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Juozas Cinkus
> Grand Street, »

1' s pirmininkas kun. 
^A. Karalius nusiuntė 

tui Rooseveltui la- 
nų laišką apie Lietu
kas parašytas doku- 
brmoje, odiniais ap- 
nygelėje.
aiške kun. J. A. Ka- 

ADVOKATAS ra^° Prezidentą Roo- 
ir toliau ginti Lietu- 
jai būtų užtikrintos 

uotos teisės gyventi, 
*Nfevai ir siekti laimės.

as Lietuvos kančių 
ūsų ir vokiečių prie-

' J. A. Karalius atliko 
’ reikšmingą žygį.

\ Jitui. Jis paryš- 
rerikos vyriausybės 
ną kovoje už teisę 
tautoms laisvai gy-

L GRUPE PASTATE

indžio 11 ir 18 d. d. 
iramos grupė Apreiški- 
r. salėje tris kartus pa- 
keturių paveikslų tiky- 
dramą „Nukryžiuota

' Thomas D. Harmon 
RncioL ai išsigelbėjo Pietų

® >s džiunglėse, kur jis 
lol. arašiutu nusileisti iš 

[ io lėktuvo. Keturias 
> r naktis jis keliavo 

Londoną; ngles, kol pasiekė pir 
d. Vatihu'. mamą lūšną.
dėjo rusiih on išgyvenimai šiur-

JjJis grūmėsi su troš-

NOREMO KNYGA APIE LIETUVĄ

vyriausybių pasikeitimus, 
ūkinį gyvenimą, žemės re-: 
formą, kultūrinę pažangą. I

Per trejus metus (1938- 
1940) būdamas Amerikos į- 
galiotu Ministeriu Lietuvoje, 
Dr. O. J. C. Noremas buvo 
stebėtojas Lietuvos gyveni
mo ir jos nepriklausomybės 
praradimo. Savo patirtus įs
pūdžius, savo studijas apie 
Lietuvą dabar išleidžia kny-1 
goję „Timeless Lithuania.” |

Čia aprašoma Lietuvos is
torija, ypač nepriklausomojo 
gyvenimo (1918-1940) laiko
tarpis. Autorius apžvelgia 
Lietuvos vidaus ir užsienio žada ją neužilgo paleisti į 
politiką, partijų santykius, 'knygų rinką.

Gener, Liair
, Amerikos armijos 'sausu- 
. Imos pajėgų viršininkas ge- 
jnerolas Lesley JF. MčNair ba-

Plačiau sustoja ties Vilniaus j 
ir Klaipėdos klausimais. Do- [ nwKF- Y
kumentuotai nušviečia Rusi
jos, Lenkijos, Vokietijos kė
sinimąsi į Lietuvos nepri- 
įklausomybę, plačiau nusako 
Rusijos laikyseną Lietuvos 
atžvilgiu.

Knyga bus anglų kalboje, 
jau spausdinama ir leidėjai

ir tikrino Amerikos kariuo
menės dalinius. J^o gyvybę iš
gelbėjo kietas šdlpaasį’ kurį 
šrapnelis pramušę, bet nepa
siekė smegenų. Sužeistas jis 
ir kitose vietose.^enerblo gy
vybei pavojaus nėra. ’

Gen. McNair pareigas 
bar eis gen. BenėLear.

RUSU FRONTE ATKAKLIOS KOVOS

Didžiulio Streiko Pavojus
PERTRAUKĖ SANTYKIUS SU LENKAIS Angliakasių sąjungos (U- 

nited Mine Workers) pirm. 
John J. Lewis pareiškė, kad 
gegužės 1 d. 450,000 anglia
kasių neis dirbti, jei iki tol 
kasyklų savininkai nesitars 
su unijos vadovybe dėl nau
jų sutarčių sudarymo.

Karo Darbo Taryba šiuo 
metu svarsto angliakasių 
reikalavimus, bet Lewis at
sisakė klausyti, šiuo metu 
26,000 minkštojo anglies ka
sėjų yra išėję iš darbo — jie 
nedirba vakarinėje Pennsyl- 
vanijoje, Alabamoj ir Ken
tucky.

Lewis reikalauja, kad į 
New Yorką atvyktų kasyklų 
savininkų atstovai ir čia tar- 
tųsi su unijos vadais. Apie 
tai jis parašė laišką darbo 
sekretorei Perkins.

Jei kiltų streikas minkšto
jo anglies kasyklose, plieno 
dirbtuvės susilauktų daug 
bėdų ir jos turėtų užsidary
ti už dviejų savaičių, kaip 
pareiškė United Steel korpo
racijos pirm. Olds.

Maskva. — Balandžio 26 d. traukdama santykius su len 
Sovietų Sąjungos vyriausy- kų vyriausybe.
be nutraukė diplomatinius Į Gen. Sikorskio vyriausybė 
santykius su Lenkijos vy- palaikė santykius su Maskva 
riausybe. Apie tai Lenkijos nuo 1941 m. liepos 30 d., kai 
ambasadoriui Romeriui pra- pasirašyta tarpusavio pagal- 
nešė užsienių reikalų komi
saras Molotov.

Savo pareiškime Romeriui 
Molotov nurodė, kad Lenki
jos vyriausybė susidėjo su 
vokiečių fašistais Sovietų 
Sąjungos šmeižime ir nieki
nime.

Maskvos ir Lenkijos vy- 
.ėnuo išga- riausybės santykiai buvo la-

I už 1 bai įtempti per paskutinius

da-

Pagalba Rusijai

bos sutartis; tuo metu Rusi
ja paskelbė 1939 m. rugsėjo 
28 d. Rusijos — Vokietijos 
sutartį beverte; pagal tą su
tartį, rusai ir vokiečiai buvo 
pasidalinę Lenkiją.

Balandžio 27 d. Maskvoje 
aiškinta, kad Rusija nenu
traukė santykių su Lenkija, 
o tik suspendavo juos. Bal. 28 
d. Maskvos komunistų spau
da puolė gen. Sikorskio vy
riausybę, įrodinėdama, kad 
ji nieko neatstovauja, kad ji 
nerinkta ir tt.

(Londone Anglijos vyriau
sybė stengiasi švelninti pa
dėtį. Churchill jau du kartu 
matėsi su Sikorskiu. Reiškia

Šiemet per pirmus tris mė
nesius į Rusiją iš Amerikos 
išplaukė daug pagalbos, kaipLondonas. — čia gauta ži- kanuolės ir kitokį karo pa

būklai smarkiai dirbo bal. 27'praneša Russian War Relief 
d. visame fronte nuo Lenin- draugija. Kas riiėnuo 
grado iki Kubaniaus. ibenta įvairių įfciktų i

Vokiečiai pripažįsta, kad mil. dolerių vertės. ŠLdrau- kelis mėnesius, bet juos ypač 
Leningrado fronte rusai tu- gija įsisteigė 1941 m. rudenį pablogino vokiečių praneši- 
ri savo žinioje visą limeno ir iki šiol Rusijos šelpimo mas, kad Smolensko apylin- 
ežero apylinkę, o pietuose į- reikalams yra užpirkusi pre- 1nnAn i™™_
sistiprinę prie Taganrogo. kių už beveik 8 mil. dol.

nių, kad Rusijos lėktuvai,

savo kvotą bus išpildę, tik 
sunku sužinoti, už kiek jie 
išpirko bonų balandy New 
Yorko valstybėje. Būkime 
rangesni ir tuojau praneški- 
me!

-------------- -t „--------------J--------------- pjv

'. Veikalas labai gyvas, bus nuolat; J’ - - ■ 
įgas, įvairus, įdomus. Pirmoje^ lumblynais, 
dausia vaidybos našta moie išk atoriais. Bet jis lai- j0 iaįšką, kuriame turinin- 
Miriamai — Leonai 2 * —1-------1
tei, kuris savo uždavi- 
irtinai atliko. P. Milte- 
arijus buvo tikras ro- 
. Ievai Johnson teko ne 
’a pareiga vaidinti Jo- 
•olę, kurią ji atliko vi- 
įsiai. J. Kaminskas sa- 
iyba davė apgaulų Fa- 
nors vietomis lietuvių 
jam nemažai trukdė.
BeĮįękaitė buvo tikrai

Balandžio 25 d. „New York 
Herald Tribune” paskelbė 

uodais, Lietuvos ministerio P. žadei-

apaštališka:
me kalbėtai ryžęs nugalėti visus y j. straipsnį, lietusį Rusijos

įimėjo, nes buvo tvir- gai atsakoma į „H. T.” bal.

tę. Dabart.
dintas^į
jos bausmu, nas, buvęs garsus 
betojas be žaidėjas, pasisakė su 
žmonės alš 
dorovės, Iii 
tvarka."

o savo pasiryžimus vakarines sienas. Ministeris 
gilia malda. Šis nar-

džiunglėse bent mili 
•tų „Sveika Marija”.

Lietuvis Kapelionas 
Pacifiko Fronte

—------------ -- ---------- -------------------

Lietuve Davė Daug 
Kraujo

■ žmona Rėja, 
dramatiškas buvo Eu- 
is Jankaus Judas. La- 
ipatingai savo uždavi- 
iko Aid. Jesinskaitė 
ė), B. Rimidytė (Ma- 
agdalėna) ir Jean Au- 
:ė (Lauriūtė). Vikriai 
J. Levonas (Orebu- 

šiurpulinga buvo Juli- 
sis (Judo motina).
į įvairumo teikė deko- 
ir minios šauksmų 

imas. Dekoracijas pie
stas Dūda ir Ona Pla- 
ė. Puošnius drabužius 
o Ėst. Beliūnaitė, A- 
Clew, Blanche Bružas 
la Matonytė.
. dramos grupė nuo- 
i pasveikintina. Jos 

įdėjo daug darbo, 
širdies. Daugumai jų 
unku „nugalėti” lietu- 
bą, bet ir ši kliūtis jų 
,idė. Gražiausio pasi- 
ir ateity!

T. B.

t— skvos koresponden- 
arm JŠa, kad per Velykas 

iį|n atidarytame baž- 
SiūiiiiS ■
aidų pradžią baž- 

džiojn|au buvo pilnos. Gat- 
lažnyčias grūdosi se
nini, skubėjo raudon 
,i ir eiliniai darbi-

dentas Gd 
Vargas k 
kaktj. TU 
apie 300f 
legramų.fe ’oje prieš bolševikų 
moms išleis: 
paskirti e ;iek bažnyčių buvo, 
joms.

ją ne 26, bet kelis

LYVOS VELYKOS

et Velykos yra vėliau- 
)kios tik gali būti. Ki- 
Velykos balandžio 25 
tik 2038 metais. Tur 

idaug iš šiuos žodžius 
įčiųjų galės sulaukti

>ažnyčių skaičius da- 
■bu. Svarbu, kad ko- 
) bedievybės propa- 
iekais nuėjo. Komu- 
adai, visi Kremliaus 
ai per 20 metų skelbė 

Teikiamai | jsant žmonijos opiu- 
patikrininB neleido tikybinio au- 
AKINIA1J tad maldos reikalas 
kainomis £ m jau išnykti...
silnWi®' e Maskvos valdovai 

i atidaryti 26 bažny- 
•s Velykoms. Jie lei- 
likusiems dvasinin- 

optome®' likti pamaldas. Nors 
8 ir per radiją nebu- 
fdelio apie pamaldas, 

----- —j entojai tuojau suži- 
td bažnyčios bus at- 

lieti I
>s bedievių komunis- 
ngos išplėšti tikybos 
i iš žmonių širdžių, 
vo visur ir visada, 
ir ateity!

394-398 Brain

KARŠU

Patogi’5' 
su 1 

rheingo> f

nurodo, kad Lietuvai praei
tyje „šešelėta nepriklauso
mybė” nebuvo žinoma, kad 
Lietuva niekada nebuvo pa
traukta komunizmo ar faši
zmo.

Laiške ministeris duoda iš
traukas iš Lietuvos ir Sovie-

Kun. Ant. Švedas, marijo
nas, karo kapelionas, prane
šė, kad jisai dabar yra kur 
nors Pietų Pacifike. Drauge 
su Raudonojo Kryžiaus žmo
nėmis jisai yra įsikūręs tarp 
vietinių gyventojų. Jam pa
vesta paiapinė, kurioje jisai 
turi raštinę, ten pat nakčia 
miega, o ryte, pasistatęs ne-

Chicago.

kėje rasti 10,000 lenkų kari
ninkų kapai. Vokiečiai pas
kelbė, kad tuos lenkų kari
ninkus nužudė bolševikai. _ ____ _____________
Lenkijos vyriausybė kreipė- ma vilties, kad bus rastas su
si į Tarptautinį Raudonąjį sitarimas). 
Kryžių, prašydama ištirti, l 
kaip iš tikrųjų yra su 10,000 
lenkų karininkų, kurie 1939 
m. rugsėjo mėnesį pateko į 
Rusijos nelaisvę.

Maskvos spauda prieš ke
lias dienas įžūliai puolė len
kų vyriausybę, kaip parsida- 

duoti kraujo, vusio nacių propagandos me- 
škerei. Tačiau Maskva nesu-

šv. 
Jurgio parapijos narė Petr. ! 
Korauskienė jau keturis kar
tus davė savo kraujo sužeis
tiems kariams gelbėti. Dabar 
ji ruošiasi duoti penktą kar
tą ir yra pasiryžusi kiek tik 
sveikata leis < 
kol tik pasibaigs karas.

Korauskienė turi sūnų ka- tiko kreiptis į Tarptautinį 
riuomenėje, tad ji labai ir at-.Raudonąjį Kryžių, o vietoj 
■JAucia ’■Rą.Tlh'^iŽ^rBm'š1. ‘ "tu'pK’SKa^^uSi

Lietuvė AFRIKOJ PRALAUŽIAMAS GYNIMASIS

Amerikiečių, anglų ir pran 
cūzų kariuomenės šios savai
tės pradžioje Tunisijoje pa
darė daug pažangos. Vienoj 
vietoj anglų artilerija yra tik 
23 mylios nuo Tuniso. Pieti
nėje Tunisijos fronto dalyje 
prancūzų ir anglų daliniai

sčiausiai Velykos gali 
>vo 22 d. Tą dieną Ve- 
iuo pat krikščionybės 
>s buvo tik 15 kartų, 
inį kartą Velykos ko- 
!. buvo 1818 metais. Se 
sartą Velykos tą die- 
tik 2285 metais.

'AUGIAU MIKE 
DŽIOVININKŲ

į- Saro Finansų Komi- 
rėjo per balandžio 
Sew Yorko valstybė- 
tautybių grupių su- 
mil. dolerių, ši suma 
fa šimtui torpedinių 

į gj! I nupirkti. _
gR0Cj )ms tautinėms gru- 

jvo paskirta tokia 
)o vieną laivą: lietu- 
irmenams, austram, 

olandams, rumu- 
usams, šveicarams, 

reh am s, ukrainiečiams
Jpiams; du laivu — 

is; po tris — čeko-

JuoS'

Telephone
EVJ-lrt

JOSEPH

ny. — Pernai New 
valstybėje neskaitant 
orko miesto, džiova 
181 asmuo, kas yra 
įgiau nei 1941 m.
ii New Yorko valsty- 
ujų džiova susirgimų 
;ruota 6178. Pavarto-

MorW»l
498 GrM^_

as, vengrams, Loty-
01*$ Iri 111 c? i o m o iena.

Rusija visiems laikams atsi- Mišias kareivių salėje, 
sakė nuo bet kokių teisių į 
Lietuvą.

„Sandara” paskelbė vieno 
savo bendradarbio straipsnį, 
kuriame nurodoma, kad rau
donasis kvizlingas Paleckis 
laisvoje Lietuvoje buvo pasi
žymėjęs kačių korimu. Be to, 
jis nesąs lietuvis.

Komunistų spauda prane
ša, kad šiomis dienomis šis 
Paleckis aukštais ordinais 
apdovanojo visą eilę asmenų: 
Įeit. Koktylevą, maj. Pere- 
gudą, adm. Lapuškiną, gen. 
Dobovickį, prof. Šarkovą ir 
kitus. Įdomu, ar šie ordinais 
apdovanotieji laikomi „rau
donosios armijos lietuviškų 
dalinių” nariais ?

Kartais jam tenka laikyti 
pamaldas visiems jų dalies 
kareiviams, nežiūrint kokio 
tikėjimo būtų. Esąs sveikas 
ir gyvenąs tik kenuotu mai
stu, kas taip įgrisę, kad grį
žus iš karo nevalgysiąs iš ke- 
nų per visą amžių. Labai 
juos kamuoją uodai. Su ka
iriais jis dažnai muša sviedi
nį. Kun. Švedas lanko ligonis, 
aplanko ir paimtus nelaisvėn 
priešo kareivius, turi auk
lėjančius pasikalbėjimus su 
savo vyrais ir yra priruošęs 
kareivių pire pirmos komu
nijos. Mišias kartais laiko ir 
vakarais.

JAPONAI ŽUDO KARO BELAISVIUS

„Naujienos” bal. 22 d. pla
čiai aprašo, kaip Meksikoje 
„chuliganai ispanai komunis
tai” užpuolė demokratų susi
rinkimą, kuriame protestuo
ta prieš Lenikjos žydų socia
listų vadų Alterio ir Erlicho 
nužudymą. Tie užpuolikai la
bai negražiai elgęsi ir „N.” 
teisingai juos pasmerkia.

Ispanai komunistai Meksi
koje yra atbėgėliai iš Ispani
jos, kur jie daug nulėmė pi
lietiniam karui sukelti.

Nauji Lėktuvai Veja 
Japonus

Praeitą savaitę preziden
tas Roosevelt paskelbė, kad 
japonai yra nužudę kelis a- 
merikiečius lakūnus belais
vius, kurie dalyvavo Tokio ir 
kitų japonų miestų bombar
davime 1942 m. balandžio 18 
d. Į japonų rankas buvo pa
tekę 8 lakūnai.

Apie amerikiečių lakūnų 
nužudymą sužinota per Švei
cariją, kurios vyriausybė tar 
pininkavo žinių perdavime. 
Japonai prisipažino 
merikiečius lakūnus 
minališką” japonų 
bombardavimą.
Manoma, kad mirties baus

mė įvykdyta kartuvėmis ar 
galvos nukirtimu.

Prez. Roosevelt savo 
reiškime pažymėjo, kad
merikos vyriausybė laikys 
asmeniškai ir oficiališkai at
sakingus už šiuos velniškus

tarties, kurioje plačiai išdės
tyti nuostatai, kaip reikia 
elgtis su karo belaisviais. 
Japonai šlykščiausiai panie
kino šią sutartį.

'kimo centrą—Pont au Fan&r 
Amerikos kariuomenė žy

giuoja lėčiau, bet ji prasiver
žė pro visą eilę kalnuotų vie
tų ir pasistūmėjo bent 14 
mylių į priekį nuo naujo puo
limo vietos. Vokiečiai ginasi 
labai atkakliai ir laukiniš- 
kai, kas jiems labai bran
giai kaštuoja.

Sąjungininkų lakūnai la
bai puikiai derina puolimą 
su sausumos jėgomis — jie 
be atvangos naikina priešo 
įsitvirtinimus, susisiekimo li
nijas ir ginklų sandėlius.

Manyta, kad šios savaitės 
gale Afrikos fronto padėtis 
ik •

"Spręsti? ciąi su j 
lais galės čia laikytiš.

Lenkai Rūpinasi 
Savo Tremtiniais

teisę a- 
už „kri- 

miestų

pa-
Washington. — Keturi A- 

merikos laivyno vienviečiai 
lėktuvai užpuolė 30 japonų 
lėktuvų, kurie lėkė Gvadal- 
kanalo linkme. Penki japo
nų lėktuvai nušauti, o kiti
pabėgo. Kautynėse žuvo du nusikaltimus visus japonų 
amerikiečių lėktuvai. .vyriausybės pareigūnus, ku-

Nauji laivyno lėktuvai ga
li lėkti daugiau nei 400 my
lių greičiu per valandą ir pa
sikelti į 35,000 pėdų aukštu
mą.

rie juose dalyvavo ir tinka
mu laiku atiduos teisingu
mui.

Japonija yra pasižadėjusi 
laikytis 1925 m. Ženevos su-

Surinkta Daug
Liaudies Dainų

D r. P. Vileišis
Rašo Knygą

Chicago. — Petras Sarpa- 
lius, gimęs ir augęs Ameriko
je, bet labai pamėgęs lietu
viškų liaudies dainų melodi
jas, nuo pat jaunatvės jas 
pradėjo rinkti ir jau turi su
rinkęs apie 5,000 lietuviškų 
dainų žodžių ir melodijų. Tai 
jo apie 30 metų darbas. Pa
rinkęs gražesnes, 
harmonizuoja ir 
chorams.

Petras Sarpalius
bus kompozitorius ir jo visa 
eilė dainelių yra labai pa
mėgtų. Savo kompozicijose 
jis mėgsta naudoti liaudies 
dainų motyvus.

Iki pereitų metų pabaigos 
lenkų Raudonasis Kryžius iš 
privačių savo tautiečių aukų, 
kaip skelbia „The Polish Re
view”, buvo gavęs $293,000. 
Per paskutinius devynis mė
nesius iš anglų aukų gavo 
$24,000, o Anglijoje gyveną 
lenkai sudėjo $36,000; be to 
— lenkų jūrininkai suaukojo 
$4.000.

Šios aukos paskirtos šelpi
mui ištremtųjų į Sibirą ir iš
laisvintų iš Rusijos žmonių, 
bet tai tik priedai prie sumų, 
kurias tam reikalui yra sky
rusi lenkų vyriausybė. Kaip

jisai su- 
patiekia

yra ga-

Banaičio Sukaktis

Waterbury, Conn. — Nors 
ir sunkiu kasdieniu darbu 
pelnydamas savo šeimai pra
gyvenimą, Dr. P. Vileišis 
randa energijos ir laiko pa
sidarbuoti Lietuvai, šiuo me
tu jis ruošia spaudai naują 
knygą apie vokiečių sieki
mus rytuose ir apie kelius į žinoma, lenkų vyriausybė 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą. Knyga bus anglų las iš demokratinių valsty- 
kalboje.

gauna gana stambias pasko-

Laivą Nuostoliai
Labai Dideli

Suomiai Rūpinasi 
Gerais Ryšiais

Washington. — Balandžio 
23 d. Amerikos pasiuntiny
bėje Helsinkiuose liko tik rei 
kalų vedėjas ir du raštinin
kai, visi kiti pasiuntinybės 
nariai tą dieną išvyko lėktu
vu į Švediją.

Amerikos atstovybės na
rių išvykimas įvairiais aiški
namas. Suomijoje didelis su
sijaudinimas, nes bijoma, 
kad Amerika nenutrauktų di 
plomatinių santykių su Suo
mija.

Priešo Nuostoliai

Washington. — Laivyno 
sekretorius Knox Senato ko
mitetui pranešė, kad pernai 
Jungtinių Tautų laivyno nuo
stoliai jūrose buvo milijonu 
tonų didesni, nei naujų lai
vų pastatyta.

Chicagos komunistai nepa
jėgia sutraukti didelių masių 
į savo susirinkimus. Tad iš
sirašytas New Yorko miesto 
tarybos narys Caccione, ko
munistas. Manyta, kad jis 
daug „pamačys”, juk — di
džiausio Amerikos miesto ta
rybos atstovas...

Bet nieko neišėjo iš naujų 
pastangų. Į Caccionės pra
kalbas, kaip rašo „Vilnis”, 
labai mažai susirinko... „V.” 
sako, kad lietuvių atsilankė 
„tik apie penki”. Įdomu, kiek 
tikrovėje „apie penki” reiš
kia — ar tai keturi su puse, 
ar kiek daugiau?

Pasirodo, komunistams „„„ *
mulkinimo „politika” ne vi--akliesiems sušelpti 
sada pavyksta...

PAŠALPAI IŠLEISTA 25 BIL. DOLERIU Gegužės 4 d. sueina 10 
m. kai mirė Saliamonas Ba
naitis, kurs spaudą atgavus 
Kaune įsteigė pirmąją lietu
višką spaustuvę.

Vokiečių okupacijos metu 
jis leido laikraštį „Kauno Ži
nios” trimis kalbomis: lietu
vių, vokiečių, lenkų. 1916 m. 
vasario 2 d., drauge su Jak
štu, Kriaučiunu ir kitais pa
ruošė D. Lietuvos Kunigaik
štijos nepriklausomybės de
klaraciją bei jos konstituciją 
ir atspausdinęs jas išplati
no. Vilniaus konferencijoje 
išrinktas Liet. Tarybos na
riu, 1918 m. vasario 16 d. pa
sirašė nepriklausomybės pa
skelbimą.

Washington. — Socialinio 
Saugumo Taryba paskelbė 
davinius apie pašalpą, kuri 
per praėjusį dešimtmetį iš
mokėta tiesiogiai ir netiesio
giai. Per 1933 — 1943 m. lai
kotarpį pašalpai federalinė, 
valstybių ir savivaldybių 
vadovybės išleido beveik 25 
bilijonus dolerių. Daugiausia 
išleista dirbusiems prie WPA 
darbų — 9 bil. 43 mil. dol. 
Senelių pensijoms išmokėta 
2 bil. 137 mil. dol.; vaikų pa
šalpai duota 900 mil. dol.; 
,______ . i - 159
Į mil. dol.; ūkio apsaugos ad-

ministracijai — 137 mil. dol.; 
Tautinei Jaunimo Adminis
tracijai — 508 mil. dol.

Neleido Kalbėtis

Užbaigė Streiką

Newark, N. J. — Po 12 die
nų streiko, Celanese korpo
racijos darbininkai grįžo į 
darbą. Jie paklausė preziden
to Roosevelto įsakymo sus
tabdyti piketavimą ir grįžti 
į darbą.

Streikui vadovavo anglia
kasių sąjungos 12,666 sky
riaus nariai. Dirbtuvėje dir
bo 1,400 asmenų, kurių 600 
buvo išėję į streiką. Ginčas 
kilo dėl nesusipratimų su 
CIO unija.

New Delhi. — Prezidento 
Roosevelt nepaprastas atsto
vas Indijai, ambasadorius 
William Phillips pranešė ne
gavęs anglų vyriausybės lei
dimo pasimatyti su suimtais 
Indijos tautinio judėjimo va
dais Gandi ir Nehru.

Williams dabar grįžta į 
Washingtoną.

L^fikoj kilusiems, ispa- 
jugoslavams; ketu- 

zedams; penkis — 
ims; aštuonis — 

. s; dešimt — vokie- 
FOT^‘ >o Penkiolika — len- 

.įįji įalams ir norvegams. 
IS’" ‘ojame, kad lietuviai

RAU*

Generolo Eisenhower šta
bo pranešimu, šiaurės Afri
koje nuo sausio 1 d. iki ba
landžio 15 d. priešas turėjo 
tokių nuostolių: 66,000 karių 
užmuštų, sužeistų ir nelais
vėn paimtų; sunaikinta 250 
tankų ir 1,700 lėktuvų.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

ŠIURPIOJI TIKROVE

PAGALBOS TEIKIMO NA'jėgas skirti darbui, švietimui girdžiant, jog kunigams te- 
Lietuvos žmonių, pagal šūkį: valia prasčiokus uiti, juos

— Jungtinėmis jėgomis išnaudoti, o prieš dvarpo
nius, iš kurių, tiek naudos ku
nigui, kiek iš lauku bėgančio 
šuns, tėra, reikia vien styp
čioti ir už viską girti.”

Užtat jis ir padėdavo var
go žmonėms, kiek galėjo. Bū
damas Pamituvy-Stakiuose 
jis su bažnyčios antspaudu ir 
savo parašu išduodavo raš
tus, kad jo atsakomybėn duo
tų ūkininkams skolon mine
ralinių trąšų; taip jis pagel
bėjo net 3,000 rublių pasko
los garantuodamas. Grąžino 
beveik visi, žuvo tik 62 rub
liu.

Su arkliukais po visą 
Lietuvą

Kažin ar Vilniaus Seimas 
būtų turėjęs tokį pasiseki- no vyskupas Thomas E. Mol
iną, jei ne Tumas, kurs, pa- loy. Kun. Ant. Masaičm pri- 
sikinkęs savo arklius, leisda- micijos bus 
vosi ko ne po visą Lietuvą, 
ragindamas žmones siųsti 
atstovus, skatindamas inte- 

Tėvynės ilgesio kamuoja- ligentus dalyvauti. Išsijudi- 
mas Tumas parašė tokį raš

ytą savo vyresnybei, kad ne

melskis ir dirbk.
Studijos ir uolus lietuvy

bės darbas galutinai pakirto 
silpną Tumo sveikatą ir ga
vęs džiovą jisai turėjo laiki
nai nuo visko pasitraukti, 
bet vis dėlto 1893 m. semina
riją baigė, liko kunigu.

Kai raštai buvo pavojingiau 
už bombą

C.
Galime suprasti, kokią šir

dgėlą Tumas turėjo perken
tėti, kai pirmąjį paskyrimą 
gavo į — Mintaują tarp lat
vių. Čia 
lietuvių 
vakarais 
vo savo
ir geresniuoisus siųsdavo į 
Prūsuose leidžiamą „Varpą”, 
„Apžvalgą”. Čia Tumas ėmė 
pasirašinėti Vaižgantu — sla 
pyvardžiu, kurs vėliau liko 
gal net labiau žinomu, kaip 
jo tikroji pavardė.

Skolinimo — Nuomojimo 
'(Lend Lease) Įstatymo sis
tema turi du pagrindiniu tik
slu — padėti laimėti šį karą 
ir įsteigti amžiną taiką.

Šis karas bus laimėtas, jei
gu visi Alijantų tautų rezur-

čia tikrąjį lietuvių nusista-

jisai surado keletą 
inteligentų, kurie 
susirinkę skaityda- 
lietuviškus rašiniusSovietų Rusijos komisarų nutarimas „suspenduoti” 

diplomatinius santykius su Lenkijos vyriausybe sukėlė į- 
vairiausių' minčių ir pastabų. Daug žurnalistų ir radijo 
pranešėjų bando įrodinėti, kad lenkai turi suprasti reika
lą būti praktiškais realistais...

Maskva „suspendavo” santykius ne dėl to, kad Lenki
jos vyriausybė kreipėsi į Tarptautinį Raudonąjį Kryžių, 
prašydama ištirti, koks yra likimas 10,000 lenkų karinin
kų, kurie yra dingę nuo 1939 metų rugsėjo mėnesio. Lenkų 
vyriausybė nuo pat 1941 m. liepos mėnesio klausinėjo Ma
skvos, kur yra keliolika tūkstančių karininkų, kuriuos So- vlJ, _ j—*,
vietai paėmė nelaisvėn, kai 1939 m. rugsėjo 17 d. raudono- trukus jis buvo perkeltas į

Lietuvą, į Žemaitiją. Apsigy
venęs Mosėdyje ir degdamas 
noru šviesti Lietuvos žmo
nes, jisai Prūsuose įsteigė 
naują laikraštį „Tėvynės 
Sargą”. Slaptus rankraščius 
dažniausiai nešiodavosi su 
savimi, apatinėse kišenėse, 
nors tas buvo pavojingiau, 
kaip nešiotis bombą. Kaip 
sunkūs tada buvo laikai, ga
lima spręsti iš šio atsitikimo: 
kartą pas Tumą atvažiavo jo 
brolis Jonas. Tumas ruošėsi 
jam įduoti slaptų raštų nuga
benti į savo apylinkę. Suži
nojęs apie tai kunigas alta
rista kalbėjo Vaižgantui:

— Juk tai vis tiek, kaip 
sprogstamos medžiagos trys 
pūdai. Siberija, katorga, iš
trėmimas, kalėjimas, mirtis.. 
Brolis brolį klampina... Su
manei pats žūti, tai žūk... Ne voliucija

ji armija puolė Lenkiją. Maskva buvo užtikrinusi, kad tie 
karininkai gyvi ir bus paleisti.

Bet ir šiandie tų tūkstančių lenkų karininkų nė balso 
negirdėti. Nacių propaganda paskelbė, kad Smolensko apy
linkėje atrasti 10,000 lenkų kapai. Naciai nurodo, kad tai 
bolševikų darbas. Niekas, žinoma, negali patikėti naciams, 
kurie tūkstančius lenkų ir žydų išskerdė, kurie beveik visą 
Europos žemyną trempia ir naikina, bet ar neprivalu su
prasti ir lenkų jausmų savo buvusio antro užpuoliko at
žvilgiu?

Sovietų Rusija yra Jungtinių Tautų šeimos narys, 
kurs kovoja prieš bendrą priešą, tačiau ir kuris gauna la
bai daug paramos iš Amerikos ir Anglijos. Tačiau Maskva 
pertraukė santykius su kitu Jungtinių Tautų nariu visiškai 
nepasitarusi nei su Londonu, nei su Washingtonu. Krem
liaus valdovai aiškiai parodė, kad jie veda visai atskirą, 
savotišką, grynai kremlišką politiką, nesiskaitydami su ki
tų valstybių interesais. Tai dėl to jie nutraukė santykius 
su lenkais. Jie parodė, kad Jungtinių Tautų tarpe dar nėra 
vieningumo dvasios, nors jas ir jungia labai dideli ir bend
ri tikslai. Sovietai „pertraukė” santykius, kad galėtų į „o- 
ficialią” notą įtraukti savo pretenizjas svetimų teritorijų 
atžvilgiu.

Savo notoje lenkų ambasadoriui Sovietų užsienio ko-

... .. , 
kęs Maskvon Lietuvos užsienio reikalų ministerį. Ir dabar ūkį, pačią, vaikus... 
v. , . , n .. -r • j • . ___- nrntn išpiai?”

nūs politiniam vekimui, Tu
mas organizuoja Krikščionių 
Demokratų Sąjūdį, apie kurį 
rašė:

„Jo sąnariai lygiai teisin
gai būtų galėję, kaipo prog
ramos punktus, parodyti: 
viršuje Dangų, apačioje Lie
tuvą, šalip savęs brolį-vals- 
čionį ir pusbrolį-bajorą.”

Ir jis privertė apylinkės 
dvarininkus darbininkams 
duoti 2 vai. pietų pertraukos, 
panaikinti naktinius darbus, 
teikti medicinos pagalbą, 
mokėti algą visą, ar pusę, 
(pagal ligos ilgumą) net ir 
darbininkui susirgus. Dauge
lis jo susitarimo punktų vė
liau kun. M. Krupavičiaus 
buvo paimti į Steigiamojo 
Seimo Krikščionių Demokra
tų įstatymą dvarų darbinin
kams ir dvarininkams tvar-

Veikimo sūkury Kaune
Kaunui darantis lietuviš

kojo gyvenimo centru, čia 
persikėlė ir Tumas. Redaga
vo visą eilę žurnalų, kaip 
„Tauta,” „Mūsų Senovė”, ki
tus. Apsigyveno prie Vytau
to Did. bažnyčios. Ta garsi 
senovės liekana po karo bu
vo su išdaužytais langais, 
prišiukšlinta, nes čia vokie
čiai buvo įrengę bulvių ir ge
ležies sandėlius. Tumui jau- 

; šį sekmadienį, kiai pravedant pamaldas ši 
gegužės 2 d., 11 vai. ryte, bažnyčia pasidarė Kauno in- 
Apreiškimo par. bažnyčioje, teligentų šventove, kurią mė- 
Po mišių par. salėje įvyks go lankyti 
pietūs, kuriuos, jaunam ku- bedieviai, 
nigui pagerbti, ruošia jo tė
veliai.

Kun. Antanas Masaitis, 
naujas Brooklyno vyskupi
jos kunigas, kurį balandžio 
27 d. įšventino J. E. Brookly-

įtempkime visas savo pajė
gas... Atėjo valanda visiems 
ir visur pasisakyti, jog visų 
mūsų Rusijos lietuvių valia 
ir noras, kad Lietuva būtų 
nepriklausoma, suverene, o 
ne kitų vergė... Jei mes pa
tys nereikalausime nepri
klausomybės, kiti savo noru 
nepriklausomų nepadarys ”

net vadinamieji 
Tumas nebijojo 

drąsiai į inteligentus prabil
ti:

— Ko gi nusidirbę biuri- 
ninkai, — rašė jisai — sulau
kę vakaro šliaužioja po res
toranus, žvengia kvailuose 
kabaretuose, praleisdami 
daug jiems reikalingų gyve
nimui pinigų... Lankydami 
bent kartą per savaitę dra
mą, operą ar simfonijos kon
certus, atgaivintų savo at
bukintus nervus, pasidžiaug-

UCUi 1IYJLCČU.OU1JLJL U 11C UdUdl V O. į . _ . . • •

Kai tie apleido salę giedoda- ir ‘u0 bud,u «/lsa bultles
mi marseljietę ir pareikšda- 
mi, kad jie savo kraštui ge
rovės laukia iš socializmo 
laimėjimo, į pasilikusius de
šiniuosius, kurie tik ką buvo 
priėmę rezoliuciją apie sieki
mą nepriklausomos Lietuvos, 
Tumas kalbėjo:

— Dabar tik tarėme tikrai

filosofija pakryptų optimis
tinei! pusėn.”

Įvertindamas Tumo litera
tūrinius sugebėjimus ir pla
čias žinias, Lietuvos univer
sitetas jį pasikvietė dėstyto
ju. Dirbdamas čia keletą 
metų surinko, paruošė spau
dai daug vertingos medžia
gos.kvti. Taip vystėsi ir buvo tę- laisvąt žo% nes jį % Tumo darbštumą gali pa-

. m i • gma tarti ir mes patys netu-! r 1 uąiuBiuHKi pamama Tumo „Nekruvma ra- «me egoistinių Fsu'etimu! vaizduoti sis faktas: 1929 m., 
vo lucija, ,^uną jisai uvo.šios laimėjimo valandos aš, >nuslsba^s įleisti 10 tomų

CBM-.:I..I,
Ar iš

šis komisaras dar drįsta skelbtis Lietuvos interesų gynė
ju... Tiesa, jis įsakmiai savo notoje pažymi ginąs „Sovieti
nę Lietuvą”, čia dar vienas įrodymas, kad Maskvos valdo
vai ir šiandie neatsisako savo 1939-40 metų svetimų terito
rijų grobimo ir mažų nepriklausomų valstybių naikinimo 
politikos, kurios nepripažįsta Washingtonas.

Taigi, Maskvos pertraukimas santykių su lenkų vy
riausybe visiems vaiskias akis turintiems dar kartą paro
do nuogą tikrovę, kuri visiškai nėra ideali. Rusija yra A- 
merikos, Anglijos ir kitų Jungtinių Tautų šėmos narių są
jungininkė, bet jos kelias visai kitoks. Ir Washingtonui, ir 
Londonui teks dideli uždaviniai. Gal teks vartoti tokią kal
bą, kokią, kaip sako Anne O’Hare McCormick, naudoja 
Kremliaus valdovas — garsią, neabejotiną ir nediplomatiš- 
ką. „Bet”, sako McCormick, jis bus tikrai paveiktas tik vei
ksmų ir įvykių”.

Tokia tai tikrovė.

DEŠIMT METŲ BE KAN. JUOZO TUMO
— Ir tapau savosios, lie

tuviškos visuomenės tarnas; 
ne, dar daugiau — jos ver
gas, dėl jos metų metais ne
bematęs, kaip skaisti saulutė 
šviečia ir džiugina. Kur tik 
kas man liepė eiti, ėjau neat
siklausdamas, kas jį įgaliojo 
man liepti, bet tik visuome- lio realinėje mokykloje jisai 
nės labui. Ėjau, dirbau...., — buvo skaitęs „Aušrą” ir ki- 
šitaip atvirai išsipasakoja tus lietuviškus 
Tumas — Vaižgantas. Šitas Žemaičių Kunigų Seminari- 
didysis lietuvių vyras mirė 
1933 m. balandžio 29 d. ir šie
met, liūdnose 10 m. sukaktu
vėse turime prisiminti tą, 
kurs save dėl lietuvių gero
vės buvo užmiršus. Mums jis 
tuo įdomesnis, kad su paskai 
tomis lankėsi Amerikoje ir 
daugelis jį čia atsimena.

pnos sveikatos, tikėjosi grei
tai mirsiąs, tai paaugęs sto
jo į kunigų seminariją, be 
kito ko, turėdamas mintį, 
kad geriausia yra mirti klie
riku, už kurį meldžiasi tiek 
Dievui pašvęstų asmenų...

Jau mokydamasis Daugpi-

raštus, tai

joje Kaune jisai greit įsisuko 
į slaptą lietuvišką klierikų 
veikimą, buvo net vienas iš 
steigėjų slaptos šv. Kazimie
ro draugijėlės lietuviškiems 
raštams leisti. Nuo pat jau
natvės pasižymėjo nepapras
ta atmintimi. Į seminariją jis 
buvo įstojęs beveik nemokė
damas lotynų kalbos. Kartą 
su draugu kirtęs lažybų iš 5 
kapeikų per valandą atmin
tinai iškalė visą istorijos pa
moką iš lotyniško vadovėlio, 
žodis žodin. Moksle net pra
lenkęs kitus draugus, jis visu 
nuoširdumu atsidavė lietu
vybės reikalui. Rašė net į 
Prūsuose išeinančius laikra
ščius, darė slaptus susirinki
mus. Dešimt klierikų slapta 
iš Vilniaus parsigabeno šv. 
Kazimiero relikvijų ir užsi

buvo paskirtas dvasinei tar- kabinę varinius kryželius su 
nybai, o be to — jis buvo sil- relikvijomis pasirįžo visas

Juozas Tumas Važgantas 
gimė 1869 m. rug. 20 d. Ma- 
laišių kaime, Svėdasų para
pijoje. Jis buvo dešimtas vai
kas šeimoje ir, jei jo motu
tė, kaip daugelis dabarties 
moterų, būtų moterystės 
smagumus daugiau mylėju
si, kaip moterystės pareigas, 
mes nebūtume turėję savo 
didžiojo rašytojo — Vaiž
ganto. Gimė jis Marijos šven
tėje, per sumą, taigi motinos

proto išėjai?”
Kad ir su drebančia širdi- 

jmi Tumas Vaižgantas įdavė 
broliui lietuviškų raštų ir... eiti „Vilniaus žinios, 
brolį žandarai sugavo. Vaiž- jai jausdami, kad be kunigų 
gantas buvo nubaustas namų sandarbiavimo bus sunku 
areštu, o brolis trejus metus dienraštį išlaikyti, ryžosi pa- 
išsėdėjo Petrapilio kalėjime 
ir dvejus metus buvo ištrem
tas į Beserabiją. Grįžo, bet 
jau į skolas patekusio ūkio 
nebeįstengė pakelti.
Žandarų kratos ir mėtymai

Rusai jautė Tumą slapta 
užsiimant lietuviškais raš
tais. Jo bute žandarų kratos 
buvo nenaujiena. Bet tas ne
pakirto jo energijos. Šalia 
vieno laikraščio, jis dar įstei
gia kitą: pirmąjį lietuvišką 
mokslo ir visuomenės žurna
lą „Žinyčią”. Ko ne visus 
savo gaunamus pinigus su- 
kišdavo į leidimą slaptų lie
tuviškų raštų. Žandarų seka
mas, lenkomanų skundžia
mas, Tumas buvo mėtomas 
iš vienos parapijos į kitą. 
Mintauja, Mosėdis, Micaičiai, 
Vadakčiukai, Sidabravas — 
tai vis klebonijos, kur Vaiž
ganto gyventa. — Tau, bro
lau, ten rimto pavojaus bu- 
teliukan įlįsti.... —pratarė jo 
draugas, sužinojęs apie pas
kyrimą į Vadakčiukus. Bet 
Tumas neieškojo suraminimo 
nei kortose, nei svaigaluose. 
Be lietuviškos spaudos, jis 
net pradėjo organizuoti lietu
vius valstiečius ir darbinin
kus, privertė dvarininkus pa
gerinti darbo žmonių gyve
nimo sąlygas, o vienu metu 
jam vadovaujant buvo nu
ginkluota rusų policija, už
daryta degtinės monopolio 
krautuvė, vieton rusiškų tei
smų suorganizuota nauji lie
tuviški „Penkių Teismai”, 
valsčiuje sušaukiamas dide
lis mitingas, priimtos rezo
liucijos pirmą kartą lietuviš
kai įrašomos į valsčiaus kny
gas, 
nupasakoja šie jo paties žo
džiai 1905 m. rašyti Jakštui, via'i pasisakytų už nepriklau-

i — Man net kepenos vartos, somybę: — Vyručiai... Dabar

yPač ūkininkų, kurie 
p dabarties reikalavimus daž- 

nai yra supratę visai teisin- 
K gai-1’ Tnigt lietuvių su- 
pį girūpinimas savo tėvyne Len- 
rktzeno laikomas susirūpinimu 
į savo kišene ir „klaidingu” 

Jua- lietuvių nusistatymo nušvie- 
nuo 1941 m. kovo |%. timu. Kaip matome, dabarti- 

. kovo 1 d.| ..Jtt, nių okupantų „argumentai” 
visiškai supuola su pirmųjų 
okupantų .argumentais”.

Toliau Lentzen sako: „... 
aš esu pratęs, kad mano įsa
kymai būtų pildomi. Kas no
ri padėti negerumus pašalin
ti, tas man yra tiek pat nuo-

sai bus bendrai su 
kad jų kovojančk 
muš priešą kur jam 
šia skauda.

Aštuntas bertailj 
portas Kongresui a] 
nimo — Nuomojinj

1943 m 
štai ką:

1. Per dvejus meti^ 
Amerikos Valstyb1 11 * 
pagalbos ligi $9,63' 
Iš šios sumos, už $1 
000 išsiųsta reikmę 
municija ir reikme^ 
produkcijai, reikmei 
jantiems ir mūsų 
karo darbininkams. 
000,000 apima verti 
nų ir aptarnavimų ) 
benimą reikmenų ] 
už laivų pataisymus 
ei jos patogumus ii 
reikmenų pristatyn 
navimus.

2. Iš reikmenų li|
siustą amunicija su 
arba $4,294,000,000, 
joms reikmenys ir 
27% arba $2,081 
maistas ir kiti žem 
produktai 18% arb 
000,000. I

3. Iš suteiktų apt 
49% praleista išnuc 
ir perėmimui laivų n 
linimo—nuomavimo a. 
nis ir dėl oru perkė 
jų ir bazių užsieny 
vartojama pataisyt 
tų karo laivus ir 
laivyną Amerikos 
ir išlavinti Jung. 1 
jėgas šioje šalyje. 1 
buvo vartojama dj anavo- 
Amerikoje, kur gam 
linimo — nuomavin 
menis.

Skolinimo — Nu( 
reikmenys išdalinto 
mai:

1. Anglijai — 
000, arba 46%.

r# 
Ltiip 
P

širdžiai pageidaujamas, kaip 
p*® ir aštriai bus čiumpami sabo- 
r?? tažninkai, kurie nori reika- 
r1' lui pakenkti, šitas nusista

tė J1’tymas kartą turi būti aiš- 
uF kiai išdėstytas, kad neliktų 
P aJ neaiškumų... Mano kreipima- 
U ad sis į padoriuosius lietuvius 

J^0, ūkininkus nėra nuėjęs nie- 
iii kais. Tai ryškėja ir iš padi- 

^a'dėjusio bulvių pristatymo 
■ ' jųbuvo galima pakrauti pa 
Y? tenkinamus kiekius. Kai bu 
t1 , išspręstas šitas svarbiausia 
3 J’ uždavinys, tai tokio pat uc 
j.®0’ luino aš laukiu ir grūdų pr 

statyme. Gerai žinau, kad i 
kininkas pirmoje eilėje ga 

įi^voja, jog pristatymais pad 
4'12 da pergalei iškovoti... Jok 
"^netikri pranašai neturi ūl 

ninką nukreipti nuo šito p 
. . . grindinio supratimo. Kiek^ 
' neštinam ten^a aPs^sPr^s^’

“ P™ i^Priklauso. J 
‘ t sekančiomis dienomis vif 

apygardos , lietuvis 
sios savivaldos įstaigos 
pat valsčių viršaičių ir 

^į niūnų tam tikslui gaus m 
ai’kuriudymus’ kurie turi bŪti pa

Taį;kti kiekvienam ūkininku 
•inri. žodžiu, lietuvis ūkinin . -QUU011 e

■jplaiyji. per vienerius pirmosios < 
. . InnniiAa mofiia miafniAa t( 

mis gami- isav0 žem?ir išgyvenęs 
ibnvo nu- suvarytas į ko’

■

$4 ii) metais pacijos metus nustojęs t<

muosius aštuonišmona Reia-į/OO arba 19%. 
išleido 8 tomus. Tuo būdu ;
šalia savo garsiųjų kūrinių, _ $1,573,000,000 ari 
kaip „Pragiedruliai”, „Dė
dės, ir Dėdienės” „Rimai ir Ii jai ir Naujai Zelai 
Nerimai”, šalia savo daugy- $1,344,000,000 arba 1 
bes straipsnių, Vaižgantas- t 
Tumas paliko ir labai daug1 
surinktos medžiagos mūsų 
literatūros istorijai.

Mielas žmogus
Garsus rašytojas, moksli

ninkas, žmogus, kuriam buvo 
atviros durys aukščiausių 
valstybės įstaigų, kan. Tu
mas buvo bet gi mielas prie- 
telis studentų, darbininkijos, 
kurie rinkosi jį savo draugi
jų garbės nariu. Jis buvo ma
lonus ir didžiausiems varguo
liams. Buvo atsitikimų, kada 
jis prie savo Velykų stalo 
vaišino nuo šventoriaus pasi
kvietęs elgetą.

Jis visa siela mylėjo Lietu
vą ir jos gerovę matė susietą 
su ištikimumu religijai:

— Nepripratinus visuome
nės skaitytis su savo sąžine,' 
,bijoti Dievo” — teisingojo,1 
sekti Kristum —gailestin
guoju, — veltui bus įstaty
mus leisti: jų niekas nepil
dys; veltui kontroliuoti: pa- 
pirkininkai bus kaip buvę, 
paperkami, — rašė Tumas. 
Didelis darbštumas visuome
nės veikime ir raštijoje atė
mė daug jėgų Tuimui —Vaiž
gantui. Mažakraujystės kan
kinamas organizmas nebeį
stengė atsispirti prieš plau
čių uždegimą ir didysis mūsų 
rašytojas amžinai užmerkė 
akis 1933 m. bal. 29 d. 7 vai. 
40 min. vakare, turėdamas 63 
m. amžiaus. Kaip savo tes
tamente pažymėjo, jisai mirė 
būdamas tretininku, drauge 
palikdamas mums nepapras
tą savojo krašto meilės pa
vyzdį. Jis gi rašė: :

— Kone nuo pat kūdikio 
lopšio ir iki pat pasenusio

v ‘ Ji seks mane, ir muzika į se-
Darbas Vilniuje, prie laisvę natvės dimisiją, ir testamen- 
gavusių lietuviškų laikraščių te paliksiu tą vienatinę per 

visą amžių laimėtą brange
nybę!”

Tumas pasidarė uoliu ko
votoju dėl atgimstančios Lie
tuvos. Jisai buvo pasiųstas ir 
į Stockholmo konferenciją. 
Čia jis įstrigo keletui mėne
sių belaukdamas leidimo 
vykti į Lietuvą. Stockholme 
Tumas parašė nemažai savo 
vertingų kūrinių.

Tumas pas Kapsuką...
Grįžęs į Lietuvą Tumas ė- 

mė darbuotis „Lietuvos Ai
do” redakcijoje. Užplūdus 
bolševikų gaujoms, jis turė
jo drąsos su kitais lietuviais 
nueiti pas Kapsuką ginti lie
tuvių teisių. Bet kitko jis 
kalbėjo į Kapsuką:

— Lietuviai susirūpinę, 
kad nemato savo kalbos vie
šuose skelbimuose, taip pat 
ir Valstybės- ženklo. Jų paša
linimo, valstybės kalbos ir 
simbolio, mes nesuprantame 

į ir to nesutaikome su jūsų 
atsisakymu nuo bet kokių 
imperialistinių siekimų...”

Kapsukas jiems atsakė 
bolševikiškai:

— Valstybės ženklo ir val
stybinių bei tautinių spalvų 
nepripažįstame. Perdaug ko
vojome už raudonąją vėlia
vą, kad pakęstume šalia 
„dryžumus.”

Turėjo Tumas kartą rūpes
čių ir su davatkomis. Mat 
jis dėvėjo trumpai (su kuni
giška apykakle). Davatkos 
kartą nuvyko pas vyskupą 
Tumo skųsti:

— Gražus, kaip Deksnys 
(dabar šv. Jurgio par. vika
ras, Chicagoje), tai tuo ir 
gašavojas; neduok Dieve, 
dar neviena gali įsimylėti..., 

' o kunigo rūbai paslėps, — 
skundė vyskupui Matulevi- > 
čiui. Vyskupas garsiai juo- lazdos aš nieko tiek nemylė- 1 “• • • — -i • 1 • m I • 1*1 1*1 w • j

Spaudą atgavus pradėjo
Leidė-

kviesti jau Lietuvoje spėju
sį pagarsėti kun. Tumą.

— Visiem turi užtekti že
mės kūnui ir laisvės dvasiai, 
— skelbė šūkį Tumas atvy
kęs drbti į dienraštį. Vėliau 
Tumas buvo „Vilties” f akli
nuoju redaktoriumi, drauge 
dirbdamas Lietuvių Mokslo 
Draugijoje, Lietuvių Dailės 
Draugijoje. „Viltis” ėjo tris 
kartus per savaitę .turėjo ke
letą tūkstančių skaitytojų, 
jų tarpe apie 800 kunigų. Už 
griežtai patriotinius raštus 
lenkai darė intrygas ir Tu
mas buvo ištremtas. Reikš
dami užuojautą lietuviai jam 
ėmė siųsti dovanas ir aukas, 
o jisai ne sau, o viską pasky
rė „Fondui Rytiečiams Šelp
ti.”

Karui siaučiant.
Vilnių palikus neilgai teko 

Tumui dirbti Lietuvos para
pijose — jisai buvo pakvies
tas drauge su kun. Bikinu re
daguoti „Rygos Garsą.” Čia 
jo darbas buvo tiek sėkmin
gas, kad laikraštis greit pa
siekė trylikos tūkstančių rė
mėjų. Sugaudė Didžiojo karo 
patrankos. Tumas su kitais 
imasi organizuoti šelpimą 
nukentėjusių nuo karo. Per 
penketą mėnesių jiems pasi
seka surinkti 10,314 rublių. 
Toks pasisekimas sukėlė su
sidomėjimą ir Petrapilio lie
tuvių, kur buvo pakviestas 
Tumas ir paskirtas Centrali- 
nio Komiteto reikalų vedėju. 
Tumas įeina į Petrapily su
darytą Lietuvių Tarybą ir 
veikliai dalyvauja garsiame 
Petrapilio seime 1917 m. čia

3. Afrikai ir Vidil'^to- me^us uia^nas ir sPai 
‘^,5 73,JA adė-mas antrųjų Okupantų.

4. Kinijai, IndijaiWdsirsu- dėl žemės nuosavybės,
k ir plėši- negrąžinama. Apie tai 
į _ tik tiniuoju metu nė nebeit 
p kaktos narna. Bolševikų pali 
įįfjĮ vai. pasirodė labai paranku

Bet kokį atlygininc 
gauna Amerika? %

Didžioji Britanija vokie- Jlems okupantams,
ja pristatė reikmemjsliai, o 
tarnavimų 
kams Islandijoj, Fid 1 lietuviai 
se, Indijoj, Egipte ii 
Kovojantieji prancūz igasLen-kas iš tėvų paveldėtų 
gija ir sunkiai spai i Dažnai gimu su savo žeme ši 
Kinija parūpino
Amerikos jėgoms Eft 9V0 tė-‘vergas atlieka visus di 
Afrikoj, Kongo ir oro 
Kinijoj. 1

Sovietų Rusija, kai aimšvie- tis negalėjo parašyti, 
visi žinome, muša 
armijų svarbiausias d 
vo žemėje. Rusija nei 
ei joj parūpinti „lene 
pagalbos alijantams i Ill0 
sumoj. Bet Rusija sut 
rūpinti abipusinę j *

drenos atėjo gerti 

sa yS I k aukštai kėlė savo šako
tojo jauniklį, kuris turėjo 
^papilvę ir tokias pat kojas. 
M nusiprunkštė, uostinė
ti ūmai pakėlė galvą. Jis iš-

Vienas lietuvių laik 
Amerikla trūksta, nežiūrėdamas vokiečii 

zūros, šitaip nusako ū 
ko padėtį: „Lietuvos i

pabrėžia- ir valdytojo vaidmenys

1 susini- Be abejojimo, v< 
’«ir kar-cenzūros sąlygomis k v ■ . > t — • V 1 •

les pagal tas pačias s

Antanas Vaičiulaitis.

teikia pagalbą.
Pagal abipusinį Lei 

se įstatymo susitarim 
gtinės Valstybės gavo! 
mus reikmenis ir apt traškant Pastatęs ausis, 
mus:

1. šių metų gale 1 
bus aprūpinusi mūsų; 
Europos teatre su d didysis briedis. — Tai

sšakine koja sudavė į žemę.
5 prišoko prie motinos, kuri 
kasėsi

jis prieš bolševizmo įtakai kėši ir vėliau papasakojo Tu- jau... kiek, slieko širdžia, tą 
Jo nusistatymą gerai pasidavusių kairiųjų grupę mui apie tuos žmonių pagei- velėną, po kurią aš štai jau

stipriai rekalavo, kad lietu davimus. Tumas sutiko dė- septintą dešimtį metų lan- 
vėti sutaną, kurią mėgo vi- džioju... 
sada. je J. Prunskis.

negu 400,000,000 svarų 
to. Ji parūpino 700,0(1 ________ ___
sunkumo svorio vietos^. _ Eik įr atsigerk, 
vuose Amerikos militia “ 
operacijoms; davė mūffl 
kams Anglijoj 1,121,0(1 
vų tonų reikmenims iri 
trukcijos reikalams nN 
gų, kas sudarė kitą 1 
000 tonų.

2. Australijos laivų! 
stato šimtus laivėfių M 
laivų generolo MacArtn 
goms.

3. Indija pastatė Junl 
stybių oro jėgoms daug 
ro bazių parūpino 3,5( 
galionų gazolino ir keli< 
tus trokų; pastatė sai 
ir tt.

■ueina.
p .-tarė patelė ir pastumė-

- paklausė maželis.

Jus briedžius numušė, o pas- 
p ir buvo kaiminės vadas, tu

R ir tarė;
H mane ima noras bėgti per 
p, kad visi žvėrys trauktųsi 

r išdidžiai parietė galvą, užsi- 
L Jus ant nugaros ir pašilei 

vėjas švilpė jam pro au

Ef• - tarė briedienė ir si 
p į patiną, kol jis dingo tar

J" paklausė jauniklis.
^-suriko varna iš berži 
%eužsimušęs nerastum: k< 

^nosies galas kabo, ly
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io — Nuomojimo 
įse) Įstatymo sis- 
iu pagrindiniu tik
ėti laimėti šį karą 
mažiną taiką.
s bus laimėtas, jei- 
jantų tautų rezur-

sai bus be^
ALIAI NEPALAUŽIA ŪKININKŲ

Kaa m kovį Lietuvoje leidžiamų vo- 
mus priešąį^ ų laikraščių matyti, kad

- ino apygardos” . vokie-sia skauda, mo apygardos” . vokie- 
Aštuntas komisaras Lentzen važi- 

portas Kongnj po savo apygardą ir gra 
mino — : ūkininkams už maisto
nuo 1941 nų ūktų prievolės neatliki- 

iNeseniai tas komisaras 
eibė straipsnį, kuris la- 
būdingas tiek savo tu- 

Amerikos iį t, tiek komisarišku tonu, 
pagalbos ligj j įejeį-os išsireiškimų Len 
Is sios sumos... ■ • • ■ ■■ ■
«».“*! os^nuoSs dabV lie- 
municųa ^ je vie§patauja. paVyz- 
produkcųai,^ į vjenoje vietoje jis taip 
jantiems ir j; e-kia. „§iuo meįu> kaį 
karo darbiu vįena karo paliesta tau- 
000,000 apinj. irį ūūti įkinkyta visomis 
nų ir aptarę : jėgomis, lietuvių tauta 
benimą reiktį Ii vesti strauso politi- 

bet turi pagaliau su- 
ti tikrąją padėtį ir pada- 
reikiamas išvadas.” Jau 
tas sakinys rodo, kad 

viai atsisako kooperuo-

1943 m. kovo- 
štai ką:

1. Perdvejtj
sūkury Kaune 

darantis lietuviš- 
uimo centru, čia 
r Tumas. Redaga- 
lę žurnalų, kaip 
Mūsų Senovė”, ki- 
yveno prie Vytau- 
žnyčios. Ta garsi 
kana po karo bu- 
aužytais langais, 
ta, nes čia vokie- 
*engę bulvių ir ge- 
ėlius. Tumui jau- 
iant pamaldas ši 
asidarė Kauno in- 
zėntove, kurią mė- 

net vadinamieji 
Tumas nebijojo

iteligentus prabil- siųsta amunic t vokiečiais, ką Lentzen 
arba $4,291® idina „strauso politika”.

nusidirbę biuri- joms reikmenų ‘ ‘ ” J
ašė jisai- 
šliaužioja po res-j maistas ir kili 
vengia kvailuose produktai 18’ 
j, praleisdami 
reikalingų gyve- 
ų... Lankydami 
per savaitę dra- 
r simfonijos kon- 
livintų savo at- 
rvus, pasidžiaug
iu jų visa buities 
ikryptų optimis-

Iš šios sumob »V • '

benimą reikę 
už laivų patfe 
cijos patogu

navimus.
2. Iš reikt;;

straipsnyje matyti ir

AŠIES „EUROPOS CARTERIS” Lietuvos Žmonių 
Nauja Dainaj čia tikrąjį lietuvių nusista

tymą, ypač ūkininkų, kurie 
dabarties reikalavimus daž
nai yra supratę visai teisin
gai.” Taigi, taigi, lietuvių su
sirūpinimas savo tėvyne Len- 
tzeno laikomas susirūpinimu 
savo kišene ir „klaidingu” 
lietuvių nusistatymo nušvie
timu. Kaip matome, dabarti
nių okupantų „argumentai” 
visiškai supuola su pirmųjų 
okupantų ,argumentais”.

Toliau Lentzen sako: ,,... 
aš esu pratęs, kad mano įsa
kymai būtų pildomi. Kas no
ri padėti negerumus pašalin
ti, tas man yra tiek pat nuo
širdžiai pageidaujamas, kaip 
ir aštriai bus čiumpami sabo- 
tažninkai, kurie nori reika
lui pakenkti, šitas nusista
tymas kartą turi būti aiš
kiai išdėstytas, kad neliktų 
neaiškumų... Mano kreipima
sis į padoriuosius lietuvius 
ūkininkus nėra nuėjęs nie
kais. Tai ryškėja ir iš padi
dėjusio bulvių pristatymo. 
Jų buvo galima pakrauti pa
tenkinamus kiekius. Kai bus 
išspręstas šitas svarbiausias 
uždavinys, tai tokio pat uo
lumo aš laukiu ir grūdų pri
statyme. Gerai žinau, kad ū- 
kininkas pirmoje eilėje gal
voja, jog pristatymais pade
da pergalei iškovoti... Jokie 
netikri pranašai neturi ūki- 
.ninką nukreipti nuo šito pa
grindinio supratimo. Kiekvie 
nam tenka apsispręsti, ku
riai pusei jis priklauso. Jau 
sekančiomis dienomis visos 
mano apygardos lietuviško
sios savivaldos įstaigos iki 
pat valsčių viršaičių ir se
niūnų tam tikslui gaus nuro
dymus, kurie turi būti patei
kti kiekvienam ūkininkui”.

Žodžiu, lietuvis ūkininkas, 
per vienerius pirmosios oku
pacijos metus nustojęs teisių 
į savo žemę ir išgyvenęs bai
mę būti suvarytas į kolcho- 

pTū^-bauozižv’^ lLvis"
metus ujamas ir spaudžia
mas antrųjų okupantų. Kai 
dėl žemės nuosavybės, tai ji 
negrąžinama. Apie tai pasku 
tiniuoju metu nė nebeužsime- 
nama. Bolševikų palikimas 
pasirodė labai parankus nau
jiems okupantams.

Vienas lietuvių laikraštis, 
nežiūrėdamas vokiečių cen
zūros, šitaip nusako ūkinin
ko padėtį: „Lietuvos ūkinin
kas iš tėvų paveldėtų suau
gimu su savo žeme šiandien 
ir valdytojo vaidmenyje kaip 
vergas atlieka visus darbus”.

Be abejojimo, vokiškos 
cenzūros sąlygomis laikraš
tis negalėjo parašyti, kad ū-

VISI DALYVAUJA KARO BONU VAJUJ

rės rubežių; padėtis ten ne
rami, ir gali tapti blogesnė, 
kada Aliantai pradės Euro
pos invaziją. Nėra stebėtina, 
kad ispanai norėtų sustab
dyti šaudymą prieš Hitlerio 
nusistatymą, kad jam ta te
ritorija reikalinga, kaip bu
vo Danija ir Norvegija.

Bet taika dabar reikštų, 
kad Vokietija nebūtų sutriu
škinta, nors gerokai apmuš
ta; ir visi patyrimai parodo, 
kad net ir ispanai nebūtų sau 
gūs tol, kol tokia padėtis pa
silieka. Bet kaip nebūtų, ispa 
nų pasiūlymas nerado rėmė
jų Aliantų sostinėse. Sekre
torius Hull tuoj pareiškė, 
kai vienintelis nusistatymas 
Jungt. Valstybių — ir jis ti
kėjo, kad ir kitų Jungt. Tau
tų, yra besąlyginis Ašies pa
sidavimas. Kongrese skirtin
giausių politinių nuomonių 
vyrai nekreipė jokio rimto 
dėmesio į ispanų pasiūlymus. 
Londone tikima, kad tą pa
siūlymą inspiravo vien tik is
panų interesai, o ne ašis; bet

Iš Londono LKFSB kores
pondentas prisiuntė tokią po 
Lietuvą paskleistą dainelę, 
kuri linksmoj formoj nusa
ko senus gerus laikus ir da
bartinį vargą okupantų nu
alintame krašte:
Buvo šitokia gadynė, 
Rūgo pienas po puodyne. 
Buvo sviesto ir Smetonos 
Buvo veidas mums raudonas. 
Bet ką valgei ar darei, 
Vis atrodė negerai.
Šeimininkė kepė blynus 
Ir susikvietė kaimynus. 
Vieną pusbonkį pastatė, 
Žmonės sakė: besarmatė! 
Kas per vaišės: vieni blynai! 
Keikės, spiaudėsi kaimynai. 
Tai šykštumas tos pelėdos! 
Lai pati tuos blynus ėda.
Žmogų laiko už apuoką, 
Stato pusbonkį ant juoko. 
Mat ką valgei ir darei 
Vis atrodė negerai.
Bernas skundės jau seniai! 
Lašiniai ir lašiniai!
Kaip aš arsiu ir akėsiu, 
Šito muilo kai priešių? 
Lašiniai, dešra ir duona, 
Prisiėdęs bėk už kluono! 
Nėr gyvenimo brolyt, 
Šitą muilą kaip nuryt. 
Mat ką valgei ir darei 
Vis atrodė negerai.
Laikas bėga.
Buvo šitokia gadynė, 
Rūgo pienas po puodyne, 
Buvo šnapso, buvo sūrio, 
Ir skilandžio, kur tik žiūri. 
Spintoj matėsi dešrelės, — 
Sotūs žmonės, sočios pelės. 
Bet ką valgei, ką darei, 
Vis atrodė negerai.
Laikas bėga, daro savo. 
Visas šnapsas išgaravo. 
Kumpis, dešros,—kaip ant 

vėjo.
Pilvas urzgia ir plonėja. 
Nėr tau sūrio, nėr kilbasos 
tt Ji v- ~ _ — - —

ityt, kad lietuviai oku- 
a, nes 
Kriti- 

ojai visuomet pridary- 
> tik blogybių ir atsto- 
avo savo egoistinius in- 

49% praleista1 ,us- Šiame krašte neįžiū- 
pagrindinė linija ir daž 

ieka nesuprastos sąly- 
kuriomis remiasi kai ku- 
atskiriems žmonėms ne- 
ikančios, bet visumai bū- 
i priemonės. Karo atneš- 
apribojimus turi nešti 
. Tatai dažnai dar nesu- 
tama, ir net pasitaiko, 
atsakomybė už nemalo- 
dalykus primetama vo- 

ams, nors tie dalykai y- 
ilę iš pačių nesugebėji- 

Tatai liečia kai kurių

— sulau- 27% arba į us nuolat kritikuoj 
a po res- maistas irfe zen skundžiasi: ,,

nas Tumo litera- 
ebėjimus ir pla- 
Lietuvos univer- 
nkvietė dėstyto- 
nas čia keletą 
o, paruošė spau- 
rtingos medžia-

bštumą gali pa
laktas: 1929 m., 
šleisti 10 tomų 
iis jau per pir- 
lonišmona Reia. 
ius. Tuo būdu

000,000.
3. Iš suteikt.

ir perėmimui If 
linimo—nuoma* 
nis ir dėl oru p 
jų ir bazių fe 
vartojama pati 
tų karo laivus 
laivyną Amerir 
ir išlavinti fc 
jėgas šioje šaį 
buvo vartojam 
Amerikoje, fej 
linimo - hue 
menis.

Skolinimo- tų prekių trūkumą. Tai- 
reikmenys ii metu Lietuva nesudari- 
mai:

Departamento svetimų kil
mių skyriaus vedėjas, sakė, 
kad valdžia pilnai įvertina 
svarbų darbą, kurį atlieka 
svetimų kalbų piliečiai 
rikoje.

Jis sakė: „Amerikos 
piliečiai mielai remia

Ame-

nauji 
karo

„Jie aukoja gyvybes — 
Jūs aukokite savo pinigus!”

Šiuomi šūkiu raginami, a- 
merikiečiai namų fronte pir
madienį balandžio 12 d. pra
dėjo pirkti Pergalės Karo 
Bonus negirdėtom sumom 
kiekvienas atlikdamas savo
dalį, tautos didžiausiame ka- bonų programą. Jie supran- 
ro paskolos vajuje. Siekinys ta geriau negu mes senieji 
— 13 bilijonų dolerių. amerikiečiai, kas mūs laukia,

Vajus, prez. Roosevelto o- mes Pytume karą”, 
ficialiai atidarytas, pavadin- Amerikos graikų Order of 
tas Antras Karo Paskolos Ahepa tipingas pavyzdys,ku- 
Vajus ir tęsis per tris savai- r-*_s parodo, ką svetimos gru
tes arba kol už 13 bilijonų daro pagelbėti šiame va- 
dol. bonų bus nupirkta. JuJe; neseniai ši organizaci-

Apie 5,000 įvairių tautybių 0Q0 bonų!
organizacijų vadų amerikie-

ja nutarė pirkti už $50,000,-

Graikai amerikiečiai savo

000* arW.

plataus masto ir planin- 
;sargų, bolševikų metais 
ryšiai su kitęmis gami- 
iomis šalimi.^^uvo nu- 
tų*" nedideli savi" išUėk-afba 19%

3. Afrikai iiP^l natūralaus suvarto- 
arsiųjų kūrinių, _ $1,573,000,®

4. Kinijai, ’įsidėjo dar karas ir su- 
„Rimai ir n jai ir Naujai!

greitu laiku sumenkė-
edruliai”, „Dė
ties” ,r‘ ‘ _____
lia savo daugy- $l,344,000,oii|120 Pasekmės, 
ių, Vaižgantas- 
o ir labai daug 
idžiagos mūsų 
storijai.

s žmogus

šytojas, moksli
us, kuriam buvo 
ys aukščiausių 
taigų, kan. Tu- 
t gi mielas prie- 
ų, darbininkijos, 
i jį savo draugi- 
riu. Jis buvo ma
lusiems varguo- 
atsitikimų, kada 
) Velykų stalo 
šventoriaus pasi- 
ą.
da mylėjo Lietu- 
jvę matė susietą 
iu religijai: 
’atinus visuome-
su savo sąžine,
— teisingojo, 

m —gailestin-
tui bus įstaty- 
ų niekas nepil- 
lontroliuoti: pa- _ 
bus kaip buvę, į mus reikmei 
— rašė Tumas, mus: 
štumas visuome- 
ir raštijoje atė- bus aprūpinus 
į Tuimui —Vaiž- 
ikraujystės kan- 
ganizmas nebeį- 
spirti prieš plau- 
ir didysis mūsų 

ižinai užmerkė 
bal. 29 d. 7 vai. 

re, turėdamas 63 
Kaip savo tes- 
miėjo, jisai mirė 
ūninku, drauge 
nums nepapras- 
ašto meilės pa
rašė: :
10 pat kūdikio 
i pat pasenusio 
ko tiek nemylė- J 
ieko širdžia, tą ro bazių pa$ 
irią aš štai jau galionų gazoli 
imtį metą lan- tus trokų; $ 

ir tt.

inimas, gaisrai ir plėši- 
, — tik 

^‘kį*|1Ss1f.uJenta,p.ri.e. kaktT
f - Irolfinti Nznlriprni val- 

gaiina Amerib
Didžioji Brit 

ja pristatė ret 
tarnavimų i: 
kams Islandiją 
se, Indijoj, į 
Kovojantieji p 
gija ir sunkiai 
Kinija parūpiu 
Amerikos jėg£ 
Afrikoj, Konge- nas sav0 kišene ir kar- 
Kinijoj.

Sovietų Rus? 
visi žinome, r- 
armijų svarbia 
vo žemėje. Ra
cijoj parūpinti 
pagalbos alij£ 
sumoj. Bet RK 
rūpinti abip> 
Jung. Valstybė 
lės pagal tas p 
kuriomis kiteį 
teikia pagalba.

Pagal abip^ 
se įstatymo £ 
gtinės Valstybė

kaltinti vokiečių val- 
” Anot Lentzen, vokie- 
tai nekalti avinėliai, o 
Lietuvoje visko trūksta, 
ia esą patys lietuviai

ai ir kitas būdingas Len- 
; išsireiškimas: „Dažnai 
daug garsiai pabrėžia- 
susirūpinimas savo tė- 

! neretai yra tik susirū-

deja, klaidingai nušvie

Antanas Vaičiulaitis

K. J. Prauskis.

1. šių met?

)0S ŽVĖRYS
*
eną naktį tarp Nidos ir Preilos atėjo gerti 
drą briedžių šeima. Briedis buvo didelis, su 
barzda pagurklyje ir aukštai kėlė savo šako- 
ragus. Patelė saugojo jauniklį, kuris turėjo 
ą plauką, balkšvą papilvę ir tokias pat kojas, 
tsiekęs valką, briedis nusiprunkštė, uostinė- 
as vandenį, ir vėl ūmai pakėlė galvą. Jis iš- 
o brūzguose šakas traškant. Pastatęs ausis, 
spūtė akis ir priešakine koja sudavė į žemę. 
Įiklis tuo tarpu prišoko prie motinos, kuri 
pat žiūrėjo ir klausėsi, i
Jau matau, — pasakė didysis briedis. — Tai 

ų senis kaimynas eina.
I Vos neišgąsdino, — tarė patelė ir pastumė-Europosteatn __ ________ ______

negu 400,000.0! tvo sūnų prie kūdros. — Eik ir atsigerk, 
to. Ji parūpiu- 
sunkumo svort 
vuose Amerika 
operacijoms; < 
kams Anglijoj- 
vų tonų reikmė
trukcijos re!?-- mus įr per gįrįaSj ka(j vįsį žvėrys trauktųsi 
gų, kas sudart 
000 tonų.

2. Australija 
stato šimtus k

Ar aš nenuskęsiu? — paklausė maželis.
Jtina atsakė:
, Tavo tėvas visus briedžius numušė, o pas- 
)er mares plaukė ir buvo kaiminės vadas, tu 
Ijaisi baloje pngersiąs.
riedis pakėlė galvą ir tarė:
t Gerai šneki. Ir mane ima noras bėgti per

iš tako.
ii pasakęs, jisai išdidžiai parietė galvą, užsi- 
išsikeriojusus ragus ant nugaros ir pasilei- 

er brūzgus, kad net vėjas švilpė jam pro an

goms.
3. Indija p$ 

stybių oro

: Koks gražus jisai! — tarė briediene ir su 
gerėjimu žiūrėjo į patiną, kol jis dingo tarp

Ar ir aš gražus? — paklausė jauniklis.
Kvar, kvar, kvar! — suriko varna iš beržo, 

bailesnio kaip tu nė užsimušęs nerastum: ko- 
caip basliai, o visas nosies galas kabo, lyg 
j maišas.

čių pranešė, per savo 50,000 energingu vaju parodė, kad 
skyrių 'Jungt. Valstybėse, jįe neužmiršta baisių agreso- 
kad milijonai narių bus pra- rįų, kurie užpuolė Graikiją, 
šomi dalyvauti milžiniškame Labai daug vajaus dalyvių 
bonų vajuje. turėjo draugų ir giminių te-

Edward B. Hitchcock. Ižd_q ngį ~

kininkas, kaip ir kiekvienas 
lietuvis, kovoja prieš pries- 

, pandą, kurią jam uždėjo nau 
jas okupantas. Kaip pirmo
sios okupacijos metu, taip ir 
dabar ūkininkas ieško prie
monių išsisukti iš prievolių, 
kurios ji slegia. Apie tai aiš
kią kalbą byloja dažnos bau
dos prieš ūkininkus: trėmi
mai iš ūkių, varymas į darbo 

1 stovyklas, piniginės pabau
dos ir tt.

Lietuvis ūkininkas, pakė
lęs nuožmią pirmąją okupa
ciją, tvirtai tiki, kad jam pa
vyks nusikratyti ir dabarti
niais okupantais.

Suprasdami, kad jie ne visi 
gali kovoti ginklais, bet kad 
jie gali dėti gnklus į rankas 
vyrų, kurie kovoja, įvairios 
kilmės piliečiai sumanė par
duoti karo bonus įvairiau
siais būdais.

Shenandoah, Pa., lieuvių 
grupė parduoda bonus ir žen
klelius bažnyčiose po kiekvie 
nų mišių. Kunigai iš sakyklų 
ragina parapijiečius prisidė
ti prie bonų pardavimo pro
gramos. Kitos grupės, per 
savo vajus jau yra nupirkę 
lėktuvų ir karo instrumentų, 
kurie bus vartojama prieš 
Ašį. Kai kuriuose atsitiki
muose tų lėktuvų lakūnai y-

Hitleris ir Mussolini vėl 
turėjo vieną iš jų garsiųjų 
susitikimų. Buvo laikai, kada 
šie susitikimai reiškė, jog a- 
šies vadai rengėsi daryti ką 
nors, kam nors; šį sykį pa
gal davinius, jie norėjo susi
tarti, ką daryti, kad mus su
laikytų. Be abejonės, milita- 
riniai planai buvo diskusuo- 
jami tame susitikime, bet gal 
jie buvo apsigynimo planai, 
ne puolimo. Ir jie pradėjo 
savo apsigynimą propagan
dos srityje, bandydami visus 
įtikinti, jog Hitleris kovoja 
dėl Europos. Praeitą savaitę 
Hitleris ketino pranešti apie 
čarterį. Aiškiai matyti, kad 
tas vardas buvo inspiruotas 
Atlanto čarterio...

Bet kokį čarterį Hitleris 
gali siūlyti Europai? Gal to
kį, kuris patiktų Kvislin- 
gams, Lavalams ir Antones- 
cams, bet niekam kitam. Pra
nešimas po jo susitikimo su 
Mussoliniu sakė, kad naciai 
ir fašistai kovoja dėl tautų 
teisės laisvam tautų išsivys
tymui ir bendradarbiavimui, ir tenai manoma, kad Alian- 
Jiems bus labai sunku skelb- .tų griežtas nusistatymas y- 
ti tą pasaką tose tautose, ku- ra „besąlyginis pasidavi- 
rias Hitleris yra užgrobęs, ’mas”.
kur kasdien vokiečių šaudy- j Ateinančiais m5nesiais su. 
mo būrys veikia kur kasdien lauksim ana d toki 
patriotai sumušti ligi mir-1 
ties koncentracjos :
se, kur kasdien vyrai ir mote-' 
rys priverstinai siunčiami į 
vergijos darbus Vokietijoj. ^^eldrosTautų“ 
Europa žino, ką laisvas issi- 
vystymas ir bendradarbiavi-1 
mas reiškia, kada Hitleris 
taip kalba.

Iš neutralės Europos tau
tos atėjo pirma kalba apie 
taiką. Francisco Gomez Jor
daną, ispanų užsienių reika
lų ministeris, sako, kad Ispa
nija norėtų įvykdyti taiką ir 
gal kitos neutralės šalys, ir 
Vatikanas, sutiktų bendra
darbiauti, perorganizuoti pa- 

...........  
ocū atr

kada Jordaną taip išsireiškė, 
kad jam rūpėjo tiktai ispanų 
interesai. Ispanija yra neut- 
ralė šalis, bet neutralė svar
bioj strateginėj pozicijoj, su 
vokiečių armija prie jos šiau

s . ‘(taikos pasiūlymų — keli bus 
stovy o-l.g rįmį-aj surūpintų neutra

lių, o kiti aiškiai Ašies ins- 
tiguoti. Bet Europoj randa- 

kurios 
manė, kad galima taikoje 
gyventi su Hitleriu. Kada 

i prezidentas Roosevelt ir p. 
Churchill pasisakė Kasaban- 
koj už besąlyginį pasidavi
mą, jie tai padarė žinodami, 
kad patyrimas jiems parodė, 
jog su tokiais, kaip Hitleris, 
Mussolinis ir japonų milita- 
ristų lyderiai, besąlyginis 
pasidavimas yra vienintelis 
būdas juos sulakyti visiems 
laikams.

MINEJO SUKAKTĮ

ra tos tautybės, kuri padėjo 
lėktuvą nupirkti.

Pav., leitenantas James 
Verenis, lietuvis amerikietis, 
žymus aviacijos herojus. Jis 
valdė skraidančią tvirtovę, 
kurią nupirko Connecticut 
lietuviai amerikiečiai. Pir
mam amerikiečių bombarda
vime Vokietijos sausio mėn. 
Įeit. Verenis numušė 3 priešų 
lėktuvus.

Socialdemokratų savaitra
štis „The New Leader” mi
nėjo 20 metų sukaktį. Ta 
proga buvo minėjimo vaka
rienė, kurioje kalbas pasakė 
Valstybės Sekretoriaus pa
dėjėjas A. A. Berle, Jr„ dar
bo federacijos pirm. Green ir 
kiti. Prezidentas Roosevelt 
atsiuntė savo sveikinimą.

„New Leader” stipriai ko
voja prieš komunistus, re
mia mažųjų tautų laisvę, gi
na PabalČio respublikas. Jį
redaguoja Dr. Wm. E. Bohn. trolės bilių.

Jau liesesnė ši dienelė, 
Ir kitoniška giesmelė: 
Ką tik valgai, ką darai, 
Ką užryji,—tas gerai. 
Melsiu poną Dievuliuką 
Duot duonytės gabaliuką,— 
O kad būtų lašinių, 
Būtų rojus dėl žmonių.

J. A. V. katalikybės prie
šai vėl kelia savo galvas ir 
reikalauja, kad valdžia nie
kuo neprisidėtų katalikiškų 
mokyklų išlaikyme.

Connecticut valstybės se
natas atmetė gimdymų kon-

— Varna, varna, nekirkink mano vaiko! — su
barė patelė.

— Kas man neduos kirkinti! — atsikirto pau
kštė. — Be to gi, juk tai teisybė, gryna kaip aša
ra.

— Jei būtum išmintingesnė, nesikabinėtum 
prie mažų ir jų neerzintum.

— Gerai pasakei. Tik jeigu apie išmintį šnekė
ti, tai aš visokio gudrumo kimšte prikimšta. Jau 
šimtas metų aš čia gyvenu ir mačiau ištisas brie
džių ir žmonių kartas mirštant.

— Vistiek tavo senatvė neišgelbės tavęs: jei 
savo sukempėjusio liežuvio nevaldysi, dar šį ru
denį žvejai pagaus tave ir, galvą nusukę, žiemai 
druska užsūdys.

Varna supyko, plumpsėjo sparnais, plūdosi ir 
keikėsi taip biauriai, kaip tik sena jos gerkle per 
šimtą metų buvo išmokusi. Galop sukranksėjo:

—Kol man sprandą nusuks, aš pirma dar tavo 
akis iškaposiu ir sulesiu, kai tu negyva tykosi, 
o briediene!

— Jau ilgiau netversiu! — sušuko jauniklis.
— Bėgsiu ir išmušiu iš beržo aną taršk_alynę.

— Nubausk ją, vaike, — tarė patelė. — Tik 
nepaklysk besivaikydamas ir įsidėmėk kelią at
gal prie kūdros, kur aš tavęs lauksiu.

Užvertė galvą briedukas, kaip matė savo tėvą 
darant, pasišokėjo ir nuliuksėjo prie beržo. Var
na, jo nelaukdama, sukvarksėjo ir pasilėkėjus 
nutūpė ant mažo kopų gūbrelio, kur šiurkšti dy
kumų aviža viena sau gūdžiai šiuleno.

Jauniklis vijosi varną nuo kopos prie kopos, 
o toji vis erzinosi, biauriai plūdosi ir kartojo:

— Tavo kojos kaip lazdos, o barzda nei tas 
ubago maišas.

Buvo tai labai negražūs žodžiai, betgi, 
kad varna jau nuo amžių tokia buvo!

Taip besivaikydamas jauniklis briedis 
go berželių ir eglaičių brūzgus, perbėgo 
kuriame ratai buvo įrėžę provėžas, pabaidė kiškį 
iš pakrūmės, kur jis sau ramiai.miegojo, ir atsi
dūrė galop gražiame slėnyje. Čia jis išvydo daug

i

žinote,

perbė- 
kelią,

didelių gyvulių, beveik su jo tėvu briedžiu lygių, 
ir visi jie pešė žolę ir tarpais tyliai mūkė.

— Negalvok, kad karvės tau padės mane su
gauti, — kvaksėjo varna. — Aš esu jų draugė 
ir dažnai joms ant nugaros nutupiu, inkštirų be
ieškodama.

Galvijai pastebėjo jauniklį ir, pakėlę galvas, 
žiūrėjo. Garžūs tai buvo gyvuliai, su didelėmis 
akimis, su nudribusiais pagurkliais ir taip pri
tvinkusiais tešmenimis, kad pienu visa lanka 
kvėpėte kvepėjo. Tik briedukas nepaisė jų ir gai
niojosi su varna, vis labiau ir labiau pykdamas ir 
niršdamas. Jis perbėgo Angių kalną, kur žiloj 
senovėj gyvačių karalius gyveno, pabaidė žuvėd
rų pulką, užlipo ant labai aukštos kopos, kurios 
viršūnėje buvo nutūpusi sena varna.

Ji prisileido jauniklį visai arti, o paskui su- 
kvarksėjo:

— Dabar, sūneli, papūsk vėjui į rankovę.
Briedukas,_ išgirdęs šiuos žodžius, sumišo ir, 

kol susigriebė, ką daryti, varna suplasnojo, iški
lo aukštai į dangų ir, apsukusi ratą bei kranksė
dama, nuskrido toli anapus marių.

Supykęs briedukas mušė kojomis kopą ir blio
vė.

Ūmai jis nutilo ir įsiklausė. Jam rodėsi, lyg 
girdėtų balsą ir žodžius, bet nieko aplinkui nema
tė: tik smėlio grūdeliai ritosi pro šalį, vėjo pa
pučiami. Po valandėlės jisai suprato, kad tie be
siūtą smėlio grūdeliai lyg kalbėtų ir dainuotų, 
ir sakyte sakytų:

— Mes keliaujame. Per metus mūsų keliaujan
ti kopa nusistumia į rytus keletą žingsnių, o per 
kelis šimtus metų mes užpustome kaimus, me
džius ir senus žvejų kapus. Jaunasis briedi, ne
dundenk taip garsiai kanopa į žemę, kad nepri
žadintum tų, kurie žvejų kaimelyje miegti užpus
tyti po šia kopa. Daug jau metų jie ten miegti, 
ir kam gi tau drumsti jų ramybę!

Jaunasis briedis susigėdo ir tyliai nuėjo nuo 
kopos, po kuria miegojo amžių miegu ir žmonės, 
ir trobos, ir sodai, ir gėlių darželio vartai.

Jisai ėjo ir ėjo, ir jam vis vaidenos, kad girdi

tą smėlio švilpiniuojančią dainą, ir kad po savo 
kojomis, giliai po žemėmis, mato šiaudais dengtas 
pirkeles, žmonių numindžiotus takelius ir ant 
tvorų sudžiaustytus tinklus.

Jisai nė nepajuto, kad įlipo į tokią didelę ko
pą, kad nuo jos toli į visas žemės puses buvo ma
tyti. Jisai ten stovėjo ir klausėsi, kaip vėjas 
švilpia. Tenai slėnyje augo ir žaliavo girios, kur 
paukščiai čiulbėjo. Iš vakarų liūliavo jūra, per 
kurios raibuliuojančias vilnis besileidžianti sau
lė buvo nutiesusi auksinį spindulių tiltą, kuris 
raibuliavo ir liūliavo sykiu su bangomis. Visas 
vakarų dangus buvo raudonas ir liūdnas, ir rau
dona saulė, galinga visos žemės žmonių ir žvėrių 
motina, ramiai sėdo už tų ošiančių vandenų, kur 
tik žuvėdros klykė ir kur baltų gulbių pulkelis 
lėkė, skrisdamas į šiaurės ežerus ir liūnus.

Štai jis išgirdo malonų balsą:
— Kiek jau bėgiojau ant didžiosios kopos, o 

briedžio niekados nesu regėjus.
Jauniklis atsisuko ir pamatė stirną.
— Kaip tu čia užkopei? — klausė jis. — Aš 

visai negirdėjau.
— Moku taip lakstyti, kad nei žolelė nesušiugž

da, nei smėlio grūdelis man po kojų nesučeža, — 
tarė stirna.

Jos snukutis buvo juodas, pasmakrė balta ir 
ausys stačios, o jau kojos tokios laibos, kad nė 
atsižiūrėti negalėjai! Ji turėjo dideles akis ir 
vietoj uodegos jai augo baltas plaukų kuokštas, 
nei koks mažas priegalvėlis. Nė sakyti nereikia, 
kad visose kopose mielesnio ir eiklesnio padarėlio 
kaip stirna nieku gyvu nebūtum radęs.

— Saulė skęsta jūroje, — tarė briedis. — Kad 
tik ji neužgęstų nuo vandens.

— Ji tūkstančius metų gula pasilsėti į tą pačią 
jūrą ir kas rytą pakyla skaisti, raudona ir didelė, 
— aiškino stirna.

Jauniklis atsigręžė į kitą pusę ir paklausė:
— Kam tos dėžės ten žemai sukrautos?

(Bus daugiau)

į'
T
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Philadelphijos Žinios
VISI DŽIAUGĖSI VELYKŲ

PAMALDOMIS

Remia Vakarą
Kadangi Philadelphiečiams 

tenka garbė susilaukti tokių 
svarbių svečių artistų iš to
limos Chicagos, vad. p. Ski- 
riui ir L. Zaikienei, o jie dau
gelis yra atvažiavę net iš 
Lietuvos, taip pat čia daly
vauja ir Bostono jaun. arti
stų grupė, kuriai vadovauja 
ponia Ona Ivaškienė, todėl 
visi susidomėjo ir remia tą 
nepaprastą parengimą. Ka- 
niušis ir Kristupas Žemaitis 
paaukojo po $5., tapdami to 
Vakaro garbės svečiais ir Rė 
mėjais. Po penkinę ar dau
giau paaukojo ir ponai Pas
cal, Ch. Roman ir Jos. Kava
liauskas. Jie visi bus garb., 
Nariai-Rėmėjai.

Vakaro programa bus to
kia įdomi ir įvairi, kad tik 
rūpinamasi, kaip galės visi 
svečiai gauti salėje vietos. 
Gerai, kad salė turi didelę 
galeriją — balcony, ten ga
lės žiūrėti ir klausytis to ne
paprasto koncerto.

Raginame bilietus įsigyti 
iš anksto, nes vėliaus gal pri
trūkti, o bus parduodama tik 
tiek, kiek salėj galės būti 
vietų. Iš Brooklyn© ir New 
Yorko atvažiuoja ekskursi
ja pasižiūrėti tų įžymybių, 
New Yorke „Amerikos” Kon 
certe dalyvaus tik dalis t. y. 
tik Bostoniečiai, o čia ir Chi- 
caga.

Lietuvių bažnyčiose Vely
kų apeigos būna labai iškil
mingos. Net kitų parapijų ti
kintieji stebėjosi ir grožėjosi 
mūsiškiais ir tokiomis iškil
mingomis apeigomis. Kai gi
liau pažįsti, tai tik tada su
pranti tą tikrą grožį ir dide
nybę visos didžiosios savai
tės apeigų, kurios baigėsi Pri 
sikėlimo didingomis ir jaus
mingomis iškilmėmis.

Šiemet šv. Kazimiero para
pijos Prisikėlimo apeigos ir 
procesija savo grožiu vėrė 
visų akis. Vaikučių taip sko
ningai ir gražiai organizuota 
procesija, tie jauniausieji 
„Angeliukai” — darželio da
lyviai procesijoj ėjo taip rim
tai ir pamaldžiai, lyg jie bū
tų jau pilnamečiai. Jų uni
formos ir gėlės darė tikrai 
žavingo ir gražaus įspūdžio. 
Jei žmonės stebėjosi ir gro
žėjosi, tai buvo ir ko.

Čia reiktų pastebėti ir ger- 
biam. Seserys. Jos savo ke
lių dienų atsitraukimą nuo 

Chicagos Ateitininkų Draugovės šokėjų grupė, kuri'sunkaus mokyklos darbo pa-riLClLllllllniį d, lig U V ub bUKujų glUpC; iv 111o uliixycl ulo mub Udi uu ĮJcL“

gegužės 6-8 d.d. dalyvaus Philadelphijoj tarptautiniame aukojo per dieną ir naktį Ve- 
šokių festivalyje. Gegužės 8 d. ši grupė šoks ir koncertuos 
„Amerikos” Philadelphijos Žinių ruošiamame šokių ir dai
nų vakare, kurs bus šv. Kazimiero par. salėje.

MŪSŲ KARIAI

Velykų metu Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. 

-------- XxSm-/.

pasveikino visus kareivius 
parvykusius pas savus ar

tarnaujančius. Nemažai jų 
buvo apdovanoti maldakny
gėmis. Jau kiti labai nuolan
kiai padėkojo už tas savo kle 
bono prisiminimo dovanas.

Velykų metu nedaug ma
lėsi atostogaujančių karių. 
Bet visus atsiminė parapija 
ir savieji maldose. Vyčiai 
sveikino savo narius atviru
tėmis, siuntė pagalbos mal
das. Tačiau keletas matėsi 
bažnyčioj. Visi ėjo prie Sa
kramentų, stiprinosi nau
jiems gyvenimo ir karo žy
giams.

Albertas Rupšis baigė sa
vo atostogas ir išvyksta dali
niu. Jaunuolis kai tik parvy-

lykinėm iškilmėm. Bet juk 
jos žino, kad tai daro savo 
Aukščiausiajam Mokytojui.

Žodelis „Altar Boys”, pa
girti taipgi tinka, nes jie at
liko daug pareigų, kurias 
ka atlikti tik Seminarijos au
klėtiniai Bet tie taip viską 
&... prantamai ir gerai įvykdė, 
todėl kad nuolat buvo moko
mi ir lavinami tų pačių ne- 

.pailstamų Seserų. Bet buvo 
ko pasigrožėti. Sveikintini 
tie visada rimti ir nuotaikin
gi jaunieji Dievo ir Altoriaus 
tarnai. Nekartą kilsta min
tis, kad tik iš jų būrio ne vie
nas atrastų savo pašaukimą 
amžinai Altoriaus Tarnystei, 
kaip Naujojo Įstatymo kuni
gai. Kada paklausi, ar norė
jų būti kunigu, tai neabejo-

tas, aplankė savo tėvelius ir 
žmoną. Abu dalyvavo chore, 
priėmė sekramentus. Tai jau 
nas karys, kurs niekada ne
pamiršta lietuviškumo.

Kazys Margevičius nieka
da nepamiršta savo senų tė
velių, aplanko juos, paguo
džia ir sustiprina. Jis taipgi 
uolus choristas ir vytis.

Antanas Rimgaila negalė
jo parvažiuoti aplankyti sa
vųjų, nes toli gyvena, bet už 
tat jis nepamiršo laiškais ir 
dovanėlėmis visus pasvei
kinti.. Jis prisiuntė įdomiau
sių ir retų suvenirų. Tai jau- ___ ___
nuolis, kurs vis ką nors nau- darni atsakoįaip, bet gyve- 
ja sugalvoja, kad taip sura-

mo

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lala niuo tas Penna Ir New Jersey 
w valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes J

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

-----------

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA •
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m. ■

Direktorius J
ANTANAS DZIKAS •

8619 East Thompson Street ■
Philadelphia, Pa. j

Telefonuokite: Regent 2937 i
—■*

Koncertas-Šokiu Vakara
Šeštadienį, GEGUŽES - MAY 8 D., 1943

ŠV. KAZIMIERO PAR AP. SALEJE
Earp ir Wharton Sts., Philadelphia,

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

Programą išpildys Chicagos ATEITININKŲ DRAUGOVE ir BOSTONO JA 
NŲJŲ ŠOKĖJŲ grupė.
Tai garsenybės, nes jie dalyvaus Academy of Music tautinių šokių Festiva 
Šis nepaprastas vakaras rengiamas svečiams chicagiečiams, bostoniečiams j 
gerbti. Kviečiamos kareivių motinos ir kiekviena motina, nes tai bus ir Mo 
nos Dienos minėjimas. ‘ Au|(a 50 centų

Visus kviečia —
AMERIKOS” PHILADELPHIJOS ŽINIOS.

Koncertas įvyks antrą se 
į 9 d., 3 vai. popiet, puošnioje 

įjjSU New Yorke.
į pati salė, kur šiemet vasario 
^Lietuvos nepriklausomybės pa 
5 ją pasiekti labai lengva iš vis 
į Richmond Hill, Woodhaveno, 
įgva ją pasiekti ir iš New Jers 

pavažiuoti iki Union Square,:
■ į lengva pasiekti.

.^paruošta skoninga. Pirmą sj 
įjos operos artistę Sue GRIŠK 
, RAPOLĄ JUŠKĄ. Scenoje pair 

1 įii šokėjų grupę— vikrūs Bosto 
įos šokius; jie atsiveža ir savi 
į nuotaiką pakeliančią armonik 
į smuiką, jautrias kankles, 
į koncertinės dalies—smagūs 

rieėiame visus „Amerikos” skait
New Yorką. Prašome visų 

^bilietų, prašome pagelbėti.

-j—po 75c ir 1 dol. 25c. Koncer 
•liol, 50c. Bilietų iš anksto galim 
Amerikos” administracijoje.

GARSINKIME LIETUVIUS
FESTIVALIO DALYVIUS

Šiomis dienomis Philadel
phijos plačioji spauda įdėjo 
kai kurių tautybių aprašy
mus ir paveikslus, kurie da
lyvaus tarptautiniame šokių 
Festivalyje. Ten buvo išvar
dintos ir kitos grupės, bet lie
tuviai nepaminėti. O juk lie
tuviai bus taip gausiai ir su
maniai atstovaujami. Reiktų 
tuoj nusiųsti Philadelphijos 
dienraščiams reikiamus ap
rašymus ir klišes, kad ir lie
tuviai laiku būtų išgarsinti. 
Lig šiol ir patys lietuviai ne
žinojo, kada lietuviai turės 
savo programą Academy of 
Music. Tik „Amerikos” Phi- 
ladephijos Žinių rengiamas 
Vakaras davė progos tarp 
lietuvių plačiau tai paskleis
ti.

National Folk Festival 
j atliks savo

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

METODISTŲ VYSK
VIEŠI LONDON

AKA vedė kun. Dr. J. Vaški

veTprišIJūnge prie 
savo numylėto choro bendros 
giesmės. Giesmė ir lietuviška 
daina, kaip bendrai daina, at
gaivina ir sustiprina kiekvie
ną žmogų.

Petras Mažukas tik vienai 
dienai buvo parvykęs aplan
kyti savo sesučių ir kitų gi
minių. Jis jaučiasi kariuome
nėj labai stipriai.

Edvardas Norkus, choris-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieni} ar naktį.

Di-

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

JVAIRĖS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

atelia
sius, ypač mamytę, kuri la
bai sielojasi savo kareivėlio 
likimu.

Adomas Petraška, serž., 
tarnauja Ind. Tai gabus ka
rys, nes trumpu laiku užsi
pelnė net seržanto laipsnį.

Edvardas Web tarnauja 
kur tai už Amerikos ribų.

Juozas Raguckas vėl ap
lankė savo sergantį tėvelį, 

j Jis narsiai gina Amerikos 
garbę Amerikos laivyne.

Tegyvuoja lietuviai 
riai!

ka-

NAUJAGIMIAI

Tel. REgent 8434. (

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai g
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

nimas, žiūrėk, ir nukreipė į Philadelphijoj
z. cii xvitUr. J laxl rrCucs-rrijmį _
mynų pašaukimų į kunigus kartą. Programa bus atlieka- 
taip nedaug. Jau keleri me- ma 8 kartus gegužės 5, 6, 7 ir 
tai, kai nė vienas neįstojo 
Seminarijon, o reikėtų.

UOLIOS DARBININKĖS

Ką tik pabaigta aukų rin
kimas seminarijai. Jaun. ir 
vyresnės uoliai darbavosi, 
kad paremtų taip svarbią se
minarijos įstaigą. Ir pasise
kė joms šiemet. Surinko net 
$222.70. Rinko Mrs. J. Pele- 
džius, S. Kaulakis, A. Mažei
ka, A. Kundrotas, D. Rimdei- 
ka, A. Barčius, B. Mickunas, 
Edna Leppo, A. Daknis, Jan
kauskas ir Julia Uždavinytė. 
Rinkėjoms seminarijos auk
lėtiniai ir vėliau kunigai at- 
sidėkoja nuolatinėmis maldo
mis.

C.
Žmonių lankėsi n 

misijonieriaus pamol 
liai krito klausytoj ar

Londonas. — čia is|?Zeilkos 
rikos atvyko metodisl 
kūpąs Adna W. Li 
kurs atstovauja 30 pr< 
tų sektų. Jis lankys : 
kos karius ir jų kape!

Tegul juokiasi
Jonas: — Žinai, Leiba, 

tavo pasiutų batų visi žmo
nės juokiasi?

Leiba: — Na, kas juokiasi 
tegul juokiasi, bet žinau, kad 
yra tokių, kurie ir verkia.

Galvosūkis.
Policininkas (žiūrėdamas į 

girtą praeivį) : — Kažin, ar 
jį čiupt už apikaklės, ar ne? 
Iš vienos pusės žiūrint atro
do, kad tas ponas girtas, bet 
iš kitos pusės žiūrint, rodos, 
jis džiazą šoka.

Nenori eiti
Kunigas po pamokslo, per

skaitęs kas ruošiasi priimti 
Moterystės Sakramentą, sa
ko :

— Jei kas žino kokių kliū-

Po pamaldų beeinantį ku- Colorado ir jos ka:

iš

MILIJONAI VYRŲ

/partmen- 
j Afrikoje

įoro na

siAlfon-

MEilAVB OVJbJLt įj.

Parenkamosios Tai 
vadovybė pranešė, kad 
rinei prievolei atlikti
tų 9 milijonų vyrų apilslengvai, 
lijonai rasti netinkam; riė, o tė- 
riuomenei dėl menkos :iižuojau- 
katos.

Gydytojai j abai s 
menka jaunimo sveikaį 
ketvirtadalis 18-201 
amžiaus jaunuolių te] 
mesti. Silpniausios svę 
yra negrai jaunuoliai,! 
nepriimama net 45 į

ilSKAS

i Honda,

įeitas a-

Velykų ryte pri 
mišias atnašavo kleb 
Balkūnas. Jis perdav 
kunigų sveikinimus, 
damas, kad šiemet 
sveikina visam p 
krauju ir ašaromis 
tą žemę. Buvo matyt 
žibančias ašaras pe 
ninku skruostus. Ja 
mokslą.pasakė misi; 
Jis sveikino parapij 
kuris,.nors netekęs 
rių, gražiai atsižyr

Bažnyčia skend( 
rūpestingų, sesučių 
išpuošta. Linkėtina 
kilusi dvasia visad 
mūsų parapijoj.

— Turime džiau 
šiemet gegužės n

A jau- ną dieną, kas šute

8 dienomis, po pietų ir vaka
rais. Programa bus labai į- 
vairi. čia bus parodoma tau
tiškoji ir tipiška tautos kul
tūra tradiciniais šokiais, in- 
strumentaline muzika ir kito
mis įvairenybėmis. Visos 
grupės čia suvažiuoja savo 
lėšomis, kurios padengiamos 
vietinių tautybių, norinčių 
pasirodyti Festivalyje. Į tas 
iškilmes net mokyklų vaikai 
bus atleidžiami, nes tai tikrai 
didelė retenybė pamatyti vi
sų tautybių pačias gražiau
sias meno ir tautiškumo 
mes.

zy-

nigą iš bažnyčios susitinka Prasčiausios sveikatoj' W°-nėms daugiau rami 
vienas vyrukas, pakštelėjęs yra pietinėse valstybei^ Jobro- žiausių pasiryžimų

Mato ir Editos Nevardau- 
skų, 2804 Snyder Ave., padi
dėjo šeimyna dar vienu na
riu, nes jie susilaukė sūnelio, 
kurį pakrikštijo Mykolo var
du. Tai pavyzdinga katalikiš
ka šeimyna. Keli vaikučiai 
eina katalikiškon mokyklon. 
Gaila, kad jie toliau gyvena 
nuo lietuviškos parapijos ir ....... ...
negali savo malonių vaikučių' taip gražiai atrodė pa- pokarinio meto aplinkybes, 
leisti savon mokyklon.

Raymond ir Mary Webb 
pakrikštydino savo sūnų 
taipgi Raymondu. Jie gyvena 
South Philada., 1822 S. Front 
Street.

Jonas ir Elena Salladini 
savo pirmgimę dukrelę pa
krikštijo Eileen vardu. Vely
kų pirmą dieną pakrikštyta 
Kazys Kriščiūnas, 1525 S. 
2nd St. Tai Igno ir Kotrinos 
sūnus.

Visiems jauniems parapi
jiečiams linkėtina sveikai ir 
laimingai augt, kad galėtų 
dirbti Dievui ir Tėvynei.

VELYKŲ GĖLĖMS

ŠEIMOS SAVAITĖ

Katalikiškos šeimos savai
tė prasideda gegužės mėn. 2 
d. ir tęsis lig 9 d.,

Savaitės tikslas yra dvasi
niai sustiprinti šeimą, kad

Jaunosios Sodalietės ir Vy 
tės taipgi gražiai aukų su
rinko. Pagyrimo nusipelnė, laimingai pergyventų karo ir

! puošta bažnyčia. Rinkėjos kurios graso susilpninti
buvo: Adelė Mažeikaitė, Bro
nė Areskevičiūtė, Eleonora 
Jablonskytė, Rita Mikolėnai- 
tė, Alberta Paškevičiūtė, Te
resė Monkūnaitė, Olesė Aza- 
ranskaitė.

VELYKŲ MARGUČIAI

Margučiai buvo parodomi 
ir jais žaista kaip Lietuvoj 
Velykų antrą dieną, čia tą 
paprotį atgaivino vietos tre
tininkės. Tat pagirtinas pap
rotys, kad jis būtų kiekvie
nais metais kartojamas.

myną.

MIRĖ

PAIEŠKO DRAUGŲ GEGUŽĖS PAMALDOS

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

Kaupai ar jų artimieji 
prašomi kreiptis į

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

Gegužės pamaldos už tai
ką, šv. Kazimiero parapijos 
jubiliejaus minėjimo pasise
kimą bus kiekvieną vakarą 
7:30 vai. Jaunimas ir visi 
raginami gausiai dalyvauti 
tose lietuvių taip mėgstamo
se pamaldose. Juk šiais me
tais mes turim daug ko mel
sti ir prašyti, už daug ką 
dėkoti.

jam rankon ir tyli.
— Ką gi pasakysi, brolu

ži? — klausia kunigas.
— Tėveli, aš... aš... žinau 

kliūtį.
— Kam? kokią kliūtį?
— Nugi, šitą... Barbės šliu- 

bui su Raulu.
— Sakyk, sakyk.
— Nagi aš Barbę noriu 

vesti.
— Tai kodėl nevedi?
— Tai kad, tėveli, neina už 

manęs biaurybė.
Audringas uostas

Baltrus (susitikęs savo 
neseniai vedusį draugą) : Na, 
pagaliau ir tu, Jonai, įplau
kei į vedusiųjų uostą?

Jonas: — Taip, bet dar ne
buvau matęs tokio audringo 
uosto.

Pranas Bekampis.

TREMTINIAI VERČI 
PRIIMTI SSSR PILIES

itas, yra

buvo 
Itį taniau- 

jau- 
jpęjis įsto- 
k i H d., bū

to kolegijos 
p vidurinę 
bėjo įvai- 

:: iškalboje.

— Nepamirškite 
jungiečių, marguči 
bus šį sekmadienį.

— Sąjungietės 
garbingai paminėt 
dieną, gegužės 9 c 
žiausia metinė švei 
bus 9 vai., prašor 
narės ir šiaip mot 
į parapijos salę 8: 
šių bus pusryčiai 
programa.

PRIEŠ NUSIKALTIMUS

The National C;
Welfare Conference 
džio 16 d. pranešė spd 
kad dėl savotiško soviet! 
sistatymo turėjo būti Į 
trauktas katalikų, žyĮ 
kitų organizacijų ved] 
šelpimas Rusijon ištri 
žmonių. Maisto, drabni 
vaistų atsargos bei dėže 
tikybiniais dalykais —i 
kas, kas buvo skirta tri 
nių šelpimui, buvo „sol 
zuota”, tiesiai sakant -J 
konfiskuota.

Tremtinių vaikai esą! 
gistruoti sovietų pilied 
jiems duodamas komiu 
nis auklėjimas, jiems klĮ 
ma kalbėti maldas ir gii 
religines ar savo tau 
giesmes.

Pranešime sakoma, j 
Rusijos gilumą yra išvež 
pie du milijonu lenkų ir 
nuo sunkių gyvenimo ss 
mirė apie 400,000 žmoniĮ^nės re- vo — laive aplosi 
apie 140,000 lenkų, pagal Ringai apgauti keleivius 
tartį su sovietais, buvoja---- kad tose kelionės

bo apie vieną mil 
rių. Frad už įvaii 
stes yra keletą k 
ir baustas.

iš kariuo- 
igražius PASMERKĖ KOR

Federaliniame t 
liam D. Frad, 63 n 
stas pustrečių me 
mo už nemokėjim 
mokesčių 1936 ir 
pajamos daugiam 
kortavimo ir kito! 
vimo. Kaltintojas 
1936 ir 1937 m. I 
pajamų iš gembl 
049 dol.

Nuo 1929 m. F 
liavęs į Europą 4! 

mūsų kelionių vieninteli 
1 •  _ __ 1 v.

ilaspetho 
kčemiau- 
hitlaikytos 
h leitenan- 

p laimin- 
k Oerniau- 
hnavigaci- 

pnorėjo 
hš dienų.

lirasšei- Jaunamečių nusikaltimams 
studijuoti ir sumažinti suda
romas specialus komitetas, 
miesto mayorui vadovau
jant. čia įeis vietos policija, 
civile policija, dvasininkija, 
organizacijos, 
dirbs atskiruose 
se, kovoje prieš 
mus.

Yra paskirtos

lai-Grab. J. Kavaliausko 
dojimo [staiga praneša šiuos 
mirimus:

Jonas Mockevičius, 68 me
tų, mirė bal. 21 d. Palaido
tas Fernwood kapinėse.

Antanas Palaima, 53 m., 
mirė bal. 11 d. Palaidotas ka
rių kapinėse.

Andrius Kremeris, 73 m., 
mirė bal. 13 d. Palaidotas 
Švč. Marijos kapinėse (N. J.)

Domininkas Jodis, 51 m., 
mirė bal. 11 d. Palaidotas ka
rių kapinėse.

Ona Balnionienė, 53 m., 
mirė bal. 10 d. Palaidotas šv. 
Petro kapinėse, po pamaldų 
šv. Jurgio par. bažnyčioje.

Pranas Vaičius, 78 m., mi
rė bal. 22 d. Gyveno Camden, 
N. J. Palaidotas šv. Kazimie 
ro kapinėse.

Visi išvien 
distriktuo- 
nusikalti-

specialios 
vietos pasiteirauti, kaip 
sisaugoti toje vietoj nuo 
siplečiančių nusikaltimų.

SLOVAKŲ AUKA 
KARIUOMENEI

ap- 
be-

Washington. — Du slova
kiški Amerikos laikraščiai 
įteikė Karo Departamentui 
$31,231.06, kuriuos suaukojo 
jų skaitytojai. Už šiuos pi
nigus bus nupirkti trys ap
mokymui skirti lėktuvai.

Scrantone leidžiamas slo
vakų „Slovenska Ohrana” su 
kėlė $28,180.93, o Chicagos 
„Osadne Hlasey” surinko 
$3,050.13.

tartį su sovietais, buvoja----
ta iš Rusijos išvykti. B. 
šieji 1,500,000 lenkų tra 
nių, kaip skelbiama pra|M\ 
me, „mušimu, badavimiB'^ 
metimu iš namų, 
maisto kortelių, atleil 
nuo darbo verčiami imtišU 
vietų pasus ir pareikšti,! .̂ 
jie priima sovietų pilietjl,

Nors tame pranešime f 
giausia kalbama apie lt 
tremtinius, bet iš visų aj 
kybių galima jausti, ka 
su kitais tremtiniais tas j Maiciulai-

DRAUGIJOS

Šv. Monikos m 
ja gegužės 4 d. 
Monikos šventę. 
Apreiškimo par, 
bus mišios, kurie 
dr-jos valdyba 1 
nares.

Šv. Tėvas Pijus XII p] 
visų tikinčiųjų gegužės 
nesy melstis prie Švč. H 
lės už pasaulinę taiką. j

—
Buffalo Šv. Morkaus | 

klebonas prel. J. A. BU 
paskirtas Buffalo vysi 
Duffy pagelbininku.

II OF

Mruota, 
rietuvių 
p'leidinys.

50 eg-

REIKIA DŽEJ
Dideliam narni 
šildomi 4 kaml 
elektra, telefon 
vas, 130 dol. n 
kia truputį pat; 
tis rytais į:

Mr. 1
Tel. JEffer



džio - April 30, 1943

kiuVakai
SI KELIAI GEGUŽES 9 DIENI 
Į GRAŽU WEBSTER SALĘ

Amerikos” Pavasario Koncertas įvyks antrą sekma- 
)O Velykų, gegužės 9 d., 3 vai. popiet, puošnioje Web- 
ileje, 119 East 11 St., New Yorke.
rebster Hall tai ta pati salė, kur šiemet vasario 14 d. 
ingai minėjome Lietuvos nepriklausomybės paskel- 
J5 metų sukaktį. Ją pasiekti labai lengva iš visur — 
oklyno, Maspetho, Richmond Hill, Woodhaveno, visos 
šland srities. Lengva ją pasiekti ir iš New Jersey. Iš 
visais keliais reikia važiuoti iki Union Square, iš kur 
TER salę labai lengva pasiekti.
oncerto programa paruošta skoninga. Pirmą sykį čia 
ime Philadelphijos operos artistę Sue GRIŠKAITĘ, 
ą bosą — art. RAPOLĄ JUŠKĄ. Scenoje pamatysi- 

f of Music tautiniu šokiu F, *ono jaunamečių šokėjų grupę— vikrūs Bostono lie- 
’ai pasoks tautiškus sokius; jie atsiveža ir savo liau

nus chicagiečiams, bostoniečių ’kestrėlį — visų nuotaiką pakeliančią armoniką, ver- 
aekviena motina, nes tai bn$į į ir kvatojančią smuiką, jautrias kankles. Bus ir 

,u staigmenų. Po koncertinės dalies—smagūs šokiai, 
n koncertan kviečiame visus „Amerikos” skaitytojus, 
lik gali atvykti į New Yorką. Prašome visų talkos! 
,r gali paplatinti bilietų, prašome pagelbėti.
lietai iš anksto — po 75c ir 1 dol. 25c. Koncerto die- 

J po 1 dol. ir 1 dol. 50c. Bilietų iš anksto galima gauti 
latintojus ir „Amerikos” administracijoje.

1 AY 8 D, 1943

IRAP. SALEJE

.L. VAKARE

Philadelph;

iŲ DRAUGOVĖ ir BOSTONO

iekviena motina, nes tai b® į 

Auka tik 50 cent|

iečia —

PHILADELPHIJOS ŽINIOS,

»k ir — 
. Karą!

METODISTU
VIEŠI LOJ' Ž. ALF. ZENKA 

SUŽEISTAS

„Stellarians”, jaunimo grupė, Šv. Andriejaus parapi
joj, New Britain, Conn, šis būrelis leidžia savo mėne
sinį laikraštėlį „Illuminator”, kuris siunčiamas ka
riams. Gegužės 16 d. jie ruošia vaidinimo ir šokių va
karą, kurio pelnas bus skirtas naujai parapijos sta
tybai.

New Britain, Conn

PASKUTINĖ DIENA
LAIVUI PIRKTI

Waterbury, ConnVyčiai Pastatys 
Gražų Veikalą Nauja energija

Lietuviškais reikalais be
sirūpindami, vietos lietuviai 
paskutiniu laiku ėmė rodyti 
daug energijos. Visam vietos 
lietuvių veikimui subendrin
ti įsteigta Waterburio Ame
rikos Lietuvių Taryba. Jos 
pirmininku išrinktas kun. 
Dr. J. Bogušas, vicepirminin
kais: Dr. P. Vileišis, J. Tre
čiokas ir M. Devenienė; sekr. 
M. Andrikytė ir N. Janušai- 
tienė, fin. sekr. Ant. Orentas 
ir B. Zailskienė, ižd. komp. 
A. Aleksis ir T. Matas, iždo 
globėjai — A. Lazdauskas, 
Bružienė ir Barkauskas. Be 
šių dar yra 18 narių. Iš viso 
Waterburio lietuvių Tarybą 
sudaro 31 narys. Į ją įėjo vi
sų grupių žmonės ir svarbes
ni profesionalai, žinoma, iš-

Balandžio 30 d. yra pasku
tinė diena vajaus, kurio me
tu New Yorko valstybės lie
tuviams reikėjo nupirkti Ka
ro Bonų už 400,000 dolerių. 
Tiek kaštuoja modernus PT 
karo laivas.

Kas dar gali Karo Bonų 
pirkti, padarykit tai balan
džio 30 d. Pirkit bonus kur 
tik juos parduoda.— banke, 
pašte ar kitur ir pasakykit, 
kad užrašytų lietuvių vardu, 
lietuvių sąskaiton. Geriausia, 
kad tuojau praneštumėt „A- 
merikos” administracijai, už 
kiek-karo bonų šį mėnesį pir- 
kot.

Štai paskutinis mūsų krei
pimasis: visi „Amerikos” 
skaitytojai, kurie tik š. m. 
balandžio mėnesy pirkote 
Karo Bonus, tuojau praneš
kite mums, už kiek Karo Bo-

Visi esame girdėję lietuvi
šką patarlę: „Balon kritęs, 
sausas nesikelsi,” bet ne vi
si žino, kad šiuo vardu yra 
parašyta labai juokingas vei
kalas. šios apylinkės jauni
mas stato šį veikalą scenon 
ateinantį sekmadienį, ‘gegu
žės 2 d., 8 vai. vak., Lithuan
ian Liberty salėj, Elizabethe. 
Kas netingės sekmadienį nu
vykti į Elizabethą, pasakys, 
kad negaila būtų kelių dole
rių, jei būtų dažniau galima 
pamatyti tokią smagią ko
mediją, kaip „Balon kritęs, 
sausas nesikelsi.” .

Šį veikalą stato New Yor- 
ko-New Jersey Vyčių apskri
tis. Vaidintojai parinkti ge-
riausi iš visos apylnkės. See- skyrus komunistus. Nuo šių 

dojimu. Dabar choras sumos nų pirkote. Tai labai svarbus n0Je ^*us artistų iš
Žmonės gėrisi lietuvišku gie- pastarųjų tai jau apsivalė 

lietuviškos patrijotinės or
ganizacijos ir klubai.

City, Brooklyn ir Elizabeth. Į 
Vaidintojai žada atsilankiu- I, Waterburio Lietuvių Tary-

Panelės, šalia yra koplyčia sius pilnai patenkinti, nes šis

metu gieda „Šventas Dieve”, reikalas ir jį sąžiningai atli- Bayonne, Maspeth, Jersey 
kas visiems patinka. Po pietų kite, 
daug žmonių vyko į pajūrį,  
kur buvo šimtai automobilių, T
5e_t V1S1 tlk_ls automobilių į/gu^^entų^/'stoVylomis. veikalas yra toks juokingas, 
ziunnejo į juros bangas, nes v. kitataučiai ir kad jis patiks visiems, fl
oras buvo dar šaltas, šven-1 visatai žino Kitataučiai ir . J .
čių metu mažai žmonių buvo 
išvažiavusių,
dirbo ir vakacijų neturėjo.

Visa parapija laukia gegu
žės 9 d., kai išgirsim pirmą 
kartą naujų vargonų balsus. 
Vargonų šventinimo iškilmė
se dalyvaus J. E. vyskupas 
O’Brien. Mažai tokių atsiti
kimų, kur pats vyskupas da
lyvautų takiose apeigose, to
dėl visi jaučiasi tikrai lai
mingi. Muz. A. Grigoraitis, 
mūsų gabus vargonininkas, 
uoliai ruošiasi su choru tin
kamai išpildyti programos 
dalį. Bus daug garbingų sve
čių ir tikimės, kad parapijie
čiai perpildys bažnyčią.

Klebonas rūpinasi, kad šis 
įvykis būtų ilgai atmintas, 
gražiausias bei sėkmingiau
sias. Ruošiama vakarienė pa
rapijos salėj, kur visi galės 
džiaugtis ir pasilinksminti 
gražioj šeimyniškoj nuotai
koj. Kviečiame, kad visi da
lyvautų ir prisidėtų prie šių noje, parapijos choras 
iškilmių.

vedė kun. Dr. J. Vaškas, M. I. 
C.

Žmonių lankėsi nemažai; 
into Alfonso Zenkos misijonieriaus pamokslai gi- 
avo Karo Departmen- 
nešimą, kad Afrikoje 
is sužeistas.

Alfonsas Zenka, 
kimo par. choro na- 

_ i „Amerikos” į- 
MENEOde, į Afriką atvyko su 

—-siais Amerikos ka- 
Parenkamosijpčs dalinias lapkričio

Londonas. J 
rikos atvyko cd 

i kūpąs Adna Iokiasi
nai, Leiba, išburs atstovauja- 
latų visi žino-j tų sektų. Jis į 

kos karius ir jų
i, kas juokiasi Į--------
bet žinau, kad (MILIJONAI įdirbęs 

ie ir verkia.

sūkis.
(žiūrėdamas įIvadovybėpraįE 

• — Kazin, ar rįneį prievolė I 
ikaklės, ar ne? tų 9 milijoniĮv 
;s žiūrint atro-nįjonai rasti® 
>nas girtas, bet riuomenei dėl 
žiūrint, rodos, |katos.

:a. '

ori eiti
pamokslo, per-1 ketvirtadalis Į 

•uošiasi priimti amžiaus jaw 
akramentą, sa- mesti. Silpni^ 

yra negrai jie 
žino kokių kliu- neprnmam k

im i * 11*11 Lj—

ų beeinantį ku- Colorado ir jj 
yčios susitinka 
ras, pakštelėjęs 
ir tyli, 
pasakysi, brolu- 
a kunigas. 9 
aš... aš... žinau

ma, kad serž. Alfon- 
■hka sužeistas lengvai, 
je jam stiprybės, o tė- 
'B reiškiame užuojau- 
Įaguodos žodį.

Gydytojai į------ ■-----------------
menka jaunimo p R. ČERNIAUSKAS 

S LEITENANTAS

Idžio 22 d. Honda, 
aviacijos mokyklą sė- 
Į baigė ir pakeltas a- 
Llpįtpnantii R,

ski, Maspetho jau-

liai krito klausytojams į šir
dis.

Velykų ryte prisikėlimo 
mišias atnašavo kleb. kun. J. 
Balkūnas. Jis perdavė savo ir 
kunigų sveikinimus, primin
damas, kad šiemet bombos 
sveikina visam pasaulyje 
krauju ir ašaromis aplaisty
tą žemę. Buvo matyti riedant 
žibančias ašaras per maldi
ninkų skruostus. Jautrų pa
mokslą pasakė misijonierius. 
Jis sveikino parapijos chorą, 
kuris,.nors netekęs daug na
rių, gražiai atsižymėjo.

Bažnyčia skendo gėlėse, 
rūpestingų^ sesučių rankomis 
išpuošta. Linkėtina, kad pa
kilusi dvasia visados žydėtų 
mūsų parapijoj.

— Turime džiaugsmo, nep 
šiemet gegužės mėnesį pa-

ną dieną, kas suteiks žmo-
PrasčiausiosSk >Amerikos” skaityto- ngms daugiau ramybės ir gra

auskų sūnus. Jo bro- 
trdas, seržantas, yra 
s Irane.

i Černiauskas

žiūrinėjo į juros bangas, nes 
oras buvo dar šaltas, šven-

nes dirbtuves ™ msionių. Yra dienų, kad 
Baltimorės didžiulio miesto 
keli tūkstančiai katalikų lan
ko mūsų bažnyčią. Ir mes, 
kada ateiname į šią atlaidais 
apdovanotą Dievnamį, su pa
guoda pažvelkime į tuos ma
žuosius altorėlius, o pasimel
dę gausime skaisčią ramybę 
savo nuvargintai sielai.

Lietuviai baltimoriečiai tu

Į kariuomenę praeitą sa
vaitę išėjo Totoriūnas ir gra
borius F. Romas. Abiems lin
kime geriausio pasisekimo.

Ateinantį sekmadienį švę
sim šv. Jurgio parapijos pa
trono, šventę, kuri yra atkel-
ta iš balandžio 23 d. į gegu- ri pasididžiuoti, kad Dievas
žės 2 d. šv. Jurgio draugijos 
nariai dalyvaus pamaldose— 
gal bus kokis šimtas narių.

skyrė šia šventyklą lietu
viams. J. K

Gegužės 9 d., Motinų Die- 
ren-

Bayonne, N. J
Velykos praėjo gražiau-

tokią kliūtį?
itą... Barbės šliu- 
i.
sakyk.
aš Barbę noriu

)dėl nevedi?
1, tėveli, neina už 
ybė.

įgas uostas
(susitikęs savo 

lusį draugą): Na, 
tu, Jonai, įpjau

tųjų uostą?
- Taip, bet dar ne- 
>s tokio audringo

TREMTIM 
PRIIMTI®

—to par. mišių tarnau- 
The Nata ,bai pavyzdingas jau- 

Welfare Cde ; kariuomenę jis įsto- 
džio 16 d. ik 
kad dėl savota 
sistatymo tai 
trauktas kata l jis atsižymėjo įvai- 
kitų orgata ityse, ypač iškalboje, 
šelpimas Re 
žmonių. Mata 
vaistų atsaip 
tikybiniais ii; 
kas, kas būvu- 
nių šelpimai i 
zuota”, tiesii^ncija bus atlaikytos 
konfiskuota, kurių pats leitenan- 

Tremtinių* lė> kad Dievas laimin-

žiausių pasiryžimų.
— Nepamirškite, 

jungiečių, margučių 
buvo .Dus šį sekmadienį.

m. birželio 14 d., bū- 
New Yorko kolegijos 
1. Eidamas vidurinę

vams ir kleb. kun. J. 
ii jis rašo iš kariuo- 
tiepaprastai gražius

lės 10 d. Maspetho 
nyčioje Įeit, černiau-

kurių pats leitenan- 
fė, kad Dievas laimin- 

gtarikus-.įeit Černiau-

Pranas Bekampis. n's
jiems duodat

_________________ ma kalbėti t 
religines ar > 

USIKALTIMUS giesmes.
- - - - - - - - -  Pranešime > 
lių nusikaltimams Rusijos gil^ 
ir sumažinti suda- pįe ju įtc

iacijoj bus navigaci- 
vu, kuriuo jis norėjo 
pat vaikystės dienų.

spetlio Žinios

►joj savaitėj mūsų 
>je buvo metinės re

rialus komitetas, nuo_sW )s, kurias garbingai
ayorui vadovau- mirė apie K'- 
eis vietos policija, apie 14O.O0P 
ei j a, dvasininkija, 
jos. Visi išvien 
tiruose distriktuo- 
j prieš nusikalti-

.skirtos specialios 
riteirauti, kaip ap- 
toje vietoj nuo be- 
ių nusikaltimų.

VARŲ AUKA 
RIUOMENEI

igton. — Du slova- 
lerikos laikraščiai 
iro Departamentui 
6, kuriuos suaukojo 
stojai. Už šiuos pi
ls nupirkti trys ap- 
i skirti lėktuvai, 
one leidžiamas slo- 
ovenska Ohrana” su 
,180.93, o Chicagos

Hlasey” surinko

tartj s« *T"ja Knyga 

ta iš Rusija E LITHUANIAN 
šieji l,500M LANGUAGE 
nių, kaip & 
me, „muM 
metimu iš * 
maisto 
ųuo darbo 
vietų pasus - 
jie priima^

Nors
giausiak^ KOS” administraci- 
tremtiui®^ 
kybių gali^ 
su kitais^

prof. Alfred Senn 

ima įsigyti

’’.brikos” Įstaigoje
, šo. Ninth Street 

na tik 40 centų

Šv.Tėv»i

kad Są- 
balius

ruošiasi
Motinų 

Tai gra

— Sąjungietės 
garbingai paminėti 
dieną, gegužės 9 d. 
žiausia metinė šventė. Mišios 
bus 9 vai., prašomos visos 
narės ir šiaip motinos ateiti 
į parapijos salę 8:30. Po mi
šių bus pusryčiai su gražia 
programa. O. P.

PASMERKĖ KORTUOTOJĄ

Federaliniame teisme Wil
liam D. Frad, 63 metų, nutei
stas pustrečių metų kalėji
mo už nemokėjimą pajamų 
mokesčių 1936 ir 1937 m. Jo 
pajamos daugiausia buvo iš 
kortavimo ir kitokio gemble- 
vimo. Kaltintojas įrodė, kad 
1936 ir 1937 m. Frad turėjo 
pajamų iš gemblinimo 256,- 
049 dol.

Nuo 1929 m. Frad yra ke
liavęs į Europą 49 kartus. Jo 
kelionių vienintelis tikslas bu 
vo - ' ‘ 1
apgauti keleivius. Manoma, 
kad tose kelionėse jis uždir
bo apie vieną milijoną dole
rių. Frad už įvairias apgavy
stes yra keletą kartų teistas 
ir baustas.

. gia gražų vaidinimą ir kon-' iai Didžiojoj Savaitėj mū-| 
v. _ _ certą. Vaidins komediją — Sų bažnytėlę aplankė per 3,-

Geguzmes pamaldos musų „žentai iš Amerikos. 000 žmonių. Kristaus kalėji-
turėtųšį veiHft^a^tyti Įr mas ir grabas buvojaępąpras 
paremti parapiją, riestai pel- Įaį įspūdingai įrengti.

i — 40 vai. atlaidai bus bir-
I želio 6—8 dd. Birželio 4 d. 
prasidės novena į šv. Antaną. 
Pamokslus sakys kun. J. Ki
dykas, S. J.

— Gegužės 1 d. 7 vai. vak. 
par. salėje kortų pramoga 
Raudonajam Kryžiui. Rengia 
visos draugijos drauge su pa
rapija.

— Parapijos bazaras bus 
gegužės 21 — 23 d. d. Laimė
jimui bus trys karo bonai ir 
ženkleliai.

— Bal. 25 d. apkrikštytas 
William ir Petronėlės (Urne- 
žiūtės) Polanski sūnus Wil
liam.

— Naujomis stacijomis vi
si gėrisi. Apie jas bus dau
giau žinių kitame „Ameri
kos” numeryje.

— Trečiadienių vakarais 
būna nuolatinė novena.

— Klier. Dom. Pocius vie
šėjo. Didžiojoj Savaitėj jam 
buvo pavestos katedros za
kristijono pareigos.

3:3tTvaL^opiec?' ""

Laimėjimų ir gražus pasi
linksminimo vakaras įvyks 
sekmadienį, geg. 2 d., po pa
maldų. šį vakarą ruošia šv. 
Pranciškaus Seselių Rėmėjų 
kuopa, pelnas bus skirtas 
vienuolynui. Kviečiami visi 
dalyvauti ir laimėti gražių 
ir įvairių dovanų.

nas eina. Bilietus galit gauti 
pas vaidintojus, choristus ir 
varg. A. Stanišauską. Tą va
karą bus pagerbtos visos ma
mytės, kurių sūneliai yra ka
riuomenėje. Choras padai
nuos naujų dainų, bus ir so
listų. O.

Baltimore, Md.

e gauti A. Vaičiulai-

NE HISTORY OF

TERATURE

gausiai iliustruota, 
usl. ir yra Lietuvių 
o Instituto leidinys.

Buffalo“ 
klebonas 1 
paskirtas įi 
Duffy P$ I

o užsisakant 50 eg- 
ų ar daugiau—30c.

Šv. Teresėlės mergaičių 
grupelė ruošia Velykų pra
mogą vaikučiams, kurie lan
ko mažyčių darželį, ši grupe
lė yra jau nuveikusi ne vieną 
tokį gražų darbelį, ir jau ne 
kartą yra suteikusi džiaugs
mo kitiems.

iki 
ga- 
ap-

Šią savaitę mūsų bažny
čioj šv. Mišios: pirmadienį 
už kareivius Adolfą, Pranci
škų ir Alfonsą Tenukus; an- Komunijos, 
tradienį giedotos už J. Ma- 
ceikio vėlę, trečiadienį giedo
tos už A. Baliuką; ketvirta
dienį su egzekv. už Leoną 
Matulį; penktadienį giedotos 
už Z. Yesaitį, šeštadienį už 
T. Syrus, o devintą valandą 
M. Liskauskienės ir P. Nari-

— laive aplošti ir įvairiai jausko šliubas.

Balandis buvo šaltas 
Velykų, tik per Velykas 
Įėjome pasidėti viršutinį 
siaustą.

Didžioji Savaitė mūsų baž
nyčioj pasižymėjo tūkstanti
nėm miniom maldininkų, ku
rie lankė Viešpaties kalėji
mą ir grabą. Prisikėlimo die
noj daug žmonių ėjo prie šv.

DRAUGIJOS ŠVENTĖ

Bridgeport, Conn
Velykose Prisikėlimo mi

šios buvo 6 vai. ryte. Žmonių 
buvo pilna bažnyčia. Choras 
'.pasirodė gražiu giedojimu. 
Solo giedojo Anna Radvilai-

Šv. Monikos našlių draugi- tė, V. Boleika, duetą A. Rad- 
ja gegužės 4 d. švenčia šv. vilaitė ir Aldona Einoriūtė. 
Monikos šventę. 9 vai. ryte 
Apreiškimo par. bažnyčioje 
bus mišios, kuriose dalyvauti 
dr-jos valdyba kviečia visas 
nares.

New York, N. Y.
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.

REIKIA DŽENITORIAUS

Dideliam namui. Sąlygos: 
šildomi 4 kambariai, gasas, 
elektra, telefonas, šaldytu
vas, 130 dol. mėnesiui. Rei- Gegužės 9 d., Motinos Die- 
kia truputį patyrimo. Kreip- noje, Aušros Vartų par. baž- 
tis rytais į: nyčioje bus rinkliava Lietu-

Mr. Nagin, vos reikalams paremti. Bū-
Tel. JEfferson 3-4830. *kime dosnūs!

Didžiosios savaitės gale 
mirė suaugus mergina lietu
vaitė, Baravykas ir M. Kli- 
šienė, visi trys mirusieji dir
bo siuvėjų darbą.

Baltimorės lietuvių šv. Al
fonso bažnyčia yra gotiško 
stiliaus, turi aukštą bokštą, j 
kurio 4 varpai žavi miesto a- 
pylinkę. Jei šalia norėtų kas 
statyti namą aukštumo iki 
kryžiui, turėtų 16 aukštų pa
statą budavoti. Viduj skliau
tas remiasi išlankstytom pi- 
liorų šakomis, panašiai kaip 
Rokiškio bažnyčia Lietuvoj; 
altoriai aukšti, baigiasi pa
gražintais gotikos stiebe
liais; altoriuos po tris stovy- 
las, prie sieninų piliorių yra 
visų 12-kos apaštalų stovy- 
los; yra ir daugiau stovylų; 
stotys yra gražios.

Lietuviai turi žinoti, kad ši 
bažnyčia yra konsekruota, 
tik gaila, kad jau keleri me
tai, kai konsekravimo dieno
je pamirštama įdėti į sienų 
vietas liktorius ir uždegti 
žvakes, kurios vaizduoja di
delę bažnyčios šventenybę. 
Dar yra du maži altorėliai 
su atlaidais pašvęsti — Šir
dies Jėzaus ir Neperstojan- 
čios Pagalbos Švč. Marijos

Paterson, N. J
— Margučių balius bus šį 

sekmadienį, gegužės 2 d., 7 
vai. vak., Washington salė
je, Godwin St. Bus daug ko 
pamatyti. Bilietai po 40c. 
Kleb. kun. J. Kinta ir komi
tetas kviečia visus gausiai 
atsilankyti.

— Šv. Veronikos klubas 
gegužės 23 d. par. salėje ren
gia makaronų vakarienę. 
Pelnas — naujos salės fon
dui.

— Velykos praėjo labai 
gražiai, iškilmingai. Klebo
nas labai dėkingas už gau
sias aukas parapijai.

Gegužės 4 d. švenčia savo 
50 m. sukaktį plačiai Lietu
voje pagarsėjęs laikraštinin
kas Ant. Bružas. Jis yra bu
vęs šaulių laikraščio „Trimi
to”’ redaktoriumi. Jis įsteigė 
„Mūsų Rytojų” ir „Ūkininko 
Patarėją”. Jo pastangomis 
Lietuvoje labai paplito skai
tymas laikraščių.

ba pravedė Lietuvių Dieną 
per radiją ir miesto aikštė
je. Bonų lietuviai išpardavė 
daugiausiai už visas tauty
bes. Tik per vieną bonų pla
tinimo dieną išparduota už 
$20,000. Daugiausia ir pirko 
patys lietuviai. Mitingai Ta
rybos daromi kas mėnuo. 
Ruošiama iškilminga vaka
rienė su svečiais kalbėtojais. 
Tai projektuojama daryti 
Elton viešbutyje. Mitinge 
numatoma aptarti lietuvių 
prisidėjimą prie karo laimė
jimo ir apie kelius. į Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mą. Numatoma sudaryti 
„Lietuvių Kraujo Banką” — 
dėl sužeistų USA karių, per 
Raudonąjį Kryžių. Taipgi

. Ne 
vienas iš mūsų jau buvome 
pasilgę lietuviško teatro. Štai 
Vyčiai suteikia visiems pro
gą gražiai vakarą praleisti ir i 
pasijuokti, kaip vienas vyre
lis vargsta ir nenustoja var
gęs dėl savo jaunos, išlepin
tos pačiutės keistų pasielgi
mų.

Be šios, trijų veiksmų ko
medijos, vyčiai rengia dar ir 
dainų. Gi po vaidinimo bus 
šokiai, žodžiu, tai bus pramo
ga, kokios seniai ši apylinkė 
nebematė. Pradžia lygiai 8- 
tą valandą. Be to, šis vaka
ras yra dar ir tuomi remti
nas, kad visas pelnas eis jau- ruošiamasi ieškoti būdų pa
ninio laikraščiui „Vyčiui” pa- gelbėti ištremtiesiems į Ru- 
gerinti. Tad visiems savo siją, 
prieteliams ir rėmėjams iš 
visų kolonijų sakome: „Iki 
pasimatymo!”

Jūsų Jaunimas.I sam pasaulrS

Ko daugiau bonų išpirk- 
sįm, tuo greičiau laiąye vi- 

nsim.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsam uoto jas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas

NOTARY PUBLIC
337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— §150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejiis
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y. i



Balandžio - April 30,
AMERIKOS LIETU

ŪKŲ VTSUOME 

KULTŪRINIO G 

SAVATTRA

KONCERTAS ir BALIUS
Rengia AMiERIKA Rengia

Sekmadieni, GEGUZES-MAY 9,1943
119 East 11 th St. WEBSTER HALL New York City

(Visai arti Union Square — Tarpe 3-čios ir 4-tos Avenue)
BILIETAI: iš anksto 75c. — prie durų $1.00 RESERVUOTI: iš anksto $1.25 — prie durų $1.50

t j

Bostono Lietuvių Jaunamečių Šokėjų grupė, kuri dalyvaus Koncerto-Baliaus programos pildyme.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos visuotinis susirinki
mas bus pirmadienį, gegužės 
3 d., 7:30 vai. vak., Apreiški
mo par. muzikos kambaryje.

• Prof. K. Pakštas bal. 26 
d. kalbėjo Hudson, N. Y., Ro
tary klubo nariams — apie 
Lietuvą ir Baltijos kraštus. 
Velykas profesorius praleido 
Worcester, Mass.

• Korp. Justas Jankus ne
trukus žada atvykt atostogų. 
Gal pamatysime jį „Ameri-

Anjreln Karalienė sesužinių pamaldų. Pirm. o. viiguiu ivai aiiLiiLo Sijevicienė prašo visas nares 
atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų apsvarstyti.

FEDERACIJOS NARIAMS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9228
VALANDOS:

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

šventadieniais susitariu

HNA KAS PEN

Entered as Second-Clas
Office at Brooklyn, N.

Parapija
Margučių balius

Šį šeštadienį, gegužės 1 d.,
Velykos New Yorke praėjo 

labai nepaprastai gražioje 
nuotaikoje. Oras buvo nepa- par. salėje įvyks margučių 
prastai garžus: saulėta, šil-, balius, kurį rengia Am. Rau-

uittjuittH. • Mar. Tumasonienė buvo
• Kun. Stasys Raila lan- išvykusi į Crogan, N. Y., kur 

kėši „Amerikos” įstaigoje. 
Jis džiaugėsi, kad „Ameri
ka” savo Philadelphijos Žinio 
mis nuolat populiarėja Phi- 
ladelphijoje.

• Stud. Vikt. Čepaitis bu
vo parvykęs Velykų šven
tėms iš St. Louis, Mo., kur 
jis mokosi gydytoju. Kitą
met liepos mėn. „Vic” jau 
bus Medicinos Daktaras.

• Inž. Vladas Dilis, gyv.
E. Orange, N. J., yra sunkiai 
susirgęs, bet jau stiprėja. 
Linkime veikiai visai išsveik- 
ti.

pranciškonų seminarijoje ap
lankė savo sūnų klieriką.

• Kun. P. Vasiliauskas, 
Juozapo - Marijos Vilos aka
demijos kapelionas, viešėjo 
Elizabethe pas kun. J. Simo
naitį ir Žilevičius (M. Žilevi- 
čienė jo sesuo) ir lankėsi a- 
pylinkėje. Netrukus išeis jo 
atsiminimų knyga.

• Aušros Vartų parapijoj, 
New Yorke, netrukus tikima
si lietuvio vikaro, kurs at
vyksiąs net iš Kalifornijos.

• Adv. Kl. Voketaitis atsi
sveikino su civiliniu gyveni
mu. Dabar jis jau karys.

Angelų Karalienės parapi
jos bažnyčioje, po liūdnų Di
džiosios Savaitės apeigų, Ve
lykos buvo labai gražiai suti
ktos. Prisikėlimo mišias at
našavo klebonas kun. J. Ale- 
ksiūnas, jis ir pamokslą pa
sakė, gražiai visus pasveiki
no Šv. Velykomis. Choras 
savo užduotį puikiai atliko, 
sugiedodamas Prisikėlimo 
giesmes ir mišias. Chorui 
pritarė smuiku. Sodalietės

Pradžia 8 vai. vak. Bilietai 
po 50c. Pelnas — Raudona
jam Kryžiui.

Rengėjos maloniai prašo 
vsus atsilankyti ir paremti 
labai gražų darbą.

METINĖ VAKARIENE

Parduoda Namus BARBŠIŲ PADĖKA

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7 - 8868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

^okpre- 
\ Motinos

^epre- 
nurodė

1 įtinąs y- 
'jj sūnūs ir 
į iš šei-

ANGLIA

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

■gs iškeltos 
pareikšta 

j j meilė a- 
0OID8. Tą 

šeimoje 
įšventė.

Visose Didžiojo New Yorko 
—Brooklyno apylinkėse. Ap

draudžia nuosavybę ir 
žmonių gyvybę.

J. P. MACHULIS

GENERAL INSURANCE 
8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Station) 

, Tel. Virginia 7-1896

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VA K ARIENE Geriausias pasirinki
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riaušių bravorų. J

Tel.

(jos Dieną, 
^žmonių, 
■ganiai pa
jus, beį ir 
įeužmirš- 
į kurias 

kurios

Washington. - 
angliakasių strei 
ko. Gegužės 2 d. 
per radiją savo 
ridentas Roosevf 
angliakasius, 
juos eiti į darbe 
d. visos kasyklos 
tos į vyriausybe 
pavestos vidaus 
retoriaus Ickes 

Pusvalandžiu 
velto kalbą ang 
jos pirm. Lew: 
kad gegužės 3 d: 
grįš į darbą, be 
nų, kurių metu

Juozas
495 Grand Street,

AUKOJO KAUD. KRYŽIUI

Kovo 21 d. New Yorko 
Lietuvių Tarybos surengtose 
Klaipėdos atplėšimo 4 metų 
sukakties minėjimo prakal
bose Amerikos Raudonajam 
Kryžiui aukojo:

$20. — Kun. Norbertas Pa
kalnis ;

Po $10. — Lietuvos Gen. 
Konsulas J. Budrys ir prof. 
Kazys Pakštas;

Po $5. — Dan. Averką, Pr. 
Bajoras, Petr. Baltauskas, T. 
Cirkeliai, Gudeika, Aldona 
Grigonytė (iš Chicago), adv. 
K. Jurgėla, Ig. Kripaitis, J. 
P. Mačiulis, Vine. Pūkas, Alf. 
Stankevičius, Jon. Šiaučiū
nas, J. Tysliava, Joana Va
laitienė, Aleks. Valiušis,Ane-

■Bintas namie iš geriausios Smetonos, ALUb iš ,. <• 
Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI! JJiailUda.

;Uį lietuvių 
na pateku- 

ir į nacių 
jra viltimi 
j laisvę žmo- 
ineriką.
2 praeity iš-

Brooklyn, b

Sukakčių Die
Balandžio 24 d. su jtautos gy- 

m., kai mirė kun. A. 
kas, kurs spaudos dn 
metu yra redagavęs ‘ 
nės Sargą”, o vėliau• 
nį”.

Bal. 26 d. suėjo 35 
pirmojo Lietuvoje su 
Liet. Katalikių Moterų 
susirinkimo; taigi jai įdidžiau- 
metais pradėjo savo-v p^jo su- 
garsioji moterų^sąjun 125 
liau Lietuvoje išaugus - Surinkta 
lingą organizaciją ir 
savo laikraštį „Moter

Balandžio 29 d. 40 m rieste kvota 
kaktį šventė Lietuvoi g £ambju 
toj as Petras Babickai 
ra buvęs mokytoju

rijas atlie- 
rbūkime jos 

:os Dieno- 
įsvyje pasi- 
a kovai už 
i gyvybę.

mus Karo

Reikėjo su-

SUJUNGI
Washington, 

lininio — Nuoa 
mą, nuo 1941 r 
iki šių metų ba 
vairioms valstj 
ta pagalbos už 
319 milijonų dc 
buvo ginklais, į 
ga ir maistu. D 
ta ginklais (5f 
industrijos mec 
šimč.), maistu 
pie 90 nuoš. v 
gabenta už jūr 

1941 m. du 
kių duota Aių 
parama vis d: 
Šiemet per pii 
nesiūs duotos 
nuošimčiai tek

APIE 1
į f kitur,

Paskutiniame Federacijos 
apskrities susirinkime nu
tarta susirinkimus turėti kas 
trys mėnesiai. Sekantis su
sirinkimas tad bus gegužės 
28 d., penktadienį, 8 vai. vak. 
Apreiškimo par. salėje.

■1 Resvai
kėjai prašomi iš anksto įsi
dėmėti, kada bus Federacijos 
apskrities susirinkimas. Dr- 
jų valdybos prašomos prane
šti apskr. sekret. M. Mikolai- 
čiui, 416 Himrod St., Brook
lyn, N. Y. savo atstovų ant
rašus.

Šv. Monikos našlių drau- 
ja ateinantį antradienį, gegu
žės 4 d., Apreiškimo par. sa

ulėje, turės metinę vakarienę,

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
NARIŲ DĖMESIUI

pasipuosusios mėlynais ap- kurį prasidės tuojau po ge- 
siaustais, dalyvavo procesi- gufinių pamaldų.
joje, žodžiu, viskas buvo la-' 
bai nepaprasta. Ypač reikia 

j dėkoti sesutėms pranciškie- 
tėms, kurios taip gražiai pa- į 
puošė altorius ir visą bažny
čią. Garbė joms.

Velionies Pr. Barbšio našlė 
Ona, dukters Barbora ir Ele
na, sūnus karys Albinas ir 
brolis Kazimieras nuošir
džiai dėkoja visiems atsilan
kiusiems į šermenis, užuojau 
tą pareiškusiems, šv. mišias 
užprašiusiems ir bet kuo pa- 
gelbėjusiems liūdnoje valan
doje. Jie dėkoja Apreiškimo 
|par. kunigams už gražias pa- 
i maldas ir grab. Aromiskiui 
i už tvarkingą patarnavimą.

Šį sekmadienį, gegužės 2 d. 
Gyvojo Rožančiaus draugija 
eis bendrai prie šv. Komuni
jos 9 vai. mišių metu. Po ge
gužinių pamaldų, 4 vai. bus 
procesija ir po to par. salėje 
bus svarbus susirinkimas. Vi 
sos narės prašomos dalyvau
ti.

Vakarienė bus labai įvairi, 
su daugybe pamarginimų. 
Bilietai tik 50c. Našlės visa
da gražiai surengia savo pra
mogas,šauniai pasirodys ir šį 
kartą. Rengėjos visus malo
niai kviečia atsilankyti.

SIUVĖJAMS MOKES 
DIDESNES ALGAS

Malonu pasidžiaugti 
mūsų draugija ruošiasi 
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
nistracijose. Bilietai parda-

kad 
savo

Šv. Jurgio Draugijos
AUKSINIO JUBILIEJAUS BANKIETAS

Gegužinės pamaldos mūsų 
parap. bažnyčioje prasidės 
šį šeštadienį, gegužės 1 d., 
7:30 vai. vakare ir bus: se
kmadieniais — 4 vai. popiet, 
gi šiokiomis savaitės dieno
mis 7:30 vai. vakarais. Para
pijiečiai raginami dalyvauti 
gegužinėse pamaldose ir mel
stis prie švč. Panelės už pa
saulinę taiką.

Karo Darbo Tarybasutiko inėjami tik iki gegužgs 9 
leisti padidinti 65,800 Newlj 
Yorko siuvėjų algas 7 nuo-| 
šimčiais. . Gegužės 2 d. 9 vai. ryte

Kada naujos algos bus pra bus mūSų draugijos metinės
Apreiškimo par. bažnyčioje Numgoudienė,

dėtos mokėti, dar nežinoma.

NUSKANDINO DEGANTĮ 
GINKLŲ LAIVĄ

Šeštadienį, GEGUŽES - MAY 15 D., 1943
KLASČIAUS KLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avė., Maspeth, N. Y.
PRADŽIA 6 VAL. VAKARE

Bilietai $2.75 asmeniui. Graži programa. Valgiai, gėrimai 
ir šokiai

Įsigykite bilietus iš anksto: laikraščių raštinėse, pas ra
dijo vedėjus, komisijos narius, pirm. S. Karvelį, sekr. J. 
Levandą, J. A. Draugelį, prot. sek. C. Nečiunską ir kitus. 
Pasinaudokite šiuo nepaprastu įvykiu.

Nuoširdžiai kviečia,
Jubiliejaus komisija ir 

Draugijos valdyba.

LRKSA 134 kp. mėn. su
sirinkimas bus šį sekmadie
nį, tuoj po sumos, parap. sa
lėje. Nariai raginami užsimo
kėti, o norintieji prisirašyti 
kviečiami ateiti.

Šv. Vardo draugijos Pava
sario Balius bus gegužės 28 
d. Visų prašome tai įsidėmė
ti ir nedaryti kitų parengi
mų tą dieną.

Balandžio 24 d. vakare 
New Yorko įlankoje užside
gė vienas prekybinis laivas, 
prikrautas įvairios karinės 
medžiagos. Buvo rimtas di
delio sprogimo pavojus. New 
Yorko ir New Jersey apylin
kėje gyventojai buvo įspėti 
laikyti atdarus langus, kad 
jie išliktų sveiki.

Kai paaiškėjo, kad gaisro 
i užgesinti negalima, laivas 
buvo vykusiai išvilktas į sau 
gesnę vietą ir nuskandintas.

Pilietybes Pamokos

mišios.
Gegužės 9 v. 11 vai. ryte 

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

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

Sekantis dr-jos susirinki
mas bus gegužės 5 d.

Juozas Ambrozaitis.
Dr-jos pirmininkas.

Po. $2. — S. Baltauskai, 
Lukoševičių šeima, V. Budi- 
navičius, Gudaitienė, Mato- 
nienė, Staniai, Vyt. Stašins
kai, Ona šeputienė;

Po $1. — P. Adomaitis, A. 
Antanaitis, Sim. Arlauskas, 
Aukštolienė, Ant. Bačiuška; 
Bartašiūnienė, Bendžiuvienė, 
Bubnelis, M. Buika, P. Daily- 
dėnas, Daubara, J. Daukšys, 
Daunaravičius, Dilgelienė, O- 
na Dubinskienė, Jonas Dum
čius, V. Erauskas, Agnė Ga- 
dišauskienė, Gagas, M. Gai
lius, E. Gerulskienė, V. Ivo- 
nis, P. Jankus, Jonas Januš- 
kis, Juška, C. Kairaitis, Kal
velis, M. Karaktinas, A. Kar- 
nauskas, A. Karušaitis, E. 
Kašėtienė, Kaukarienė, J. 
Kazlauskas, Sof. Kazlauskie
nė, Ig. Kirkutis, Kriaučiukas, 
Pov. Kubilius, Vin. Kuras, 
Dr. K. Laban, A. Laukaitis, 
C. Leiga, J. Lukoševičius, P. 
Lukoševičius, J. Mačys, Mar- 
mienė, O. Maskolaitienė, P. 
Mikalauskas, J. Mikolaitis, 
M. Mikolaitis, P. Montvila, J.

, J. Nauda, J. 
Nimavičius, J. Palionis, Pr. || 
Pask, J. Pečiukaitis, F. Pei-

ke, vėliau — Kauno iv 
no vedėju, Vytauto pa 
teatro direktorius. Yra 
šęs nemažai eilėraščii; 
dailiosios raštijos dal 
daug straipsnių laiku 
se.

s aukoto-
lietuvių lai-

pi tik reikės 
pi lietuviai 
k; Raudoną- 
p ir dabar

Gegužės 2 d. Broi 
vyskupijoje 5 kunigai 
25 metų kunigystės sukj^ buv0 

~- P^i'
io ii s^sSaugok Savo Al nupirkti.

° f paskirta
išpildyta,Teikiamas geriausias | 

patikrinimas, prižiūrėjii 
AKINIAI prieinamiausi 
kainomis pagal jų rūšis

Ši įstaiga įsteigta prieš 40 i

iJ pravestas 
mėje.
ji Rocheste- 
BtaasBak- 

Stenger & Sten|“X
OPTOMETRISTAS — OPT1

394-398 Broadway, Brooklyn,

Maskvos js 
kad per pirm 
tarimo metus 
ciai sušaudę, 
būdais nukan 
000 latvių ir 
dų. Nors bols 
nes žinios da 
dėtos, bet vi 
kaip sunkiai 
kiek daug gy 
lių turi nacių 
vija ir kitos t 
tos pusės atsi 
vijos Pasiur 
ingtone pas 
„Latvia in 1!

Čia praneš 
donosios ok 
Latvijoje I 
žmonių 112,0 
14,000, dingu 
Sibirą — 45,( 

■ susektas boi

i

0

čys, Plaktonienė, Podeikaitė, 
P. Poderis, K. Poderys, Mot. 
Pranys, Radzevičiai, Ramoš- 
kienė, O. Rimidienė, P. Rim- 
kūnienė, G. Samolis, J. Skar- 
dinys, P. Sniečkus, Stankevi
čiai, J. Stankevičius, Ieva 
Stankienė, Pr. Stankūnas, M. 
Stelmokienė, S. Strazdas, A. 
Stučius, T. Stučienė, M. Swin 
gle, J. Šaltys, Šiugždienė, Šni 
pienė, W. Tamošaitis, Ulevi
čienė, Urbonas, A. Užames- 
kis, V. Vaičiūnas, N. Vaite
kūnas, D. Vaitkevičius, Va- 
renauskas, Varenauskienė, 
M. Varneckas, Pr. Venys, Vi- 
limaitis, Vilkauskienė, Vyš
niauskienė, Ant. žalis, Žalie
nė, Žarnauskas, Žilinskas, Ži
linskienė, Žukauskas, L. Žvi- 
nis.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos susirinkimas bus pirma
dienį, gegužės 3 d., tuojau po

Gražiai išleista knygutė 
„Pilietybės Pamokos” gali
ma gauti „Amerikos” admi
nistracijoje, 222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y.

Kiekvienas žmogus, kurį 
man teko sutikti, daug man 
pagelbėjo. Ne aplinkybės 
man padarė įtakos, tik asme
nybės. H. Fordas.

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

•5 5°r kaip latvių t 
išdeportuojar 
rą. Taigi ir 
Baltijos taut 
nukentėjo i 
nuo bolševik 
kios okupacij

Lidai dir-
# vaisiai la-

® lietu-
Lietuviška j
ALUDĖ lys liberalų

KARŠTI UŽKANDŽl
KASDIEN1

Patogi vieta 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry
— Didelis pasirinkimas vi| 

gėrimų

Juozas Zeida
411 GRAND STREEl

BROOKLYN, N. Y.

U-ido prof.
Rime jis

rei-
kad ji
įstaty- 

r • Rusijon 
l’-M kad 
r !®gią is-

ry-

Istorike
Mirties

Resld<

ESTĄ'
1ANC8

Telephone
EV 7 - 1670 VI 7

JOSEPH VASTUN
REAL

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

HAvemeyer 8 -
RALPH K R U

65 - 23 GRAND 
Maspeth, N. Y.

AVĖ

!®ts laik- 
Mesoriui

Angli-

es- 
Atsaky- 

prof.

Gegužės 9 
ri metai, kai 
tuvos istorik 
žas. Jis buvo 
kytojas, rimt 
cialistas.

A. šapokc 
„Lietuvos Is 
žas yra pan 
rusų valdym 

. voje.

J^ųpir- 
ster-

fe tik už

nuoširdus 1 
skilties skai

Kurie gyv 
Yorko, gegi 
labai maloni 
merikos” Kc 
je. Atvykite 

i kad jaukiai 1
Iki pasin 

9 d. „Amer 
Koncerte.
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