revoliu
cingi jūros elementai neiš-

valandos savo sūnelio vardą minėdama, — lyg 
jinai ten nuo gūbrelio gailia akimi veizėtų į Pe
trelio kančią. Vėl aptemo, vėl nuspengė ausyse, 
bet vidurių jau neskaudėjo, tik šilta ir gera bu
vo, ir taip ramu.' Jam dar vaidenas, kad toji ši
luma su jo krauju sunkiasi į žemę, suauga su ja 
ir įsilieja į amžiną jos alsavimą. Šautuvai tratė
jo, kol jie ėmė dainuoti, ir paskui toji daina lė
tėjo, darėsi kaskart gražesnė, tilo ir visai nutilo.

— Jau ir jo nėra, — pratarė Kęstutis. — Būk 
jam, Dieve, malonus, tokiam jaunam...

— Vakaras ateina, ir jei ligi temstant mums 
niekas nepadės, visi nueisim pas Sutkaičių Pet
relį, — atsiduso būrio vadas Juozas.

— Jei mirsim, tai žinosim už ką, ir mūsų
tis bus gera ir verta, — lyg pats sau, lyg savo 
draugams kalbėjo Gražulis.

Kiti nieko nesakė. Jie buvo išskynę puolėjus 
iš pievos, bet pakriaušiuose ir už slenksčių ge
ra jų pusė išliko ir veržėsi prie tilto. Įnykę visi 
šaudė ir net nepažvelgė, kad už jų nuvirtęs de
juoja Mekšrų Stepas, kuriam kulka parėjo per 
žiaunas.

Jie atitoko, pušyne išgirdę dvigubą pragarą. 
Sukliko ten kulkosvaidis medyje, lyg išsigandęs 
ir labai skubėdamas, iš visu šonų pasipylė šau-

mir-

ir labai skubėdamas, iš visų šonų pasipylė 
tuvų ugnis.

— Garbė Dievui, — linksmai tarė vienas 
bininkas, — tai jau krapšto juos iš pušų...

— Mes nepaleiskim tų nuo upės. Duokim, 
bepajėgiam, — kalbėjo Kęstutis.

Saulė jau sėdo už girių. Vakarai buvo rūstūs 
ir kruvini. Besigręždamas šovinių, Gražulis mete 
akį į Mekšrų Stepą ir tuo pat laiku išgirdo ant 
kalnelio pempės klykimą — tokį nepaprastą, 
linksmą ir laimingą.

Iškėtęs rankas, pačia Kauburio viršūne bėgo 
atgal Vitukas ir šaukė pempės balsu. Jo stuo- 
menelis buvo juodas kruviname danguje. Maže
lis skubėjo pasišokėdamas, rankas iškėlęs, lyg 
gerą gandą pranešdamas, lyg štai ketindamas 
suplasnoti ir pakilt nuo žemės, kaip paukštis.

— Ar supranta tas vaikas, kad ir jis tėvynę 
gina ir jai tarnauja? — pratarė Gražulis.

Jis nutilo, kaip peiliu smogtas. Vitukas ten 
ant kalnelio dar sykį skėstelėjo rankomis, šokte
lėjo aukštyn, lyg palėkdamas, ir susvirduliavęs 
sukniubo aukštai ant tėviškės kalvų, po ramiai 
siūruojančia pušim.

Netekęs žado, laukė Gražulis, ar vėl nesukliks 
pempės balsas, ar nepakils į kruviną dangų ne
žymus ir menkutis pilkojo berniuko stuomenė- 
lis.

Bet nesulaukė.
— Vargšelis grįžo pas mus, — kalbėjo Kęstu

tis. — Ir nesugrįžo... O mūsų dar laukia darbas. 
Na, vyrai...

dar-

kiek

dinami- 
pajūrius, 
aktyviai 

atžvilgiu, 
patyrimo

zuoja visus tuos 
kurių gyventojai 
nusiteikia jūros 
Kas turi daugiau 
ir gabumų gyvenimui stebė
ti, tai pasakys, kad pajūrių 
miestai vis yra ekonomiškai 
ir kultūriškai veiklesni už to
kio pat didumo kontenenti- 
nius miestus, kad pajūrio 
gyventojas greičiau galvoja, 
greičiau vaikščioja ir grei
čiau daro. Pas jį daugiau ini
ciatyvos, jo galva produktin- 
gesnė, nes ji vis atsigaivina 
dinamišku jūros oru, bangų 
ošimu ir jūreiviško verpeto 
minčių margumu, žodžiu, 
jis minta šviežesnių protiniu

Balandžio 18 d. sukaks de
šimt metų, kai mirė kan. Ka
zimieras Prapuolenis, plačiai 
žinomos knygos „Lenkų Apa 
štalavimas Lietuvoje” auto
rius.

Kan. Kazimieras Prapuo
lenis gimė 1858 m. kovo mėn. 
2 d. Lauckaimyje, Naumies
čio apskr. Iš Mariampolės gi
mnazijos jis buvo įstojęs į 
Varšuvos kunigų seminariją, 
bet, negalėdamas iškęsti lie
tuvybės pajuokimų, išstojo 
ir po neilgos pertraukos vėl 
ėmė mokytis Petrapilio kun. 
seminarijoje, kurią 1885 m. 
baigęs buvo paskirtas arki
vyskupo Gintauto kapelionu 
bei jo sekretoriaus padėjėju, 
o 1889 m. buvo perkeltas Mo-

i. v™ h maistu, greitesne idėjų apy-
• ~ - --- -_________ „ fr-Lf1, varta. “Todėl nepaprastai]'

lietuvių gyvena tolimuose va 
karų kontinentuose: abiejo- 
se_^Amerįkpge. Atvykdami 
Klaipėdon jie~~isvysta -----
tėvų žemę, Klaipėdoje

jūros 
tokio 

kur

svarbu Lietuvai prie jūros 
turėti savo didžiausį miestą 
ir net sostinę, o visą mūsų 
90 klm. pajūrį reikia praplės
ti ir kiek galima tirščiau ap
gyvendinti žvejais, vasaroto
jais, sportininkais ir net 
smulkiomis pramonės įstai
gomis, kad jūros dinamika 
naudotųsi didžiausias gyven 
tojų skaičius.

4. Jūra — nepriklausomybes 
laidas, jūra—ryšys tarp 

pasaulio lietuvių
Turėdami nuosavų 

uostą, gyvename prie 
tarptautinio vieškelio,
bent taikos metu niekuomet 
nebus sustabdytas laisvas 
mūsų žmonių ir prekių judė
jimas. Juk atsimenam nese
nus laikus, kai mūsų vakarų 
siena buvo beveik aklai Hit
lerio uždaryta Lietuvos pre
kėms: tuomet visi mūsų gal
vijai ir kiaulės, mėsa ir kiau
šiniai, medžiai ir linai „sir
go” pavojingiausiomis ligo
mis ir sausuma nebegalėjo 
pasiekti Vakarų Europos. 
Tuomet geroji jūra atvėrė 
plačiuosius savo vartus, „pa
gydė” visus mūsų produktus 
ir sveikutėlius nugabeno į D. 
Britaniją, Belgiją, Olandiją, 
Prancūziją ir kitur. Jūra da
vė galimybės mūsų drąsai 
pasireikšti ir išgelbėti Lietu
vos ekonominę nepriklauso
mybę nuo biaurios konkuren 
cijos. Jei koks nenusimanan
tis užsienietis šiandien saky
tų, kad Lietuva gali apseiti 
be Klaipėdos uosto, tai mes 
jam primintume parbloškian 
čią didžiąją tiesą, kad 80% 
Lietuvos užsieninės preky
bos eidavo per Klaipėdą. Ji 
mums garantuoja nepriklau
somybę daugiau kaip bet ku
ris, kad ir didesnis Lietuvos 
pakraštys.

Klaipėda yra kartu: visų 
lietuvių vienybės simbolis ir 
centrinis mazgas ir ryšys 
tarp pasaulio lietuvių. Juk 
visas milijonas veiklių, ener
gingų ir dažnai net turtingų

bėrai turi arabų kraujo 
pirmą sy- gi jų kalba ir papročia 

visai kitokį, pav., jie 
^lyne ir sauja gyvulius, melsdai 
ta čia taus vasarai ir panaši 
giliama.' ypaįįng(
;^s? vyrai yra sveiki, ger 

■' . rūpinami, taigi nep< 
^™igiausia gydy10^0 Pral 
TT? Mūsų vyrais galima di 

■aU1....e tis. Puikūs vyrai, geri 

• . ryželiai. Aišku, noi
3 greičiau baigti šį šlykš

rą ir grįžti namo. Labi 
;ffllcuzls' čiau savo vaikus i

. žmona neseniai atsiir 
! tografijų. Gražūs vai

jo atski-

gilevo arkivyskupo s 
riumi ir tose pareigos 
vo iki 
ir lankydamas kariui 
įgulas jisai išdrįso į Ii 
kareivius prabilti 1 
kai, skaityti Evangel 
tuvių kalba.

Jo rūpesčiu Petrap 
Kotrinos bažnyčioje 
įvesti pamokslai lietu1 
ba ir kun. Prapuoleni 
kė pirmąjį lietuvišką 
šią. Jis daug darbavt , 1(fc{ 
tuvių Labdaringoje I į 
joje Petrapilyje, kiek 
mas kovojo dėl atgavi 
tuviams spaudos.Kaip 
stojo lietuvių reikalus 
kad ir šis atsitikimas 
lietuviai nupirko mo 
ei ją Narvos Vartų ba 
Petrapilyje. Netaktiš 
komaainkįos parapij 
hmą. Ižd. J^nas r " ‘

1904 m. Čia b

mobiliu, 5

!ao įgula, 
h baltieji 
dkokara-

ta buvau

visada malonu daugi 
nių gauti iš namų, 
blogas ir geras žinias 
skinti. Jaučiuosi sav( 
volę atliekąs, kariuon 
stojęs, nors ir neat 
kad vieno žmogaus 
daug reikštų. Betgi v 
dėjus krūvon — vare 

' ’ e reikšmės

sa^o sakė ją priimt, ųiesj 
atsį_ lietuvišku užrašu?HS 

sveikindami meta paskutinį apie tai kun. Prapuol 
ilgesio žvilgsnį dirbančiai ir traukė dekaną į b
kovojančiai savo tautai. O 
koks būtų džiaugsmas visai 
tautai, koks įkvėpimas Ame- 
rikų lietuviams, jei įvykdy
tume drąsiųjų lietuvių svajo
nę: ant lietuviškų laivų pa
leistume cirkuliuoti ateity 
savo trispalvę tarp Klaipė
dos ir New Yorko, tarp Klai
pėdos ir Rio de Janeiro bei 
Buenos Aires. Kai įsisąmo
ninsime, jog ne viena duona 
tauta gyvena, tai šis nebe 
simbolinis, bet realinis ry
šys tarp pasaulio lietuvių 
bus tikrai ir energingai ištie
stas ir taps jis nepaprastai 
reikšmingas.

Čia jau pasakytos ir nepa
sakytos mintys ir svajonės, 
dabartinė varginga realybė 
ir ateities fantazija, viskas 
skatina mus džiaugsmingai 
švęsti reto didumo tautos lai 
mėjimą. Bet prie džiaugsmo 
čia prisijungia ir didelis, ir 
labai smagus rūpestis, nes 
pajūrio valstybės materiali
nės ir dvasinės galybės au
gimas priklauso nuo intensy
vaus jūros išnaudojimo. Jū
ra pagelbsti mažoje erdvėje 
išplėsti didelę galybę, bet ji 
tai daro tik tiems, kurie ją 
supranta ir ją myli, pager
bia ją jūrininkystės mokyk
lomis, gausiais laivais ir jū
rininkais, žvejais ir tyrinėji
mo institutais. Jūra labai 
nemėgsta tinginių ir apsilei
dėlių, bet drąsiems ir darbš
tiems, judriems ir iniciaty
vos pilniems ji dar kelerio
pai prideda tų didžių pilieti
nių dorybių, apkrauna juos 
turtais ir net, tarsi, paties 
Dievulio palaima. Tauta be 
jūros ir laivyno, tai paukš
tis be sparnų, tai žuvis be pe
lekų, tai pririštas briedis, tai 
riteris su mediniu skydu, 
žmonijos pastumdėlis. Tad 
turime atgauti gintarinį Bal 
tijos pajūrį ir su savo vėlia
va išeiti į platų pasaulį.

K. Pakštas.

teismą, kurs jį nubai 
mokėti 100 rublių va 
pimui. Dėl to ir kit 
viškų Prapuolenio žy 
kai labai įpyko, jie s 
trigomis kliudė, kad P 
lenis nebūtų paskirt 
kupu Lietuvoje, kaip 
trigomis kliudė, kad 
ler.is turėjo palikti sa 
tą ir grįžo į Lietuvą.

1904 m. apsigyvenę 
nuošė, leidus spaudą, 
jo redaguoti „Šaltinį”, 
patri jotines pastang 
stebėję lenkomanai ir 
jį išėdė. Jausdami net 
ir kenksmingą kai ku 
kų informaciją Vatik 
pie Lietuvą, Lietuvos 
sesni žmonės susirūpi 
rėti nors ir neoficialų 
vą Romoje, kurs gint 
vių reikalus. Geriausiu 
didatu pasirodė Prapu 
ir jisai buvo paskirt 
Stanislovo bažnyčios 
lionu Romoje. Čia gyv 
mas straipsniais ir asm 
pažintimi daug padari 
Lietuvos reikalus be 
mas. Po karo, kai buv 
sirtas oficialus Lietuv 
stovas prie Vatikano, 
puolenis grįžo į Lietuv 
buvo pavesta suorga 
tikybų departamentą, 
sveikata neleido to 
pravesti. Nuvyko į Pal 
altariją, kur 1933 m. 
džio 18 d. ir mirė.

Jo svarbiausis 
buvo 1913 m. (irgi 30 
kaktis!) išleistas „P 
Apostolowo w Litwie.’? 
autorius nupasakoja, 
lenkai, siekdami pra 
savo dvasią ir įtaką, S 
bėsi saviems siekiam 

i naudoti ir bažnyčią. 
Tos knygos lietuvišką 1 
mą „Tėvynė” 1918 m. i 
Amerikoje, svarbiausi 
dalis išvertęs pranc 
J. Gabrys išspausdino 
ra knyga Paryžiuje

kad namie civiliai i 
taip linksmai gyvent 
'anksčiau. Daugelis n 

. T 'neturi kuo džiaugtis 
•.... pasiaukojo, bet niek 

skundžia. Galima di< 
al wpulkm mQsų vyrų

' Jie puikiai atstovauj 
kraštui-

po to' „Kiek liečia „pal J( 
rausime- tinku su tavo išvado 

ra- ja, mes čia negalim 
už- nių įvykių veikti. E 

ipatieka- mė dažnai ir greitai 
šos pie- ir nieko nėra negali: 
finas, a- smagu girdėti apie 

.galop gas Lietuvos labui ii 
jti prade- džiai tikiu, kad jūsų 
Negavome gos pavyks. Mes čia 

nei mės greičiau karą 
siintisge- Jūs daugiau dirbkit 
; senovės gai taikai laimėti, 
rias pa-Lietuvos broliams 

ir muilo ti. Linkiu jums pas 
hi buvo Kiek mane liečia, j

mano tylią paramą.’

Vai- 
eke- 
ker 

uita vis-; 
ų vietinis

H

ve

BAUS FRONTĄ
kooperacijos kovoje 
vę. „Šėrininkas” yr; 
nas asmuo Ameriki 

Iždo dien. Tas reiškia vis 
$jo ant- yra laimingi būti j 

paskolos tūkstančiai mylių n 
parduoti 
iarobo- 
uotų ir

deri

amen

zeme-
negu 
irki- 
ašies

lios kovos.

Nėra jokio klaus 
mūsų jaunuoliai už; 
siaukoja kovodan 
York Times” ture j 
nį korespondento s 
kos daliniais Šiaui 
koj. Rašytojas gĄ 
kareivių narsumą., 
nėra jokios abejon

Jis pasakė, kai] 
io „panzeriai” pr 
žinišką ofensyvą, 
Hitlerio vadinami 
kiamus šarvuot’ 
prieš Amerikos ka 
matė, kaip Ameril 
liai, nors apsupti 
vė.

„Aš mačiau tą 
New York Times 
dentas sakė, „i
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. —— ruVĮ VAIŠINO ARABŲ KALIFAS
įdžio mėnuo yra Visi u 
abai svarbiam rei- pirkime 
ma parduoti Karo Is— ’ 
0 mil. dolerių, už 
is pastatyti ir į- 
torpedinių laivų.

5 naujos rūšies 
laivas kaštuoja a- 
) dolerių.
niai laivai labai 
abartiniame kare, 
puikiai išbandė ge- 
icArthuro kariai 
. Ko daugiau tokių

j laiškas iš Afrikos lima daų^ 
r_ ‘ 
rikos’” į 

So. Ninth? 
¥7 -vi..“ 
lite nepraį 
meriv^' 
vertę,

vArqf ?s’ Esama blogų v4e- 
ir geresnių. Vasa- 

. kite, kad '

riko?Vfc lIius P- Jurgėla-Gale, 
„ acijos karininkas, da 

o. Ninth Jį nėja įš prancūzų žie- 
uzlae^ įkos. Jo brolis, adv. 

teikėsi parūpinti iš-

jau gerokai aklima-

Jurgis Baltrušaitis

Lietuvos Takeliai
,Retkarčiais klausomės ra

dijo, tarp kitų ir Berlyno 
Lord Haw-Haw. Tai žmogus 
su Oksfordo akcentu, gana 
įkyrus. Geriausiai girdimos 
britų naujienų apžvalgos, 
nors vokiečiai dažnai mėgi
na trukdyti triukšmu.

„Mūsų pobūvis čia, vadi
namoje karo zonoje, yra la
bai nepastovus. Betgi gaunu 
progos jodinėti. Tikrai mė
ginsiu kupranugariu joti, ti
kiuosi, kad pavyks.

„Balandžio 1 d. su pora ka
rininkų buvau nuvykęs į ber
berų metinę šventę. Tikrai 
buvo įdomu keistus reginius 
stebėti. Tai buvo tikras te
atras. Berberai atnašavo o- 
žį ir karvę, džigitavo ant ar
klių, per naktį šoko keistus 
šokius ir tt. ir tt. Važiavome 
automobiliu dvi valandas. 
Kaimas, pastatytas didelių 
kalnų papėdėje, — kalnų vir
šūnės kepurėtos sniegu. Ber
berai turi arabų kraujo, bet
gi jų kalba ir papročiai yra 
visai kitoki, pav., jie atna-

Pūgos užbarstytas ir viesulo šluotas, 
Vis tiesias, vis klojas, takelis vingiuotas — 
Kalva ir pakalnės žaliuojančia pieva, 
Per retą beržyną, pro vienišą ievą, 
Pro dyklaukius pelkes, per pilkas rugienas, 
Daugybės klajūnų pramintas, bet vienas...

Jo tolį užburtas likimas jau lemia...
Nuo šimtmečio kojų įdubęs į žemę, 
Vingiuotas takelis neturi kuo girtis — 
Jį lydi tik k’ryžiai, malūnai ir svirtys, 
Jis girdi tik smilgas, ką šnabžda paparčiai, 
Kuo vargšas paklydėlis skundžiasi karčiai...

laujų rūpesčių sutei- 
& p esame pasiruošę, 

ja
lo metu laikinai gy- 
edideliam miestely, 
nau su vietos gydy-

v • . , kX xyKjCLlllV llv/k

greičiau pasieksi- ntu atveju kilnoj
ių laimėjimų, 
aujos rūšies laivus
yra pasiryžę Iždo 

:nto tautybių gru- 
viena tautybė galės 
du pavadinti torpe- 
., jei tik parduos bo- 
nž 400,000 dolerių, 
įmes į visus „Ame- 
aitytojus tokiu pra- 
raginimu:

nesį pirkit^ 
ro Bonųįų Jis sveikina lygiai ir seną ir jauną, 

Kas drąsiai žygiuoja, ką gąstas pagauna, 
Kaip sveikina lygiai svajonę kiekvieną, 
Neuždraustas naktį ir atdaras dieną — 
Visiems, kas šios žemės kelionės nebūgsta 
Ir veržiasi ieškoti, ko stinga, ko trūksta...

incūzu ir dažnai jį 
Jis turi savo ligoni
ai vienintelis gydy- 

Visada ę limai apylinkei. Jis 
Amerikosnių ligonių, ir aš su- 

teį .u ypatingomis šio 
pergalė į igomis, netgi gelbs- 
Lietuvai! besnėse operacijose, 

ludu dviese dirbome 
-jU stambių operaci- 
s čia patiktų, tik esa- 

___  , laikinai. Pirmą sy- 
oje turiu sau atski-

jai. Pahį. 
vardą g^'.

pirmaeilį-

KAI MIRĖ KAN. PR| i
ižio 18 d. sukaks de- gilevo afc 
:ų, kai mirė kan. Ka- rimui ir fe. 
Prapuolenis, plačiai vo iki l&iį 
knygos „Lenkų Apa 
as Lietuvoje” auto-

•arį, su maudyne ir sauja gyvulius, melsdami lie- 
„shower”, kas čia taus vasarai ir panašiai.

Rochesterio, N. Y., lietuvių šv. Jurgio parapijos mokyklos mokiniai 
su „Minute Man” vėliava, kurią laimėjo už uolų pasidarbavimą Karo 
Bonų ir ženklelių platinime. Tai antra mokykla Rochestery pagerbta.

da santrauką svarbesnių ži
nių apie Olandiją, pasirodžiu 
šių pasaulio spaudoje.

Jie ir mes
Šalia tų propagandos ir in

formacinių darbų, olandai 
veikia diplomatiniu keliu ir 
jų daliniai kariauja kardu. 
Žinoma, Olandija turi kitų 
kraštų prpažintą vyriausybę, 
gali gauti paskolas savo dar
bų ir kovų finansavimui, ga
li daug ko siekti diplomati
niu keliu, yra didesnė tauta 
ir valstybė, bet vis dėlto — 
jų energija ir veikimo kryp
tys skatina ir lietuvius tais 
reikalais daugiau susidomėti 
ir rodo gaires, kuriuo keliu 
galima daugiau pasitarnauti 
siekiant Lietuvos laisvės. In
formacijų Biuro klausimas 
jau labai pribrendęs ir tokią 
platesnę įstaigą mes turėtu
me greičiau sukurti.

K. J. Prunskis.

lonijas, kurias gali rodyti. 
Viskas nemokamai. Arti
miausiu laiku buvo numaty
ta paruošti specialių paveik
slų šviečiamosioms lempoms 
(slides). Krutamąsias fil
mas turi 16 ir 35 mm., spal
votas ir paprastas, garsines 
ir tykias. Ir tos filmos skoli
namos nemokamai, tik pai
mamos persiuntimo ir ap- 
draudos išlaidos. Be to — tas 
olandų biuras imasi padėti 
surasti, parūpinti, net ir to
kių paveikslų ar filmų apie 
Olandiją, kurių jie neturi, 
bet kuriuos gali rasti kitose 
Amerikose teritorijoje esan
čiose įstaigose.

Paskaitos ir parodos
Norintiems Olandų infor

macijų Biuras parūpina pas
kaitininkus, kurie susirinki
muose gali kalbėti bet ku
riais klausimais apie Olandi
ją, jos kolonijas. Paskaiti
ninkus jie aprūpina filmomis 
ar atitinkamais paveikslais. 
Be to, tasai pats olandų biu
ras turi surinkęs fotografijų 
ir kitokios medžiagos, tinka
mos parodoms ruošti. Parei-

OLANDAI DIRBA PLAČIU MASTUkaip daugelis, kad nacių šar
vuotas pulkas pramuš mūsų 
diviziją. Aš mačiau narsumą 
ir pasiryžimą eilinio karei
vio, kuris, vartodamas gink
lus ir nepasitraukdamas iš 
pozicijos, atrėmė nacių puo
limą. Atrodo, šie amerikie
čiai nežinojo, kad jie atsilai
kė prieš vokiečių „neįveikia
mą” šarvuotą diviziją.”

„New York Times” rašė, 
kad tie jaunuoliai aštriai ko
vojo. Jie nežinojo žodžio 
trauktis atgal. Jie žinojo, ko
dėl jie kovojo. Jie žinojo, 
kad jie kovojo už prislėgtus 
žmones, už žuvusius drau
gus, už brolius fašistų kalė
jimuose ir koncentracijos 
stovyklose Filipinuose, Vo
kietijoj, Japonijoj ir Italijoj.

Ginklai, su kuriais jie ko
vojo šiaurės Afrikoj, buvo 
nupirkti Amerikos žmonių 
karo bonais ir ženkleliais. 
Pinigai labai reikalingi šiems

Kaip veikia olandai
Jei diktatūros kraštuose 

viską nulemia tas, ką mano, 
kokius kapryzus turi Fiure
ris, Duče ar Vožd, tai tikro
sios demokratijos šalyse, kur 
lemiamos reikšmės turi pilie
čių nusistatymas, pareiškia
mas per demokratiškai išrin
ktus atstovus, labai daug 
kas priklauso nuo viešosios 
žmonių nuomonės. Kadangi 
dabar galingiausioji pasau
lyje valstybė yra demokrati
škoji Amerika, tai pavergto
sios tautos labai stengiasi 
tinkamai apie savo kraštą 
painformuoti bei atitinkamai 
nuteikti Amerikos visuome
nę.

Olandija ir Lietuva
Imkime pavyzdžiui olan

dus. Savo užimamu plotu 
(12,704 kvadr. mylios) Olan
dija beveik perpus mažesnė 
uz Lietuvą, tik gyventojų čia 
gana tiršta: netoli 9 milijo
nu, taigi apie tris kartus 
tiek, kiek Lietuvoje. Be to, 
olandai turėjo turtingų kolo-

nijų. Išbujojusi krašto pra
monė ir plačios jūrų kelionės 
olanduose išugdė veiklią dva
sią ir tas pasireiškia jų da
bartinėse pastangose dėl kra 
što laisvės. Norėdami, kad O- 
landijos laisvės mintis būtų 
gyva amerikiečiuose, olandai 
imasi informacijos ir propa
gandos priemonių.

Informacinė medžiaga
Amerikos laikraščiai, re

daktoriai ir kiti įtakingi as
menys gauna nemokamai o- 
landų leidžiamą informacijų 
biuletenį „Netherland News” 
Tai keliasdešimt puslapių, 
didokos knygos, pripildytos 
žinių iš Olandijos, iš jos ko
lonijų: aprašoma pasiprieši
nimas prieš nacius ir kančios 
nuo jų, pavaizduojama olan
dų kareivių kovos, kitų tautų 
žmonių ir laikraščių atsilie- 
pimai apie Olandiją. Žinios 
patogiai sutvarkytos ir pri
dedamas alfabetinis sąrašas 
daro leidinį labai patogiu pa
sinaudoti laikraštininkams ir 
paskaitininkams. Šalia šito 
periodinio leidinio, olandai 
turi kitą — mažesnį: „Ne
therland News Digest” — tai 
24 pusi, spausdintos knyge
lės — laikraštukai, kuriuose 
yra sutrauktos visos svarbe
snės žinios iš ano didesniojo 
leidinio. Viskas paruošta 
taip, kad ir mažiau laiko tu
rintieji žmonės galėtų jomis 
pasinaudoti.
Specialūs leidiniai ir knygy

nas
New Yorke veikiąs olandų 

informacijų biuras kartkar
tėmis išleidžia knygelių ir di
desnių spausdinių. Taip, ka
da dar ėjo kovos dėl Suma
tros, Javos ir kitų Olandijos 
kolonialių salų, minėtas in
formacijų biuras išleido gau
siai iliustruotą, gražų leidi
nį „The Netherland East In
dies”. Periodiškai leisdami 
brošiūras, olandai stengiasi 
Amerikos visuomenėje aplai- 
kyti gyvus savo siekimus. 
Jau suskubo išleisti knygeles 
apie po karinį Olandijos at- 
statytmą, apie jų kolonijas ir 
Japoniją, apie atsiektuosius 
auklėjimo laimėjimus laisvo
je Olandijoje ir tt. Įdomu, 
kad žurnalistų,paskaitininkų 
ir kitų Olandija susidomėju
sių darbui palengvinti Olan
dų Informacijos Biuras turi 
nemažą knygyną, susidedan
tį iš 5,000 knygų ir kitų spau
sdinių. Tas knygynas yra 
New Yorke, atdaras kasdien, 
prieinamas kiekvienam.

Paveikslai ir filmos
Suprasdami, kad Ameri

kos žmonės mėgsta vaizdžią 
medžiagą, olandai prie savo 
informacijų biuro įsteigė 
specialų paveikslų ir filmų 
skyrių. Tos rūšies dalykų sa
vo sandėliuose jie jau surin
ko apie 6,000 egzempliorių. 
Čia kiekvienas gali gauti iliu 
stracijų laikraščiams ar fil
mų apie Olandiją bei jos ko-

labai vertinama, 
gyvenome palapinė- 

r bombardavimai ne 
ė. Prancūzai yra la- 

•_ giški ir stengiasi 
tuvių kailį ikti. Mes dažnai kvie 

Jo etums, o prancūžiš- 
Kotrinos'3 visuomet yra geri, 
įvesti pat;
bairkmi.’ 
kė pirma;, 
slą. Jis į 
tuvių Lak

ir lankydg 
įgulas jisai: 
kareivius į

Kazimieras Prapuo
lė 1858 m. kovo mėn. 
ickaimyje, Naumies- 
r. Iš Mariampolės gi- 
s jis buvo įstojęs į 
>s kunigų seminariją, 
galėdamas iškęsti lie- 
pajuokimų, išstojo 

eilgos pertraukos vėl 
kytis Petrapilio kun. 
■ijoje, kurią 1885 m. 
buvo paskirtas arki- 
a Gintauto kapelionu 
lekretoriaus padėjėju, 
n. buvo perkeltas Mo-

’ girdėti, kaip aš me- 
everzoti prancūziš-

’ Kalėdas lankiausi 
e, lėktuvo nelaimę

joje Pete ra^valandų skrido- 
maskow klm. automobiliu, 5 
tuviams?: f-'*” ■
stojo lietr ancūz5. forto, 
kadiršisj-.

tęsti kalnais, smilty-

• : ,| kareiviai ir baltieji 
lietuviai ’ a*’ mus sutiko kara-

į gyvena tolimuose va 
ontinentuose: abiejo- 
leriknsę Atvyjcdai 
Pjie išvysta savo 
ę, Klaipėdoje atsi- 
mi meta paskutinį 
ūlgsnį dirbančiai ir 
ai savo tautai. 0 
ų džiaugsmas visai 
>ks įkvėpimas Ame- 
iviams, jei įvykdy
siu jų lietuvių svajo- 
ietuviškų laivų pa- 
cirkuliuoti ateity 

palvę tarp Klaipė- 
w Yorko, tarp Klai- 
Rio de Janeiro bei 
Vires. Kai įsisąmo- 
jog ne viena duona 
vena, tai šis nebe 
s, bet realinis ry- 

pasaulio lietuvių 
i ir energingai ištie- 
aps jis nepaprastai 
?as.
i pasakytos ir nepa- 
mintys ir svajonės, 
; varginga realybė 
s fantazija, viskas 
nūs džiaugsmingai 
:o didumo tautos lai 
Bet prie džiaugsmo 
jungia ir didelis, ir 
agus rūpestis, nes 
valstybės materiali- 
vasinės galybės au- 
iklauso nuo intensy-

ciją Nar 
Petrapily 
koma^į

riai su kitais buvau 
is pietų pas kalifą, 
itinio amži,- ara- 

. '?Č.i 9 C* ^iro i 
Ljir----------U,X’ «t ■

[^-xtims tikrą puo- 
Pasiskaityk ką val- 
Biliui: pradėjome ke
tų stirna, sekė kep- 
nitas, spraginta viš- 

rji avies koja, vietinis 
■ ius-kus”, mėsos pa

sakė ją te 
lietuvišku m 
apie tai km 
traukė dek 
teismą, ta; 
mokėti 100 it 
pimui. Dėl t 
viškųPrap'.. jena su aviena), po 
kai labai 
trigomisfc 
lenis nebūt 
kupu Liete 
trigomis kite 
lenis turėjo) -
tą ir grįžoj. (u kiekvienu patieka- 

1904 m. nzų sunka, ožkos pie
nuose, leids i;
jo redaguoti sunka, likieris, galop 
patrijotina 
stebėję lent
jį išėdė. L R- nei sakučių, 
ir kenksite 
kų inform! 
pie Lietuvą 
sesni žmote 
rėti nors ii'- 
vą Romoje J 
vių reikale-1 
didatu pte 
ir jisai b! 
Stanislovo t 
lionu Route 
mas straip£

vietinis valgis, pa- 
nėsos pajų, tik alma- 
;ais iškimštas, po to 
na, kepta kiaušinie- 
įgaičiai, riešutai, ra- 
J vaisiai. Reikėjo už-

.as, kitokis vynas, a

•bata. Rūkyti pradė- 
' arbata. Negavome 

, nei 
— teko tenkintis ge

stais, kaip senovės 
je. Betgi tarnas pa- 
ilto vandens ir muilo
po valgio. Tai buvo

„Šiaip nieko ypatingo. Mū
sų vyrai yra sveiki, gerai ap
rūpinami, taigi neperdau- 
giausia gydytojo praktikos. 
Mūsų vyrais galima didžiuo
tis. Puikūs vyrai, geri pasi
ryžėliai. Aišku, norėtume 
greičiau baigti šį šlykštų ka
rą ir grįžti namo. Labai nore 
čiau savo vaikus matyti. 
Žmona neseniai atsiuntė fo
tografijų. Gražūs vaikučiai, 
nors pats tai sakau. Mums 
visada malonu daugiau ži
nių gauti iš namų. Tenka 
blogas ir geras žinias suvir
škinti. Jaučiuosi savo prie
volę atliekąs, kariuomenėn į- 
stojęs, nors ir neatrodytų, 
kad vieno žmogaus darbas 
daug reikštų. Betgi viską su
dėjus krūvon — varome ka-

vilti šių narsuolių — jie mu
mis pasitiki. Jie kovoja ligi 
paskutinio lašo kraujo. Mes 
negalime apvilti terorizuotų 
žmonių okupuotuose kraštuo

kad namie civiliai nebegali 
taip linksmai gyventi , kaip 
anksčiau. Daugelis mūsų čia 
neturi kuo džiaugtis ir daug 
pasiaukojo, bet niekas nesi- se> jįe žiūri į Ameriką, kaip
skundžia. Galima didžiuotis 
puikiu mūsų vyrų kalibru. 
Jie puikiai atstovauja ’savo 
kraštui.

„Kiek liečia „pal Joey”, su
tinku su tavo išvadomis. De
ja, mes čia negalime politi
nių įvykių veikti. Karo lai
mė dažnai ir greitai keičiasi, 
ir nieko nėra negalimo. Man 
smagu girdėti apie pastan
gas Lietuvos labui ir nuošir
džiai tikiu, kad jūsų pastan
gos pavyks. Mes čia stengia
mės greičiau karą laimėti. 
Jūs daugiau dirbkite teisin
gai taikai laimėti. Dirbkite 
Lietuvos broliams išlaisvin
ti. Linkiu jums pasisekimo. 
Kiek mane liečia, jūs turite 
mano tylią paramą.”

GAMINIS, VIDAUS FRONTAS

pažintimi &

RAS PASKOLOS 
VAJUS

os išnaudojimo. Jū- Lietuvos inių Valstybių Iždo
jsti mažoje erdvėje mas.P»l* “entas pradėjo ant- 
lidele ealvbe bet ii sirtaj msk:t kar0 paskolos naeię gaijoę, oeiji . tikslas parduoti
tik tiems, kurie ją stovas , . . / ,
ir ją myli, pager- 

irininkystės mokyk- 
tusiais laivais ir jū- 
, žvejais ir tyrinęji- 
tutais. Jūra labai
i tinginių ir apsilei- 
t drąsiems ir darbš- 
tdriems ir iniciaty- 
ems ji dar kelerio
pa tų didžių pilieti- 
bių, apkrauna juos 
r net, tarsi, paties
palaima. Tauta be 
laivyno, tai paukš- 
irnų, tai žuvis be pe- 
pririštas briedis, tai
ii mediniu skydu, 

pastumdėlis. Tad
tgauti gintarinį Bal Amerikoje, • 
irį ir su savo vėlia- dalis išvertu 
į platų pasaulį.

K. Pakštas.

sirtas ofte .nišką karo paskolos

puolenisgte 
buvo pavte

anų dolerių karo bo
sų taupymo notų ir

tikybų nT}’ Departamen- 
sveikata F° Pilnos visil ameri- 
nravestiW kooperacijos padėti 
altariją, 
džio 18 i

buvo 1913J 
kaktis!) $

autorius $ 
lenkai, site 
savo dvasi! 
besi savite. 
naudoti ir 
Tos knygoj 
mą „Tėvytf

J. Gabrys

VATIKANO PAGALBA 
KARO BELAISVIAMS

Nei viena dabartinė vals-

iams kovos fronte.
iol, visų kilmių ameri 
buvo labai laimingi 
kad šis didžiulis pa- 
: konfliktas nebuvo 
nas Amerikos žemė- 
me laimingesni, negu

itai, kurie matė ašies 
ašiną savo žemėje, 
avo namus ir ūkius 
ntus, miestus subom- 
;us, jų kultūrinį gy- 
suardytą.
Departamentas tikisi 

i. kiekvieno šėrininko

kooperacijos kovoje už lais
vę. „Šėrininkas” yra kiekvie
nas asmuo Amerikoje šian
dien. Tas reiškia visus, kurie 
yra laimingi būti Amerikoj, 
tūkstančiai mylių nuo aktua
lios kovos.

Nėra jokio klausimo, kad 
mūsų jaunuoliai užjūryje pa
siaukoja kovodami. „New 
York Times” turėjo straips
nį korespondento su Ameri
kos daliniais Šiaurės Afri
koj. Rašytojas gyrė mūsų 
kareivių narsumą... Apie tai 
nėra jokios abejonės.

Jis pasakė, kaip Romme- 
lio „panzeriai” pradėjo mil
žinišką ofensyvą, vartodami 
Hitlerio vadinamus neįvei
kiamus šarvuotus pulkus tavimui vyrų, kurie vartoja 
prieš Amerikos kareivius. Jis šiuos ginklus.
matė, kaip Amerikos jaunuo
liai, nors apsupti, nepasida
vė.

„Aš mačiau tą kovą”, — 
New York Times korespon
dentas sakė, „ir maniau,

į vienintelę šalį, kuri juos iš
laisvins. Negalime apvilti 
mūsų alijantų! Jie tikisi gau
ti iš mūsų ginklų, kad gerai 
atliktų darbą. Nuspręskite 
dabar pirkti bonų vis dides
nėj sumoj, kad greičiau užti
krintume pergalę.

Kada Tunisijos žygis arti
nasi prie galo ir kontinento 
invazija artėja, mūsų valdžia 
pradėjo didžiausį finansinį 
vajų savo istorijoj — 13 bi
lijonų dolerių karo pastan
goms finansuoti.

Kiekvienas ekonomijos stu 
dentas gali pripažinti svar
bą šio vajaus tiems, kurie 
randasi namie, nes jo svarba 
lies visą naminį frontą, kaip 
ir karo frontą. Jeigu pirki
mo pertekliaus negalima bus 
nukreipti į Karo Bonus ir 
Ženklelius, visoj šalyje gali 
atsirasti inflacija ir tada 
mūsų visa ekonomija būtų 
pavojuje — pinigai liktų be 
vertės, kada kainos pradėtų 
kilti, santaupos pražūtų, pro
dukcija sumažėtų, pergalė 
būtų pavojuje.

Šiais metais mūsij šalis 
turės išleisti 40 bilijonų do
lerių virš visų pajamų. Šie 
pinigai gali būti įdėti į dar
bą keliais būdas—Karo Tau
pymo Bonai, Taksų Taupy
mo Notos ir Iždo Notos. Be 
tų, Iždo Departamentas dar 
siūlo naują seriją, kuri bus 
prieinama kiekvienam inves- 
toriui.

13 bilijonų dolerių turi bū
ti surinkta gamybai tankų, 
lėktuvų ir šautuvų, maitini
mui, aprengimui ir transpor-

KAIP PIRKTI MAISTĄ 
ŽENKLELIAIS

(point va- 
kurio daž-

savim War 
eisi-

OWL

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

1. Pirma, susipažinkite su 
punktų vertėmis 
lues) to maisto, 
niausią perkate.

2. Paimkite su
R.ation Book Two, kada 
te pirkti mėsos, sūrio arba 
kitų daiktų, už kuriuos rei
kalinga duoti ženklelių, taip 
kaip dabar darote, kada per
kate kenuotus arba šaldytus 
vaisius ir daržoves. Išplėški- 
te raudonus ženklelius krau
tuvėje iš knygelės, nes kitaip 
ženklelių nepriims.

3. Jeigu jūs neturėsite tin
kamo skaičiaus raudonų žen
klų dėl pirkinio, jūsų krautu
vininkas gali duoti grąžos 
vieno punkto ženkleliais.

Pav., jeigu jūs duosite 
krautuvininkui 5 punktų 
ženklą už 4 punktų' pirkinį, 
jis gali duoti jums 1 punktą 
grąžos. Bet jis negali varto
ti 2-5 arba 8 punkto ženklus 
grąžai. Patikrinkite 1 punkto 
ženklelį, nes ne visos raidės 
geros tuo pačiu laiku.

4. Jūsų krautuvininkas ne
gali visada atpiauti lygaus 
svorio. Jūs turite žinoti, kiek 
punktų duoti dėl uncijų. Spe
ciali lentelė parodo, kaip mo
kėti už uncijas punktais. Jei
gu pirkinys turi vertės unci
joms mažiau negu pusę pun
kto, nereikalinga pridėti pun 
kto, bet jeigu vertė yra pusė 
punkto daugiau, krautuvinin 
kas gali paimti pilną punk
tą.

5. Praleiskite raudonus 
ženklus atsargiai. Jie turi 
jums tesėti racijonavimo lai
kui. Kada gausite ,1-punkto’ 
raudonus ženklus grąžai, su
vartokite juos ko greičiau
siai, kad nenueitų veltui.

OWI

Kaiavus"yieL%ehjSKT(7^ąvfeU"tyoeūrrėfuri tdkuUplačSįn 
tai paskolina.
Dalyvauja bendroje Jungti

nių Tautų propagandoje
Šalia šių savo specialių 

darbų olandai dalyvauja ir 
bendroje Jungtinių Tautų 
propagandoje ir kovoje. Taip, 
pav., yra leidžiamas mėne
sinis žurnalas „The United 
Nations Review”, kuriame 
skelbiami svarbesni doku
mentai ir šiaip informacijų 
santrauka apie valstybes, pri 
klausančias prie United Na
tions — Jungtinių Tautų. Ir 
čio olandai turi savo skyrių, 
kur jie skelbia savo aukštų 
pareigūnų kalbas, apie nau
jus pasitarimus ir susitari
mus, apie okupuotos Olandi
jos kančias ir slaptą veikimą 
prieš nacius okupantus, duo-

j-'* 
plomatinių ryšių, kaip Vati
kanas — popiežiaus valsty
bė. Prie jos dabar yra dau
giausia svetimų valstybių at
stovų. Šią savo padėtį Vati
kanas, vadovaujant Pijui 
XII, stengiasi panaudoti tai
kai atstatyti ir, pagal išga
les nukentėjusiems pagelbė
ti, ypač padedama susižinoti 
su nelaisvėn patekusiais žmo 
nėmis. Vien per šv. Tėvo at
stovą Washingtone per pas
kutinius du mėnesiu buvo 
persiųsta net 80,000 susižino
jimo laiškų.

Labai dažnai mes priver
čiame draugą mokėti mums 
per brangiai už viską, ką 
mes jam suteikiame.

Diane.

Atliksi tikro apaštalavimo darbą, jei pats skaitysi 
ir kitus raginsi užsisakyti mėnesinį laikraštį

„ŽVAIGŽDĘ”
„ŽVAIGŽDĖ, tai pats tinkamiausias mūsų žmonėms 

dvasinio turinio laikraštis, pašvęstas Šven
čiausiai Jėzaus Širdžiai.

„ŽVAIGŽDĖ” trokšta aplankyti kiekvieną lietuvių 
šeimyną ir ją gaivinti krikščioniškų dory
bių spinduliais.

„ŽVAIGŽDĘ” skaitykite ir būsite MALDOS APAŠ- 
LAVIMO SĄJUNGOS nariais-ėmis

„ŽVAIGŽDĖJE” surasite, kaip MALDOS APAŠTA
LAVIMAS veikia ir vystosi.

TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ra

mybės įsileisti į Jūsų šeimynas,
Jei trokštate, kad Dievo palaima įžengtų per 

Jūsų namų slenkstį.
Jei norite būti šviesos ir meilės skleidėjais, pla

tinkite patys saviškių tarpe ir raginkite kitus skai
tyti bei platinti „ŽVAIGŽDĘ”.

Kaina metams 50 centų. Kas pridės dar 50 centų 
gaus didelį spalvotą Jėzaus širdies paveikslą.

Užsakymams adresas:

„ŽVAIGŽDE”
488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
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Rūpestėliai

ypa-
GAUTAS ATSAKYMAS

MŪSŲ KARIAI

ne

Tel. DEW. 5136

stonus . - Tas rūpestėlis eoncerning Lithuania.

I

REMIA LIETUVIUS

Di-

lietuvių dirbti.

NELAIMŪS
Kernagis buvo

PAIEŠKO DRAUGŲ

pradėsime aprašinėti 
kurie paaukojo jubilie- 
fondui $50.00 ar dau-

KAZIMIERO PARAP 
JUBILIEJUS

„The views expressed in 
these resolutions have been 
noted and your courtesy in 
transmitting a copy of them 
is appreciated.

Įėjimas j tą vakarą 
kad 

suprantam meną, muzi-

at-
W.

LIETUVIŲ MOTERŲ TA
RYBA VEIKIA

Šios Tarybos pasidarbavi
mu, lietuvaitės 1 
drabužiais pardavinėjo Karo 
bonus prie japonų submari-

Tamstos atsimi- 
karių. Begaliniai 
dėkoju už tai,

Paieškome Vlado ir Juozo 
Kaupų, gyvenusių Philadel
phijoje. Iš Lietuvos jie kilę iš 
Kuprių kaimo, Papilio para
pijos.

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

v eruų
tų apie mus liudyti važinė
dami po kitas kolonijas, kur

MILŽINIŠKAS MENIŠKAS VAKARAS
Negirdėtos ir Nematytos 

Grožybės

į

jie taip maloniai sutinkami, 
kur į sales netelpa žmonės, 
kur turi po kelius kartus at
kartoti programą. Kas atsi
tiktų, jei pas mus tik keli 
šimtai teatsilankytų iš 15,- 
000 lietuvių...

Mes manome, kad lietuviai 
supras tai, įvertins ir bent 
1,000 atsilankys pažiūrėti jų 
programos.

Šeštadienio vakaras yra 
labai tinkamas laikas, nes 
sekmadienį visi galės vėl tu
rėti laisvą dieną. Todėl ne- 
siteisinkime, kad šeštadienio 
vakaras nepatogus. Kitur še
štadieniais visi didesni pa
rengimai atliekami. Ir mūsų 
mieste šeštadieniais svarbes
ni susirinkimai ir progra
mos atliekamos.

Programą rengia „Ameri
kos” laikraščio Philadelphi- 
jos žinios, kurios kiekvieną 
savaitę spausdinamos „Ame
rikoj.
tik 50c. Pasirodykim, 
mes 
ką...

ŠV.

'aukotojas bus įtrauktas į rė
mėjų sąrašą. Minėjimo Ko
misijos sudarytos ir dirba 
savo darbą.

AMERIKA Balandžio - April

jėliiBO ŠventėjeKARYS M. BIGENIS BUVO 
PALESTINOJ

Gegužės 8 d., 7:30 vakare, 
331 Earp St., Šv. Kazimiero 
parapijos didžiulėj Auditori
joj, bus pirmutinis pasauli
nio masto VAKARAS.

Programą išpildys artis
tai iš Chicagos. Tai tikrai 
gera ir reta proga to susi
laukti. Todėl, Philadelphie- 
čiai, nepraleiskime tokios 
vienintelės progos. Jei pas 
mus jau rengiasi atvykti iš 
Chester, Baltimore, Easton 
ir kitų apylinkių, tai Phila- 
delphiečiai nepasirodykim, 
kad mes nesuprantame tos 
programos svarbumo ir gro
žio.

Programą atliks geriausi 
artistai, vaidintojai, solistai, 
ir, svarbiausia, lietuviškų 
tautiškų šokėjų grupė. Jei 
juos pakvietė dalyvauti Aca
demy of Music į Folk Dances 
Festival,kur matys kelios de
šimtys tūkstančių žmonių, 
tai mums lietuviams dar di
desnė garbė pamatyti tų šo
kių ir savoj, lietuviškoj sa
lėj. Be tautiškų šokių, dar 
jie suvaidins, padainuos, pa
deklamuos ir t.t. Programą 
išpildys lietuvių jaun. orga
nizacija „Ateitis” iš Chica
gos. Jų baletas ir solistai da
bar važinėja po Amerikos lie ■ 
tuvių didesnes kolonijas. Di- ’ 
dėlė negarbė tektų visiems 
Philadelphiečiams, jei mes ] 
tinkamai neįvertintumėm jų Mickūnui, dirba, kad šis ju- 
pastangų, tikro meniškumo biliejinis minėjimas tinka- 
ir pasišventimo, Ka jie gale- mai praeitų. Visuotinis susi-

Pirmoji lietuvių katalikų 
parapija Philadelphijoj šie
met švenčia 50 metų jubilie
jų. Bažnytinės iškilmės pla
nuojamos spalių 3 d. Kitos 
iškilmės bus atliktos vėliau.

Jubiliejinis komitetas, pir
mininkaujant muz. varg. J.

rinkimas nutarė sumažinti 
parapijos skolas. Tuo tikslu 
kiekviena šeimyna nutarė 
paaukoti skolų sumažinimui 
didesnę sumą. Kai kurie jau 
paaukojo po žymesnę sumą. 
Tuoj 
tuos, 
jaus 
giau.

Jubiliejinė knyga jau ruo
šiama spaudai. Kiekvienas

DVASIOS VADŲ SVEI
KINIMAI

Sveikinimų kortelės išsiun 
tinėtos visiems Šv. Kazimie
ro parapijos nariams į na
mus. Ten pažymėta ir para
pijos jubiliejiniai metai. Tai 
tik per 50 metų tokia proga. 
Sveikinimai ir linkėjimai at
spausdinti dviem kalbom.

Did. Penktadienis Phila
delphijoj bus pažymėtas su 
ypatingu pamaldumu per 3 
valandas, nuo 12 ligi 3. Per 
tas tris valandas dauguma 
krautuvių bus uždarytos, o 
tikintieji galės dalyvauti pa
maldose. Dabar jau Komite
to platinami skelbimai, kurie 
ragina uždaryti krautuves ir 
švęsti did. Penktadienio bran 
gią šventę. Judėjimas bus 
sustabdytas vienai min. nuo 
2:59 lig 3 vai. Philadelphijoj. 
Šv. Kazimiero parapijos ba
žnyčioj paskelbta 3-jų vai. 
agonijos pamaldos. Pamal
doms vadovauja kun. V. Ve- 
žis. Per radiją ir kitomis 
progomis raginami skaitlin
giausiai dalyvauti tose 
tingose pamaldose.

Alekas Navickis, nors 
Philadelphietis, bet turįs pa
žįstamų Philadelphijoj, at
siuntė labai įdomų laiškelį. 
Nors jis negali parašyti, kur 
jis dabar gyvena, bet kiek ga 
Ii rašo, kad jam ten tikrai 
natipka. .Tja ra_ kad- visais.

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

TeL POPlar 4110

Charles J. Roman 
( Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

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

Direktorius
ANTANAS DZIKAS 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO. I
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Steponavičiai §
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |
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Chicagos Ateitininkų Draugovės tautiškų šokių 
grupės šokėjai Bronė Motuzienė ir A. Petrokas. Vi
sa grupė yra pakviesta į tarptautinę šokių šventę, 
kuri įvyksta gegužės 6-8 d.d. Philadelphijoje. Atei
tininkų šokėjai gegužės 8 d. pildys „Amerikos” Phi- 
ladelphijos Žinių ruošiamo vakaro programą.

Kai motinos i 
galvos rimtai ir teisingai su
sirūpinę karių gyvenimu, jų 
laimėjimu ir greitu sugrįži-i 
mu pas savus, tai tuo pačiu j 
metu daug jaunų mergužėlių 
perdaug susirūpinusios savo 
grožiu ir naujais velykiniais 

1 „drabužėliais”.
Jos laužo savo jaunas gal

veles, kad tik keistesnius 
f „designs” surastų, už savo 
drauges prašmatniau atro- j , T . o . ...

tuvaitės suorganizavo lietu- 
Ivių dieną Snellenburger Sto- 
jre. Čia vėl lietuvaitės parda- 

ir šeimynų vįnej0 Karo bonus.

Štai ką jis rašo savo moti
nai:

Atvažiavę į Jeruzalės mie
stą, radome kapelioną Brin
ker mūsų belaukiant. Tuoj 
visi susėdę į automobilius va
žiavome į viešbutį, kuriame 
apsistojome. Pavalgę pusry
čius, pradėjome kelionę po 
šventąsias vietas. Pirmiausia 
sustojome Betliejaus mieste
lyje, kuris buvo tik septynios 
mylios nuo mūsų viešbučio. 
Noriu priminti, kad važiuoda 
mi į Betliejų, matėme labai 
moderniai įrengtus namus.

Aplankėme „Gimimo” ba
ziliką. Šioji didžiulė bažnyčia 
turi trejas dideles duris, ku
rios dabar užtaisytos taip, 
kad apsaugotų nuo netikėto 
priešo bombardavimo. Turė
jome progos pamatyti tą vie
tą, kur Viešpats užgimė, da
bar toj vietoj įtaisytas gra
žus altorius. Praleidome be
veik visą rytą aplankydami 
Betliejaus žymesnes vietas.

Truputį pailsėję, pavalgę 
pietus, keliavome toliau. Su
stojome Švento Grabo bažny
čioj, kurioje radome dvi kop
lyčias. Viena, dešinėje pusėje 
priklauso Rymui, ir čia yra 
įtaisyta dešimtoji ir vienuo
liktoji stacija. Koplyčia, sto
vinti kairėje pusėj, priklauso 
graikams. Vietą, kurioj Jė
zus mirė, reprezentuoja dvy
likta stacija. Tryliktoji sta
cija yra gražiai įrengtas Mo
tinos Sopulingos altorius, ku
ris priklauso pranciškonams. 
Sopulingosios Motinos stovy- 
la yra apdėta auksu ir viso
kiom brangenybėm, kurias 
yra paaukoję kunigaikščiui 
ir keliauninkai, aplankydami 
šias šventas vietas.

Nulipę trepais žemyn, ra
dome kitą bažnytėlę, vardu 
Švento Kryžiaus. Netoli nuo 
bažnyčios stovi didžiulis 
stulpas, prie kurio Kristus

Vienuoliai

Nusišypsok ii
Pamiršk Kj

Atsargus pirai
Vienas jaunikis i 

piršlį pas kaimyną, 
kviestų į vestuves, 
žinodamas, kad kaim 
ri labai piktą kalę, 
laiku buvo su maža 
čiais, priėjo prie lang 
bedamas tarė:

— Ar kalė namie 
šau su visais vaikai 
traus vestuves.

Geras barome

jįjį*

pfTKOLASKEMfiŽIS, 
Klebonas

Newark, N. J.
Velytose Prisikėlimo mi

ksos ir procesija bus 6 vai 
— Iš kur tiek dai ;,A.ryte; kitos mišios 9,10.30 ii 
__ ? — sako tėvas įji- li^ r^e; Pirm3s)a! 

-j..j L^jas mišias laikys misijo- 
į gerins kunigas, atvykęs i 
yl Kinijos. Pamokslus šaky 

klebonas, kun. Ig. Kelmelis.
Kleb. kun. Ig. Kelmeli 

nuoširdžiai sveikina visu 
. parapijiečius Velykų šventi 

$ ■ mis ir linki gausių Dievo m:

Kovo 16 d. Philadelphijos 
lietuvių patriotinės draugi
jos nusiuntė Prezidentui 
Rooseveltui ir Valstybės Se
kretoriui Hull laišką, išdės- 
tydamos savo nusistatymus 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikalu.

Šiomis dienomis iš Valsty- įbuvo nuplaktas.
^keities., swsiriuįrjynns•s.ntjike1 iy ; jTZT
atžvilgiais jam gera ir vis pnai apie tai sukasi 
dar užauga daugiau svorio. 
Jo draugai visi tiek malo
nūs, kad ten dirbti tik vien 
malonumas. Rašo, kad ir šv. 
Mišių galėjo išklausyti po 
kelių mėnesių. Mišios buvo 
laikomos pavakary. Pavaka
riais jie gali linksmai pralei
sti laiką, pasiskaito knygų 
ir nueiną į „movies”, jei tik 
ten radasi. Pasisekimo linkė
tina tam kariui iš Glaston
bury, Conn.

Juozas Ambrasas parašė 
malonų padėkos laiškelį sa
vo kun. klebonui I. Valančiū- 
nui už gautą maldaknygę. 
Štai jo paties žodžiai: „Ma
lonus kunige klebone, dabar 
keliauju jūra ir skaitau ma
žą maldaknygę — Dievui, 
Šeimynai ir Tėvynei. Tą kny
gelę gavau iš savo motinos 
nuo jūsų su linkėjimais. Aš 
labai tikiu malda ir ta kny
gelė bus mano didžiausia 
brangenybė. Negaliu išreikš
ti žodžiais 
nimo mūsų 
daug kartų 
Tėveli.”

Albertas 
netikėtai parvykęs aplanky
ti mamytes ir kitų artimųjų. 
Jis dabar karininkas. Karei
vis gražiai atrodo ir paten
kintas.

Albertas Rupšis, buvęs vy
čių vicepirmininkas ir ėjęs 
pirmininko pareigas, rašo lai 
škučius ir gauna nuo vyčių. 
Jis paskutiniame savo laiš
kelyje vyčiams labai suma
niai ir nuotaikingaUparašė 
savo gyvenimo įdomumus, 
taip, kad ne tik berniukai, 
Joet ir mergaitės panorėjo 
stoti kariuomenėn. Albertas 
parvažiavo namon pirmų a- 
tostogų. Nelinksmas buvo jo 
parvažiavimas, nes staiga 
mirė jo sesutė, palikusi du 
mažus vaikučius. Parvažiavo 
paguosti savo mamytės, ku
ri skaudžiai atjauča tą įvy
kį. Vyčiai melsis už Alber
tą ir jo a. a. sesutę a. a. Pau
liną Conroy, kuri palaidota no, kurs buvo išstatytas pa- 
balandžio 20 d.

ket ir Chestnut gatvių šali
gatviai perkimšti tokiomis 
„gražuolėmis”, kurios po ke
lias valandas pravaikštinėja 
inspektuodamos — žiūrinė- 
damos suknelių ir kepuraičių

ajar — ię i,,
=X—XX Eoi LlcH L-CĮJal _

O Mar- atsakymas:
„My dear Mr. Cheleden:

„The receipt is acknow- 
Į ledged of your letter of 
March 22, 1943 transmitting 
a copy of resolutions adopted 
on March 16 in Philadelphia

pradeda jau griaužti ne tik 
High School studentes, bet 
ir „pirmokės” neatsilieka 
Jau ir jos daug labiau rūpi
nasi „dresėmis”’, kaip savo 
mokslu ar kokiu kitu geres
niu darbeliu. Nereikia besa
kyti, kad tie jauniklių „var
geliai” dar labiau prislegia 
tėtį ar mamą, nes nelengva 
klausytis nuolatinių zirzimų 
— mama, kada pirksi man 
naują suknelę, kepuraitę su 
trijų jardų ilgio plunksna, 
batukus su trijų sprindžių 
kurkomis ir tt..

O kokie rūpesčiai slegia 
berniukus? Jie perpus jau 
pradadę galvas, todėl kažin 
ar beturi kokių klapatų. Sau
lėta ar šalta, lietus ar snie
gas, ilgiausias valandas jie 
praleidžia gatvių sankry
žose ar kampuose kauliukus 
ar akmenėlius žaisdami ir 
vis tai iš centų. Jų būriai vis 
auga ir auga. Jų maloniausia 
vieta mažose gatvelėse, kur 
niekas, „nebaderiuoja”, nei 
automobiliai neužvažiuoja, 
nei budri tėvo ar motinos a- 
kis nepasiekia. Didelis būrys 
prisiekusiųjų „grajokų” nuo
lat žaidžia prie šv. Kazimie
ro parapijos mokyklos. Ir 
kiek turi sunkumų mokyklos 
mokiniai, kad atsilaikytų pa
gundai. Laimė, kad ten vis 
tik mažai lietuviško kraujo 
jaunųjų matyti, nors vienas 
kitas ir ten prisijungia, bet, 
matyti, nepritampa.

rodai. Balandžio 21 dieną lie-

taus? ■ 
damas per namų dui

— Aš žinau iš ku 
sako mažas Jurgutis

— Tai iš kur, jei
— Iš mūsų bobų 

lų, nes ji prieš liet 
sako: „oi, aš tą 
prieš savaitę jauči 
kauluose”.

Nelaimingas Ri
Cenzorius: — Ka 

vyro pavardė?
Ponia Kupstienė: 

las.
Cenzorius: — N( 

ti jo pilną pavardę 
iš tikrųjų sakosi, k 
vienas.

Ponia Kupstienė: 
taip? Kai jis pilna 
mano, kad jis yra J 
key, bet kai aš užfl,^ 
kas ant jo, tai jis 
tai Raulas.

Praėjusi aud 
Tėvas vaikštinėja!

barį užsimąstęs. į 
sako:

— Šiand;°n ryte 
ką tai pasakyti, bet) 
siškai užsimiršau. I

— Jau aš žinau 
Norėjai su mamyte 
ti.

„NčcJ. Jngiaų^į 
džiasi. Išėję laukan turėjome I Mokytoja 
progos pavaikščioti po seno- kelių galite man . pi 
viškas Šventos Žemės gatve- kurie naudingiausi^
les. Kai kur duryse matėme 
nudažytus raudonus kryžius. 
Kiekvienam norėjosi žinoti, 
ką tie kryžiai reiškė. Vado
vas paaiškino, kad tas papro
tys yra užsilikęs nuo senovės 
laikų ir tie raudoni kryžiai 
parodo, kad tuose namuose 
gyvena krikščionys.

Toj vietoj, kur šv. Petras 
užsigynė Jėzaus tris kartus, 
dabar yra pastatyta puiki 
Šv. Petro bažnyčia. Iš pada
vimo yra sakoma, kad čia 
Kristus buvo uždarytas kai
po kalinys. Dar ir dabar čia 
randasi kalėjimų ir požemi
nių kambarių, kurie yra už
silikę nuo Kaipošiaus laikų.

Be krikščioniškų bažnyčių, 
yra ir kitų, kaip arabų šven
tyklos ir protestantiškų sek
tų bažnyčios.

Vakarui artėjant pradėjo
me keliauti atgal į viešbutį. 
Parvažiavę visi nuėjome į

Paul Weber laiko didelį 
siuvėjų skaičių savo siuvyk
loj. Jis pats yra geras lietu
vis, „Ameriką” užsirašęs ir 
dirbti pirmoj vietoj priima 
lietuvius. Jis savo darbinin
kams yra labai malonus, už 
tat visi darbininkai jį ger
bia ir myli kaip gerąjį darb
davį. Jo sūnus jau tarnauja 
U. S. kariuomenėje. Palin- 
kėtina ir toliau taip mielai su 
lietuviais draugautis ir dėlpamajcjas, kurios buvo laiko

Žuvo automobilio nelaimė
je trijų jaunamečių vaiku
čių motina, E. Kelly, 34, gyv. 
1316 S. Ringgold St. Auto
mobilius susidaužė su preki
niu vagonu. Kiti du keleiviai 
sužeisti. Jurgis Robinson, 64, 
mokesčių rinkėjas buvo už
muštas tarp dviejų sunkve
žimių. 5 buvo užsinuodiję 
smalkėmis. Juos pavyko 
gaivinti. Nelaimė įvyko 
Phila, 5438 Sanson Št.

mos šeštą valandą. Taip ir 
baigėsi mūsų pirmoji kelio
nės diena Šventoje Žemėj. 
Visi laukėm rytojaus, nes tu
rėjome dar daug ko pamaty
ti.”

ŠV. PRANCIŠKAUS A VIE
NUOLYNO RĖMĖJAMS

J. dvejas mišias laikys misijo-

šv. Rožančiaus moterų p 
šalpinės dr-jos kodavimo 

^kailispuikiai pavyko. Du 
dovanas aukojo M. Svetik 

fluė, J. Jasukaitienė ir S. 
Rimienė.
j* Laimėjimo dovanas au 
JvjoiOna Valickienė (ga 

_ sūiį), A. Baranauskienė ( 
kišką karvojų), J. Dvarec 

<(skanaus gėrimėlio).
"'5j Komisija (A. Baran 

kienė, S. Drazdauskienė 
Tamošiūnienė) nuošir

, dėkoja visiems aukoto j 
■I svečiams už paramą, o 

kleb. Kelmeliui už pas’.

F New Britain, Cc U

Birutė: — Aš žiną 
Mokytoja: — Tai 

Pasakyk mums.
Birutė: — Mūsų 

me yra penki naudi 
žmonės. Pirmas 
mayoras, nes jis rūpi 
sų gerove. Antras — ad 
tas, kuris už visus kalba 
čias — mūsų parapijos 
bonas, kadangi jis už į 
meldžiasi. Ketvirtas 
reiviai, kadangi jie už 
mus kariauja. 0 pe 
tai visi ūkininkai, nes ji 
visus dirba ir mokesčiui 
moka.

Nebarškėjo į
Daktaras: — Kai 

jus krėtė drugys, ar da. 
buvo tvirtai sukąsti?

Ligonis: — To aš nežili 
nes jie gulėjo ant stalo 
lovos.

n Vyresnės sodalietės 
į i susirinko bažnytinė 

kur įvyko jų gražus 5 
Minas, naujos valdyl

vo reikalingas. J 
mėnesių praėjo ir

į prie kilnesni 
pač Marijos gari 
tytas laiškas iš 1 
P. Mannion,

itĖBDiflos— Dievui pašvęstas 
lillnl

Įir uoli pir

mos su
D.Pfflktadieni n . , . ■
a J vai, D. Springs-būname

ĮBTnL lyto dekoia suteik1 
les šventini- ^1^
t. fepleti ir Rašo kun. Mai 
; isiiaiį bus galiu išreikšti sa' 

mo tinkamais žo

rija bus amžinas 
W* kurio kasdien 
:alm-“anstW bus 

Arnams šitoj 
Sirokas, lamuni
uitu, j “W. nėra 

darbo Jam padai 
Dievas laimina ji 

lii5Ūi-”,parodyt,“a” 
iilini i Sodalietės tink 
brikos"1 velkino su M. čei 
* :®dmi išvažiavo į WAV 
S k J. teikta graži Mar 

juanis ir maldaknygė.

31V4CLL UCLVl į

tautiškais Kaupai ar jų artimieji 
prašomi kreiptis į

„Amerikos” Adm. 
222 So. Ninth St. 
Brooklyn, N. Y.

Laiškas vienuolyno rėmė
jams šv. Jurgio parapijoje

„Jūsų Velykų „margutis” 
— $552.00 — mums atnešė 
tikro velykinio džiaugsmo!.. 
Kaip pavasario saulė jis su
tirpino žiemos skaudžia ran
ka sukaustytas mūsų širdis. 
Dėl nepaprastai didelių šios 
žiemos šalčių daug sesučių 
sunkiai sirgo ir viena nuke
liavo į amžinybės vietą, ži
noma, tai sudarė vienuolijai 
daug nenumatytų išlaidų, 
tad džiaugiamės Jūsų jautrio 
mis širdimis, kurios atjaučia 
kiekvieną mūsų vargą ir sku
ba mums padėti ne tik finan
siniai, bet ir dvasiniai. Už a. 
a. Sės. Lorraine dar ir dabar,

Tai meilė!
— Aš nekenčiu tavęs! 

kenčiu tavęs! Nekenčiu 
vęs!! ’ i L

— Ak. — atsiduso jau ^uvo aptarta t 
lis. — Ji myli mane! Ji 
mane!

Skirtumas
Jonas: — Ot neisi

Kai ašgeriu juodą ka 
negaliu jokiu būdu užmi|

Mykolas: — 0 su m 
yra priešingai. Kai aš 
gu, tai negaliu ne tik 
bet ir pažiūrėti.

Pranas Bekaffl

Dievo „World Sodality 
bus gegužės 9 d.

net kelis kartus per me 
Šv. Jurgio parapijoj 
prašomos šv. Mišios.

Tegu gerasis Dievas i 
gina Jums už viską taip. 
Jis vienas tegali tai pa 
ti! — bus mūsų mal 
Jus visuomet.

Tegu Velykų džia 
būna Jūsų gyvenimo d

Jums dėking - maldo 
Motina M. Dovy 

Šv. Pranciškaus Sir

OP

rios dalyvaus M 
vainikavimo dier 
30 d. Tą rytą vis 
licijos skyriai ( 

^Semi P™ Šv. Komunij 
motinomis, o po s 
sos dalyvaus ben 
ryčiuose bažnyt 
Marijos ApvainilStnet

3:30»
Visos sodaliet 

tinkamai pagerb 
Sakramente, Did 
dienį, Penktadie 
dienį. Jos taip i 
visose pamaldos 
linki visiems ir v 
gsmingų šv. Veb

, --joti, _____
Balandžio 17 ( 

.2™^ nejus Baliukas, 
«i- jos uolus narys, 

^•palaidotas bal. : 
k<ikilmingomis d9’"
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iSif

s rašo savo moti-

Atsir^ 

Vienas

i

s į Jeruzalės mie- 
kapelioną Brin- 

lelaukiant. Tuoj 
automobilius va- 

riešbutį, kuriame 
. Pavalgę pusry- 
ome kelionę po 
ietas. Pirmiausia 
Betliejaus mieste- 
uvo tik septynios 
mūsų viešbučio, 
nti, kad važiuoda 
ų, matėme labai 
rengtus namus, 
e „Gimimo” ba- 
didžiulė bažnyčia 
iideles duris, ku- 
užtaisytos taip, 
itų nuo netikėto 
ardavimo. Turė- 
pamatyti tą vie- 
pats užgimė, da- 
)j įtaisytas gra- 

Praleidome be
tą aplankydami 
ymesnes vietas, 
lilsėję, pavalgę 
vome toliau. Su
ite Grabo bažny- 
radome dvi kop- 
, dešinėje pusėje 
mui, ir čia yra 
ntoji ir vienuo- 
1. Koplyčia, sto- 
pusėj, priklauso 
ietą, kurioj Jė- 
rezentuoja dvy-.
Tryliktoji sta- 

iai įrengtas Mo- , 
gos altorius, ku- , 
pranciškonams. 
Motinos stovy- 
auksu ir viso- 

nybėm, kurias 
kunigaikščiui

.i, aplankydami sako;
— šiandie; r 

ais žemyn, ra- ką tai pasakį 
• LT1.

— Jau aš i:

žinodamas, į

Kristaus Prisikėlimo Šventėje
IŠ ŠIRDIES SVEIKINA

ŠV. MYKOLO PARAPIJIEČIUS, 
visiems linkėdamas

Džiaugsmingiausio Aleliuja
laiku buvo su 
čiais, priėjo^ 
bedamas tari

šau su visais?, 
traus vestuves

rietas.

mytėlę, vardu 
lūs. Netoli nuo 
ovi didžiulis 
kurio Kristus 

is. Vienuoliai

KUN. MYKOLAS KEMĖŽIS, 
Klebonas

įvairių dovanų laimėjimo žai 
dime, o kugelio bus kiek tik 
bus galima valgyti. Komisi
ja — O. Radzevičienė, M. Pa- 
vasarienė, B. Mičiūnienė, M. 
Valinčienė, J. Ažukienė, M. 
Gudinienė — gražiai darbuo
jasi šiam įvykiui. O. Radze
vičienė jau yra pardavus per 
50 bilietų. Visi kviečiami da
lyvauti ir padėti.

pine, N. J., 1943 m.

iyoime’N- J
— Iš kurtį 

taus? - šako
damas per mu

.8 d. šv. Mykolo baž- 
• pašventintos naujos 
. Labai gražų pamok- 
ikė kun. J. Simonai- 

sako mažas i svečiai kunigai bu-
— Tai iš įj
— Iš mūsų- 

lų, nes ji pį 

sako: „oi, aš 
prieš savaitę j 
kauluose”.

J. šeštokas, kun. L. 
auskas, kun. Dr. J. 
, kun. J. šernius, kun 
•šis, kun. J. Kartavi-

imaldų, par. salėje į- 
,Aklosios Mergelės” 
nas. Pianu skambino 
. J. Stasevičius. Žmo- 
o daug — pilna salė.

Adelė čiurinskaitė, 
ogers, Helen Rogers,

Newark, N. J
Velykose Prisikėlimo 

šios ir procesija bus 6 
ryte; kitos mišios 9, 10:30 ir 
11:45 vai. ryte. Pirmąsias 
dvejas mišias laikys misijo- 
nierius kunigas, atvykęs iš 
Kinijos. Pamokslus sakys 
klebonas, kun. Ig. Kelmelis.

Kleb. kun. Ig. Kelmelis 
nuoširdžiai sveikina visus 
parapijiečius Velykų šventė
mis ir linki gausių Dievo ma
lonių.

mi- 
val.

Seselių „Child Day Care 
Center” gražiai veikia. Vai
kučių skaičius kasdien didė
ja, o visi džiaugiasi, kad mū
sų parapija susilaukė tokio 
naujo darbo. G. Quigley, mie
sto burmistras, nuoširdžiai 
sveikino kun. M. Pankų už 
tokį sumanymą ir leidimą to
kio dalyko savo parapijoj.

Eug. Matuzevičius
KAREIVIO MIRTIS.
Tu jau niekad, jau niekad negrįši — 
Žmona veltui rymos laukdama...
Žalias klevas ir žydinčios vyšnios 
Tau neoš, nežydės prie namų...

Apkasai... žemių stulpas... Sprogimas...
Maišos lentos, veidai ir ginklai ...
Klaikios akys sustingo, nurimo — 
Kūną dengia juodi šipuliai...

Vėl ugnis... Vėl ateis nauji žmonės — 
Tavo kūną į šalį nuneš...
Nebešvies tau malda nei svajonė,
Žalias klevas gegužės neoš--------

Ne, negrįš, nesugrįš —
Nepabels į duris-------
Niekada jau negrįš į namus — 
Veltui veidas lange vis rymos...

New York, N

Did. Penktadienį pamaldos 
prasidės 8 vai .ryte; Did. šeš
tadienį— ugnies ir vandens 
šventinimas 8 vai. ryte, o 
konpletai ir pamokslas bus 
8 vai. vak.

Velykose Prisikėlimo mi
šios bus 6 vai. ryte, kitos mi
šios — 8, 9 ir 12:15 vai.

Balandžio 29 d. prasidės 
rekolekcijos, kurias ves kun. 
Pr. Aukštikalnis, S. J. Jis 
sakys pamokslus ir per 40 
vai. atlaidus, kurie prasidės 
gegužės 2 d. per sumą.

Cenzorius:.
vyro pavardė?

Ponia
las.

Cenzorius:. įliauskaitė, Ona Mar
ti jo pilną ;ė, Konst. Jurewick, 
iš tikrųjų sab:
vienas. Lsu vriaivyiv, nei lh<x . _ - . , . _ , ,

Ponia KiįcĮ Ona Gaupšaitė, M. J°.: Vahckiene (gardų
taip? Kai Jlnaitė, Ch Chesnow- sun) A. Baranauskiene (dzu 
mMo,Wj!LidintojaS mokė sese- kišką karvojų), J Dvareckas 
key, bet kai Jad. Sceną paruošti (skanaus gėrimėlio).
kas ant jo, toiįjo J. Masalskis, Ant. !kien°gm^r^dauskienlTj!

i Tamošiūniene) nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams, 
svečiams už paramą, o kun. 
-kleb. Kelmeliui už paskelbi
mą.

rydaitė, Vai. Albizai- 
ist. Graicyk, Bertha 

I Ona Gaupšaitė,

čius ir P. šakalis.tai Raulas.

izaheth N TTėvas veikite 1ZtineuŲ 1 w J •

j sekmadienis labai 
čia atšvęstas.

Šv. Rožančiaus moterų pa
šaipiuos dr-jos kortavimo va 
karėlis puikiai pavyko. Durų 
dovanas aukojo M. Svetikie- 
nė, J. Jasukaitienė ir S. Bi- 
knienė.

Laimėjimo dovanas auko-

k»ike kun. j. šeštokas, ]\ew Britain, Conn
amas dij kun. Dr. J. 
:s ir subd. kleb. kun. 

Norėjai.su .Buv° didel,S
1 a. Bažnyčia buvo pil-

kau turėjome1 
čioti po seno- 
Žemės gatve- 
iryse matėme 
tonus kryžius, 
orėjosi žinoti, 
reiškė. Vado- 
kad tas papro- 
įs nuo senovės 
ludoni kryžiai 
;uose namuose 
onys.
<ur Šv. Petras 
lis tris kartus, 
astatyta puiki 
ayčia. Iš pada- 
oma, kad čia 
uždarytas kai- 
ar ir dabar čia 
imu ir požemi- 

kurie yra už- 
ipošiaus laikų, 
niškų bažnyčių, 
aip arabų šven- 
testantiškų sek-

a-vaitėj
Mokytoja: —1 ^įenį įr penktadienį 

lėlių galite nui [ va^ ^ug aįįtinka_ 
kurie naudingi įuį0 pamai(jos
kelių galite ma: 1. vak. bus atitinka-

Birutė: - Aš:
Mokytoja: - 

’asakyk mums.
Birutė: - K 

me yra penki i Jni 
žmonės. Pi® 
mayoras, nes jis 
sų gerove. Ante 
tas, kuris už vi.', 
čias — mūsų p :ose Prisikėlimo mi- 
bonas, kadangi 
meldžiasi. Ker 
reiviai, kadangi 
mus kariauja!)

, tai visi ūkiniit 
į visus dirba irt 
. moka.

stvirtadienį mišios su 
vai., D. Penktadienį 

aldos nuo 8 vai., D. 
‘“i nuo 7 vai. ryto 
is ir ugnies šventini- 
išjos). Kompleta ir 
las D. šeštadienį bus 
1. vak.

i 6 vai., kitos mišios— 
9, 10 ir 11 vai.i------------
erson, N. J.

rtėjant pradėjo- 
itgal į viešbutį, 
visi nuėjome į 

irios buvo laiko- 
įlandą. Taip ir 
i pirmoji kelio- 
Šventoje Žemėj, 
rytojaus, nes tu- 
laug ko pamaty-

dandžio 4 d. iškilmin- 
ventinti nauji bažny- 

,ęel)ar;: įgai. šventinimo apei- 
iko kun. J. šeštokas, 

Daktaras: - »kslą pasakė kun. J.
jus krėtė dmr aS<
buvo tvirtai^ ’dykose

Ligonis: -t_________
nes jie gulėjo10:30 ir 12 vai. 
lovos.

Prisikėlimo 
bus 6:30 vai. ryte, ki-

— Aš neke# 
kenčiu tavęs! ’ 

vęs!!!

lis. — Ji myli' 

mane!

atersono „Amerikos”’ 
Ijjj mdentas nuoširdžiai 

a kleboną, kun. J. 
~ 5 Velykų šventėmis ir 

• ' I su visais parapijie- 
iki jam gausios Dievo

11-

CIŠKAUS VIE- 
0 RĖMĖJAMS

ienuolyno rėmė- 
urgio parapijoje 
lykų „margutis” 
— mums atnešė 
inio džiaugsmo L. 
irio saulė jis su
los skaudžia ran- 
/tas mūsų širdis, 
astai didelių šios

Jonas: - 
Kai ašgeriu £■ 
negaliu jokiu

Mykolas: 
yra priešinį 
gu, tai negaiš 
bet ir pažiūri 

Pi^

Sauja Knyga
E LITHUANIAN 
LANGUAGE

i prof. Alfred Senn
Llima įsigyti 
įerikos” Įstaigoje 
į So. Ninth Street 

liną tik 40 centų

net keliskart 
Šv. Jurgio 
prašomos

LIKOS” administraci- 
te gauti A. Vaičiulai-

ių daug sesučių T 
m ir viena nuke- . 6T„„S ni|į— ------------------------

žinybės vietą. Ži- 
sudarė vienuolijai 
matytų išlaidų, 
amės Jūsų jautrio 
s, kurios atjaučia 
lūsų vargą ir sku- 
įdėti ne tik finan- 
ir dvasiniai. Už a. 
•aine dar ir dabar, ir šv.

INE HISTORY OF 
LITHUANIANgina Jums ir

Jis vienas 1$
ti! - bus $
Jus visuomet

Tegu Vely^
būna Jūsų gf

Jums dėk'-: 0 užsisakant 50 eg- 
jf0tin3 riU ar daugiau—30c.

a gausiai iliustruota, 
pusi, ir yra Lietuvių 
nio Instituto leidinys. 
) egzemplioriaus kai-

rių ar daugiau—30c.

nyčios; jis ja džiaugėsi, tei
ravosi apie iškilmes bažny
čioje. Atėjusi slaugė prane
šė, kad koplyčioje bus palai
minimas, tad klebonas buvo 

 _  nuvežtas rateliais, o aš pa
dai. Jaučiame, kad bus" įdo- lydėjau. Koplyčioje sesers 
mus ir linksmas, nes žada kalbėjo noveną. Po to grį- 
laimėjimų dovanas gražiau- žom atgal į klebono kamba- 
siems margučiams, gražių ir rį, kur radome mūsų seseris, 
T->. i • j •_______________________________________________ninn i Iri rx rrrnaio

Šv. Pranciškaus Seserų rė
mėjų kuopa nutarė ruošti 
„Margučių Party” gegužės 2 
d., po mišparų, šis parengi
mas yra daromas Seselių nau

Vyresnės sodalietės bal. 19 
d. susirinko bažnytinėj salėj, 
kur įvyko jų gražus susirin
kimas, naujos valdybos va- 

£. šilin gaitėj .ra hi.
J nJ ~~~~ - *■ **** •-

ir uoli pirmininKeTragino vi
sas prie kilnesnių darbų, y- 
pač Marijos garbei. Perskai
tytas laiškas iš kapeliono H. 
P. Mannion, Colorado 
Springs, kuriame nuoširdžiai 
dėkoja už suteiktą jam cim- 
boriją.

Rašo kun. Mannion: „Ne
galiu išreikšti savo dėkingu
mo tinkamais žodžiais, nes 
negalite suprasti, kiek tas 
Dievui pašvęstas indelis bu
vo reikalingas. Jau daugel 
mėnesių praėjo ir nebuvo ga- 

. Ta Cimbo- 
paminklas, 
Kristus,Šv. 

; dalinamas 
stovykloj.

limybės jį įsigyti, 
rija bus amžinas 
iš kurio kasdien 
Eukaristijoj, bus 
kareiviams šitoj 
Jis taipgi laimins kiekvieną 

kilnesnio 
Tegu 
geru-

atsis-

iš jūsų, nes nėra 
darbo Jam padaryto. 
Dievas laimina jus už 
mą parodytą man.”

Sodalietės tinkamai
velkino su M. Českiūte, kuri 
išvažiavo į WAVES. Jai į- 
teikta graži Marijos garbės 
maldaknygė.

Buvo aptarta tvarka 
„World Sodality Day”, kuri 
bus gegužės 9 d.; suorgani
zuotos visos sodalietės, ku
rios dalyvaus Marijos Ap
vainikavimo dienoj, gegužės 
30 d. Tą rytą visi trys Soda- 
licijos skyriai eis bendrai 
prie Šv. Komunijos kartu su 
motinomis, o po šv. Mišių vi
sos dalyvaus bendruose pus
ryčiuose bažnytinėj salėj. 
Marijos Apvainikavimas bus 
3:30 pp.

Visos sodalietės ruošiasi 
tinkamai pagerbti Jėzų Švčx 
Sakramente, Didįjį Ketvirta
dienį, Penktadienį ir šešta
dienį. Jos taip pat dalyvaus 
visose pamaldose. Šia proga 
linki visiems ir visoms džiau
gsmingų šv. Velykų.

Balandžio 17 d. mirė And
riejus Baliukas, šios parapi
jos uolus narys, kuris buvo 
palaidotas bal. 21 d. su iš
kilmingomis pamaldomis.

SVEIKINIMAS

Šv. Jono dr-ja gegužės 8 
d. par. salėje turės savo ba
lių.

Gegužės 9 d., Motinos Die
noje, Aušros Vartų par. baž-

Sveikiname maloniąsias 
Rėmėjas — Rėmėjus ir ge
radarius Kristaus Prisikėli- tyčioje bus rinkliava Lietu- 
mo šventėje! Daug palaimos vos reikalams paremti. Bū- 
ir gausiausių malonių iš Mei- kime dosnūs! 
lingojo Atpirkėjo linkime 
Šv. Velykų proga.

Jei gasas leidžiamas alie
jaus išvaizdoje, kuris degina 
veidą, rankas ir akis — sau
gok akis, nežiūrėk į viršų. 
Nušluostyk burną ir akis 
sausu drabužiu. Netrink.

Tuoj aus nusivilk apvarvin- 
tus viršutinius drabužius 
prieš eisiant į namą, sudėk 
juos į kampą lauke ir eik į 
vidų.

Įėjęs į vidų tuoj aus nusi
vilk apatinius ir sudėk juos 
atskirai. Tuojaus išsimau- 
dyk, nepaliekant nei galvos. 
Naudok paprastą skalbimui 
muilą.

Jei akis, nosį ar gerklę 
pradeda niežėti ar skaudėti, 
plauk paprastu vandeniu.

Saugokis nenubraukti — 
nepraplėšti pūslių, jeigu jų 
atsiranda ant kūno.

Jei jauti sunkumą krūti
nėje, tuojaus gulk ir gulėk, 
kol gydytojas ateis ir apžiū
rės.

KRISTUS ILGIAU GYVENO

i

Daugelis motinų rūpinas 
darbais, kadangi yra vieta, 
kuri priglaus vaikučius ir 
tuo pačiu laiku suteiks jiems 
gerą auklėjimą.

Į Dėdes Šamo karinę tar
nybą šią savaitę išeina W. 
Pavasaris, V. Vilčinskas, E. 
Steponaitis, J. Janušionis.

Bridgeport, Conn
Palaidota Elena Elovacky- 

tė, sulaukus tik 21 metų. Ne
seniai mirė jos tėvelis. Ele
na buvo baigusi kolegiją, mu
zikoje buvo daug pasižymė
jusi. Bridgeporto jaunimas 
labai nuliūdęs ir melsis už 
Elenos vėlę.

Parapijos choras jau gerai 
pasirengė Motinų dienos pro
gramai. Linksmą veikalą 
^.Žentai iš_jVmę_rįkos” vaidins 
^riaiTSr Bridgeporto vaidin
tojai. Viskas bus gegužės 9 
d., par. salėje. Choras ir so
listai padainuos gražių dai
nų. Bilietus galit gauti pas 
choristus ir vargonininką.

Velykose Prisikėlimo šv. 
Mišios bus 6 vai. ryte. Cho
ras ir solistai pasirengę. Pa
rapijos mergaitės, Sodalici- 
ja skaitlingai dalyvaus pro
cesijoje. O.

Balandžio 4 d. šv. Kazimie 
ro bažnyčioje kanoniškai į- 
kurta Gyvojo Rožančiaus 
brolija. Mišias atnašavo ir 
pamokslą pasakė kleb.' kun. 
J. židanavičius. Visos narės 
ėjo prie Komunijos. Švč. Ma
rijos altorius buvo išpuoštas 
gyvomis gėlėmis.

Brolija pirko karo bonų už 
100 dol. ir paaukojo 25 dol. 
Lietuvos nukentėjusiems. 
Brolija labai dėkinga klebo
nui ir prašo Dievo jam tvir
tos sveikatos.

Baltimore, Md.

Verbų sekmadienį pamal
dos ilgiau tęsėsi, nei papras
tą sekmadienį. Trys kunigai 
turėjo po gražią verbą, ku
rias paruošė seselės kazimie- 
rietės. Ketvirtoji buvo pa
ruošta klebonui kun. J. Lie
tuvninkui, tik graudu buvo, 
kad jis negalėjo bažnyčioje 
būti. Bet jo klauptuke buvo 
padėta puošni verba, ir kun. 
Dr. L. Mendelis pamokslo 
pradžioje apie tai priminė. 
Jis taip pat priminė, kad šie
met per Verbas nėra ir be
veik 400 jaunuolių, kurie yra 
kariuomenėje. Gaminamas 
naujas karių sąrašas. Tėvai 
prašomi pranešti sūnų karių 
vardus.

Iš bažnyčios tiesiai nuėjau 
į ligoninę pas kleboną, 
radau besimeldžiantį, 
kiau jam verbą iš mūsų

kurį 
Įtei- 
baž-

atvežusias ir klebono gražią 
verbą.

Mirė Žebrauskienė; palai
dota bal. 
dalyvavo 
Liudvika 
vykusios
rauskų šeimai reiškiame u- 
žuojautos.

15 d. Laidotuvėse 
sesers vienuolės 

ir Anastazija, at- 
iš Chicagos. Žeb-

Daug lietuvių šeimų šį mė
nesį išleidžia savo sūnus į 
kariuomenę, savo šaliai nuo 
priešo ginti.

Baltimore j e vėsus oras ne 
leidžia medžiams išsprogti. 
Visi dar nešiojam apsiaustus, 
daugelis kosulio varginami.

J. K.

So. Boston, Mass
Dr. P. Jakmauh Baigė 

Tarnybą
>——m—» oaiftiTi'1 I.n—n—eg«

Dr. Povilas Jakimavičius- 
Jakmauh per 5 metus buvo 
Massachusetts v a 1 stybės 
sveikatos komisijonierius. 
Praeitą savaitę jis baigė sa
vo terminą ir grįžo į privati
nę praktiką.

Dr. Jakmauh niekada ne
nutraukė ryšių su lietuviais. 
Kur galėjo, ten lietuviams 
pagelbėjo. Neseniai jis daug 
padėjo Dr. Jonui Naujokai
čiui, iš Lietuvos atvykusiam, 
kai šiam teko rūpintis leidi
mu pastoviai apsgyventi 
merikoje. Už tą pagalbą 
J. Naujokaitis yra giliai 
kingas.

Dr. Jakimavičius yra 
męs Lietuvoje (Vabalninko 
par.) ir pirmutinis lietuvis 
tokią aukštą ir garbingą vie
tą šioje valstybėje užėmęs. 
Jis garbingai ją atliko.

Ruošiasi kelionei
Onos Ivaškienės vadovau

jama jaunamečių šokėjų gru
pė ruošiasi kelionei. Gegužės 
7 d. ši grupė šoks tarptau
tiniame šokių festivaly Phi- 
ladelphijoj, o gegužės 9 d.— 
New Yorke, „Amerikos” 
koncerte - baliuje.

Dr. 
dė-

gi-

AUKOS A. L. TARYBAI

New Yorko lietuviai labai 
1 „Amerikos” 

koncertas-balius šiemet bus 
kuni- ^ew Yorke, gražioje Webs- 
bran-i^er salėje. Visi laukia to 

koncerto!

Nuoširdžiai dėkojame di- Patenkinti, kad
gerbiamiems 
gerbiamiems 
asistentams, 
talkininkėms

klebo-

Rčmė-

džiai 
nams, 
gams 
gioms
joms — Rėmėjams ir visiems 
geradariams už aukas Va
jaus metu. Jūsų visų inten
cija, Velykų antradienį bus 
atlaikytos šv. Mišios, kurio
se ypatingai maldausime Gar 
bingąjį Mirties Pergalėtoją 
— Kristi] pripildyti Jūsų gy
venimo dienas visu tuo, kas 
Jums yra reikalingiausia.

Jums atsidavusios,
Šv. Kazimiero Seserys, 

Motina M. Juozapa.

VELYKŲ SVEIKINIMAS

KAIP PASIELGTI DUJŲ 
ATAKOJE

Dr. Ernest Stebbins pata
ria, kaip elgtis dujinio (ga- 
so) puolimo metu:

Karo gaso nuodų civiliams 
nėra perdaug ko bijotis, tik 
reikia pildyti šiuos patari
mus:

Reikia žinoti, kad karo du
jos visuomet laikosi prie že
mės.

Jei dujos patenka į namo 
vidų, uždaryk visus langus, 
duris ir kitas skyles užkimšk 
ir eik į kitą namą, į antrą 
ar trečią aukštą.

Jei gasas puola lauke, tuo
met skubink iš tos vietos — 
visuomet prieš vėją. Eik į

Krikščioniško Mokslo bro
lija yra paskelbusi naujus 
Šv. Rašto tyrinėtojų davi
nius. Tyrinėtojų tarpe buvo 
istorikai, archeologai, filolo
gai ir kitų mokslinių sričių 
specialistai. Naujausio tyri
nėjimo dalyviai ieškojo 19 
šimtmečių studijose ir „kni- 
sinėjime” žinių apie tikslų 
Kristaus gimimo ir mirimo 
laiką.

Naujieji tyrinėjimo davi
niai rodo, kad Kristus gimė 
4 ar 6 metais anksčiau, nei 
iki šiol manyta. Šie daviniai 
paremti Romos istorikų ži
niomis. Tokiu būdu tenka 
pripažinti, kad Kristus nu
kryžiuotas būdamas ne 33 
metų amžiaus, bet turėda
mas tarp 34 ir 36 metų.Šv. Pranciškaus Seserų Rė

mėjams, Geradariams,
Prieteliams

Maloniai prašome priimti 
nuoširdžiausius sveikinimus 
džiaugsmingoje Velykų Šven namus įr uždarinėk duris — Namų savininkų

■tejg. Troligtomer 
gražūs darbai ir rūpesčiai 
mūsų vienuolyno gerovei, 
gausiai Dieviškojo Mokytojo 
laiminami, apsuptų Jus ir Jū
sų šeimas palaimos šviesa.

Velykų rytą ypač prisimin
sime Jūsų vaikelius, kurie 
karo lauke Jūsų ilgisi šioje 
dienoje, kad Dievas juos y- 
patingai globotų ir Jums grą
žintų juos sveikus švęsti a- 
teinančias Velykas, arba 
juos prikeltų amžinom Vely
kom Kristaus Karalijoje.

Motina M. Dovida ir
Šv. Pranciškaus Seserys.

Brooklyn© piliečiai reika
lauja miesto valdžios, kad 
mokesčiai už nekilnojamas 
nuosavybes būtų sumažinti.

i sąjunga
langus. gauna da pritarėjų;

Brooldyno Lietuviai Oratoriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthe^FP. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia ^fotary Public

Nepriklausomybės minėjimo. 
Atsiuntė kun. J. Simonaitis 

50.00
Viso $132.50

Pirmiau buvo paskelbta 
$1,461.57

Iki 1943 m. balandžio 15 d.
viso įplaukė $1,594.07

Visiems aukotojams reiš-. 
kiame nuoširdžią padėką.
Amerikos Lietuvių Taryba.

NAUJOS ALT PASTANGOS

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Josepli 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.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.Chicago. — Amerikos Lie

tuvių Tarybos prezidiumas 
paskutiniu metu rodo kas
kart daugiau aktyvumo. Po
sėdžiai daromi kas savaitę. 
Balandžio 16 d. Chicagoje 
ALT prezidiumo iniciatyva 
buvo sušaukta platesnis visų 
patriotinių srovių lietuvių 
veikėjų pasitarimas, kuria
me dalyvavo apie 30 asme
nų.

Apsvarstyta susidariusi 
padėtis, iškelta visa eilė nau
jų projektų ir jų galutiniam

Į ALT iždą įplaukė dar 
šios sumos, kurias paaukojo 
atskiri asmens arba pasky
rė organizacijos:

SLA. 7 apskrities auka, 
atsiuntė A. Galinskas $25.00

J. H. Alikonis,
III. auka $2.00.

SLA. 222 kp.
Ind.

Ir aukojo šie SLA. 222 kp. suplanavimui ir vykdymui 
nariai:

Petras* ir Ona Gumalaus-
kai 10.00
Matt, ir Teofilė Lašai 10.00
Jonas Dilis

Dominikas Šūkis
Juozas Rupšis
Jonas Varnagis
(Visą $55.50 sumą

tė Matt. Lašas).
Elizabeth, N. J. komitetas 

paskyrė pelną, likusį nuo

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Chicago,

Michigan, 
10.00

5.00
5.00
5.00

.50 
atsiun-

(numatyta dažniau tokius di
desnius visų grupių bendrus 
lietuvių veikėjų pasitarimus 
šaukti. Visų dalyvių buvo pa
reikštas aiškus nusistaty
mas už laisvą Lietuvą ir pa
sisakyta prieš bet kokią Lie
tuvos okupaciją, ar ji būtų 
nacių, ar sovietų. Pabrėžtas 
nusistatymas remti Ameri
kos laimėjimą visomis išga
lėmis.

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems . 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šulinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— SI50 —
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.

Nor%25c4%2597jai.su


PAVASARIODIDŽIULIS
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA

Koncertas - Balius
ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJIEČIUS

161 No. 6th Streetlinkėdamas

Džiaugsmingiausio Aleliu jaO c?

RENGIA
Brooklyn, N. Y., 1943 mAMtžRI Tel. STagg 2 - 7177

Kun. Ant. Masaičio

Gegužės-May 9 d., 1943
WEBSTER HALL

mi

Vargui r60

Getulio

BELAISVIO DOVANA

Parduoda Namus MIRE PR. BARBŠYS

valdovai

OPTOMETRISTAS

394-398 Broadway, Brookl;

VĖLYVOS VELYKOS
85th Street

BUDĖS PER NAKTĮ
GALĖSIME MAUDYTISTel. Virginia 7-1896

MARGUČIŲ BALIUS
RENGIA

Sekmadienį, GEGUŽES-MAY 2,1943

ith St., Woodhaven,

PRADŽIA 7 V AL JUOZAS, ONA IR JUOZUKAS GINKAI

MM

js paryš
kės

pi nebu- 
raaldas,

Penktadienio naktį Aprei 
škimo bažnyčia bus atdara.

įleisti iš 
: Keturias

iki pasimatymo gegužes 9 d

Rusija visiems laika 
sakė nuo bet kokių 
Lietuvą.

savo kvotą bus išpilt 
sunku sužinoti, už 1 
išpirko bonų balandy 
Yorko valstybėje, 
rangesni ir tuojau piVISI KELIAI GEGUŽES 9 DIENĄ 

VEDA Į GRAŽIĄ WEBSTER SALĘ

„Naujienos” bal.: 
čiai aprašo, kaip J 
„chuliganai ispanai 
tai” užpuolė demok) 
rinkimą, kuriame p 
ta prieš Lenikjos žj 
listų vadų Alterio i 
nužudymą. Tie užpi 
bai negražiai elgęsi 
teisingai juos pasu

Ispanai komunist 
koje yra atbėgėliai 

>jos, kur jie daug n 
lietiniam karui sul

Apreiškimo par. bažnyčio- 
ja Didžiajame Penktadieny 
nuo 9 vai. vak. prie Kristaus 
Grabo budės CYA nariai. Bu
dėjimas tęsis iki 7 vai. ryte. 
Budėtojų grupės bus po 1

Anksčiausiai Velykos gali 
būti kovo 22 d. Tą dieną Ve
lykos nuo pat krikščionybės 
pradžios buvo tik 15 kartų. 
Paskutinį kartą Velykos ko
vo 22 d. buvo 1818 metais. Se 
kantį kartą Velykos tą die
ną bus tik 2285 metais.

Patogi vieta užėjimi 
su MOTERIMS 1

Šiose Velykose, taip kaip ir praeitais metais, visko 
galima gauti mūsų krautuvėje.

DAUGIAU MIRĖ 
DŽIOVININKŲ

Londonas. — Čia g: 
ų, kad Rusijos lt

i Kremliaus 
Ą skelbė

Balandžio - April

BILIETAS — 55 CENTAI

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos bendra Komunija bus Ve 
lykose. Narės raginamos da 
lyvauti.

CYA GRUPĖ PASTATĖ 
DIDELĮ VEIKALĄ

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

GINKUS PARDUODA 
KARO BONUS

nuo-
Jos

Fntered m Second-Class matu 
nffiw at Brooklyn, N. Y. und

Angelu Karalienes 
Parapija

Didžiajame New Yorke su
organizuoti 35 chorai, kurie 
Velykų metu dainuos katali
kų, žydų ir kitų kariams pa
rengimuose. Chorus organi
zuoja Am. Raudonasis Kry
žius.

tė, dramatinis sopranas. Ge
gužės 9 d. WEBSTER salėje 
ji džiugins visus „Amerikos” 
Koncerto dalyvius.

siaus da- 
~ kad ko
ps propa-

„Sandara” paskell 
savo bendradarbio s 
kuriame nurodoma, 
donasis kvizlingas 
laisvoje Lietuvoje bi 
žymėjęs kačių korim 
jis nesąs lietuvis.

Komunistų spaud: 
’ ša, kad šiomis dienc 
' Paleckis aukštais 
' apdovanojo visą eilę 

Įeit. Koktylevą, ma 
’ gudą, adm. Lapušk 

Dobovickį, prof, ša 
kitus. Įdomu, ar šie 
apdovanotieji laiko: 
donosios armijos 1 
dalinių” nariais ?

Atsiminkite, kad šv. Var 
do draugijos pavasario ba
lius bus gegužės 28 d. Bilie 
tai po 35c jau pardavinėja
mi.

Karo vadovybė praneša, 
kad Long Island maudynėse 
bus leista žmonėms maudy
tis kasdien nuo saulės pate
kėjimo iki nusileidimo. Pa
jūriais tiltais bus galima vai
kščioti visą laiką. „Dim out” 
pasiliks ir toliau.

Londonas. — Balai 
d. Vatikano radijo stc 
dėjo rusišką prograa 
bus nuolatinė.

Pirmoje rusiškoje 
moję iš Vatikano si 
apaštališkas laiškas, 
me kalbėta apie mah 
tę. Dabartinis karas 
dintas „gal didžiausi 
jos bausme pasauliu 
betoj as nurodė, ka 
žmonės atsi”.°4<o til 
dorovės, tai praside 
tvarka.”

JEI BALON KRISI,
SAUSAS NEKELSI

Balandžio 11 ir 18 d. d. 
CYA dramos grupė Apreiški
mo par. salėje tris kartus pa
statė keturių paveikslų tiky
binę dramą „Nukryžiuota 
Meilė”. Veikalas labai gyvas, 
turiningas, įvairus, įdomus.

Didžiausia vaidybos našta 
teko Miriamai — Leonai 
Juodytei, kuris savo uždavi
nį pagirtinai atliko. P. Milte
nio Varijus buvo tikras ro
mėnas. Ievai Johnson teko ne 
dėkinga pareiga vaidinti Jo
kūbo rolę, kurią ji atliko vi
sai drąsiai. J. Kaminskas sa
vo vaidyba davė apgaulų Fa- 
nuelį, nors vietomis lietuvių 
kalba jam nemažai trukdė.

Laiko nebedaug liko, tik 
kelios dienos, tad paskubėki
me. Padėkime savo santau
pomis Dėdei Šamui laimėti 
karą!

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Albany. — Pernai New 
Yorko valstybėje neskaitant 
New Yorko miesto, džiova 
mirė 2181 asmuo, kas yra 
113 daugiau nei 1941 m.

Pernai New Yorko valsty
bėje naujų džiova susirgimų 
užregistruota 6178. Pavarto
jant X spindulius, greičiau 
pažįstami džiovininkai.

Brooklyne visus vežimus, 
vežančius maistą, saugoja 
policija. Bijomasi juodojo 
marketo „gengsterių”.

REAL ESTATE & 
GENERAL INSURANCE 

8656 
Woodhaven, N. Y.

(Prie Forest Parkway Station)

Ona Petrulienė, gyv. Mas- 
pethe, nuoširdi „Amerikos” 
bičiulė ir bendradarbė, Vely
koms gavo iš Karo Departa
mento $25.00 karo boną. Tai 
jos sūnaus kario Bernardo 
dovana... Bernardas nuo 1942 
m. gruodžio mėn. yra italų 
nelaisvėje.

Kitas Petrulių sūnus ka
rys, Konstantinas, atsiuntė 
Velykų sveikinimus iš Wa- 
shingtono valst., siųsdamas 
linkėjimus parapijos kuni
gams, giminėms, visiems pa
žįstamiems.

L. Vyčių New York - New 
Jersey apskritis gegužės 2 
d. Elizabethe, Laisvės salėje, 
269 2nd St., turės savo dide
lį vakarą. Vyčių dramos gru
pė stato labai įdomią kome
diją „Balon kritęs — sausas 
nesikelti’”. Bus ir koncertas, 
po to — šokiai. Pradžia 8 vai.

Rio De Žaneiro. 4 
džio 19 d. Brazilijos 
dentas 
Vargas minėjo 60 ml 
kaktį. Tą dieną jis 
apie 300,000 sveikini] 
legramų. Sveikinimo t 
moms išleisti pinigą 
paskirti naujoms ] 
loms.

baž- 
lis. Gat- 
snisi šernas organizacijai. Visi kvie 

čiami atsilankyti.
C. E. B.

Sveikindami visus malonius „Amerikos” skaitytojus 
Velykų šventėmis, kviečiame ir prašome Jus gerai atsimin
ti, kad šiemet „Amerika” gyvuoja ir gyvena jau dešimtus 
metus, šią sukaktį pradėsime minėti didžiuliu Dešimtmečio 
Pavasario Koncertu - Baliu.

„Amerikos” Pavasario Koncertas įvyks antrą sekma
dienį po Velykų, gegužės 9 d., 3 vai. popiet, puošnioje Web
ster salėje, 119 East 11 St., New Yorke.

Webster Hall tai ta pati salė, kur šiemet vasario 14 d. 
iškilmingai minėjome Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo 25 metų sukaktį. Ją pasiekti labai lengva iš visur — 
iš Brooklyn©, Maspetho, Richmond Hill, Woodhaveno, visos 
Long Island srities. Lengva ją pasiekti ir iš New Jersey. Iš 
visur, visais keliais reikia važiuoti iki Union Square, iš kur 
WEBSTER salę labai lengva pasiekti.
____ Koncerto programa paruošta skoninga. Pirma svkį čia I ~~7Tr>rpi gkiTTTn rawing

Per trejus metus 
1940) būdamas Ameri 
galiotu Ministeriu Lie' 
Dr. 0. J. C. Noremai 
stebėtojas Lietuvos g 
mo ir jos nepriklauso 
praradimo. Savo path 
pūdžius, savo studija 
Lietuvą dabar išleidži 
goję „Timeless Lithu 

Čia aprašoma Lietu 
torija, ypač nepriklau 
gyvenimo (1918-1940) 
tarpis. Autorius ap 
Lietuvos vidaus ir u 
politiką, partijų sau

Suzana Griškaitė

REAL ESTATO INSUIW 
and LIFE TNSURANCl

Mortgages Loaned and Be
496 Grand St., Brooklyn,

nurodo, kad Lietuva 
garsus tyje „šešelėta nep 

mybė” nebuvo žinoi 
Lietuva niekada ne 
traukta komunizmo 
zmo.

Laiške ministeris 
traukas iš Lietuvos

Šio vakaro pelnas skiria- Tikrai dramatiškas buvo Eu
genijaus Jankaus Judas. La
bai simpatingai savo uždavi
nį atliko Aid. Jesinskaitė 
(Estutė), B. Rimidytė (Ma
rija Magdalėna) ir Jean Au- 
kštolytė (Lauriūtė). Vikriai 
sukėsi J. Levonas (Orebu- 
kas). Šiurpulinga buvo Juli
ja Klosis (Judo motina).

Daug įvairumo teikė deko
racijos ir minios šauksmų 
perdavimas. Dekoracijas pie
šė Albertas Dūda ir Ona Pla- 
ktonytė. Puošnius drabužius 
pasiuvo Ėst. Beliūnaitė, A- 
melia Clew, Blanche Bružas 
ir Elena Matonytė.

CYA dramos grupė 
širdžiai pasveikintina 
nariai įdėjo daug darbo, 
daug širdies. Daugumai jų 
buvo sunku „nugalėti” lietu
vių kalbą, bet ir ši kliūtis jų 
nenubaidė. Gražiausio pasi
sekimo ir ateity!

Valstybės Iždo Departa
mentas įgaliojo Juozą P. 
Ginkų, 495 Grand St., Broo
klyne, pardavinėti Karo Bo
nus ir ženklelius.. Ginkaus 
krautuvėje bonus galima pir
kti bet kuriuo laiku, kada 
tik pirkėjams patogu.

Šį mėnesį labai svarbu lie
tuviams pirkti karo bonų ko 
daugiausia — lietuvių vardu. 
Jei šį mėnesį lietuvių vardu 
bus išpirkta karo bonų už 
400,000 dol., tai galėsim su
silaukti lietuvių vardu pava
dinto naujausios rūšies karo 
laivo — PT laivo.

cai šiur- Balandžio 25 d. „N< 
įjsutros-Herald Tribune” j 
a uodais, Lietuvos ministerio I 
įt jis Įsi-kio laišką, kuriame 
abuvotvir-

KUN. JUOZAS ALEKSIŪNAS 
Klebonas

— Dr. A. J. Stalkus pakel
tas į majorus. Dabar randasi 
Fort Bragg, N. C.

— Bal. 19 d. palaidota šv. 
Jono kapuose a. a. Rozalija 
Grybauskienė.

— Bal. 19 d. kun. J. Vaš
kas pradėjo duoti Didžiosios 
Savaitės rekolekcijas. Pamo
kslai sakomi rytais po 8 vai. 
mišių ir vakarais 7:30 vai. 
Baigsis Didžiojo šeštadienio 
vakare.

— Bažnytinis koncertas 
buvo ypatingai gražiai išpil
dytas. Gražiau negu pernai. 
Dvasia buvo tikrai gavėniš- 
ka. Prie kiekvienos giesmės 
kun. J. Balkūnas davė paaiš
kinimus, kurie buvo tartum 
trumpi dvasiški mąstymai. 
Chorui pagelbėjo solistai: A. 
Venckus, A. Čemerkienė, M. 
Bitter, V. Rokus, P. Kaliba- 
tas ir J. Juodzevičius.

— Laukiame Margučių 
Baliaus. Moterų Sąj. 30 kuo
pa kasmet jį ruošia Atvely
kio sekmadieny. Geg. 2 d. 
parapijos salėn kviečiami vi
si į Margučių Balių. Bus do
vanų už margučius. Visi atsi
neškite margučių.

— Parapijos draugijos ruo 
šia kun. Pijaus Lekešio ku
nigystės 15 metų sukakčiai 
piaminėti vakarienę birž. 6 
d. parapijos salėje. Bilietai 
jau pardavinėjami.

— Tretininkų susirinki
mas bus pirmadienį, balan- 

■ džio 26 d., po vakarinių pa- 
: maldų.

Telephone ResM
EV 7 - 1670 VI U

JOSEPH VASTUNj

TeL EVergreen 7-68 
VALANDOS: 
9-12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždarj

>VWHK0fl LIETUVIU K 

mv VISUOMENINIO 

KULTŪRINIO gyvenu 
SAVAITRAŠTIS

HHA KAS PENKTAM

Baliaus programa labai įvairi. Už gražiausius 
margučius geros dovanos. Ypatingos dovanos dau
giausiai pardavusiems knygučių. Trijų Karo Bonų 
laimėjimas. Kitokį įvairumai. Visi maloniai laukia
mi.

Šiemet Velykos yra vėliau- | 
sios, kokios tik gali būti. Ki-|| 
tą sykį Velykos balandžio 25 $ 
d. bus tik 2038 metais. Tur | 
būt, nedaug iš šiuos žodžius ų 
skaitančiųjų galės sulaukti ®

TeL EVergreen 8-98 
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitar

gai atsakoma į „H.
visus y j straipsnį, lietusį 

isiyžimus vakarines sienas. M 
ifisnar-

Chicagos komuni 
' ėgia sutraukti did* 

savo susirinkimu 
sirašytas New Yor 
tarybos narys Cac 
munistas. Manyta, 
daug „pamačys”, ; 
džiausio Amerikos 
rybos atstovas...

1 Bet nieko neišėj 
■pastangų. Į Cacci
• kalbas, kaip rašo 
■ labai mažai susiri
• sako, kad lietuvi) 

„tik apie penki”. Į
-tikrovėje „apie p 
- kia — ar tai keti 

ar kiek daugiau?
Pasirodo, kc 

Amulkinimo „politi 
^įsada pavyksta...

Velykų dieną Prisikėlimo 
Mišios ir procesija bažnyčio
je prasidės lygiai 5:30 vai 
ryte. Po mišių bus Palaimi
nimas Švč. Sakramentu.

Velykų dieną kitos šv 
šios bus 9, 11 ir 12:15 
Mišparų nebus.

Teikiamas geriausias* 
patikrinimas, prižiurę 
AKINIAI prieinamiat 
kainomis pagal jų rūi

Ši įstaiga įsteigta prieš 41

Alfred J. Wentz 
(Vencius)

ADVOKATAS

PROGRAMOJ: Philadelphijos Operos art. SUE GRISK A, 
art. RAPOLAS JUŠKA, Bostono Lietuviu Jaunamečiii Šo
ke jų Grupe, kiti įdomumai.

Visose Didžiojo New Yorko 
—Brooklyno apylinkėse. Ap

draudžia nuosavybę ir 
žmonių gyvybę.

J. P. MACHULIS

HAvemeyer 8 - 025!
RALPH K R l’

FOTOGRAFĖ 
65 - 23 GRAND AVEJ 

Maspeth, N. Y.

Millie Belickaitė buvo tikraL 
■-■u --------- ■* ■ l ■
’VyKUbi ūb^LvrJ žmona Rėja.

RHEINGOLD Extra Dry 
— Didelis pasirinkimas v 

ggrimų

Juozas Žeidi 
411 GRAND STRE 

BROOKLYN, N. Y.

Lietuviška
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDS
KASDIEN

girdėsime Philadelphijos operos artistę Sue GRIŠKAITĘ, 
galingą bosą — art. RAPOLĄ JUŠKĄ. Scenoje pamatysi
me Bostono jaunamečių šokėjų grupę— vikrūs Bostono lie
tuviukai pašoks tautiškus šokius; jie atsiveža ir savo liau
dies orkestrėlį — visų nuotaiką pakeliančią armoniką, ver
kiančią ir kvatojančią smuiką, jautrias kankles. Bus ir 
daugiau staigmenų. Po koncertinės dalies—smagūs šokiai.

Šin koncertan kviečiame visus „Amerikos” skaitytojus, 
kurie tik gali atvykti į New Yorką. Prašome visų talkos! 
Kas dar gali paplatinti bilietų, prašome pagelbėti.

Bilietai iš anksto — po 75c ir 1 dol. 25c. Koncerto die
noje — po 1 dol. ir 1 dol. 50c. Bilietų iš anksto galima gauti 
pas platintojus ir „Amerikos” administracijoje.

Linksmų Velykų ir
„Amerikos” Koncerte-Baliuje

Balandžio 16 d. staiga mi
rė Pranas Barbšys, gyvenęs 
225 Grove St. Paliko nuliūdi
me žmoną Oną, dukteris Bar
borą ir Eleną, sūnų karį Al
biną, brolį Kazimierą ir ki
tus gimines.

Palaidotas balandžio 19 d. 
iš Apreiškimo par. bažny
čios.

Velionis buvo „Amerikos” 
skaitytojas, LRKSA 135 kp. 
narys. Jo šeimai reiškiame 
gilios užuojautos.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS 
GERIAUSIOS ' , SS

Lengvi Užkandžiai, Kava, A. Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pavirini, jjį teisę
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS ■, • — 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPK i5*** w

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, Jį.
... .................pietų

LIETUVIŲ SALDAINIŲ KRAUTUVE
495 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Ateinančią savaitę J. E. 
vysk. Tomas E. Molloy įš
ventins kunigu dijakoną An
taną J. Masaitį, kurs savo 
pirmąsias iškilmingas mišias 
atlaikys Apreiškimo par. 
bažnyčioje gegužės 2 d. 11 
vai. ryte.

Kun. Antanas J. Masaitis 
gimė 1917 m. rugpiūčio 15 d. 
Brooklyne. Jo tėvai — Kazi
mieras ir Marijona (Sinkevi
čiūtė) Masaičiai. Pradžios 
mokslą išėjo Nekalto Prasi
dėjimo ir šv. Leonardo mo
kyklose. 1931 m„ baigdamas 
šv. Leonardo mokyklą, lai
mėjo stipendiją į šv. Pranciš
kaus Ksavero vidurinę mo
kyklą, kurią baigė 1935 m. 
Iš čia įstojo į šv. Jono univer
sitetą, kurio kolegijos kursą 
1939 m. baigė Bakalauro 
(B. A.) laipsniu. Tų metų ru
denį įstojo į Brooklyno vys
kupijos seminariją, kurią 
dabar sėkmingai baigė.

Kun. Ant. Masaitis buvo 
ne tik uolus ir gabus, bet ir 
veiklus studentas. Šv. Ksa
vero mokykloje priklausė 
debatų, misijų ir kt. rate
liams; šv. Jono universitete 
— meno, dainos ir kt. rate
liams. Būdamas šv. Jono uni
versitete, priklausė Apreiš-

m.), dalyvavo šv. Vardo jau
nų vyrų dr-joje, CYA; bend
radarbiavo ir „Amerikai.”

Jauno kunigo sesuo yra 
domininkietė sesuo Georget
te, keleris metus dirbusi Ap
reiškimo par. mokykloje; jo 
brolis Kazys gyvena drauge 
su savo tėvais.

Sveikiname naują kunigą, 
linkėdami jam gražiausio pa
sisekimo Kristaus Vynyne.

PARAPIJOS SALEJE
207 York Street Brooklyn, N. Y.

Rusiška Proj
Iš Vatika
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