
m

Balandžio •

» SO. HALSTEb ST. 
PILSEN STA.

CHICAGO. TT.T,.

TeL EVerptį 
VALAKĄ

ŠTAI KAIP

m Waluk
6th Street PENKTADIENIS, GEGUŽES - MAY 7, 1943METAI X. No. 19 (481) Kaina 5c.Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post 

Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRASTIS

EINA KAS PENKTADIENI

lyno Lietuviai Gyd
os Diena^ 
im motules!
a R. Kryžiui.

esterio lietuviai
i-inlke profesoriui...

švenUdlaitį,

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

222 SOUTH 9th STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: ST&gg 2 - 2133

Petriką
GYDYTOJAS)

. 4th Street

2-7177

;reso nutarimu ir pre- 
_ paskelbimu, Motinos 

8-n’J šiemet minima gegu-
Savo pareiškime pre- 

s Roosevelt nurodė 
pagerbti motinas y- 

met, kai jų sūnūs ir 
Ta išsitraukę iš šei- 
bio.
žės 9 d. bus iškeltos 
j. Tuo bus pareikšta 
i, padėka ir meilė a- 
tėms motinoms. Tą 
kiekvienoje šeimoje

* [Ii, privati šventė.

TeLIVe^

Penktadietu

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

ii Street, &
(Williamsburgh Bridge Plaza)

green 4 - 7142 Jami Motinos Dieną,
o a < * ttktttt r* a t Am, *u milijonais žmonių,SALDAINIŲ PALOClt škime tinkamai pa-

GERIAUSI0S RŪŠIES ie tik gyvas, bet ir 
.engvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot0^ j motinas. NeuŽmirŠ- 
J—PIETŪS—VAKARIENE Gorilą
AS gamintas namie' iš geriausios mėtau

,vo motulių, kurias uouuv gCAiauaivo auiemą į _ . . . - .
tvorų. Parengimams priimami ufeakjM: Lietuvoje, kurios 

idžiausias kančias.
lirškime tų lietuvių 
kurios yra pateku- 
tąjį Sibirą ir į nacių 
Jos gyva viltimi 
užjūrį,.į laisvę žmo- 

lančią Ameriką.
ė motina praeity iš- 
lietuvių tautos gy- 
savo pareigas atlie- 

metu yra reįindie. Nebūkime jos 
nes Sargą",.) 
nį".

BaL 26d.fi

Juozas Cinkus
id Street,

rmmk™ Sukatej
. d. New Yorko 
darybos surengtose 
atplėšimo 4 metų 
minėjimo prakal- 

rikos Raudonajam 
ūko jo:
Kun. Norbertas Pa-

Balandžio į 
m., kai mirei 
kas, kurs sįe

. — Lietuvos Gen. 
J. Budrys ir prof.

ikštas;
— Dan. Averka, Pr. 
Petr. Baltauskas, T. 
, Gudeika, Aldona 
ė (iš Chicago), adv. 
ila, Ig. Kripaitis, i 
lis, Vine. Pūkas, Alf.____
čius, Jon. Šiaučiū- 
Tysliava, Joana Va- 
Aleks. Valiušis,Ane-;ra

B
. — S. Baltauskai, no vedėjo,!; 
įčių šeima, V. Budi- teatro di 

Gudaitienė, Mato- šęs new 
taniai, Vyt. Stašins- dailiosios iė 
, šeputienė;
. — P. Adomaitis, A. 
tis, Sim. Arlauskas, 
ienė, Ant. Bačiuška; Gegužės Į 
inienė, Bendžiuvienė, vyskupijoje' 
s, M. Buika, P. Daily- 25 
Daubara, J. Daukšys, 
avičius, Dilgelienė, 0- 
inskienė, Jonas Dum- 
. Erauskas, Agnė Ga- 
denė, Gagas, M. Gai- 
. Gerulskienė, V. Ivo- 
Jankus, Jonas Januš- 
ška, C. Kairaitis, Kal
ti. Karaktinas, A. Kar
ts, A. Karušaitis, E. 
enė, Kaukarienė, J. 
įskas, Sof. Kazlauskie- 
Kirkutis, Kriaučiukas, 

Kubilius, Vin. Kuras, 
.. Laban, A. Laukaitis, 
įga, J. Lukoševičius, P. 
sevičius, J. Mačys, Mar- 
j, O. Maskolaitienė, P. F 
iauskas, J. Mikolaitis, | 
ikolaitis, P. Montvila, J. 
goudienė, J. Nauda, J.| 
ivičius, J. Palionis, Pr.
., J. Pečiukaitis, F. Pei-i 

Plaktonienė, Podeikaitė, 
oderis, K. Poderys, Mot. | 
lys, Radzevičiai, Ramos-1 
ė, O. Rimidienė, P. Rim- Į 

enė, G. Samolis, J. Skar- | 
s, P. Sniečkus, Stankevi- ( 
J. Stankevičius, Ieva ’ 

ikienė, Pr. Stankūnas, M. į 
mokienė, S. Strazdas, A. 
čius, T. Stučienė, M. Swin 
J. šaltys, Šiugždienė, Šni 

iė, W. Tamošaitis, Ulevi- 
lė, Urbonas, A. Užames- 
V. Vaičiūnas, N. Vaite- 

las, D. Vaitkevičius, Va- 
auskas. Varenauskienė, 
Varneckas, Pr. Venys, Vi- 
aitis, Vilkauskienė, Vys- 
.uskienė, Ant. Žalis, Žalie- 
žamauskas, Žilinskas, ži- 

skienė, Žukauskas, L. žvi-

Liet Katalik, 
susirinkimo; 
metais pras; 
garsioji 
liau Lietuvi;

savo laihr.
Balandžio!

Te,v^

ANGLIAKASIAI TĘSIA DARB|

Washington. — Visuotinis 
angliakasių streikas neįvy
ko. Gegužės 2 d. 10 vai. vak. 
per radiją savo kalboje pre
zidentas Roosevelt kreipėsi į 
angliakasius, kviesdamas 
juos eiti į darbą. Gegužės 1 
d. visos kasyklos buvo perim
tos į vyriausybės rankas ir 
pavestos vidaus reikalų sek
retoriaus Ickes žiniai.

Pusvalandžiu prieš Roose- 
velto kalbą angliakasių uni
jos pirm. Lewis paskelbė, 
kad gegužės 3 d: angliakasiai 
grįš į darbą, bet tik 15 die
nų, kurių metu bus tariama

si su darbaviais dėl atlygini
mo pakėlimo.

Iki šiol dar nėra išryškėju
si padėtis, kas bus, kai pasi
baigs 15 dienų „taikos” lai
kotarpis. Prezidentas Roose
velt aiškiai pabrėžė, kad an
gliakasių ir darbdavių ginčas 
turi būti perduotas Karo 
Darbo Tarybai. Lewis su tuo 
nesutinka. Jis nenori pripa
žinti Karo Darbo Tarybos, o 
tiesiog reikalauja, kad darb
daviai tiesiogiai mokėtų ang
liakasiams 2 dol. į dieną dau
giau, nei iki šiol mokėta.

Gen. Andrews
Užsimušė

Londonas. — Gegužės 3 d. 
Islandijoje lėktuvo nelaimė
je užmuštas generolas Frank 
M. Andrews, Amerikos karo 
pajėgų Europoje viršininkas. 
Drauge su juo žuvo metodis
tų vyskupas Adna W. Leo
nard, lankęs protestantų ka
pelionus ir karius.

Tuo pačiu lėktuvu lėkė dar 
keli karininkai ir kariai. Tik 
vienas karys liko gyvas.

SĄJUNGININKAMS DAUG PARAMOS

Karo Dirbtuvėje 
Sprogimas

Afrikoje Einama Pirmyn
O

Dail. J. Rimšos
Pasisekimai

Šios savaitės pradžioje A- 
merikos kariuomenės dali
niai Afrikos fronte pasiekė 
labai stambių laimėjimų. Už
ėmimas Mateur buvo vienas 
reikšmingiausių žygių. Ma-

s! Motinos Dieno- 
rinkime savyje pasi- 
.uolatinei kovai už ( 
Tautos gyvybę.

lojo Kryžiaus Karo 
įjus praėjo didžiau- 
ekimu. Reikėjo su- 
■ trumpą laiką 125 

dolerių. Surinkta 
)nai dol. Vajus pra- 
dideliu kaupu.

čorko mieste kvota 
į irgi su stambiu 
ia, kaip ir kitur, 
d prisidėjo lietu- 
Onojo" Kryžiaus va^ 
etuviams aukoto
ja per lietuvių lai-

Washington. — Pagal Sko 
linimo — Nuomojimo įstaty
mą, nuo 1941 m. kovo 11 d. 
iki šių metų balandžio 1 d. į- 
vairioms valstybėms suteik
ta pagalbos už 10 bilijonų 
319 milijonų dol. Ta parama 
buvo ginklais, įvairia medžią 
ga ir maistu. Daugiausia duo 
ta ginklais (55 nuošimčiai), 
industrijos medžiaga (27 nuo 
šimč.), maistu (15 nuoš.). A- 

jpie 90 nuoš. visų prekių iš
gabenta už jūrų.

1941 m. du trečdaliai pre
kių duota Anglijai, o po to 
parama vis didėjo Rusijai. 
Šiemet per pirmus tris mė
nesius duotos paramos 38 
nuošimčiai teko Anglijai, 31

nuoš. Rusijai, 16 nuoš. Afri
kai ir Vidurio Rytams, 14 
nuoš. ’

Elkton, Md. — Sprogsta
mosios medžiagos dirbtuvėje 
gegužės 4 d. įvyko didelisvidurio rcytams, 14 ° °—. * ~ .

Tolimiesiems Rytams, sprogimas; žuvo 13 darbmm- 
Duodamų sąjungininkams lĮ^j sužeistų. Bijoma,

ginklų pirmoje vietoje eina 
lėktuvai, po to — tankai, 
sunkvežimiai ir tt.

LKFSB. korespondentas reikšmingiausių žygių. Ma- 
Argentinoje praneša, kad teur yra labai svarbi strate- 
ten susilaukė gražaus pasise- ginė vietovė, susisiekimo cen 
kimo Jonas Rimša.

Jonas Rimša, ilgą laiką 
Argentinoje tobulindamasis 
meno srityje, visoje eilėje 
konkursų laimėjo keletą pir
mų premijų.

Dabar šis lietuvis daili
ninkas neseniai pakviestas 
piešti prezidento Castillo 
žmonos portretą. Jonas Rim
ša Argentinos spaudoje ir 
reprezentacijose mėgsta pa
brėžti savo lietuvišką kilmę. »

GYDOSI MARŠALAS

kad užmuštų darbininkų skai 
čius gali pasiekti 25.

Po sprogimo 
didelis gaisras, 
trenksmas buvo 
kelių mylių.

tuojau kilo 
Sprogimo 

girdėti už

daug sta 
se.

yje, kai tik reikės 
eipiamasi, lietuviai 
iai rems Raudoną- 
| kaip jie ir dabar

mėnesį buvo 
Karo Bonų platini- 
. Jis buvo 
I laivams 
s buvo 
oi. kvota 

Teikiamas ra visai 
patikrini- vajus _ 

 

AKINIAI Įko valstybėje.

kaiminis ft Padarė Rocheste- 
lai. Kun. Jonas Bak- 

ša, kad Rocheste- 
iai balandžio mėn. 
bnų už 104,725 dol.- 
tetas smarkiai dir- 
r darbo vaisiai la- 
894-5988^18!

I-—^tlochesterio

Slistein

s

KA?>

skirtas 
nupirkti, 
paskirta 

išpildyta, 
tikslių ži- 
pravestas

lietu-

— 4* —
. Anglijos liberalų 
er Guardian” lai- 
uvo Oxfordo prof, 
škas, kuriame jis 
kad Lietuvos rei- 
išspręstas”, kad ji 

pagal įstaty-
jo Sovietų Rusijon 
o, jis nurodė, kad 

1 Rusija jungią is- 
r geografiniai ry-

d. tas pats laik- 
^įkelbė profesoriui 

kurį parašė Angli- 
ų draugijų sąjun- 

Jįfj Petras Bulaitis; 
įsidėjo latvių ir es- 

vadovai. Atsaky- 
nami visi prof, 

rgumentai”. Laiš- 
ije pažymima, kad 
Ičio respublikos 
glijoje prekių pir- 
6,986 svarų ster- 
sa milžiniška So
ja pirko tik už 
v. sterlingų.

Berne. — šveicarų telegra
fo agentūra pranešė, kad nuo 
balandžio vidurio Šveicari
joje gydosi maršalas Carl 
Gustav Mannerheim, Suomi
jos kariuomenės vyr. vadas.

Mannerheim atvyko į Švei 
cariją švencarų vyriausybės 
sutikimu; jis čia stiprėja po 
plaučių uždegimo ligos.

Ims Kariuomenėn
4 Milijonus Vyrų

APIE LATVIŲ TAUTOS KANČIAS

Maskvos įstaigos skelbia, | čių, nei rusų, o visomis jėgo- 
Tmis yra pasiryžusios siekti 
savo nepriklausomybės.

Prisimintinas latvių mini
sterio A. Bilmanio straipsnis 
jėzuitų leidžiamame žurnale 
„America”. Čia Latvių mi- 
nisteris, rašydamas tema 
„Sea Power in the Baltic”, 
pabrėžia, kad lietuviai, lat- 
vai ir estai yra nuo senų lai
kų tikrieji tų Baltijos pa
krančių gyventojai, jiems tie 
žemių plotai priklauso, jie į- 
rodė, kad sugeba tvarkytis 
politiškai ir ekonomiškai ir 
kad niekas neturi teisės kė
sintis į tų tautų pasiryžimą 
gyventi laisvu, nepriklauso
mu gyvenimu.

kad per pirmus 'savo viėšpa- 
tavimo metus Latvijoje na
ciai sušaudę, iškorę ar kitais 
būdais nukankinę apie 120,- 
000 latvių ir apie 65,000 žy
dų. Nors bolševikų statisti
nės žinios dažnai būna per
dėtos, bet visi suprantame, 
kaip sunkiai dabar kenčia ir 
kiek daug gyvybinių nuosto
lių turi nacių okupuotoji Lat
vija ir kitos tautos. Bet iš ki
tos pusės atsimename ir Lat
vijos Pasiuntinybės Wash
ingtone paskelbtą knygą 
„Latvia in 1939-1942”.

Čia pranešama, kad rau
donosios okupacijos metu 
Latvijoje buvo nužudyta 
žmonių 112,000, sužeistų — 
14,000, dingusių - išvežtų į 
Sibirą — 45,000. Be to, buvo 
susektas bolševikų planas, 
kaip latvių tautą sunaikinti, 
išdeportuojant latvius į Sibi
rą. Taigi ir latviai, ir kitos 
Baltijos tautos perdaug jau 
nukentėjo ir nuo nacių, ir 
nuo bolševikų ir nenori jo
kios okupacijos — nei vokie-

Popiežius Paskyrė 
Naują Rektorių

Istoriko P. Šležo 
Mirties Sukaktis

Gegužės 9 d. sueina penke- 
ri metai, kai mirė jaunas Lie
tuvos istorikas Paulius Šle
žas. Jis buvo gimnazijos mo
kytojas, rimtas istorijos spe
cialistas.

A. Šapokos redaguotoje 
„Lietuvos Istorijoje” P. Šle
žas yra parašęs skyrių apie 
rusų valdymo laikus Lietu
voje.

Washington. — Nauju Ka
talikų Universiteto rekto
rium Popiežius Pijus XII 
paskyrė prelatą Petrick J. 
McCormick. Jis paskirtas 
penkeriems metams.

Tai jau septintas rektorius 
universiteto 54 metų gyva
vime. Jis yra 62 metų am
žiaus, Kat. Universiteto a- 
lumnas. Šiame universitete 
profesorium jis yra nuo 1910 
metų.

Ark. Spellman 
Tiki Pergale

Amerikoje 18-37 metų am
žiaus grupėje vyrų yra 22 mi 
lijonai, kurių 7 milijonai jau 
yra kariuomenėje. 8 mil. vy
rų rasti netinkamais kariuo
menei. šiemet reikės pusant
ro milijono vyrų palikti ūkio 
darbams. Tik apie 1,700,000 
vyrų galės būti palikti, kaip

strijai asmens ir kaip šeimų 
išlaikytoja^.

Lieka tik 3,800,000 vyrų, 
kurie ir bus paimti kariuo
menėn dar šiemet.

Vilkaviškio Vysk.
Nėra Metrikų

Bolševikai iš Vilkaviškio 
vyskupijos kurijos ir bažny
čių surinko visus archyvus 
ir metrikus ir išvežė kažkur 
į Vilnių. Vyskupija apie jų 
likimą neturi jokių žinių. 
Vilkaviškyje užsilikę doku
mentai bei archyvai karo me
tu sudegė.

Karo metu Vilkaviškio vy
skupijoje sudegintos trys ba
žnyčios: medinė Kapčiamies
čio bažnyčia Seinų apskrity
je, Pilviškių bažnyčia bei ū- 
kio trobesiai Vilkaviškio ap
skrityje ir Valakbūdžio me
dinė bažnyčia Šakių apskri-

tras. Užėmę Mateur, ameri
kiečių daliniai, be jokios per 
traukos, dviem kryptimis 
pradėjo žygiuoti Bizerte 
link. '

Kita linkme žygiuoja pran 
cūzų daliniai, o Tuniso link 
veržiasi anglų pirmoji armi
ja. Vokiečių ir italų kariuo
menės šiuo metu yra pavojin 
giausioje pazicijoje, nors jų 
atkaklus gynimasis tebėra 
neatslūgęs.

Paskutinėmis žiniomis, A- 
merikos kanuolės naikino

Ferryville apylinkę, iš kur 
Bizerte gauna paramos. Pra
dėjusi vėl žygiuoti ir anglų 
aštuntoji armija.

Gegužės 5 d. amerikiečiai 
ir prancūzai buvo tik 10 my
lių nuo Bizertės, ir vis ėjo 
pirmyn. Pakelyje į svarbią
sias priešo pozicijas yra dar 
didelių kliūčių, kurios gali 
sulaikyti kurį laiką. Bet ma
noma, kad priešas pasitrauks 
į Tuniso ir Bizertės gynimo 
linijas.

Tunisijos fronte labai ge
rai suderintai veikia įvairios 
karo jėgos: ir pėstininkai, ir 
lakūnai, ir artileristai.

Tikimasi, kad dar šį gegu
žės mėnesį Afrikoje bus pa
siekta galutinai lemiančių 
žygių.

UŽIMTA DAUGIAU SALŲ PACIFIKE

Washington. — Laivyno 
vadovybė pranešė, kad nese
niai užimtos Russell salos, e- 
sančios į šiaurės vakarus 
nuo Gvadalkanalo salos. Ru
ssell salos yra arčiau nei 100 
mylių nuo japonų bazių, tad 
jos svarbios ir gynimosi ir 
puolimo atžvilgiais.

Taip pat paskelbta, kad 
neseniai Amerikos povande
niniai laivai Ramiajame Van 
denyne nuskandino dar šešis

japonų laivus, kurių du buvo 
naikintuvai.

Japonai paskutiniu metu 
padidino lėktuvų puolimą Au 
stralijos fronte. Gen. Mac 
Arthur lakūnai puikiai pasi
rodė ir sėkmingai atrėmė 
masinius puolimus.

Russell salos užimtos va
sario mėnesy, bet tik dabar 
pranešta. Taip pat neseniai 
užimta Funafuti sala, esanti 
netoli japonų bazių Gilberto 
salose.

riampolės vienuolynas ir su
deginti Alytaus klebonijos 
visi ūkio trobesiai. Visų šių 
bažnyčių bei pastatų atstaty
mo tžarbai jau esą pradėti.

DAVIES KELIAUJA MASKVON

niais Davies yra pasirodęs 
kaip artimas Sovietų Rusi
jos draugas ir didelis Stalino 
gerbėjas.

Washington. — Gegužės 5 
d. į Maskvą išvyko Joseph E. 
Davies, buvęs Amerikos am
basadorius Rusijai. Jis vyks
ta kaip specialus prezidento 
Roosevelto atstovas tartis su 
Stalinu.

Davies ir Stalino pasikal
bėjimuose būsią paliesti la
bai svarbūs karo vedimo ir 
pokarinio laikotarpio tvar
kymosi reikalai. Manoma, 
kad Davies perduosiąs Stali
nui Roosevelto kvietimą su
sitikti artimiausiu laiku. Nė
ra žinoma, kur susitikimo vie 
ta galėtų būt pasiūlyta. Tai 
priklausysią nuo Stalino. Pa
simatymas būtų tik tarp Roo 
sevelto ir Stalino, neliečiant 
Churchillio, kurs jau yra su
sitikęs su Stalinu.

Ambasadorius Davies A- 
merikos ambasadoriumi Ru
sijoje buvo 1936-38 metais. 
Savo knyga „Mission to Mos
cow”, paskaitomis ir straips nėję dvasioje”.

Tik Vokiečiai 
Alų Gali Gerti

„Kauener Zeitung” skelbia, 
kad Kaune, Laisvės alėjoje 
Nr. 47, esąs atidarytas alaus 
baras. Jį turi teisės lankyti 
tik Vokietijos piliečiai. Vieš
bučių, restoranų, valgyklų, 
kino teatrų ir panašių įstai
gų, kurios aptarnauja tik 
„ponų” tautos žmones, yra 
pristeigta visoje Lietuvoje.

Lietuvoje išleistas vokie
čių komisaro įsakymas, pa
gal kurį visi vokiečių vaikai 
turi privalomai lankyti vokie 
čių mokyklas. Mokslas jose 
vykstąs „nacionalsocialisti-

AMERIKOS” KONCERTAS GEGUŽĖS 9

S-
Nustatyta, kad karo metu 

Šiaulių apskrityje buvo su
deginti ar dalimi apdegę 
4,765 įvairūs trobesiai. Iš 
miestelių apskrities ribose vi 
siškai buvo sunaikinti du: 
Tryškiai ir Šiaulėnai.

Dėl butų rekvizicijų Šiau
liuose šiuo metu 20 šeimų vi
siškai neturi butų. Jų baldai 
išmėtyti įvairiuose sandė
liuose. Apie 30 šeimų taip 
pat gyvena nepakenčiamuose 
butuose ar beveik negyvena
mose patalpose. Be to, apie 
20 butų reikia paliuosuoti įs
taigoms ir „atvykstantiems” 
(t. y. vokiečiams).

Vokiečių laikraščiai skel
bia, kad Lietuvoje buvę vie
šai pakarti du Lietuvos pilie
čiai, apkaltinti banditizmu. 
Kornikovas Kostas pakartas 
Žygaičiuose, o Jackys — Jac
kevičius Juozas — Eržvilke.

Viešos Kartuvės

Imigracijos ir natūraliza
cijos viršininko Earl G. Har- 
risono žiniomis, praeitų me
tų gale Amerikoje nepiliečių 
buvo 4,280,056, o 1940 metų 
gale buvo 4,921,452 nepilie- 
čiai.

BUS NAUJA MOKESČIŲ TVARKA
----------------------------------------------------——HS 

Vokiečiai Gyvens 
Grupėmis

va- 
Lie-

Washington. — Atstovų 
Rūmai priėmė pasiūlymą pa
naikinti 1942 metų pajamų 
mokesčių 75 nuošimčius ir 
nuo šių metų liepos 1 d. įves
ti naują mokesčių mokėjimo 
tvarką. Pagal tą siūlymą, 
nuo liepos 1 d. visiems paja
mų gavėjams kas savaitė 
būtų išlaikoma 20 nuošimčių.

Dabar šis naujas siūlymas 
perduotas Senatui.

Vokietijos „sveikatos 
das” Dr. Conti, lankęsis 
tuvoje, pareiškė, kad vokie
čiai nebekartosią senos klai
dos. Būtent, vokiečių tauty
bės žmonėms, gyvenantiems 
svetimuose kraštuose, nebe
būsią leidžiama išsisklaidyti. 
Jie turėsią gyventi krūvoje, 
kuo būsiąs išvengtas jų nu- 
tautimas.

Vokiečiai tą pačią politiką 
vykdo Lietuvoje. Vokiečiai 
apgyvendinami Lietuvos va
karų teritorijoje, vad. Ne
muno kilpoje. Bet gruodžio 
pabaigoje vokiečių komisa
ras Lentzen paskelbė, kad vo 
kiečiai pradėję apgyvendinti 
savo tautiečius „ir Kėdainių 
apskrityje”.

Vokietijos ministerio oku
puotiems „Rytų kraštams” 
įsakymu, įsteigtos speciali
uos monopolių direkcijos 
„Ostlando” ir Ukrainos rei
cho komisariatams. Pirmoje 
eilėje įvesti vokišką farmaci
jos bendrovę su monopolinė
mis teisėmis.

Išplauna Minas

Palangoje bangos krantan 
išplovė nutrūkusią jūros mi
ną. Du broliai — palangiš
kiai Butkevičiai ir šilgalis, 
nekam nieko nesakę, panoro 
miną išardyti. Mina sprogo 
ir nelaiminguosius taip su
draskė, kad sunku buvo pa
jūry jų kūnų dalis surasti.. 
Du jų buvo aukštesniųjų kla
sių gimnazistai, o vienas jau 
atitarnavęs kariuomenėje.

LAIKAS: „Amerikos” Pavasario Koncertas — Balius 
įvyksta šį Sekmadienį, Gegužes - May 9 d. 3 vai. popiet.

VIETA: Koncertas - Balius bus WEBSTER salėje, 119 
E. 11-th St., New Yorke. Ši salė yra viena gražiausių apy
linkėje. Ją surasti labai lengva: visomis susisiekimo lini
jomis važiuoti iki UNION SQUARE, iš kur eiti iki 11 St.; 
Webster salė yra tarp 3 ir 4 Avės. Kas važiuoja 14-th Str. 
— Canarsie linija, tam patartina išlipti 3rd Avė. stotyje.

PROGRAMA: Koncerto programą išpildys Philadel- 
phijos operos artistė Sue GRISKA, artistas Rapolas JUŠ
KA, BOSTONO Jaunainečių Šokėjų Grupė (Onos Ivaškie- 
nės vadovybėje), Brooklyno APREIŠKIMO parapijos cho
ro ANSAMBLIS (muz. Jono JANKAUS vadovybėje).

Prof. Dr. KAZYS PAKŠTAS pasakys trumpą žodį apie 
lietuvišką meną.

ŠOKIAI: Nuo 7 vai. vak. prasidės šokiai, kuriems gros 
Adomo JĖZAVITO orkestras.

Jeruzalė. — Lankydamas 
Amerikos karius šventoje 
Žemėje ir kitose vietose, 
arkivyskupas Francis J. 
Spellman pareiškė, kad nėra 
jokios abejonės dėl Sąjungi
ninkų pergalės. Tačiau jis 
pažymėjo, kad tie, kurie pra
dėjo karą, stipriai kovos.

Arkivyskupas pareiškė, 
kad Sąjungininkų tikslas 
yra aiškus — besąlyginis pa
sidavimas, bet visiems turi 
būti aišku, kad Amerika ne
nori nieko bloga jokiai tau
tai.

)

šios

Karo fronte mūsų vyrams 
ug padeda Raudonasis 
•yžius. Padėkime jiems au- 
mis Raudonajam Kryžiui.

paskutinis, labai

nuoširdus kvietimas 
skilties skaitytojams:

Kurie gyvenate arti New 
Yorko, gegužės 9 d. būsite 
labai maloniai laukiami „A- 
merikos” Koncerte — Baliu
je. Atvykite, o esame tikri, 
kad jaukiai laiką praleisite.

Iki pasimatymo gegužės 
9 d. „Amerikos” Pavasario 
Koncerte.

Duotas leidimas įsteigti 
Vilniuje lenkų pensininkų 
draugijai. Jos tikslas padėti 
Vilniuje gyvenantiems Len
kų pensininkams, jų našlėms 
ir našlaičiams.



Gegužės - May 7,

LIETUVA DANGAUS KARALIENEI

LEIDŽIA LIETUVIU 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS 
Prenumeratos Kaina:

Jung. Valst. metams .....................3 00
Jungt. Valst pusmečiui ............. 160
Užsienyje metams ....................... 3.25
Užsienyje pusmečiui ................... 1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą.

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year ..................... 3.00
In U. S. A. six months .............  1.60
Other Countries one year .......  3.25
Other Countries six months .....  1.75

Advertising rates on application.
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Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

DIDŽIŲJŲ LIETUVIŲ MOTINOS
giui pasisiūlė motina. Pasiė
mė alksnio lazdą, įskėlė jos 
galą ir išėjo į balas ir pakrū
mes. Namiškiai jos laukė ir 
sulaukti negalėjo. Pradėjo 
temti... Išėjo ieškoti. Pamatė 
ją vos bepaslenkančią, jau 
grįžtančią į namus. Gyvatė 
jai buvo įgėlusi į dešinę ko
ją. Baisių skausmų kankina
ma ir mirtiną pavojų jausda
ma motina prašė:

— Nukirskite man koją.
Subėgo viso kaimo žmonės, 

atvežė gydytoją, tas šiaip 
taip motiną išgelbėjo. Leng
vai mes galime suprasti, kad 
tokia karšta motinos širdis 
galėjo įkvėpti taip galingą tė 
vų žemės meilę Basanavičiui.
Vincas Kudirka apie savo 

motinėlę
Lietuvos himno autorius ir 

atgimimo „Varpo” skambin
tojas, rašytojas V. Kudirka 
taip apie savo motiną atsi
liepė savo „Tėvynės Varpuo
se”:

— Mano motina davė man, 
ką apskritai motina lietuvė 
gali duoti savo vaikams, dar 
gi daugiau, nes pati daugiau 
turėjo. Labai gražiai daina
vo, labai puikiai margino 
margučius, labai dailiai sekė 
pasakas ir prie tų dailių da
lyku piane pritraukė. Jeigu 

verstų" ejau/kad 
tik tave, sūneli, pamatyčiau;
maniau, kad tu jau miręs...” 
Toksai lietuvės kaimietės ry
žtingumas ir kantrumas vi- 
nus stebino.

— Nėra pasaulyje dides
nės meilės, kaip motinos, — 
teisingai sakoma. Bet kaip 
Putinas pastebi, kur tik sau
lė, ten šešėliai, kur tik meilė, 
ten skausmai. Motinų dienos 
proga priminkim, kaip tie 
meilės spinduliai su skausmų 
šešėliais pynėsi širdyse mo
tinų, kurios išauklėjo di
džiuosius Lietuvos žmones.

Daukanto motina.
Kai didysis Lietuvos isto

rikas Simonas Daukantas 
dar mokėsi Žem. Kalvarijoje, 
pasklido gandas, kad tame 
mieste visi moksleiviai susir
go cholera. Tos baisios ligos 
epidemija kaip tik tada siau
tėjo Žemaitijoje. Daukanto 
motina labai sielojosi dėl sa
vo sūnaus likimo. Ji būtinai 
norėjo nuvažiuoti jį aplanky
ti, bet tėvas, esą, pykdamas, 
kam sūnus neina į kunigus, 
jos neleido. Tačiau mylinti 
motinos širdis negalėjo iš
tverti. Paslapčia susitaisiu
si rišulėlį ir įsidėjusi keletą 
rublių, niekam nesakiusi ji 
išėjo pėsčia į ilgą kelionę, į 
dominikonų mokyklą ž. Kal
varijoje. Kelyje išvargo ne
apsakomai. Jos kojos buvo 
pragraužtos ir kruvinos. Bet 
ji sūnų surado ir kruvinomis 
ągaromis verkdama kalbėjo:

Kaip Basanavičiaus motina 
gaudė gyvatę sūnui pagydyti

Garsusis mūsų tautos ža
dintojas Jonas Basanavičius 
vaikystėje buvo sunkiai su
sirgęs. Kaimo „gydytojos” 
nutarė, kad jo gyvybę gali 
išgelbėti tik ypatingi vaistai: 
spirite mirkyta juodoji gy
vatė. Bet kas rizikuos savo
gyvybe ir eis pagauti tokią kų bobutė”, nors lizdelį bu- 
gyvatę? Tam pavojingam žy- vau bandęs pritaisyti”.

assiaruien ^muzikantas, pa-

Kudirkos motina mirė džio 
va, kaip vėliau ir jos sūnus.

Tumo-Vaižganto motina, lie
tuviškos žemės mylėtoja
Barbora Baltuškaitė, kun. 

Tumo-Vaižganto motina, ku
ri pasauliui buvo davusi de
šimtį vaikučių, iš kurių pen
kis greit pridengė lietuviško
ji žemelė, jautėsi nepalaužtos 
dvasios, nors skausmai ir rū
pestėliai, gali sakyti, jos 
kraują iščiulpė. Ji sėmėsi sau 
stiprybės iš Apvaizdos, su 
kuria bendravo nuostabiu 
būdu per Jos tvarinius. Spe
cialistai sako, kad ką Vaiž
gantas įdėjo į savo „Pragie
druliuose” aprašomą Tauč- 
vienės lūpas, tas iš tikrųjų 
buvo apie jo paties motiną:

— Meldėsi taip karštai, 
kaip karštai šeimininkavo ir 
namus valdė: daug, dažnai 
balsu verkdama, be galo nu
silenkdama Apveizdai. Va
karais dėkodama Jai už vi
sa gera per dieną pritirta, 
puldavo žemėn kryžium, ją, 
kaip gyvą, apkabindama, ją 
karštai bučiuodama, visus 
žodžius tiesiog žemei saky
dama. — Juoda žeme, šven
ta Žeme! Aš tave nužemintai 
bučiuoju: tu mane nešioji, tu 
mane peni, tu mane linksmi
ni...,—buvo kiekvienos jos 
vakarinės maldos pradžia. 
Visur matydama kuo aiš
kiausią Dievo Apveizdos įsi
kišimą, pačią Dievo ranką, 
prigimties gaivalus laikė Die
vybės dalimi. Apie žemę ne- 
ledo nė pikto žodžio išsitar
ti... Ugnies neleido kitokio 
vandeniu lieti, kaip tik tyru, 

i iš paties šulinio atneštu...”
Jo motutė, pasak paties 

Vaižganto, buvo gyva nervų 
pynė, virpanti styga, šneku
tis ligi bekraščio atvirumo, 
perregimas krištolas ne be 
gudrybės. Visuomet greita, 
skubanti. Mažo ūgio, juod
bruvė, karšto temperamento. 
Ir daug gerų jos būdo savy
bių paveldėjo jos garsusis sū-

------- -------

Kaip Biliūną motinėlė 
myluodavo

Ir mūsų liūdnas rašytojas, 
džiovos nukamuotasai Jonas 
Biliūnas, savo raštuose įpina 
prisiminimus apie savo moti
ną. Vaizdelyje „Kūdikybės 
sapnai” mažam Jonukui mo
tina pasakoja:

— Tu gimei pavasarį, prieš 
pačias Velykas. Silpnutis 
toks buvai, tarėm, kad negy
vensi, ir tą pačią dieną tave 
vežė krikštytų. Ir paskui il
gai dar buvai nesveikas: už 
metų pradėjo keltis ant kak
lo ir rankų votys, maniau,

kad tikrai mirsi, ir marškinė
lius baltus jau buvau pasiu
vusi...”

Ji pasako, kad numiręs ji
sai būtų nuėjęs pas Dievulį 
ir ten visada būtų vilkėjęs 
baltais marškinėliais. Vaikui 
lyg gaila, kad taip neatsiti
ko...

— Tai kodėl, mama, aš ne
numiriau? — klausia jis. 

Į — Gerai, vaikeli, kad ne
numirei. Ar gi nebūtų gailu 
buvę manęs palikti? — sako 
jausmingu balsu motina — 
spaudžia mane prie krūtinės 
ir bučiuoja galvą. Paskui rū
pestingai apžiūri mano kak
tą, galvą ir veidą, ar nėra te
nai kokio skaudulio ar žaiz- . . ... , ,
dos, ar nenusikūliau kur be- 80nnsprocesijomis.^.Mokyk- 
lakstydamas, atsega ir atrai
to mano marškinių ranko
ves: iš abiejų rankos pusių 
aiškiai žymu nuo buvusių vo
čių įdubusios užgijusios žaiz
dos...

į — Ir čia net nedidelis kau
lelis iškrito, kai trūko votis, 
kalba motina, čiupinėdama 
atsikišusį ir skaudantį gubu-

— Nebus iš tavęs artojaus, 
— tęsia ji gailestaudama to
liau: — būsi ubagėlis ir duo
nos negalėsi užsidirbti, ir 
skriaus tave, kaipo mažesnį, 
visi...”

Keturiolika metų turėjo 
Biliūnas, kai mirė jo motu
tė. Neilgai ir jis gyveno, tik 
28 metus, bet iki paskutinio 
suplakimo buvo taip jautri jo 
iš motinos paveldėtoji širdis, 
kurios liūdnas godas jis taip 
gražiai surašė.

Lietuvių liaudies prietelė
Jei garsioji Lietuvos auk

lėtoja ir rašytoja Marija 
Pečkauskaitė, rašiusi Šatri
jos Raganos slapyvardžiu, 
mokėjo tiek daug pasiaukoti 
kenčiusiai lietuviškai liau
džiai, tai čia, be abejo, dide
lis jos motutės nuopelnas. 
Rašytojos motina jaunatvėje

Gražusis gegužės mėnuo nebus pralaimėta, jei tik mes 
Bažnyčios ypatingu būdu pa- laikysimės Dangaus Karalie- 
skiriamas Marijai pagerbti, nes galingos Rankos. Savo 
Milijonai sielų šį mėnesį neš širdies gilumoj kartokime: 
savo giliausius sielos troški
mus, pasiryžimus, maldavi
mus prie Marijos šventyklų, 
jos garbei paskirtų šv. pa
veikslų, stovylų. Viso pasau
lio tikinčiųjų lūpos be pers- 
tojimo karštai kalbės „Svei
ka, Krikščionių Pagalba, Dan 
gaus Karalienė, Taikos Vieš
paties Angele...” 

! Miestų ’ir sodybų atviros 
vietos, aikštės bus užlietos 

i Gegužės Karalienei iškilmin- 
Iffomis nrocesiiomis... Mokvk- 

JL

lų studentai, sodalės, Mari
jos gerbėjai, baltai apsiren
gę, gėlių puokštes rankose 
laikydami, išsilies į vieną ne
pertraukiamą procesiją. Visi 
sutartinai ir nedirbtinai gie
dos litanijas, himnus, žodžiu, 
gegužis bus Marijai padova
notas su visomis gamtos ir 
žmogaus grožybėmis.

Ką lietuviams primins ge- nistracijos reikalai. Tie dar- 
gužės mėnuo? Juk lietuviai1 
ypatingai pamaldūs į Mari
ją. Ir Marija yra pamylėjusi 
Lietuvą. Ji yra atnešusi savo 
palaimą net stebuklų nesi
gailėdama. Teisingai Lietuva 
vadinama Marijos žemė. 
Tarp kitų brangių ir šventų 
prisiminimų gegužis mums 
galėtų atgaivinti tikėjimą ir 
nepalaužiamą pasitikėjimą, 
kad Marija globos Lietuvą ir 
prikels laisvą ir Nepriklau
somą. Taip mums reikia ti
kėti ir pasitikėti. Kai aplink 
gali ir viltys išnykti, tai dar

širdies gilumoj kartokime: 
„Aušros Vartų, Šiluvos ir Že
maičių Kalvarijos Švč. Pane
le Dievo Motina Marija, sau
gok lietuvius ir Lietuvą, Ta
vo vaikelius ir Tavo šalį”..

Kai gegužės mėnesį melsi
mės prie Marijos, prijunkim 
ir nuolatinį atsidūsėjimą į 
Dangaus Karalienę už lietu-

vius ir Lietuvą. Ge 
nesį daug kur bus v 
mo pamaldų. Ir tą p 
lime panaudoti Lietuvi£ 
vės maldaujant, 1 
būtų galima nešti 
Aušros Vartų paveiki 
kalbėti maldą už Lie 
tt... Kasdieną atnešt 
gėlelę kaip nuolatinic 
mo ir vilties ženklą, 
tuvis vėl bus laisvas i 
nė Nepriklausoma. P 
kim Gegužį Laisvos I 
mėnesiu.

BRAZILIJOJ LIETUVIAI BE SPAl
Katalikų šv. Juozapo ben- 

ruomenė Brazilijoje leido lie
tuvišką laikraštį „šviesa”. 
Gyvavo devyneris metus, 
kol, pagal naują Brazilijos 
valdžios patvarkymą, ku
riuo uždaryti svetimomis 
kalbomis ėję laikraščiai, liko 
uždaryta ir „Šviesa”. Redak
cijos štabą sudarė du asme
nys. Jų žinioje buvo ir admi-

tvirtai įsitikinusi, kad žmo
gus tuomet tegali būti tik
rai naudingas tėvynei, kai 
yra subrendęs savo tautos 
kultūroje. Svetimų kultūrų 
turtai, renkami jo iš visur, 
turi, lyg grūdai, kristi į sa
vą žemę. „Dėl to stengiuosi, 
— rašė Mar. Pečkauskaitės

taikau šį ar tą nupiešti ir, 
atsiprašant, eiledirbis, tai mo 
tinos kaltė.

— Būdamas dar mažas, — 
rašo kitoj vietoj Kudirka, — 
atėjus Velykų subatai, pasi
rinkdavau gražesnę sąsparą 
iš lauko, ir jos kamputyje, 
prikaišiojęs į plyšius balanė
lių, pritaisydavau lyg lizdą, 
kuriame ant rytojaus anksti 
rasdavau margutį. Motina 
sakydavo, kad tai atneša vai
kams „Velykų Bobutė”.. Nu
mirė motina ir daugiau nie
kad neatlankė manęs „Vely-

seserų vienuolyną ir atsiduo
ti tik artimo meilės darbams, 
bet aplinkybės ją privertė 
kitaip apsispręsti. Sukūrusi 
šeimą rašytojos motina daug 
turėjo progų gera daryti. 
Apie ją knygoje „Gyvenimo 
Menininkė” skaitome:

— Religiją ji vertino kaip 
gyvenimo saulę, ir visokius 
kentėjimus bei vargus pakel
davo su tikrai krikščioniška 
dvasia. Tai buvo kantrybės ir 
savęs išsižadėjimo moteris, 
visados, visiškai sutikusi su 
Dievo valia... Trokšte troško 
dirbti ir aukotis rusų pa
vergtai ir nuvargintai tėvy
nei. St. Pečkauskienė buvo

Antanas Vaičiulaitis.

NIDOS ŽVĖRYS
— Už tų marių aš matau didelį vandenų rėžį.
— Žvitrias akis turi. Ta plati vandens juosta 

tarp pievų ir girių — tai Nemunas, kuris liūliuo
ja į mares ir jis yra toks didelis ir gilus, kad viso
je žemėje nėra didesnės upės. Lakštingala per 
naktis dainuoja apie jo pakriaušes ir gelmes, apie 
jo verpetus ir salas, ir apie tuos žmones, kurie 
ramūs ir geri ant jo krantų gyvena.

Čia ant didžiosios kopos užbėgo nusigandęs 
zuikis.

— Vos kailį išnešiau, — dar neatsikvotėjęs su
švokštė jisai.

— Kas gi? — paklausė stirna.
— Lapė kėsinosi užmušti mane.
Iš toliau atsiliepė kitas balsas:
— Neklausyk to bailio ir melagiaus. Aš su juo 

tik pažaisti norėjau, o jisai, matai, įsigalvojo 
dievai žino ką...

Taip kalbėjo lapė ir artinosi, vizgindama uode
gą, labai lipšniai laižydamosi ir jau tap nekaltai 
žiūrėdama, jog, rodos, iš jos akių ašaros upe
liais paplūstų, jeigu ji turėtų uodui sparną iš
rauti. Kur ji galėtų dantis zuikiui į sprandą su
leisti, tokia švelni ir meili!

Bet stirna vis tiek ją barė:
— Melage tu! Vėl zuikutį užpuolei! Aš pasa

kysiu briedžiui, kuris yra visų žvėrių galingiau
sias, kad tave subadytų, jei nesiliausi žuvėdrų ir 
laukinių ančių kiaušinius rinkusi, kiškelius no
vijusi, ką tik išperėtus paukštelius rijusi. Jei ne 
tu, čia niekas kraujo nelietų, net nė žmogus...

_ O kas yra žmogus? — paklausė jauniklis 
briedis. — Niekados aš jo nesu matęs...

___Jeigu nūn tu pasižiūrėtum į slėnį, kurį mes 
Tylos pakalne vadinam, prie pušies ten pamaty

pasakė

tum baltą gniututelį krutant. Tai žmogus eina, — 
kalbėjo stirna.

— Matau, — atsakė briedis.
Zuikelis atsitūpė ant pasturgalinių kojų ir, 

pastatęs akis, įsispitrijo į pakalnę: ir jis norėjo 
matyti žmogų. Lapė tik čekštelėjo savo iltimis, 
bet selinti prie kiškelio neselino, nes jisai sėdėjo 
po pat briedžio pilvu.

— Ten eina žmogus. Jis yra visų daiktų kara- • 
liūs, — kalbėjo stirna. — Jis ir žeme vaikšto, ir 
vandeniu plauko, ir lekioja. Jo yra visi kalnai, 
upės, girios ir slėniai. Jo klauso vėjai, vandenys, 
gyvuliai ir paukščiai. Jis gali padaryt visa, kas 
tik žemėje yra.

— Girdžiu, kad jis dainuoja, kaip kopų vėjas,
— tarė jaunasis briedis.

— Ne, jis ne dainuoja, o verkia, 
stirna.

— Kodėl jis eina Tylos pakalne ir verkia, jei
gu jis yra visų daiktų karalius? — klausė briedis.

— Už tai, kad jis yra žmogaus vaikas. Visi 
vaikai verkia, — aiškino lapė.

— Aš niekados neverkiau, nors esu dar vaikas,
— tarė jauniklis.

— Man gaila, kad žmogus vaikas verkia, — 
prabilo stirna. — Aš bėgsiu ir paklausiu, gal 
jam pilvuką skauda?

— Ir man jo labai gaila, net širdį spaudžia, — 
aimanavo lapė. — Bėgsiu ir aš.

Visi jie nubėgo į pakalnę. Pirmutinė struoksė- 
jo stirna, o paskui ją ritosi zuikis, pora sykių 
strimagalviais apsiversdamas, nes į pakalnę buvo 
jam sunku leistis ant savo trumpesnių pirmaga
lio kojų. Už jų, papūtusi uodegą, kuduliavo lapė 
ir vis čeksėjo iltims, pasižiūrėdama į kiškį ir į jo 
nusipenėjusį sprandą. Briedžiui gi bėgti visai 
nereikėjo: jis paslydo ir taip čiuožte nučiuožė 
žemyn.

Šį skyrių tvar

šgirstų, vien

; žvaigždės 
j siųs savo 
į - prisi-

$ alyvos ir 
į nešios jų 
.-įrapsnį, kai 
' ■ šviesa nu- 
"įampelį - 
.•esant Auš-

3 paslaptį iš- 
žiedas tau 

lydinčias gy-Į 
i. pasakys, ką 
siejau, koki

Gausi lietuvių 1 
šiandien neturi jokio 
no. Nežinia kur dingi 
lės, tautiniai rūbai, 1: 
kos muzikos plokštelė 
tas turtas. Kai vasar 
proga radijo stotys 
plokštelių su lietuvis 
zika, tai niekur nebu 
ma jų surasti. Dabar 
tai lietuviai su T 
kia, kad taip lietuvis 
pražūtų lietuviškų n 
pastatai.

Šiais metais Liet. 
Šv. Juozapo , bendn 
Brazilijoje sueina 1 
Jaunoj Brazilijos lieti .nen plačioji 
lonijoje tai jau nemj 
biliejus. Tai vieninte 
vių organizacija, kuri 
są tą laikotarpį nesul 
nesusilikvidavo. Ji s( 
amžiumi ir turtingiai

tada...Pri-
51 jauną, kaip 
įas. Prisi
ėjau ir pa

bari ^usi kuo, 
lino lūpas 
$o, mano 
iteribį skau
gius beribė

bai, šalia kitų tiesioginių dar
bų, iš tų dviejų redaktorių- 
leidėjų pareikalavo daug ne
migo naktų, bet jie lietuviš
kiems reikalams pasišvęsda
vo negaudami už tai jokio at
lyginimo.

„Šviesa” užgeso prieš me
tus laiko. Įstatymas yra toks 
griežtas, kad Brazilijoje nė
ra jokios svetimos spaudos, 
netgi amerikoniškos. Brazili
jos lietuviai dabar pradeda 
vėl gaut laiškus ir laikraš-’veiktais darbais. Ji t ravos, kokios 
čius iš Amerikos. 1 organizuota 1928 m-j dėsi pas Kry-

Likvidavusi svetimų kai- m®n- kun. Jeronimo | buvo
'organizuota 1928 m.

bų spaudą, Brazilija ima lik
viduoti ir įvairių tautų orga
nizacijas. Neaiškus Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoje likimas. 
Greičiausia ir jai teks likvi
duotis. ši sąjunga, tėvynės 
lietuvių remiama, buvo iš
stačius! mokyklų patalpas ir 
įsigijusi kito turto. Negau-

Ygdiiha,'"— ‘gžfrrmrd • "tM

pastangomis.
Tai buvo pirmas 

kunigas, laisvu noru 
Brazilijon aptarnauti 
vių katalikų dvasinu 311 lūpas ir 
lų, bet dėl nestiprios- memen
tos po poros darbo n š dejonės, 
rėjo grįžti į Lietuvą, 
bendruomenę susibūr 
yiąi^ėmė^ stąfeyti&a

ai kad aš 
-pasakys...
iškartą man
siausmas ii-

šiomis dienomis 
bus krašto apsau; 
„E” (Efficiency) 
Šiame paveiksle, 1 
tęs. žemai sėdi pi 
gėlėmis Ona JacL 
su šypsena veide,

V. Kumpikevii

Motina

, , . . . užsidarė, bet Brazilijoje da-1įr 1936 m. vasario 16|»A1 geliuo-kuo daugiausia girdėtų, mo- bar turi didelę mokyklą lie. I] .
ketų, dainuotų mūsų žemai
tiškų dainų, girdėtų pasakų, 
padavimų.”

Motinų dienos proga pa
garbiai lenkiame galvas 
prieš tas lietuves motinas, 
kurios davė mums didžiuo
sius Lietuvos žmones ir reiš
kiame pagarbą toms Ameri
kos lietuvėms motinoms, ku
rios, sekdamos aukščiau nu
pasakotus pavyzdžius, sa
vuosius vaikus išmoko my
lėti ne tik gimtą šalį—Ame
riką, bet ir tėvų žemę —Lie
tuvą.

K. J. Prunskis.

tuvių katalikų parapija, tik 
čia turima daug rūpesčių su 
patalpomis.

Vasario mėn. Brazilijos 
lietuvių katalikų bendruome
nės jaunimas suvaidino 
„Valkatą”, o „Vytis” — Ge
novaitę. Tik jaučiamas dide
lis trūkumas lietuviškų kny
gų ir laikraščių. Kitados 
daug knygų prisiųsdavo 
Draugija Užsienio Lietu
viams Remti. Jas daugiausia 
siųsdavo Lietuvių Sąjungai, 
bet dabar minėtos sąjungos 
knygynas yra tuščias. Kny
gas išpardavę...

— Vaike, vaike, ko tu verki? — iš tolo ,kad 
nenusigąstų klausė stirna, ir briedis, ir lapė, ir 
kiškis.

— Aš verkiu, — atsakė vaikas, — kad nuo ma
mos dieną pabėgau ir dabar nežinau, kur mano 
namai.

— Negerai, negerai nuo mamos pabėgti, — 
mokė lapė.

— Norėjau gintarų prisirinkti, — kalbėjo vai
kas. — Aš rinkausi jų visą dieną ant marių kraš
to, bet vakare man galvutė apsisuko ir nežinau, 
kur mano mama gyvena, ir bijau, kad vilkas ne
išlįstų iš girios ar ruonis neišnertų iš marių. Abu 
jie mane prarytų.

— Nebijok, žmogau, kuris verki ant marių 
krašto, — pasakė stirna. — Mes tave palydėsim.

Jie leido vaikui pirma eiti, o briedis ir stirna 
jį saugojo iš abiejų šonų, kad vilkas iš girios ne
išlįstų ir kad ruonis iš marių neišnertų. Jie kelia
vo nešnekėdami ir klausėsi, kaip marių vilnys 
ošia ir, atsimušdamos į krantus, sudūžta. Krū
muose jie girdėjo lakštingalą suokiant, ir jos gie
smės buvo pilni medžiai, kopos ir slėniai. -

— Aš jau toliau nebėgsiu, — ūmai sustojo la
pė. — Užuodžiu dūmus ir girdžiu šunis skalijant. 
Aš šunų nemėgstu. Kartą jie man skrandutę su
draskė. Pasilikite sveikučiai.

Ir, papūtusi uodegą, ji nukūrė per kopas.
Po valandėlės atsiliepė ir stirna:
— Žmogau vaike, ar dar nepažįsti savo vietos? 

Jau ir mane šiurpuliai nukrėtė nuo to lojimo.
— O, stirna laibakoje, tu ilgaausi zuiki, ir tu 

briedi, kurio snukis toks didelis ir dailus, kaip 
mano tėčio barzda, ačiū jums vsiems: aš jau pa
žinau pušį, už kurios mūsų pirkelė stovi, 
jau aš vienas rasiu namon kelią. Kad tik 
su rykšte man blauzdų nesučaižytų, kam 
pabėgęs, — kalbėjo vaikas.

— Klausyk, stirna, ir tu, zuiki! —

Dabar 
mama 
buvau

suriko
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sumų juos- Tu taip graži, 
Ir taip jau p:

mingai buvo pašventį23 tai gra
li ristus.Paulo mieste, Brazi 

moji lietuvių katalikai vienodai 
nyčia visoje Pietų 
j e. Praėjusiais metaf'snt Tik., 
marijonai pastatė a 
tuvių katalikų bažn 
Amerikoj - Argentin 
tuvių katalikų šv. 
bendruomenės reika 
sena vaga ir atrodi 
ten kokių nors netik 
neįvyks. Bendruomei 
ras yra gausus ir m 
kai gerai paruoštas, 
pabaigoje ar liepos p 
suruoš turiningą 
koncertą.

vieną žo-

SU-

M—man 
pasiti-

^įžvaigž- 
siųsiu, aš

Dors kar- 
žmonės, 

džiaugsmingai jaunasis briedis. — ŽmogĮjjįatskrisk 
kas sakė, kad mano barzda... 1® į Aušros

Bet stirna ir zuikis tik paspyrė smiltį ii judrioj Mo- 
už kopų. Nuo žvejų kaimo jau pasirodė >ĖDojautos 
ir šunes. "

Valandėlę briedis žiūrėjo, bet paskui jai 
darė neramu širdy, ir jis nubėgo į krū 
nebuvo toks greitas, kaip stirna, ir po ge 
nų apilso. Stovėdamas tarp pušų, jis girdė 
jūros vilnys krantus daužo, kaip medžių 
ošia_ir siūbuoja, ir kaip lakštingala čiauš 
žynėlyje. Bet jauniklis klausėsi, ar neišg 
savo motiną mūkiant ar savo tėvo kanop 
ksint. Vėl jam darėsi neramu ir baisu, n 
buvo vienų vienas tarą) medžių ir nešinoj 
į kūdrą, kur motina jo laukė.

Ilgai jis bastėsi po girią, ėjo per ko] 
visai nusiminė ir, užlipęs ant aukščiausio 
jis gailiai pradėjo bliauti. Jis šaukė savo 
motiną, prie kurios šono prisiglaudęs jis 
miegodavo.

Taip bebliaujant, sudundo žemė ir iš 
kalnelio šmėstelėjo šešėlis. Bėgo ten di 
galingas žvėris, aukštai, lyg iš puikumo, 
išsišakojusius ragus ir ištiesęs snukį, 
taip greitai, kad smėlis lakstė į šonus ir 
traškėdami linko po jo kojų.

Nusigandęs jauniklis pažino jį: parietę 
priešais stovėjo tėvas, kuris tarė:

— Negražu jaunam briedžiui taip blia
Susigėdęs jauniklis nusekė paskui tėvą; 

gus, kur, nerimdama, jų laukė motina. Ji, | 
bardama savo vaiką, niukstelėjo jį snu 
paskui palaižė jo kaklą ir atsigulė.

Jaunasis briedis prisiglaudė prie jos šon 
rietė ir pasidėjo snukį tarp pirmutinių k

Tuoj jisai užmigo, jausdamas motinos ši 
pą prie savo šnervių ir sapnuodamas, kai 
gus vaikas giria jo pasipūtusią nosį ir nu 
barzdą.

P. Pr.

nea- 
saulės

užuo- 
tėvas, 

-S. R.

sargas 
savo 

irmei-

Kuriuos' aafrii

Ir tavo akys 1 
Kuriuos ištroi 
0 tolima, o tol 
Kaip užmirštų

MANO BRj
Su kiekviena pi 

sekunda, su kiekvie 
tin nuslinkusia die 
vęs, mano brangi 
išsiilgimas auga ir i

Nebematau aš Te 
naus veido kasdiena 
dyje jaučiu, kad T: 
man prasiveržia ir 
mo kraujo klanus, 
bombų sprogstanč 
veldras — per mė 
vandenis, ir kad t( 
drauge su karšta r 
Aukščiausiąjį, ly 
kiekvieną, nors ir n 
žingsnelį.

Savo džiaugsme 
mis skrendu pas T 
rodos, matau Tavo 
ramią šypseną, 
skausme aš nesi jau 
nes žinau, kad ir 
Tavo mylinti širdis 
jaučia.

Žinau, kad Motir 
je mudviejų maldoi 

1 prie Aaukščiausio 
' Taip pat žinau, kai 
' melši už save, o v

Dantė

šėla, o

linų, kurios savo s 
meile ir širdies ge 
tintų dangų prie i

viską
Dū

"Patarlė

XXX

Didelė laimė tu 
ną! Gynime netei 
vertybių tas, kas n 
tinos dar lopšyje t

XXX

doro- Tikra motina v 
stovu- jėgas pašvenčia v 

nimui, dreba dėl 
vaiko žingsnio, ki 
gyvenimo žygį 
džiaugsmu ar sk< 
malda ir atodūsia
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palaimėta, jei tik mes 
lės Dangaus Karaite- lme 
ingos Rankos. Savo 
gilumoj kartokime: būtų gaį'js 
s Vartų, Šiluvos ir Že- Aušros d 
Kalvarijos Švč. Pane- kalbėti J 
o Motina Marija, sau- tt.. įįJ 
tuvius ir Lietuvą, Ta. gėlelęS 
telius ir Tavo šalį”., mo ir <1 
gegužės mėnesį melši- tuvis velj 
he Marijos, prijunkim nė Nepį 
latinį atsidūsėjimą į kimGmjf . . . i ti< 
us Karalienę už lietu- mėnesirfriSimink Mane

JET lirWwlFI6l»w 1
ir 11

iiiiamiitHBiiiiMiiiiMiiuamiiwL Šį skyrių tvarko Eleonora Bartkevičiūtė

K sode žydės alyvos ir 
jo dvelkimas nešios jų 
i gaivinantį kvapsnį, kai 

alikų šv. Juozapo ben- Gausi įana mėnulio šviesa nu- 
mė Brazilijoje leido lie-šianįįa J tavo tylų kamPeli — 
tą laikraštį „Šviesa".L NJpink mane esant Auš- 
vo devyneris metusi/ /^ artuose, 
jagal naują Brazilijos jes’

iZILIJOJ LIETUVIAI I

tą laikraštį „Šviesa”.

sužibusios žvaigždės 
i dairysis ir siųs savo 
La v — a anius zemen — pnsi- 
mane.
imink mane tada...Pri- 
:, kai mane jauną, kaip 
blaškė vėjas. Prisi- 
kai aš kovojau ir pa- 
:, ar skundžiausi kuo, 
įsk... Mano lūpas 
smas lydėjo, mano

ios patvarkymą, ku- p08®^ 
uždaryti svetimomis tas tartį;

»mis ėję laikraščiai, liko proga nį 
ryta ir „Šviesa”. Redak- plokštei/ 
štabą sudarė du asme- zika,taiį 

Jų žinioje buvo ir atimi- majų 
acijos reikalai. Tie dar- tai lieta-; 
salia kitų tiesioginių dar- kia, kai; 
iš tų dviejų redaktorių- pražūtą] 
;jų pareikalavo daug ne- pastoti 
> naktų bet jie lietuvis- slgpg beribį skau.
is reikalams pasisvęsda-L fenano skausmus beribė egaudami uz tai jokio at- L 
Qimo- Ja4

Šviesa” užgeso prieš me- lonijojej 
laiko. Įstatymas yra toks biliejus.;
ižtas, kad Brazilijoje nė- viųorge žiedai tau paslaptį iš- 
jokios svetimos spaudos, są tą fe ?al lelijų^ žiedas tau 
gi amerikoniškos. Brazili- ’nesusilii-s
lietuviai dabar pradeda amžiuEi. 
gaut laiškus ir laikraš-’veiktais; 

s iš Amerikos. , 'organfe 
likvidavusi svetimų kai- 
spaudą, Brazilija ima lik- 
įuoti ir įvairių tautų orga- 
acijas. Neaiškus Lietuvių kunigas. 
jungos Brazilijoje likimas. Brariiįz 
eičiausia ir jai teks likti- vių kiL rakina man lūpas ir 
otis. ši sąjunga, tėvynės Jų, bet i )j nakty, kai momen- 
tuvių remiama, buvo iš-tos po; Ista žmonių dejonės, 
įčiusi mokyklų patalpas ir rėjo gį nybė atminimų juos- 
gijusi kito turto. Negau- bendre.: ia...
mos paramos mokyklos įyfaį ėįįĮiasi atminimai, kaip 

~ ~ "nti upė su gėliuo-
tais, pinasi tai gra
nus, tai rūstūs.

e visi man vienodai 
, vienodai širdis pla- 
pergyvenant. Tik., 
as žymes jie širdy 
nevienodai mane su-

skubėjo nešti į tolį, 
nieks neišgirstų, vien 
aukeliai, vien plačioji

Tai hr

mano žydinčias gy- 
dienas, pasakys, ką 

rėje kentėjau, koki 
man sapnavos, kokios 
man veržėsi pas Kry- 

da Mano Sūnus buvo 
is, pasakys, kad aš 
myliu — pasakys...

rys, jog ne kartą man 
ne kartą skausmas il
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siomis dienomis American Lens Co., Inc., New Yorke, už geriausiai atliktus dar
bus krašto apsaugos darbams, laimėjo Amerikos Kariuomenės ir Laivyno didžiulę 
„E” (Efficiency) vėliavą; šios įstaigos dauguma darbininkų gavo „E” ženklelius. 
Šiame paveiksle, kurs imtas „E” apdovanojimo iškilmių metu, matome tris lietuvai
tes. žemai sėdi pirmutinė iš kairės į dešinę Amelia Vai tekūnai te; stovi dešinėje su 
gėlėmis Ona Jackevičiūtė ir šalia jos su gėlėmis Eleonora Bartkevičiūtė. Vidury 
su šypsena veide, dirbtuvės viceprez. J. R. C. Hintz.

V. Kumpikevičiūtė

Motina
ŠEIMININKĖMS

Tu taip graži, tu taip miela man šiandie 
Ir taip jau panaši į sodrią mūsų žemę. . . .

aidarė, bet Brazilijoje da-į 
r turi didelę mokyklą lie- - 
vių katalikų parapija, tik 
1 turima daug rūpesčių su ] 
įtalpomis. 1
Vasario mėn. Brazilijos 
ituvių katalikų bendruome- 
Bs jaunimas suvaidino 
Valkatą”, o „Vytis” — Ge- 
ovaitę. Tik jaučiamas dide- 
s trūkumas lietuviškų kny- 
ų ir laikraščių. Kitados 
aug knygų prisiųsdavo 
iraugija Užsienio Lietu- 
iams Remti. Jas daugiausia 
iųsdavo Lietuvių Sąjungai, 
)et dabar minėtos sąjungos 
mygynas yra tuščias. Kny
gas išpardavę../
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'Kuriuos' dainų mergaites "basos semia.
Ir tavo akys lyg šaltiniai gilūs,
Kuriuos ištroškęs miško paukštis susiranda.
O tolima, o tolima tu šiandie,
Kaip užmirštų laikų graži legenda.

MANO BRANGIAUSIOJI MAMYTE

M. Pečkauskaitė

barstyti tarkuotas ameriko
niškas sūris. Kepti pečiuje 
kol bulvės suminkštės.

Taip galima paruošti ver
šienos kotlietai, tik vietoj 
pamidorų sriubos reikia var
toti dėžutė grybų sriubos ir 
truputis sviesto. *

Verdant senas bulves, sko
niui pagerinti įpiaustyki po
ra citrinos riekučių. Tas 
joms neleis pajuoduoti. Da
rant iš senų bulvių košę, 
reikia įmaišyti pusę šaukštu
ko cukraus. Kad būtų bulvių 
košė lengva, įplaki karštą 
pieną. Dėl skonio galima 
vartoti tarkuotas svogūnas, 
petruškos lapeliai, bei džio
vintų pūkinių mėtų milte
liai.

Marinuota Aviena
10 puodukų vandens,
1 puodukas acto,
2 supiaustytos morkos,
5 svogūnai,
1 šaknis salėrų,
4 svarai avienos,
1 puodukas grietinės,
3 šaukštai miltų,
1 šaukštas cukraus,
y3 puoduko raudono vyno.
Prieskoniams reikia paim

ti: truputis česnako, bobų 
lapų, pipirų, druskos, gvaiz- 
dikėlių, vienas šaukštas gar
styčių.

Garstyčias sumaišyki su 
trupučiu vandens, kol pasi
darys košelė, praskiesk! van
deniu, supilki actą, sudėki 
supiaustytas daržoves ir vi
sus prieskonius. Virki viską 
y3 vai. Į šią verdančią sunką 
įdeki be kaulų, gerai suverž
tą avienos mėsą. Reikia žiū
rėti, kad mėsa būtų pilnai 
apsemta. Užvožtą indą tuo- 
jaus nuimki nuo ugies ir at
aušus— nakčiai įstatyki į 
šaldytuvą. Kitą dieną kepti 
pečiuje valandą laiko. Iš 
grietinės ir perkoštos sun
kos padaryti sosas ir juo už
pilti supiaustytą mėsą.

MOTINA

AUKLĖTOJA

trukdys ir jausis esąs nelai
mingas.

Todėl neverskite vaiko 
rinkti tokį pašaukimą, kurio 
jis pats nenori. Yra tokių tė
vų, ypač motinų, kurios, 
trokšdamos turėti sūnų ku
nigą, verste verčia vaiką eiti 
į seminariją. Išmintingos 
motinos niekuomet neturi 
taip daryti.

Kad ir kažin kokia laimė 
jums būtų matyti sūnelį tar
naujant Dievui, jei jis pats 
nesijaučia į tą tarnystę pa
šauktas, turite sutikti su 
Dievo valia ir nekankinti 
vaiko nuolat prikalbinėda- 
mos ir raudodamos. Jei vai- - 
kas pats tos tarnystės ne
trokšta, tai reiškia, kad Die
vas yra jam paskyręs kitokį 
darbą.

Kiekviena, kad ir papras
čiausia, pareiga tuomet tėra 
gerai einama, jei žmogus jau
čias prie jos linkęs. Tai ką 
jau besakyti apie kunigo pa
reigą, reikalaujančią tiek 
pasišventimo ir kurią kartą 
pasiėmęs, jau nebepames!.

Bet jei jūsų sūnus pats no
ri kunigu tarnauti Dievui, o 
duktė svajoja apie atsižadė
jimą šio pasaulio linksmy
bių dėl Kristaus palikus vie
nuole, tai tik džiaugkitės ir 
dėkokite Dievui, kad skiria 
jūsų vaikeliams aukščiausią
jį pašaukimą, kurį gerai pil
dydamas žmogus taip aukš
tai iškyla už kitus žmones, 
kaip gražių gražiausioji ste-‘.~' 
buklingoji gėlė viršum apsu/ 
pančių ją žemėmis rėpliojanf 
čių žoliiu^ Ir nenorękitit^-^-Y M 
trumpoš^cJž:/ 
atitraukti jų nuo amžinųjų^, 
turtų.

Vaikui sulaukus vyresnių 
metų, berods galite kreipti jo 
dėmesį į savo norimąjį pa
šaukimą. Tačiau rodykite ne 
tik šivesiąsias to pašaukimo 
puses, bet ir tamsiąsias, ir 
savo patarimus taikinkite 
pire vaiko gabumų ir palinki
mų.

Pavyzdžiui, kaip galite pa
tarti savo dukteriai būti mo
kytoja, jei ji nemyli vaikų, 
neturi kantrybės ir nesival- 
do, arba sūnui eiti į gydyto
jus, jei jis net purtosi pama
tęs lavoną.

Be to, motinos labai dažnai 
apsirinka vertindamos savo 
vaikus. Dažniausiai jos ma
to geriau, negu tikrai yra, 
randa juose gabumų, kurių 
jie visai neturi. Taigi savo 
nuomone per daug nepasiti
kėkite ir savo noro per smar
kiai neprimeskite. Gerai čia 
gali patarti tikybos mokyto
jas ir kiti mokytojai ir šiaip 
jau išmintingi pažįstami.

Saugokitės dar vieno daly
ko, kurs yra didelė nuodė
mė: neverskite vaiko rinktis 
darbą tik dėl piniginio pelno. 
Žinoma, žmogus nepelnyda
mas negali gyventi; jis turi 
pavalgyti ir pridengti savo 
kūną, bet ne pelnas turi būti 
mūsų gyvenimo tikslas.

Yra motinų, kurios žūt
būt nori stumti savo vaikus 
„aukščiau”. Aukščiau, tai, 
vadinas, nors į menkiausius 
raštininkėlius, kad tik jie ne
būtų kokiais „prastais” a- 
matininkais.

Dabar dar reikia tarti ke
lius žodžius apie tai, kaip 
motina turi elgtis, kai jos vai
kams ateis laikas vesti ar te
kėti. Ir čia pirmų pirmiausia 
saugokitės prievartos. Kiek 
vargo, kiek nelaimių ji gami
na! Ir jei taip priversta iš
tekėti ar apsivesti jūsų vai
kas bus visą gyvenimą nelai
mingas, ar begalėsite ramiai 
užmigti ?

(Bus daugiau)

Vaiko Pašaukimas
Ne viena motina, vaikui 

dar mažam tebesant, dažnai 
mąsto savo sieloje: kuo bus 
tas jos vaikelis? Kokį pa
šaukimą Dievas jam yra pa
skyręs?

Vyriausias žmogaus pa
šaukimas yra pažinti Dievą, 
Jį mylėti, Jam tarnauti ir 
užtai nusipelnyti amžinąjį 
gyvenimą. Bet tarnauti Die
vui kiekvienas geriausiai ga
li atsistojęs toje vietoje, ku
ri jam Dievo yra paskirta.

Dievas neleidžia žmonių į 
pasaulį be jokio plano, be 
jokios prasmės. Kiekvienam 
Jis skiria šioje žemėje kokią 
pasiuntinybę, kokį darbą, ku
rį gerai nudirbęs žmogus ir 
pats yra laimingas ir šiokiu 
ar tokiu būdu prisideda prie 
Dievo karalystės platinimo 
šioje žemėje.

Dėl to, jei kas turi tam tik
rų gabumų ir noro kokiam 
darbui, ir sakoma jį turint 
šiokį ar tokį pašaukimą. Va
dinas, Dievas šaukia jį prie 
paskirtojo jam darbo.

Kartais tas šaukimas yra 
labai aiškus. Štai, pavyz
džiui, pasakoja vienas vokie
čių grafas, prieš kelios de
šimt metų miręs jėzuito or
dino vienuoliu. Jis kartą nu
važiavęs į vieną stebuklingą 
vietą Šveicarijoje, buvęs baž
nyčioje per pamaldas. Cho
ras kaip tik giedojęs šiuos 
psalmės žodžius: „Kuo aš at
simokėsiu Viešpačiui už visa, 
ką jis man yra padaręs?” 
Grąfui_ pasirodė^^Jkad^ tas 
klausimas esąs ka^p tik jam 
pasakytas ir jis pasijutęs gi
liai sugraudintas. Chorui pa
skui toliau giedant: „Išgany
mo taurę paimsiu ir Viešpa
ties vardo šauksiuos,” atėju
si jam 1 galvą mintis visko 
atsižadėti dėl Dievo, nors ir 
jis gerai žinojęs tos aukos 
didumą. Ir kai paskui kuni
gas, įlipęs į sakyklą, kelis 
kartus pakartojęs žodžius: 
„Jei jūs šiandien girdite bal
są, neniekinkite savo šir
džių,” jis jau tikrai žinojęs, 
prie ko esąs pašauktas. Jis 
išvažiavo iš stebuklingosios 
vietos, tvirtai pasiryžęs pa
likti kunigu.

Bet ne visuomet Dievo bal
sas taip aiškiai girdėti. La
bai dažnai žmogus nenusima
no, ko jis nori, kame yra ta 
jam skirtoji vieta, kokį dar
bą jis geriausiai nudirbtų. 
Kodėl — kas gali atspėti?

Gal dėl to, kad nėra vertas 
tokios Dievo malonės, gal dėl 
to, kad jo sąžinė, sudrumsta 
ir aptemdyta visokių žemiš
kų apskaitymų ir žemiškos 
naudos, negirdi to balso, gal 
dėl ko kito.

Negaudamas tokių aiškių 
nurodymų, žmogus vis dėlto 
turi stengtis pažinti Dievo 
valią; turi įsigilinti į savo 
sąžinę ir rinktis stumiamas 
ne noro ko daugiausia pasi
pelnyti, bet troškimo kuo ge
riausia nudirbti pasirinktąjį 
darbą ir atnešti ko daugiau
sia naudos artimiems.

Tėvų pareiga yra padėti 
vaikui pasirinkti pašaukimą. 
Bet padėdami, atsiminkit, 
kad parinkimas pašaukimo 
vra labai svarbus dalykas. 
Nuo jo dažniausiai pareina 
jūsų vaiko laikinoji ir amži
noji laimė. Pasirinkęs darbą, 
kuriam jis netinka, žmogus 
nieko gero nenudirbs, kitus

Bulvės su sūriu
4 bulvės,
3 svogūnai,
2 šaukštaįr^baĮ^, __
4 riekutės amerikoniško 

sūrio,
Druskos, pipirų pagal sko

nį.
Į pakepintus svogūnus į- 

piaustyti plonomis riekutė
mis bulves ir uždengus kep
tuvę tušinti kol suminkštės, 
paskui ant smarkesnės ug
nies parausvinti, apdėti ame
rikoniško sūrio riekutėmis ir 
uždegus vėl palaikyti pen
kias minutes ant lengvos ug
nies. Duoti į stalą karštus su 
atskirai paruoštomis žalio
mis daržovėmis, šis valgy- 
mėlis tinka pavaduoti mėsos 
patiekalus.

Jaknų Kepsnys
1 svaras jaknų,
4 puodukai verdančio van

dens.
i/3 svaro maltos kiaulienos, 

svogūnai, supiaustyti, 
puodukai duonos trupi
nių, 
kiaušinis, 
buljono kvadratėlis, 
puodukas karštos pami
dorų sunkos, 
šaukštukas druskos,

truputis pipirų.
Užpilti jaknas verdančiu 

vandeniu, leisti kiek pastovė
ti, paskui sumalti. Įmaišyti 
į maltą kiaulieną 
svogūnus, duonos 
kiaušinį. Karštoje 
sunkoje ištirpyti
kvadratėlį ir įmaišyti viską 
į paruoštą masę. Sudėti į 
riebalais išteptą skardą ir 
kepti pečiuje kol gražiai pa
raus. Tinka valgyti šiltas 
kaip šaltas patiekalas.

Kiauliena sose.
gabalai karbonado, 
supiaustyti svogūnai, 

dėžutė pamidorų sriubos, 
supiaustytos bulvės, 
šaukštai tarkuoto sūrio.

Indo dugne supiaustyti 
svogūnai, ant jų sudėti pa
kepinti karbonado (pork
chops), gabalėliai, apibarsty
ti druska ir pipirais. Užpil
ti pamidorų sriuba, supiau- 
syti ant viršaus bulves, už

Atkirto
Turistas gėrėjosi Kalifor

nijos gamta.
— Kokie dideli ananasai?

— stebėjosi turistas.
— Čia tik nepriaugusios 

citrinos, — išdidžiai atsakė 
Kalifornjios vietinis.

— Kokie puikūs žiedai!— 
vėl pastebėjo turistas, ro
dydamas į žiedais nukrautą 
medį.

— Čia tik paprastos pie
nės, — vėl jam atsakė vieti
nis.

Pagaliau, turistas, pama
tęs Sakramento upę, tarė:— 
O čia, tur būt, keno nors ra
diatorius prakiuro ir vanduo 
pradėjo varvėti?

Kur protas?
Jonienė: — Kaip jūs dabar 

susitvarkėte 8 kambarių na
me?

Petrienė: — O, ne taip jau 
blogai. Miegamiems kamba
riams visus baldus gavome 
už kuponus nuo muilo.

Jonienė:— Tai kiti kamba
riai dar be baldų?

Petrienė: — Niekas juose 
ir netilptų. Jie pilni prikrau
ti muilo.

-nk mane, — man 
iau, kad man pasiti- 
eni, švelnia siela 
an bent vieną žo- 

simink mane...
dų vainiką į žvaigž- 
angę nusiųsiu, aš 

’ i Aukščiausiąjį,
Jis laimintų...
i mane nors kar- 

mirš tave žmonės, 
artimieji, atskrisk 

pas mane į Aušros 
mano jautrioj Mo- 

oj atrasi užuojautos

iu

džiaugsmingai jaunasis br 
kas sakė, kad mano bank

Bet stirna ir zuikis tik 
už kopų. Nuo žvejų kai®J 
ir šunes.

Valandėlę briedis žiūrėjo- 
darė neramu širdy, ir jis - 
nebuvo toks greitas, kaip f 
nų apilso. Stovėdamas tarpi 
jūros vilnys krantus daužo 
ošia ir siūbuoja, ir kaip Ik 
žynėlyje. Bet jauniklis kk- 
savo motiną niūkiant ar 
ksint. Vėl jam darėsi neras

žynėlyje. Bet j

P. Pr.

Žiupsnelis

buvo vienų vienas tau) 
į kūdrą, kur motina joW

Ilgai jis bastėsi po 
visai nusiminė ir, užlipęs^ 
jis gailiai pradėjo bliauti 
motiną, prie kurios šono 
miegodavo.

Taip bebliaujant, sudj 
kalnelio šmėstel 
galingas žvėris, 
išsišakojusius ragus ir 
taip greitai, kad smėlis 
traškėdami linko po jo

Nusigandęs jauniklis 
priešais stovėjo tėvas,

— Negražu jaunam^
Susigėdęs jauniklis 

gus, kur, nerimdama, jK 
bardama savo vaiką, 
paskui palaižė jo kaklą11'

Jaunasis briedis 
rietė ir pasidėjo snuki

Tuoj jisai užmigo, ją 
pą prie savo šnervių 
gus vaikas giria jo p^1 
barzdą.

nam kūdikiui nea- 
reikalinga saulės 

i šiluma, kurią at- 
ina ir rami užuo- 

ią teikia tėvas.
— S. R.

XXX
— angelas sargas 
ris pridengia savo 
estingumo ir mei- 
is.

— Dantė
XXX

yra šeimos siela, o 
valstybės pagrin- 
motina yra valsty- 

kūrėja.
—J. Senkus.

galima viską 
negalima nu-

ir motinos.
—Patarlė

XXX
suprastas doro- 
šeimų pastovu-

žada šviesų rvto-
St. M.

XXX
reikia mums la- 

tokių mo-

•US

šiai

kitados

Su kiekviena prabėgusia 
sekunda, su kiekviena praei
tin nuslinkusia diena, Ta
vęs, mano brangi mamyte, 
išsiilgimas auga ir didėja.

Nebematau aš Tavo malo
naus veido kasdieną, bet šir
dyje jaučiu, kad Tavo meilė 
man prasiveržia ir per lieja
mo kraujo klanus, per visų 
bombų sprogstančias ske
veldras — per mėlynuosius 
vandenis, ir kad toji meilė 
drauge su karšta malda pas 
Aukščiausiąjį, lydi mano 
kiekvieną, nors ir mažiausią 
žingsnelį.

Savo džiaugsme aš minti
mis skrendu pas Tave — ir, 
rodos, matau Tavo laimingą, 
ramią šypseną. Giliame 
skausme aš nesijaučiu viena, 
nes žinau, kad ir per tolius 
Tavo mylinti širdis man už
jaučia.

Žinau, kad Motinos Dieno
je mudviejų maldos susitiks 
prie Aaukščiausiojo sosto. 
Taip pat žinau, kad Tu nesi
melsi už save, o vien tiktai,

tinu, kurios savo sąmoninga 
meile ir širdies gerumu ar
tintų dangų prie žemės.

XXX

Didelė laimė turėti 
ną! Gynime netenka daug 
vertybių tas, kas nustoja mo
tinos dar lopšyje būdamas.

XXX

Tikra motina visas savo 
jėgas pašvenčia vaikų gyve
nimui, dreba dėl kiekvieno 
vaiko žingsnio, kiekvieną jo 
gyvenimo žygį lydi su 
džiaugsmu ar skausmu, su 
malda ir atodūsiais.

moti-

kad tavo dukrelei, tolimoje 
šalyje, būtų gera.

Savo maldose pinu karš
čiausios padėkos vainiką 
Tam, Kuris davė man laimės 
Tave turėti motina. Kitos 
tokios brangenybės šioje že
mėje jau nebeturėsiu. Tu esi 
mano viena — amžinai vie
na.

Koks nykus, koks skur
dus būtų mano gyvenimas, 
jei aš, mano brangi mamyte, 
nebūčiau turėjusi Tavęs, ne
būčiau užaugusi Tavo didin
gos, pasiaukojančios meilės 
pavėsyje.

Laikas išdildė iš atminimų 
katedros varpų gaudimus, 
šaukiančius tikinčiuosius 
maldai, bet niekas, o niekas 
neišraus iš mano sielos to gi
laus tikėjimo, kurį Tu, bran
gi mamyte, įdiegei man nuo 
pat kūdikystės dienų.

Nebematau Lietuvos pla
čiųjų laukų, jos žaliuojančių 
girių, išblaškytų sodybų, bet 
tėvynės meilė, kurią taip su
maniai ir švelniai įžiebei ma
no širdin,—neužgęs niekados.

Tu esi man pavyzdys, ty
lus kelrodis. Brangūs Tavo 
perspėjimai, pamokymai, pa
tarimai lydi ir lydės mane 
šio gyvenimo kelyje. Tavo 
kilnios asmenybės atmini
mas nebeatskiriamas iki 
mirties.

Laiminga aš esu, kad galiu 
vadinti Tave Mano Bran
giausiąja Mamyte! Ir puoš
niausi šio pasaulio pamink
lai yra niekai prieš tą, kurį 
Tu savo tikėjimu, meile, kan
trybe, pasiaukojimu, darbin
gumu ir kukliu pavyzdžiu pa
statei mano širdyje.

Tave mylinti
Eleonora

2
3

1
1
1

i

sukapotus 
trupinius, 
pamidorų 

buljono
Jauna Kompozitorė

ir

6
2
1
4
2

Chicago. — H. Mockevičiū
tė, jau besimokydama aukš
tesnėj mokykloj, paskelbus 
konkursą, išėjo laimėtoja, 
sukurdama žodžius ir melo
diją vienai dainelei. Nuo pat 
šešerių metų, kai ji dar gy
veno Dayton, Ohio, • mokėsi, 
muzikos. Nors ir giliau ne
studijavusi kompozicijos, ji 
yra sukūrusi apie 200 dainų 
melodijų. Kai kurias iš jų 
ruošiasi chorai panaudoti.

Mockevičiūtė dar jauna, 
tik ką prašokus 20 metų ir 
jei ji turės galimybių pagrin- 
diniau prasilavinti muzikos, 
ypač kompozicijos srityje, iš 
jos galime tikėtis gražių da
lykų. Ji taipgi myli Lietuvą:

prieš šį karą susirašinėjo su 
viena lietuvaite, kuri jai kar
tą atsiuntė lietuvišką savo 
pačios parašytą eilėraštį. 
Mockevičiūtė juo susižavėju
si pritaikė - sukūrė muziką.
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Visus kviečia —
AMERIKOS” PHIL ADELPHI JOS ŽINIOS.

AMERIKA

STEIGĖJŲ DĖMESIUI

Philadelphijos Žinios
į krie- New Britain, Conn

MELDŽIASI UŽ TAIKA

bet ir prisidėjo valgiais, dPAGERBSIM MOTINAS

j® A-

Vispeth),
VYČIAI PAS VYČIUSy

METINĖ ŠVENTE

GERBTINAS LIETUVISMŪSŲ KARIAI
tsilankė

a (abu

par.

|Ba-

vai-

komitetas 
parengia- 
Mokyklos 
jaunimas

lie- 
ki-

Motinos Dieną minėsime ir 
motinas pagerbsime per kon
certą gegužės 8 dieną. Visos 
motinos ir karių motinos ypa 
tingai bus pagerbtos.

grupė, 
ivybėje,

ckumus. 
‘buvo

Pranas Jankauskas, buvęs 
rčių pirmininkas, veiklus

įįPra- 
įfjjR- 
įs pa

pu-

Šv. Kazimiero parapija iš
siuntinėjo laiškus parapijie
čiams jubiliejaus reikalu. 
Tuo pačiu tikslu tuoj aplan
kys visus parapijiečius.

LAIŠKAS PARAPIJIE
ČIAMS

LIETUVIS KELIAUJA SU 
VISU „NAMU”

B. Miciūnienė svečia 
Pittsburghe, kur apianki 
vo sūnų karį.

KUN. STANISLOVUI 
RAILAI,

Jo vardinių proga, 
Siunčia linksmiausius linkė

jimus
Vyčių 3 kuopa.

Labai malonu, kad darbi
ninkai gerbia .ir myli savo

—Apkrikštytas Geraldas 
Bertulis; krikšto tėvai buvo 
St Dutkus ir Ona Revuckai- 
tė- krikštijo kun. J. Stašai
tis, naujagimio motinos (Bu- 
rokaitės) giminaitis.

- Apkrikštyta Valerija 
Galčiūtė; krikšto tėvai buvo

^l^'Kazys Galčius ir Adeline 
ijo®1 Romano.

New

sos ne tik daug pasidarbav 
bet ir prisidėjo valgiais, d 
vanomis ir pinigais, žmoni 
pavaišinti skaniu kūgeli 

’’kopūstais, ir „Hot Dogi 
jautėsi visiškai patenkin

Gegužes - May 7, 1 PRANEŠIMAI

Visi Pasiruošę 
Koncertui

Philadelphijos lietuviai la
bai stropiai rengiasi nepap
rastam koncertui, kurio pro
gramą išpildys Chicagos „A- 
teities” klubo nariai ir Bos
tono jaunamečių grupė, Onai 
Ivaškienei vadovaujant. Pa
žymėtina, kad šį koncertą ir 
tautiškų šokių vakarą remia 
visos lietuviškos organizaci
jos, mokyklos ir visos para
pijos. Moterų Taryba platina 
bilietus, parengia nakvynių 
svečiams ir remia garsinimą 
ir tt.

Į tą nepaprastą vakarą pa
kviesta ir apylinkių lietuviai, 
nes tai vienintelė proga pa
matyti tokią gražią progra
mą. Sudarytas 
jau baigia visus 
muosius darbus, 
mokiniai ir kitas
taipgi rengiasi čia dalyvauti. 
Būtų gražu matyt pilną salę 
lietuvių, besidžiaugiančių 
tuvių svečių koncertu ir 
tais margumynais.

Šv. Kazimiero parapijoj 
vakarais meldžiamės už tai
ką, kaip šv. Tėvas prašė. Kas 
vakarą vis daugiau dalyvių 
susirenka. Tos maldos eina ir 
už lietuvius, Lietuvą ir lietu
vius karius.

Vyčių 3 kuopos atstovai 
geg. 2 d. lankėsi pas New 
York ir New Jersey vyčius, 
Linden, N. J. Dalyvavo jų 
konferencijoj ir paskiau žiū
rėjo jų vaidinimo Elizabethe.

Dalyvavo T. Balčiūnaitė, 
E. Jablonskytė, E. Sidaravi- 
čiūtė, R. Mikelėnas, O. Rim- 
gailaitė, Dvasios Vadas kun. 
St. Raila ir sodaliečių direk
torius kun. V. Vėžis.

Gražu, kad jaunimas domi
si jaunimo katalikišku vei
kimu, gali pasimokyti iš jų 
ir taip sustiprinti jų veiklą.

L. Piliponytė-Zaikienė,
Chicagos Ateitininkų drau
govės tautiškų šokių grupės 
vedėja - mokytoja. Jos vado
vaujama šokėjų grupė šios 
savaitės gale dalyvauja Tau
tiniame Amerikos šokių Fes
tivalyje Philadelphi jo j e, o 
gegužės 8 d. išpildys „Ame
rikos” Philadelphijos Žinių 
ruošiamo vakaro programą.

Gegužės mėn. 2 d. Moterų 
Sąjungos kuopa turėjo savo 
metinį parengimėlį, pasivai
šino, pasišnekėjo ir pasidali
jo draugijos reikalais. Moti
nos Diena yra jų šventė. Tą 
dieną jos bendrai išklauso

^mišių, priima Komuniją už
■^įavo motinas ir visas moti

nas — bei moteris.
tKleb. kun. Ig. Valančiūnas MOKYKLOS VAIKUČIAI

Šv. Kazimiero parapija 
jau švenčia 50 metų auksinį 
jubiliejų. Parapijos jubilie
jui paminėti bus išleista isto 
rinė knyga. Dabar ieškomi 
pirmieji parapijos steigėjai, 
kur jie bebūtų, kad atsiliep
tų, atsiųstų savo atsimini
mus, paveikslus ir visokius 
sumanymus. Nedaug pirmų
jų steigėjų mes beturime gy
vųjų tarpe, bet norime, kad 
ir tie patys visi būtų sužy
mėti toj taip svarbioj kny
goj.

Vincentas Stasiukevičius. 
Vienas parapijos steigėjų 
yra Vincentas Stasiukevi
čius, kurs dar gyvena toj pa
čioj parapijoj. Jis yra gimęs 
Lietuvoj 1859 metais, tad jau 
turi 83 metus. Jis atvažiavo 
į Philadelphiją 1890 m. gegu
žės 13 d. 1891 metais buvo 
sugrįžęs į Lietuvą, iš kurios 
tuoj vėl atvažiavo su žmona. 
Jo žmona Agota Lisauskaitė, 
iš Alvito, mirė prieš kelioli
ka metų. Jiedu susilaukė gau. 
sios šeimynos — 7 berniukų 
ir 3 mergaičių. Lietuvių pa
maldomis jie rūpinosi nuo 
pirmos dienos. Kol dar netu
rėjo savo parapijos, pasi
kviesdavo kunigų lietuvių iš 
kitų miestų, kad jiems patar
nautų. Jo pasakojimu, kun. 
J. Kaulakis, pirmasis klebo
nas, buvo pakviestas ar pri
rodytas kun. Stomach. Jis 
sužinojo, kad jie jau gali iš
laikyti savo kunigą, tai ir 
kvietimą siuntė. Jis pasako
ja, kaip jis atvažiavęs bran
gino tikėjimą, kad ašaroda
mas dirbo sekmadienį, prisi
mindamas, kaip Lietuvoj 
švenčia sekmadienį. V. Sta
siukevičius dabar gyvena iš 
pensijos, kurią išsitarnavo 
cukraus fabrike per 38 me
tus.

Koncertas- Šokiu Vakara
ŠV. KAZIMIERO PARAP. SALĖJE

Earp ir Wharton Sts., Philadelphia, P
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

Programą išpildys Chicagos ATEITININKŲ DRAUGOVE ir BOSTONO JAU 
NŲJŲ ŠOKĖJŲ grupė.
Tai garsenybės, nes jie dalyvaus Academy of Music tautinių šokių Festivaly.
Šis nepaprastas vakaras rengiamas svečiams chicagiečiams, bostoniečiams p 
gerbti. Kviečiamos kareivių motinos ir kiekviena motina, nes tai bus ir Moti 
nos Dienos minėjimas. AuRa t-k 5Q

Šv. Pranciškaus seselėj 
nuoširdžiai dėkoja Rėmė ji 
kuopai už gražų pelną ($172. 
00), kurį davė Margučių va 
karas. Ypatingai pasidarba 
vo: 0. Radzevičienė, M. Pa 
vasarienė, M. Valinčienė, A! 
Gudinienė, J. Ažukienė, 1 
Gradeskienė.C. Sakalauska 
te, P. Šilingaitė, P. Moleski 
nė, A. Kovolienė, R. Bruži 
nė, ir B. Miciūnienė. Šios v

t

Dl-

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮV AIRĖS GALVOS MASAŽAI

VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos musę specialybe

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalinluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

TeL POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo Įstaiga,
delfi, graži koplyčia, erdvi salč. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai Kreipkitės 
dienu ar naktį.

j ū^pne tos garbingos Mo
terų Sąjungos.

Tel. DEW. 5186

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

••10 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Mokyklos vaikučiai labai 
uoliai darbavosi, platino lai
mėjimus prieš Velykas, kad 
taip prisidėtų prie parapijos 
išlaikymo, iš kurios tiek 
daug gauna. Ir pasisekė 
tiems jauniems darbinin
kams: iš savo darbo sudarė 
parapijai pelno $218.19. Kle
bonas visiems padėkojo už 
suteiktą paramą.

savo seną mamytę ir visus 
pažįstamus. Tai pirmos jo a- 
tostogos po 7 mėnesių karo 
tarnybos. Pranas labai gra
žiai atrodo kario uniformoje, 
jis jau ir užsitarnavo paau
kštinimų. Malonus karys vi
sų džiaugsmingai sutiktas.

Jonas Karpis pirmą kartą 
parvyko namo kario unifor
moje. Jis tarnauja mechani
ku aviacijoj. Nors neseniai 
jis tarnyboj, bet jau korpora- 
lo laipsnį gavo. Jaunuolis ap
lankė savo namiškius. Labai 
gražu, kad pirmiausia nepa
miršo bažnyčios, priėjo išpa
žinties ir Komunijos. Tai pa
rodo, kad ir kariuomenėj jau 
nuoliai išlaiko savo gyvą ti
kėjimą ir gali šventai ir pa
maldžiai gyventi ir laikytis 
savo tikėjimo taisyklių.

Broliai Tolvaišiai gavo do
vaną nuo mamytės ir tėvelio. 
Mat, tėveliai jų intencija už
prašė šv. mišių aukos. Nors 
jie toli, bet vis dar parašo 
laiškus saviškiams. Motinos 
Dienos proga visi siunčia lai
škus savo mamytėms. Tai 
gražus paprotys atsiminti sa 
vo motinas. Juk jos gal dau
giausiai atjaučia savo karių 
gyvenimą, 
mėjimus.

Antanas 
jos karys,
mytę Marijoną čiurlionenę, 
našlę, ir tris jaunesnius bro
lius — Albiną, Petrą ir 
ną. Čiurlionienė gyvena 
chmonde.

Dominikas Vaznis rašo
mytei ir siunčia savo linkėji
mus.

Lt. Goštautas atrodo kaip 
generolas. Buvo parvykęs 
tostogų.

darbda vmš^arA
Tokiu gerbtinu yra lietuvis 
Juozas Petkus, pono Weber, 
didžios dirbtuvės savininko, 
unijos pirmininkas. Jis kaip 
unijos vienas vadų, labai gra 
žiai sugyvena su darbdaviu 
Weber. Bet ir darbininkai pa
sitiki 
dovu. 
bia.

Jis 
rinkimams, atidaro 
prižiūri tvarkos, kad viskas 
eitų tvarkingai. Sektina vi
siems lietuviams, kad savie
ji savuosius gerbtų ir pagel
bėtų visuose reikaluose. Pa
sisekimo tokiems tauriems 
lietuviams!

MIRĖ PR. TREPKUS

Adelė Druktenytė
Šv. Kazimiero Akademijos 

studentė, jauna pasižymėju
si solistė, keliaujanti drauge 
su Chicagos Ateitininkų Šo
kėjų grupe. Ji dainuos gegu
žės 8 d. „Amerikos” Phila
delphijos Žinių Dainų-šokių 
.Vakarę, šv-_ Kazimiero, par, 
salėje.

RESPUBLIKONAI JUDA

skausmus ir lai-

Čiurlionis, aviaci- 
aplankė savo ma-

Jo-
Ri-

ma

savo organizacijos va- 
Tokiu būdu visi jį ger-

vadovauja unijos susi
juos ir

Bal. 21 d. Bridgewatery, 
arti Philadelphi jos, mirė 
Pranas Trepkus, buvęs šv. 
Jurgio par. vargonininkas 
(kun. M. Šedvydžio klebona
vimo metu). Palaidotas šv. 
Domininko kapinėse iš šv. 
Jurgio par. bažnyčios. Laido
tuvėse patarnavo grab. J. 
Balinskas.

Velionis buvo 67 metų am
žiaus. Buvo kilęs iš Sere
džiaus par. Amerikon atvyko 
1910 m. Amžiną atilsį jo vė
lei... K. V.

MARGUČIŲ BALIUS

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

PIRMOJI KOMUNIJA

a-

Šv. Kazimiero parapijoj 
Pirmoji Komunija bus geg. 
9 d. Motinos Dienoje. Vai
kučiai jau gražiai prisirengė 
ir pirmąją išpažintį jau atli
ko.

Gegužės 2 d. Moterų Są
jungos 10 kuopa buvo suren
gusi margučių balių pas są- 
jungietę Vilienę. Balius buvo 
labai sėkmingas. Narės yra 
dėkingos ponioms Barauskie
nei, Vilienei ir Kivilienei už 
parengmą tokio vakarėlio. 
Visos buvo patenkintos ir no
rėtų, kad dažniau būtų ren
giami tokie draugiški vaka
rėliai. Nors kuopa ir nedide
lė, bet gražiai gyvuoja.

Ateinantį sekmadienį, ge
gužės 9 d., sąjungiečių inten
cijai bus atlaikytos šv. Mi
šios dešimtą valandą, o po 
Mišių bendri pusryčiai. Na
rės prašomos skaitlingai da
lyvauti. Narė.

Gegužės 2 d. 14 Ward’o re- 1 
spublikonų lyderio John R. ' 
K. Scott buveinėje, 862 N. 12 : 
St., įvyko gausus lietuvių A- : 
merikos piliečių susirinki^ ■ 
mas, kurį sukvietė Lithua- 1 
nian American Republican : 
League of Philadelphia. Tos 
organizacijos pirmininkas y- 
ra Peter J. Satinsky, rašt. 1 
Frank Pūkas.

Lithuanian American Re
publican League of Philadel
phia yra įsteigta šio miesto 
lietuvių naudai, patarnavi
mui. Tūkstančiai lietuvių čia 
yra namų savininkai, taipgi 1 
yra šimtai lietuvių įvairių 
krautuvininkų ir kitokių įs
taigų; turime daug savo rei
kalų su miesto valdžia ir ka
dangi šis miestas nuo seniai 
stipriai valdomas respubliko
nų, tad ši lietuvių organiza
cija galės daug pagelbėti šio 
miesto lietuviams. Philadel
phijos miesto lietuviams ver
ta šia organizacija susidomė-: 
ti, joje sutvirtėti. Juk mes 
čia seniai gyvenam ir gyven-j 
sim, esame darbštūs, taupūs, ■ 
geri taksų mokėtojai ir ne pa 
šalpos reikalaujantieji žmo
nės.

Pirm. P. J. Satinsky paaiš
kino naujos organizacijos ti
kslą. Satinsky yra gerų lie
tuvių sūnus, gabus ir pilnas 
energijos daug dirbti; baigęs 
aukštus mokslus 
Jau keleri metai, 
Atlantic Refining 
search Bureau..

Baigiant susirinkimą kiek
vienas dalyvis pasižadėjo no
riai pasidarbuoti ir naujų na
rių atsivesti. Sekantis susi
rinkimas įvyks toje pat sa
lėje ir tuo pačiu laiku, birže
lio 6 d.

Camden, N. J., gyvena la
bai įdomus lietuvis Antanas 
Tunaitis. Tai senyvas klai
pėdietis. Čia tarp lietuvių pa
žįstamas kaip keliautojas su ; 
visais savo namais ir visa sa
vo manta.

Prieš kiek laiko jis turėjo 
kokį tai namelį, kurs stovėjo 
ant žemės ir „nekeliavo”. Bet ■ 
atsitiko nelaimė. Vieną die
nelę namelis supleškėjo, dū
mais ir pelenais į niekus pa
virto. žmogelis nebegalėjo 
naujo pasistatyti. Bet jis tu
rėjo kur nors gyventi. Jis 
prisižiūrėjo į važiuojančius 
su automobiliais namelius ir 
gėrėjosi, kaip ten jie gali ra
miai gyventi ir keliauti.

Ir A. Tunaitis atrado išei
tį. Jis „pasistatė” savo tro
belę — tik jau ne ant žemės, 
bet ant vežimo. Dabar jis tą 
■"■savu wafo
nėja visur, kur tik reikia. Jis 
nuo ryto prisirenka visokių 
gerybių, maisto ir drabužių, 
užvažiuoja į karčiamėlę, čia 
kiek „pasiurbia”, paskui sau 
lenda į „trobą” ir saldžiai 
miega ir sapnuoja. Jis dabar 
negali atsiskirti su savo ke
liaujančiu nameliu. Ir žiemą 
čia jam gera, nes iš jo neišei
na. Jis ir šalčiams siaučiant 
nevartoja anglių ar kito kuro 
apsišildyti savo namo. Ir vis 
dėlto jis nesušąlą, dar raudo
nas ir sveikai atrodo...

Atsirado gerų žmonių, ku
rie norėjo jį priglausti šilta
me skiepe. Bet jis nenori skir 
tis su savo nameliais. Jis ten 
gaspadorius ir jam esą gerai. 
Teko nugirsti, kad net lietu
vių klebonas Camdene norėjo 
jį apgyvendinti po bažnyčia, 
kad ten galėtų kūrenti krosnį 
ir pernakvoti. Bet jis atsisa
kė, kad jam netinka prie 
šventos vietos, gal kur gara
že ir sutiktų.

Šį pavasarį Tunaitis jau ir 
vėl važinėjasi ir šildosi sau
lės spinduliais. Jis gali išgy
venti be „rationing points” 
ir be „victory” darželių...

Nusišypsok ir
Pamiršk Kar

Tyliai kerpa
Jurgis: — Keista. Tas 

zdaskutis dar nė žodži 
tarė nuo pat pradžios, 
pradėjo anos moteries 
kus kirpti.

Vytas: — Tai nesteb 
Ji yra jo žmona.

Kokį sutvėrei, tokį ir
Plikbajoris, įėjęs į t 

bažnyčią, nusilenkęs pri 
torių Dievui dėkoja: 
Tau, Viešpatie, kad a 
miau bajoru.’”

Zakristijonas: (pasis 
už altoriaus, jam atsa 
„Kad ir bajoras, bet dur

Plikbajoris: (manyd 
girdįs kalbant Dievą) 
„Kokį sutverei, tokį ir

Gražiai \susikalbė|

Ponas (susiraukęs): 
tu, po šimtu blynų, 
ieškai?

Tarnaitė: — Tamstlii M. 
ponuli... prašau arbatos 
ti.

Ministeris Kot Daug 
Ramesnis

ko-

-'FT*

chemijoje, 
kai dirba

Co., Rė

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

Londonas. — LKFSB. 
respondentas, pranešdamas, 
kad kovo 18 d. atsistatydino 
lenkų Informacijos Ministe- 
ris St. Stronski, sumini, kad 
jis keletu atvejų buvo pa
skleidęs Lietuvai nedraugiš
kų žinių. Nauju lenkų Infor
macijos Ministeriu pakvies
tas p. Kot. Pirmiau jis yra 
buvęs lenkų ambasadoriumi 
Rusijoje, iš ten buvo atvykęs 
į Egiptą, kur buvo gavęs 
naują paskyrimą.

Koto kreditan galima įra
šyti, kad, jam pradėjus eiti 
pareigas, iki šiol lenkų ofi
cioze nepasirodė prieš Lietu
vą ar lietuvius nukreiptų 
žinių.

įnirtis 
Xavic-
'įį^ Pot0 se^ė įvairūs lošimai 

laimėjimas gražių dovai 
Prieš pat išsiskirstant, 1 
kurie laimėjo dovanas už p 
žiausius atneštus marguči 
Kam skirti dovanas, bi 
sunku, nes margučiai 1 
gražūs, įvairūs, spalvii 
meniški. Visi kartu pasili 
smino, pasidžiaugė, lain 
gražių davonų, o kas si 
blausia — suteikė Sesei 
daug džiaugsmo ir stip 
valios uoliau darbuotis

1 kur yra tiek daug nuoši: 
’ mo, draugiškumo ir gero; 
' lios žmonių.

m, a- 
i.’, šeri, 
iijosvy- 
’iš Great 

Įpykęs mergaitės tėv 
Klausyk, vaike, ar aš j 
kiau tau, kad tu daugiai

Tik peršoko

Klausyk, vaike, ar aš

Altoriaus tarnautojų

rys D. Staškevičius gu 
gonmėj po sunkios galv 
peracijos. Jie visi jį i 
lanko ir džiugina savo < 
nomis ir gražiais Iii 
mais.

Bridgeport, Cor

žengtumei čion per var
Jaunikaitis: — Taip, i 

nežengiau per vartus, 
kartą per tvorą peršok

Ateities laimė |
Čigonė: —Tavo vyras 

drąsuolis, geraširdis, g: 
ir turtingas.

Moteriškė: — Kaip ta 
lonu man išgirsti. Daba 
gonėle, pasakyk man, I 
galėčiau nusikratyti 
dabartinio vyro?

Nepabaigiau verkti
Mažas Albinas beža 

mas užsigavo ranką ir pi 
jo graudžiai verkti. Mo išeina: 
norėdama jį suraminti, 
ėmė ant kelių ir pradėjo 
šluostyti ašaras ir šaky

— Palauk, nušluost 
tau ašaras, tuomet bus 
geriau. |

— Palauk, mamyte, - 
rė Albinas — ba-a-a-a-a 
nepabaigiau verkti.

Paaiškino
Vienas universiteto 

dentas atsilankė į rektori 
kambarį ir klausia, ar 
galima jam baigti unive 
tete mokslą per trejus 
tus.

Rektorius, nenorėdai 
užgauti studento, tarė:— 
sakymą galiu duoti, jei i 
atvirai pasakysi, kuo I 
būti.

■'.Mėta
^ėir ki-

T. B.

< įvyko

;®apa- 
eis

-ja bus

Geg. 1 d. per mišias 
jungti moterystėn Stell 
estas ir J. Vitkevičius 
parapijos choro nariai, 
noji priklausė ir prie ki 
rapijos draugijų. Ji yra 
lietuvaitė, gražiai kalb 
tuviškai; jos vyras yra 
kęs iš Lawrence, Mass, 
ras suteikė jiems graž 
vaną ir linki geros 1: 
taipgi daug gero linki 
vedėjas A. Stanišauska 
sugrįžtų choran. Šliul 

1 teikė kleb. kun. J. V. K 
skas.

Motinų Dienoje par 
choras turės gražų vs 
mą „Žentai iš Amerik 
aktų komediją. Pelnas

Juozas 
^Alf.
helis, pijai. Visi turėtų pare 
Ma- vakarą savo atsilar 

Choras ir solistai pad 
!;55= gražių dainų. Po visk 

šokiai. Orkestrui vad 
iš Brooklyno J. Tama 
galėsit linksmai, graž 
ką praleisti.

>
11S

Um
s«

i

Studentas patraukė pei .
■ tvli. toOpir tyli. —.
Rektorius toliau kalbi K 

Kai gamta nori užaugint Q 
žuolą, tai šimtus metų di 
bet jei ji nori išauginti 
vę, tai atlieka per porą 

i nėšių.
Pranas Bekan

Vyrai, kurie yra 
kada giedoję chore, 1 
mi sugrįžti į chorą, m 
geliui išėjus į karit 
chore pasiliko mažai, 
čiamos moters ir nu 
kurios šiuo laiku ne] 
so, o dainuoti, vaidin 
rus, operetes galite - 
darbuokit lietuvių t 
bažnyčiai! Atminkit 
visi esate kviečiami į 
ką ir šventą bažnyči 
bą. Kviečiami ir iš k 

• vykę choristai.

Ko daugiau bonų 
,^-sim, tuo greičiau la 

sam pasauliui ūžti]
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iu Vakaiih Nj
KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Baltimore, Md.

labdarybės vakaras
pižės 8 d. 7 vai. vak. lie- 
Laisvės salėje, 269 Se- 
St., ruošiamas didelis 
rybės balius, skiriamas 
anajam Kryžiui. Jį ren- 
Elizabetho draugijos, 
vai Gelbėti Komiteto 
ybėje. Bilietai po 
'era muzika. Visi

DRAUGOVE ir BOSTONO |i i atsilankyti.

Y 8 D., 1943

VAKARE

Philadelphia

75c. 
kvie-

atsilankyti.
40 vai. atlaidai

f Music tautinių šokių F^
» chicagiečiams, bostoniečiai 
aviena motina, nes tai bus o e

Auka tik 50 centų.
ia —
IILADELPH1J0S ŽINIOS.

Petro ir Povilo 
šioje 40 vai. 
egužės 16-18 d.d. Pra- 
i’egužės 1 6d. per sumą. 
3 ir vakarais bus pa
lšiai. Laukiama 
ankymosi.

Vyčių vakaras

par. 
atlaidai

gau-

New

AUJA SU 
HU”

. 2 d. L. Vyčių
- New Jersey apskritis 
is salėje pastatė Molie- 

. „Ba-

gyvena la- 
s Antanas 
yvas klai- 
lietuvių pa
rauto jas su 
s ir visa sa-

]\t 'v i, js salei e pastate 1liUSISypSOĮveiksmų komediją
n • vi į. ritęs, sausas nekelsi”.ranurskbo Liudas Ketvirtis

___ y City), Jonas Navic- 
Tvliaikm Bayonne), Jonas Lese- 

,____________M (TC1 i 70 Hotki I T1170 A.

Jurgis:-Keisį 
zdaskutis dar nėr 
tarė nuo pat prJTYM 7- r1 ’ ’
pra ėjo anos©.;^Martynas Rusgis (Ba- 

o jis turėjo kus Rir?tL

. (Elizabeth), Juzė A- 
tytė (Elizabeth), Elz- 

! Keršulytė (Maspeth), 
i (Mas-

„ „ 1 ) ir Jonas Sidtis (Jer-
rurs stovėjo Vytas:—Taig tyj Veikalą režisavo 

~ . -r. 5 Roiey Komedija vai-
Kokj sutvėrė unki- bet vyčiai puikiai 

jo visus sunkumus, 
ai kas minutė buvo

eliavo”. Bet Ji Yra i° 
Vieną die- 

deškėjo, dū- 
į niekus pa- 

nebegalėjo 1
i. Bet jis tu- 
jyventi. Jis 
ažiuojančius 
namelius ir

n jie gali ra- 
keliauti.
> atrado išei-
:ė” savo tro- 
le ant žemės, 
Dabar jis tą

Plikbajoris, įėję 
bažnyčią, nusileį juoko, 
torių Dievui dfc 2 
Tau, Viešpatie,• sfcr į t ies 
miau bajoru.1" - --

Zakristijonas, avo visą eilę dainų, 
už altoriaus, j>r
„Kad ir bajoras^ pistinaitė apdovanoti,

Plikbajoris: Įr eikliausi 1942 m. vy- 
girdįs kalbant i:
-Kokį sutvk įj vakaran atsilankė 

Gražiai s aunimo ir vyresniųjų.

įžioje ir užbaigoje vy- 
.-------- s choro grupė,
'r. Dulkės vadovybėje,

Augustinas ir Mary-

įtarpę__ b.uv£>v-knp—Ju.
, kun. Dr. J. Star

kum
la, ėžis (abu

Tarnaitė:adelphijos), kun. M. 
ponuli... prašau' s, kun. J. šernius, a- 

3 le.it. Al. šūkis, serž.
Į , us, Philadelphijos vy-
Į pė ir kiti. Net iš Great

buvo atvažiavusių.
3 vakaras praėjo gra-

Ponas (soared įs, 
tu, po šimtu Hgn. J. Balkūnas, 
ieškai?

tik reikia. Jis 
enka visokių 
ir drabužių, 

irčiamėlę, čia 
”, paskui sau|P( 

ir saldžiai P-
□ja. Jis dabar 
i su savo ke- _ , 
eliu. Ir žiemą 
es iš jo neišei-r^ausy ’ J ,f’\ ., . „ .
ams siaučiant ^au ^ kadteje nuotaikoje. Pasisė
tų ar kito kuro zengtuinei ar yciams. 
o namo. Ir vis Jaunikaitis: 
11a, dar raudo-' 
atrodo... kartą per tvora 
rų žmonių, ku- Ateities^ 
iriglausti šilta- f 
. jis nenori skir drąsuolis, geni' 
mėliais. Jis ten įr turtingas.
• jam esą gerai. Moteriškė: 
, kad net lietu- lomi man išgič 
^amdene norėjo gonėle, pasakyt 
ti po bažnyčia, galėčiau nusit 
1 kūrenti krosnį Į dabartinio vyr.' 
. Bet jis atsisa- 

netinka prie
s, gal kur gara-

naudinga, jei minėta 
’aidintojų grupė ir ki
etose suvaidintų šią 

komediją.
T. B.

Čigonė:
terson, N. __  į ____
'■ v t Targucių balius 
rko.
otinų Dienoje visa pa
per 8val. mišias eis 
munijos.

Nepabaigi irmoji Komunija bus 
i į 30 d. 
iriuomenėn 
Spranaitis,

įvyko

i Tunaitis jau ir 
i ir šildosi sau- 
is. Jis gali išgy- 
tioning points” 
/” darželių...

Mažas Albt 
mas užsigavo it 
jo graudžiai 
norėdama jįV 
ėmė antkeli^ 
šluostyti aš$

_ Palauk.: 
tau ašaras, $

—Apkrikštytas Geraldas 
Bertulis; krikšto tėvai buvo 
St. Dutkus ir Ona Revuckai- 
tė; krikštijo kun. J. Stašai
tis, naujagimio motinos (Bu- 
rokaitės) giminaitis.

— Apkrikštyta Valerija 
Galčiūtė; krikšto tėvai buvo 
Kazys Gaišius ir Adeline 
Romano.

Velykose šiemet buvo gra
žaus dvasinio suraminimo, 
minint Kristaus prisikėlimo 
šventę. Po Velykų mirė J. 
Krasausko žmona. Atvelyky
je oras atvėso, silpnesni su
sirgo slogomis.

New Britain, Conn
Šv. Pranciškaus seselės

nuoširdžiai dėkoja Rėmėjų 
kuopai už gražų pelną ($172.- 
00), kurį davė Margučių va
karas. Ypatingai pasidarba
vo: O. Radzevičienė, M. Pa- 
vasarienė, M. Valinčienė, M. 
Gudinienė, J. Ažukienė, A. 
Gradeskienė,C. Sakalauskai
tė, P. Šilingaitė, P. Moleskie-

Gegužės 2 d. Kristaus gra
bas buvo jau išneštas. Daug 
gėlių puošė didįjį altorių, 
prie Dievo stalo buvo pasta
tyti garbės vartai, pro ku
riuos vaikučiai ėjo prie pir
mos Šv. Komunijos. Tuo pa
čiu laiku įvyko Sodaliečių 
mėnesinė Komunija.

A. Kovolienė, R. Bružie- 
ir B. Miciūnienė. Šios vi
ne tik daug pasidarbavo, 
ir prisidėjo valgiais, do-

nė, 
nė, 
sos 
bet
vanomis ir pinigais, žmonės, 
pavaišinti skaniu kūgeliu, 
kopūstais, ir „Hot Dogs”, 
jautėsi visiškai patenkinti. 
Po to sekė įvairūs lošimai ir 
laimėjimas gražių dovanų. 
Prieš pat išsiskirstant, kai 
kurie laimėjo dovanas už gra 
žiausius atneštus margučius. 
Kam skirti dovanas, buvo 
sunku, nes margučiai visi 
gražūs, įvairūs, spalvingi, 
meniški. Visi kartu pasilink
smino, pasidžiaugė, laimėjo 
gražių davonų, o kas svar
biausia — suteikė Seselėms 
daug džiaugsmo ir stiprios 
valios uoliau darbuotis čia, 
kur yra tiek daug nuoširdu
mo, 
lios

Nepaprastas įvykis šv. Al
fonso lietuvių mokyklos kie
me: įgriuvo žemė apie 12 pė
dų gilumo pačiam vidury 
kiemo, pasidarė didelio kam
bario pločio ir ilgio duobė. 
Čia mokyklos vaikučiai kas
dien žaisdavo, ir rudens lai
ke „Oisterių” puotos stalai 
stovėdavo. Laimė, kad įgriu
vo naktį. Nežinia, kaip toji 
tuštuma pasidarė. Reiks 
daug sunkvežimių žemės pri
vežti. J . K.

5. Teisėjai pradės skaityt 
rašinius po 1943 m. birželio 
1 d. ir ko greičiausiai po to 
paskelbs rezultatus.

6. Nei teisėjai, nei jų gi
minės negali stoti į kontestą.

7. Teisėjai bus „Darbinin
ko” redaktorius Antanas 
Kneižys, „Keleivio” redakto
rius S. Michelsonas ir advo
katė S. Šalnienė. Jų sprendi
mas bus galutinis.

Teisėjai spręs pagal geru
mą minčių, o ne pagal gražu
mą rašto ar gramatikos tai
syklingumą.

Kas pageidauja dalyvauti 
konteste, gali būti tikras, 
kad niekas nežinos apie jo ar 
jos dalyvavimą, jeigu jis ar 
ji seks taisykles, rašant sla- 
pyvardę, atskiram užlipy- 
tam voke prisiunčiant tikrą 
vardą, pavardę ir adresą.

Komisija pasilieka teisę 
keisti taisykles pagal aplin
kybes.

Adv. K. J. Kalinauskas, 
i Dr. Ant. L. Kapočius.

Linden, N. J.

Waterbury, Conn.

MOTINOS DIENOS BELAUKIANT
Kasmet per keliolika metų 

vaikai praleisdavo Motinų 
Dieną drauge su motinomis. 
Galėjo sūnūs padėkoti bran
giai mamytei už jos vargus, 
už visa gera, kad mažytį gra
žiai augino, kaip mylėti Die
vą ir tėvynę. Kiekviena mo
tina didžiavosi ir laukė šven
tės, kurią praleisdavo gra
žiausiu džiaugsmu.

O kaip būdavo smagu ir 
linksma kiekvienos motinos 
sieloje! Deja, džiaugsmas da
bar petrauktas. šiemet mo
tinų Diena nėra džiaugsmo 
diena motinoms, kurių sū
nūs atskirti. Kiekvienam Lie
tuvos vaikui šiandie motinų 
diena yra ašarų diena, nes 
Motina Lietuva liūdi trem
piama, netekusi savo nepri
klausomybės; jos sūnūs iš
blaškyti — vieni kenčia na
cių kalėjimuose ir darbo sto
vyklose, kiti — šaltuose Ru
sijos kraštuose.

Bet nereikia mums važinė
ti po platųjį pasaulį ir skai
tyti kruvinas motinų ašaras.

krūtinės

draugiškumo ir geros va 
žmonių.

B. Miciūnienė svečiavosi 
Pittsburghe, kur aplankė sa
vo sūnų karį.

Altoriaus tarnautojų gru- 

rys D. Staškevičius guli li
goninėj po sunkios galvos o- 
peracijos. Jie visi jį uoliai 
lanko ir džiugina savo dova
nomis ir gražiais linkėji
mais.

Bridgeport, Conn
Geg. 1 d. per mišias 

jungti moterystėn Stella Yo- 
kštas ir J. Vitkevičius, 
parapijos choro nariai. Jau
noji priklausė ir prie kitų pa 
rapijos draugijų. Ji yra gera 
lietuvaitė, gražiai kalba lie
tuviškai; jos vyras yra atvy
kęs iš Lawrence, Mass. Cho
ras suteikė jiems gražią do
vaną ir linki geros laimės, 
taipgi daug gero linki choro 
vedėjas A. Stanišauskas, kad 
sugrįžtų choran. Šliubą su
teikė kleb. kun. J. V. Kazlau
skas.

su-

abu

Brangi šventė
Gražus pavasario metas, 

brangių švenčių laikas. Pra
ėjo šv. Velykos, štai gražioji 
Motinų Diena čia pat. Sek
madienį, geg. 9 dieną, šv. Juo 
zapo mokyklos salėj 7 vai. 
vakare įvyksta dvidešimtas 
metinis Motinų Dienos pager 
bimui koncertas - teatras, 
komp. A. Aleksio vadovybė
je. Rengia Vyčiai ir choras. 
Pelnas parapijos naudai. Bus 
suvaidinta šventei atitinka
mas dviejų veiksmų puikus 
scenos kūrinys „Motinos 
Vargai”. (Parašė kun. St. 
Kneižys). Dalyvauja Vyčių, 
studentų ir Moterų Sąjungos 
chorai, solistai-tės ir 14 sce- 
nos gabių vaidintojų. Apie, 
L. Vyčių organizaciją kalbės 
kun. A. Čebatorius. Svečiams 
kareiviams įžanga dykai. 
Programa baigsis smagiais 
šokiais.

Visi dalyvaukime ir bend
rai pagerbkime savo motinė
les. Dainos, muzika ir gražus 
vaidinimas suramins ne vie
ną motinos širdį, kuri šiuo 
baisaus karo metu liūdesio 
skausmų perverta. Tegu šyp
sena it tas šiltas, malonus 
saulutės spindulys nušviečia 
motinėlės skaistų, ašarotą 
veidelį. Motinos širdis trokš
ta meilės, užuojautos, dėkin
gumo, džiaugsmo. Sveikos, 
brangios motinėlės! Valio!

Lyra.

SKELBIA KONTESTĄ

bažnyčioje geg. 29 d. 11 vai. 
ryte.

Motinų Dienoje parapijos 
choras turės gražų vaidini
mą „Žentai iš Amerikos”, 2 

į Pranas Aleksa, Alf. aktų komediją. Pelnas para-

išeina: 
Juozas

ičius, Bol. Kaselis, 
aniauskas, Wm. Ta- 
:as (laivyne).

. v - geriau. Knyga
1S KOt Daug —Palauk.^ C LITHUANIAN

. ° rė Albinas-' LANGUAGE
tnesms
— LKFSB. ko- 

s, pranešdamas, 
} d. atsistatydino 
macijos Ministe- 
nski, sumini, kad 
įtvejų buvo pa
buvai nedraugiš- 
auju lenkų Infor- 
nisteriu pakvies- 

Pirmiau jis yra 
4 ambasadoriumi 
ten buvo atvykęs 
kur buvo gavęs 
yrimą.
iditan galima įra- 
jam pradėjus eiti 
ki šiol lenkų ofi- 
sirodė prieš Lietu- 
tuvius nukreiptų

nepatai8i,,j prof. Alfred Senn 
ne

vienas lima įsi^ti
dentas atsilsį Brikos” Įstaigoje

So. Ninth Street
ina tik 40 centų

pijai. Visi turėtų paremti šį 
vakarą savo atsilankymu. 
Choras ir solistai padainuos 
gražių dainų. Po visko bus 
šokiai. Orkestrui vadovauja 
iš Brooklyn© J. Tarnas. Visi 
galėsit linksmai, gražiai lai
ką praleisti.

seniau
Vienas

kambarį ir^ 
galima ja® 
tete moksV 
tus.

Rektorių 
užgauti sto^; 
sakymą gaį

IKOS” administraci- 
.e gauti A. Vaičiulai-

atvirai pa^ INE HISTORY OF 
ITHUANIAN 
ITERATURE

būti.
Studentas f*

ir tyli. - į gausiai iliustruota, 
Rektorius;; e -

Kai gamta 
žuolą, tai W 
bet jei jifl 
vę, tai atFj 
pesių. J

)usl. ir yra Lietuvių 
io Instituto leidinys.

1 egzemplioriaus kai- 
|, o užsisakant 50 eg- 
fių ar daugiau—30c.

Vyrai, kurie yra 
kada giedoję chore, kviečia
mi sugrįžti į chorą, nes, dau
geliui išėjus į kariuomenę, 
chore pasiliko mažai. Kvie
čiamos moters ir merginos, 
kurios šiuo laiku nepriklau
so, o dainuoti, vaidinti teat
rus, operetes galite — pasi- 
darbuokit lietuvių tarpe ir 
bažnyčiai! Atminkite, kad 
visi esate kviečiami į tautiš
ką ir šventą bažnyčios dar
bą. Kviečiami ir iš kitur at
vykę choristai. Ona.

Ko daugiau bonų išpirk- 
sim, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Klubas skelbia kon- 
testą, kuriame bus suteikia
ma dvi dovanos už geriausias 
mintis, pareikštas rašiny, pa
rašytam lietuvių kalba, te
moje: „Lietuvos Nepriklau- 

■somybė, jos dabartinė reikš
mė”.

Pirma dovana: Karo Bo
nas ir ženklai už $50.00.

Antra dovana: Karo Bo
nas ir ženklai už $25.00.

1. Rašinys, nedaugiau kaip 
400 žodžių, turi būti priimtas 
South Boston Lietuvių Pilie
čių Klubo, 309 E. Str., South 
Boston, Mass., nevėliau 1943 
m. birželio 1 d.

2. Rašinys turi būti pasi
rašytas slapyvarde, o atski
ram užlipdytam voke turi bū
ti įdėtas rašytojo vardas, an
trašas ir slapyvarde, kurią 
jis ar ji vartoja, o voko lau
ke turi būti parašyta slapy
varde.

3. Tik dviejų laimėtojų vo
kai, kurie pasako vardą, pa
vardę ir antrašą tų dviejų 
rašytojų bus atidaromi, po 
to, kada teisėjai paskelbs lai
mėtojų slapyvardes.

4. Visi raštai pasiliks 
South Bostono Lietuvių Pi
liečių Klubo nuosavybe ir ne
bus grąžinami.

Pagerbs karius
Lietuvių Centralinio Ko

miteto susirinkime balandžio 
27 d. pirm. J. Liudvinaitis 
pranešė apie vietos lietuvių 
jaunuolius, išėjusius į ka
riuomenę. Plačiai tartasi a- 
pie rengiamą lietuvių karių 
pagerbimo dieną. Tai bus bir
želio 13 d. Bus didelė progra
ma. Kalbėtojais pakviesti 
„Amerikos” ir „Vienybės” 
redaktoriai. Muzikalinei pro
gramai vadovaus komp. J. 
Žilevičius. Dalyvaus miesto 
pareigūnai.

Komitetas nutarė užprašy
ti šv. Mišias tą dieną už ka
rius, kad grįžtų sveiki pas 
savuosius.

Lietuviai kariai
Ona A. Grigaitis, 

Laivyno slaugė 
—-----------

Stanley M, Liudvinaitis
Robert A. Liudvinaitis — 

du broliai
John J. Ashmontas
Michael V. Ashmontas

— du broliai
John J. Buzunas
Paul F. Buzunas — du bro

liai
Adolf Pribush
Joseph Venskus 
Peter Venskus 
Frank Venskus 
Kastant Bužinskas 
Chester L. Kaskevich 
Michael J. Matulionis 
Alphonse J. Matulionis — 

du broliai
John Matulionis
Vitold W. Phillips
Edward Philips —- du bro

liai
Joseph Yrshus
Peter Yrshus
George Yrshus 
Hillard Getchis 
George Getchis 
Adolf Pribush 
Mamert Pribush 
John V. Shaltis 
Raymond Stanis 
Joseph Bakunas 
John S. Bakunas — du 

broliai
Alphonse A. Bakunas
Joseph ČesnoviČius 
Edward F. Martis 
John Petrusevich 
Walter Petrusevich 
Leon J. Budres 
Michael Parshelunas 
Ernest P. Sarpinskas 
Anthony Dilbatis 
Benedict Petraitis
Joseph Petraitis — du bro

liai
Alex P. Shukis
Edward P. Shukis — du 

broliai
Edward Zelinkauskas
Edward Krotulis
Joseph Davis
John L. Tratulis 
Andrew White 
Dominic šivickis 
John J. Radzevičius 
Anthony Jaff as 
Ludwig Bartkus 
Edward Bookantis 
George Malaškevičius

ramumo. Jai prieš akis stovi 
visa praeitis — kaip ji mažy
tį auklėjo, vargo, kentėjo; 
kaip bėgo į dirbtuvę dirbti, 
kad tėvui būtų lengviau, kad 
vaikelius tinkamai išauklėtų. 
O kada išauklėjo, pasiliko 
viena, atskirta nuo vaikų.

Štai jau Motinų Diena. Jos 
saulėtas rytas siunčia žemei 
pabučiavimą. Ji prisimena, 
kas šiandieną ją svaikins, 
prie nuvargusios
nors mažą gėlelę prisegs... 
Jai vargšei vaizduojasi šiau
rinės Afrikos krantai, Angli
ja, Australija, Saliamono sa
los, platus Pacifiko vandeny
nas, priešo nelaisvė ar mir
ties aukuras... O sūneli, kodėl 
aš tavęs taip išsiilgau, kodėl 
tavo kūdikystės dienos su 
manim praleistos neduoda 
man ramumo?..

Laukia laiško. Gal sulauks 
nors kelis tylius žodelius, kū
dikio meile išpuoštus...

I Šypsantis pavasaris atėjo. 
Karas praeis, taikos varpai 
suskambės, bet ne vienos mo- 

Tik išeikime už savo durų. šypsantis sūnus iš ka- 
Apsidairykime aplinkui, o 
pamatysime daugybę ver- 

j kiančių motinų ir savo sū
nums tariančių gal paskuti-

ro lauko negrįš. O gal ir grįš, 
bet jo motinos širdis jau bus 
sustojusi plakusi, rankos ir 

_ - _ - kojos bus šaltos. Ji tuomet 
nį sudiev. Kiek Amerikos nęJaus. sayo-sūnaus meilės, 
jaunuolių yra atskirtų nuo ^en tik žaliuojantis kapas 
savo mylimų motinų’ Vieni liudys, kad tai ilsisi jo mo- 

tina...

— Šv. Onos Sodalicija tu
rėjo Card ir Bunco Party ge
gužės 3 d. Naujų narių va
jus prasidėjo.

— Visos New Yorko apy
linkės lietuvių Sodaliečių 
šventė yra ruošiama Maspe- 
the gegužės 23 d.

— Pirmoji Komunija įvyks 
gegužės 30 d.

— Kun. P. A. Lekešio 15 
metų kunigystės vakarienės 
(birželio 6 d.) bilietų viso y- 
ra tik 200. Dauguma jau nu
pirkti. Gali pritrūkti. Dau
giau vietų negalima paruoš
ti, nes tik tiek galima suso
dinti salėje. Tad tepasirūpi- 
na įsigyti bilietų tuoj aus, ku
rie nori dalyvauti.

— Lietuviai dalyvaus Vic
tory parade šį sekmadienį — 
geg. 9 d. pačiame Maspethe.

— Šį sekmadienį gausūs 
Maspetho lietuvių būriai 
trauks į „Amerikos” Pavasa
rio Koncertą, kurs įvyks 3 
vai. popiet WEBSTER salė
je, New Yorke (prie Union 
Square).

— Gegužės 22 d. L. Vyčių 
apskritis par. salėje žada pa
statyti komediją „Balon kri
tęs, sausas nekelsi”.

šiandien, kiti rytoj šaukiami, 
Atsisveikindami savo moti
ną, bučiuoja jos sidabrinius 
plaukus, sakydami: „O, gero
ji mamyte, atleisk man, kad 
aš šiandie toks nedėkingas, 
toks užuomarša, negaliu tau 
išreikšti amžinos padėkos žo
dį; negaliu tau, mama, atsi
lyginti už tavo meilės kupi
ną širdį. Nugalėjęs priešą 
vėl sugrįšiu pas tave ir išbu
čiuosiu tavo veidus”. Moti-
nos širdis neramiai plaka, o 
lūpos žodžio negali ištarti. 
Jeigu širdis kalba, tai lūpos 
turi tylėti.

Taip slenka dienos, savai
tės, mėnesiai, vieni ir antri 
metai. Vargšė motina negali 
užmigti, liūdna širdies sim
fonija glūdi jos širdy, graudi 
gailesčio ašara vilgo nuvar
gusius skruostus. Ji laukia 
sūnaus pareinant. Naktis. 
Visur tyla, jau laikrodis iš
muša dvyliktą valandą. Nie
kas nepareina, niekas durų 
varpelio nepaskambina. Vien 
tik padangių skrajūnai suka
si viršum galvų, neduodami

John Wingis
Albin A. Wingis — du bro

liai
William V. Beksis
Albin Vasnelis
Theodore Vasnelis — du 

broliai
Julius Tvaskus
Joseph Phillips
Bruno Phillips — du bro

liai
Victor C. Bundonis
John C. Budonis — du 

broliai
Leon D. Yurkus
Charles F. Plungis
Jorn P. Plungis — du 

broliai
Joseph W. Petruška 
Vincent W. Baliunas 
Peter J. Karpis 
Edward Plungis 
Adam E. Ciparis 
Michael Martinkus 
Paul Zasimovitch 
Edmund V. Sharkus 
Andrew Dambrauskas 
Walter Galush 
Raymond A. Zupkus 
Joseph P. žemaitis
Edward P. Žemaitis —du 

broliai
Anthony Lacaskey
Victor Bugerosky
Anthony Bugerosky —du 

broliai
Joseph Virkaitis
Edmund V. Kardauskas
Joseph I. Roels 
Edward Tamulevičius 
Mathew Tamulevičius 
Joseph J. Tamulevičius — 

trys broliai
(bus daugiau)

J. J. L.

Ona Petrulienė.

Maspetho Žinios
— Bal. 30 d. palaidota a. a. 

Ona Maidau.
— Kareivis Petras Tauras, 

kaip praneša Karo Departa
mentas, yra sužeistas Aus
tralijoje.

— Kun. Pijus Lekešis mi-

Atvelykyje sąjungiečių 
margučių balius gražiai pra
ėjo. Turėjome svečių ir iš 
Brooklyno, ir iš kitur. Dova
nas už gražiausius margu
čius laimėjo Anelė Kabašin- 
skienė, Ona Skužinskienė ir 
M. Kelmelienė.

Baliaus rengime daugiau
sia pasidarbavo pirm. Ant. 
Kivitienė, M. Tamošauskie
nė, O. Osteikienė, O. Petru
lienė, O. Bagočiūnienė, O. 
Laukaitienė, R. Nedzinskie- 
nė, A. Jocienė, šlapikienė, A. 
Balčiūnienė.

nėjo savo vardadienį geg. 5
d. Draugai jį pasveikino.

— J. E. vysk. Raymond 
Kearney suteiks Sutvirtini- 
mo Salčraiheht^ MaspėtKo^bh D’?.

Lietuvių Auditorijos bend
rovės, Ine. metinis seimas į- 
vyks šeštadienį, gegužės 8 d., 
8 vai. vak., liet, piliečių klu-

Brooklyno Lietuviai Graboriai
______________________ ______________________________ 1________________ r

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

---------------------------------------

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewiez
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(PrieS pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Jalinskas) 

Lalsnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



Gegužes - May 7, 19; aiojukob luitu
ŪKŲ VISUOME 

kultūrinio c

d KONCERTAS ir BALIUS
— Rengia — AMERIKA Rengia

Sekmadieni, GEGUŽĖS-MAY 9, 1943
119 East 11th 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

RAPOLAS JUŠKA,SUE GRISKA—SUZANA GRIŠKAITĖ

T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMOJE: Philadelphijos Operos artistė SUE GRISKA—GRIŠKAITĖ, artistas RAPOLAS JUŠKA, 
Onos Ivaškienės vedama BOSTONO JAUNAMEČIŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ, muz. Jono Jankaus ved. APREIŠKIMO

Šokiams gros ADOMO JĖZAVITO ORKESTRAS. Bilietai į šokius po 50c.

„AMERIKOS” PAVASARIO KONCERTE 
VISI JIE PASIRUOŠĘ DALYVAUTI
Jau yra tikrų žinių, kad 

„Amerikos” Pavasario Kon
certe - Baliuje šį sekmadienį, 
gegužės 9 d., Webster salė
je, bus svečių iš tolimesnių 
apylinkių. Brooklyno ir New 
Yorko lietuviams bus malonu 
susitikti su daug lietuvių iš 
įvairių vietų.

Štai visa eilė asmenų, pasi
žadėjusių būtinai dalyvauti 
„Amerikos” Koncerte-Baliu- 
je:

Iš Pittsburgh©, to tolimo 
plieno ir anglių miesto, atva
žiuoja į koncertą inž. Anta
nas J. Mažeika su žmona.

Linkime jiems laimingai 
pasiekti Webster salę!

Iš New Haven, Conn., at
vyksta Kazys ir Elena Vil
niškiai.

Iš Hartfordo su draugių 
būriu atvažiuoja Elena Vai- 
tekūnienė, kuri ten dabar 
gyvena drauge su savo sū
num Antanu.

Inž. Vladas Dilis su žmona 
atvyksta iš E. Orange, N. J. 
P. Dilis buvo sunkiai susir
gęs, bet jau sustiprėjo ir ga
lės dalyvauti „Amerikos” 
koncerte.

Iš Lyndhurst, N. J., atvyk
sta net keturi V. Staknių šei
mos nariai.

Elzabeth, N. J., atrodo, bus 
gausiai atstovaujamas. At
vyksta kleb. kun. J. Simonai
tis, kun. Dr. J. Starkus, Ka
zys ir Izabelė Baltramaičiai, 
Ig. V. Budreckiai ir kiti.

Newark irgi neatsiliks; iš 
čia ruošiasi kleb. kun. Ig. 
Kelmelis, L. Vyčių veikėjas 
Kazys Vaškas, radijo prane
šėjai Giraitis ir Pocius, Jo
kūbas Stukas Jr. su būriu 
draugų ir kiti.

Turėsime dalyvių ir iš Ba
bylon, L. I., iš kur atvyks
ta rašytoja Pranė Lapienė su 
savo šeima.

Šv. Jurgio Draugijos 
AUKSINIO JUBILIEJAUS BANKIETAS 
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.

Iš Linden, N. J., atvyksta 
draugijų veikėjas, artimas 
„Amerikos” bendradarbis J. 
Liudvinaitis su savo šeima 
ir būriu draugų.

Bus svečių ir iš Philadel- 
phijos, iš kur atvyksta eks
kursija su kun. St. Raila 
priešakyje.

Iš Jersey City pasiruošę 
atvykti kleb. kun. J. šernius, 
artimas „Amerikos” bičiulis 
K. Marcinka su šeima, dipl. 
teisininkas Vytautas Abrai- 
tis ir kiti.

Paterson ir žada neatsilik
ti — ten ruošiasi kleb. kun. 
J. Kinta, J. Spranaitis, E. 
Jokubauskas ir kiti.

Bayonnės fronte irgi dide
lis bruzdėjmas — iš čia „A- 
merikos” Koncertan-Baliun 
važiuoja kleb. kun. M. Kemė
šis, muz. J. Staševičius, J. 
Liubauskas ir kiti.

Iš Sea Cliff, L. I. atvyksta 
pulk. K. Grinius su šeima.

Yra patikimų žinių, kad tu
rėsim svečių iš daugelio kitų 
vietų, kaip Bostono, Water- 
buro, New Britaino ir kitur. 
Visa tai rodo didelį ir nuo
širdų susidomėjimą „Ame
rikos” Pavasario Koncertu- 
Baliu, kurs bus viena šau
niausiu pramogų. Visiems, o 
visiems verta atsilankyti ir 
drauge maloniai laiką pra
leisti.

Visi prašomi nesivėlinti. 
Koncerto pradžia 3 vai. po
piet. Šokiai nuo 7 vai. vak.

NEGALĖS DALYVAUTI, 
BET NEUŽMIRŠO

Elena Zeikuvienė, nuoširdi 
„Amerikos” rėmėja, apgai
lestauja negalėsianti daly
vauti „Amerikos” Pavasario 
Koncerte, bet bilietą vistiek 
įsigijo.

P. Zeikuvienės sūnus ka
rys dabar yra Kalifornijoje.

Kun. Ant. Masaičio 
Gražios Primicijos
Gegužės 2 d. Apreiškimo 

par. bažnyčioje savo pirmą
sias iškilmingas mišias atlai
kė kun. Antanas J. Masaitis. 
Jis atlydėtas bažnyčion iš 
klebonijos gražaus palydovų 
būrio — baltai apsirengusių 
vaikučių ir kunigų.

Primicijantui tarnavo di- 
jakonu kun. Antanas Paže- 
reckas, subdijakonu — kun. 
V. Galčius. Arkikunigu bu
vo ir pamokslą pasakė kun. 
N. Pakalnis, parapijos klebo
nas. Per mišias galingai gie
dojo par. choras. Bažnyčia 
buvo perpildyta. Atsilankė 
daug sesučių dominikonių 
(daugumoj lietuvaitės). Pri- 
micijantas kiekvienam atski
rai suteikė palaiminimą.

Po mišių par. salėje įvyko 
Primicijantui pagerbti pie
tūs, kuriuos surengė jo tėve
liai. Programos vedėju buvo 
kun. Jonas Balkūnas. Muz. 
Jono Jankaus vedamas Ap
reiškimo par. choras išpildė 
didelę, įdomią dainų progra
mą. Solo dainavo Lionė Juo
dytė. Atskirai pasirodė ir 
merginų grupė.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. N. Pakalnis, kun. K. 
Žvirblis, kun. K. Paulionis, 
kun. J. Aleksiūnas, kun. A. 
Pažereckas, kun. Ed. Ne
dzinskas, kun. V. Galčius, 
kun. P. Lekešis, V. Vitkus, 
K. Kundrotas.

Kalbėjo Primicijanto tėve
liai ir brolis.

Visiems dėkingumo žodį 
pasakė kun. Ant. Masaitis. 
Teko džiaugtis ir žavėtis jo 
taisyklinga lietuvių kalba.

Susilaukėm dar vieno lie
tuvio kunigo savo vyskupijo
je. Tenka tik palinkėti jam 
gražiausio pasisekimo,

GERIAUSIA MINĖTI 
MOTINŲ DIENĄ

Gegužės 9 d. yra Motinų 
Diena. Drąsiai, atvirai ir nuo 
širdžiai sakome, kad ją tin
kamai paminėti ir jaukiai 
praleisti bus galima „Ameri
kos” Pavakario Koncerte - 
Baliuje, įvykstančiame 3 vai. 
popiet, WEBSTER salėje.

Visas, o visas motinas nuo 
širdžiai kviečiame atvykti į 
šį koncertą ir drauge malo
niai praleisti popietį.

Angelų Karalienes 
Parapija

Šv. Vardo draugijos bend
ra šv. Komunija bus šį sek
madienį, geg. 9 d., 9 vai. mi
šių metu. Tuoj po mišių bus 
trumpas, bet labai svarbus 
susirinkimas parap. salėje. 
Visi nariai ir parap. vyrai 
prašomi dalyvauti.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

SAVATTRA

EINA KAS PEN

Entered as Second-Clai
Office at Brooklyn, N.

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

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

^CHURCHIL
poriniai įvy- 
įjdmo metu 
įeris, visų 
-sėtųjų tautų

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE C ’ ‘ . ' ’ ’ ’
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš gi

Tel.

.įfrikos žy- 
įomis dieno
tą ir fašistų

,■ penkto susi- 
:i netrukus iš- 
įtius Ameri- 
įkitų garbin- 
$ kariuome- 
jUiiĮ sutremp
ėte aušrą, 
j greičiausiai.

Geriausias pasirinkim
Aioivrvx ivi/ua gtuiuuuu iitume is gtiitmaius Smetonos, ALUS Iš g ,. ■ 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITffi naSDlūgtODe 

įas. Churchil- 
ss prezidentą 
■šjo atvykti ir 
5 prezidentas

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

bu ir dovanų aukotojams: 
Mažučiukams, Ginkui, Dom. 
Vaškui, Jokšiui, šimanskui 
ir Gagienei.

Šv. Jurgio Parapija

Velykinės iškilmės
Šios Velykos savo įspūdin

gumu bene pralenkė visų Ve
lykų iškilmes. Puikus išpuo
šimas altorių, „kalėjimas” ir 
„grabas” tikrai stebino kie
kvieną.

Velykų procesija buvo įs
pūdinga. Kiekvienam metėsi 
į akis kariškių dalyvavimas. 
Kryžių nešė jaunas- laivyno 
uniformoj karys, baldakimą 
— 4 kariškiai, šv. Vardo vy
rų draugijos priešaky ėjo ir- 

TgY
Velykines iškilmes gražiu 
giedojimu. Bažnyčia buvo 
pilna žmonių.
Kun. J. Jatkausko sekun- 

dicijos
Gegužės 9 d. per sumą lai

kys sekundicijas, antras iš
kilmingas mišias, kun. J. Jat- 
kauskas. Po mišių laimins 
žmones. Per atvelykį jis lai
kė savo parapijos bažnyčioj 
primicijas. Jis yra mūsų 
rapijiečio J. Jatkausko 
nūs.

PADĖKA

pa- 
sū-

PETRAS TAURA! 
SUŽEISTAS

Šį sekmadienį, mūsų para
pijos bažnyčioje bus švenčia
ma Motinos Diena. Bus šven
tinamas naujas Švč. Panelės 
Stebuklingo Medaliko alto
rius, kuris dabar labai didin
gai atrodo.

Šv. Vardo vyrai rengiasi 
ne tik dalyvauti „Amerikos” 
Koncerte, kuris įvyks gegu
žės 9 d. New Yorke, bet ir 
prie jų rengiamo baliaus, ku
ris bus gegužės 28 dieną pa
rapijos salėje. Bilietai jau 
platinami.

Raudonojo Kryžiaus sky
riaus rengtas margučių ba
lius geg. 1 d. gražiai pasise
kė. Atsilankė daug žmonių. 
Visi jaukiai praleido laiką. 
Rengimo komisija labai dė- 
ikinga V. žemantauskui ir S. 
IPusvaškiui už pagalbą dar-

Washington. - 
ministeris pirmir 
ton Churchill g( 
atvyko į Washir 
su prezidentu 
Drauge atvyko 
Churchillio pata 
ro ekspertų. Lai 
kimasi, kad abi 
mokratijų vad: 
pasaulinę padėt 
kryptį tolimesni 
prieš ašies jėga 

Manoma, kač 
tarsis ir politin 
kaip Rusijos ir 
plomatinių san 
gimu ir tt.

Londone spėl 
pasitarimuose 1 
Europos invazi

PERK
sakoma, turįs 
lytą Europos 

Aeracijos pla-
'■ įaugiškas Ru- 

rėmėja^V. Vyšn ,jjpiR ge.
- 1 Rooseveltui ir

Maspteho parapijos 
gijos veikėja, artima 
rikos” j " 

kienė gegužės 1 d. gavo 
ną žinią iš Karo Departa 
to. Pranešta, kad Austr 
je, karo fronte, sužeista 
sūnus Petras Tauras.

Liūdinčiai motinai ir 
šeimai Maspetho sąjungjgeros valios, 
visos draugijos ir „Amei 
giliai užjauča ir linki ka 
bės.

Nuoširdžiai dėkoju mane 
sveikinusiai ir apdovanoju
siai gimtadienio dienoje Jau
nų Moterų dr-jai, siurprizo 
puotą suruošusioms sesu
tėms Stellai ir Stepanijai, 
draugėms ir pažįstamiems už 
atsiųstas gėles, sveikinimus 
ir dovanas.

Brone Brundzienė-
Vencevičaitė.

REIKIA DŽENITORIAUS
Dideliam namui. Sąlygos: 
šildomi 4 kambariai, gasas, 
elektra, telefonas, šaldytu
vas, 130 dol. mėnesiui. Rei
kia truputį patyrimo. Kreip
tis rytais į:

Mr. Nagin,
Tel. JEferson 3-4838

Parduoda Namus
Visose Didžiojo New Yorko 
—Brooklyno apylinkėse. Ap

draudžia nuosavybę ir 
žmonių gyvybę.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & 
GENERAL INSURANCE 

8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y.

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

Apreiškimo 
Parapija

40 vai. atlaidai 
ž&s—Q rL . nar ,

anomas Be
si mažųjų tau- 
:3 Rusijai pri
imtinai nuo

sustoja reiš- 
3 į Lietuvą, 
kialį Lenkijos, 
tegalima šne
kos švarias in-

Besitraukdai 
jolševikai 1941 
je nušovė Varį 
kongregacijos 
mėją Kaupaitę 
no įžadų vard 
Ji buvo Šv. Ka 
vienuolijos si 
mot. Marijos 
lio duktė. Aul 
sius Salomėja 
paitė buvo ėjt 
versitete. Tai 
ke Biržuose 
daug dirbo s 
vėliau įstojo j 
serų kongre 
bolševikams

siaspa-i 
ateičiai

prasidės 40 vai. atlaidai- 
mokslai bus rytais ir| 
rais. Visi kviečiami pai 
doti.

PARDUODA
5 namai, labai pigiai ir g 
Gražiose ir patogiose vieto 
ti parkų, krautuvių ir „sų 
stočių.

Kas nori pigiai įsigyti 
nuosavybę, patartina nepi 
geros progos šiam pirkini!

Kreipkitės:
J. VASTUNAS

496 Grand St., Brooklyn,
Tel. EVergreen 7-16’

Neseniai pas 
m. Popiežiaus 
skleidžia, kaip 
ševikų kalba < 
laisvę Rusijoje 

’ridentas. Jis Rusijoje tai 
lygos katalika 
buvusios šešios 
kupijos neturi 
ir 13 katalikų 
turi savo Apa: 
ministratorių 
kuriuos turėjo 
tame popiežiai

Jiasciųgegu- 
lirabilo stip- 
uas. Prašne- 
M Prescott 
h Kalifornijos

ringai pasi- 
.latvių ir es- 
h. nepriklau-

Irim visoje 
Tavo pasau- 
1 straipsnyje 
iriu. kuriais 
l-'os begėdiš- 
Irioms tau- 
ItJodo Sovie- 
Jutartis, ku- 
T Latvija ir

Saugok Savo Aljį“;
Teikiamas geriausias 1 
patikrinimas, prižiūrejiri 
AKINIAI prieinamiausi! 
kainomis pagal jų rūšis

ŠI įstaiga įsteigta prieš 40 n

Stenger & Sten
OPTOMETRISTAS — 0PT1

favostraip- 
h ir jos sese
rija baigia

394-398 Broadway, Brooklyn; N

‘ a pergalė, 
ašekti, ne- 
tokių mažų 

^jomsne-
• torių tei- 
■ sutartimis, 

įsteigtos

Holywoode ji 
kant buv. amb; 
vies to vardo 
je labai daug 
iškraipymų, k: 
Ipagandos. Nes 
mai teikiama 
mos.

Bet vis dėlt 
netyli. Prof. 
O’Hare McCo 
Lyons, Doroti 
ir visa eilė k 
aiškiai ir ga 
prieš teisybės 
Tokia filmą j c 
duoda.

Lietuviška
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimuil 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Al
— Didelis pasirinkimas vlsol 

gėrimų

Juozas Zeida^ 
411 GRAND STREET; 

BROOKLYN, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259 j

k Karaliaus, 
p pinninin- 
ptui Roo- 
p didelių at- 
Rkun. Ka- 
f h Lietu- 
h ir prašo 
Iriau remti

pėvisą A- 
h spaudą, ku- 
pačių jdė- 
r Karaliaus 
įriie įtakin- 
pčiai, kaip 
Į: -pie Tab- 
Į Trans- 
Lt keturi

FOTOGRaFAS
65 - 23 GRAND AVENU1 

Maspeth, N. Y.

'■ Mas pa

Malonu paž 
merikos” Pa v 
te lietuvių vis 
žino su nauju 
no talentu — 
kaitė. Ši naų 
tistė turi labs 
soprano bals; 
nuostabiu pat 
numu, lipšnu 
žadanti pajėg

Džiaugiame 
Juškos grįžir 
turi puikų, k 
kokio mūsų ( 
labai reikia.

Ypatingos 
vertinimo žo 
Onos Ivašk 
jaunamečių

• adresu. Ka 
mieste turėt 
Ivaškienės n 
lietuviško ja 
tnrpl

duja
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