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ketvirto susitikimo pa- 
planai Afrikos žy- 

, kurie šiomis dieno
ję ribaigė nacių ir fašistų 
) Afrikoje.

ekime, po penkto susi- 
) Europa netrukus iš
davę nešančius Ameri- 
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CHURCHILL TARIASI SU ROOSEVELT
Washington. — Anglijos 

ministeris pirmininkas Wins
ton Churchill gegužės 11 d. 
atvyko į Washingtoną tartis 
su prezidentu Rooseveltu. 
Drauge atvyko ir visa eilė 
Churchillio patarėjų bei ka
ro ekspertų. Laukiama ir ti
kimasi, kad abu didieji de
mokratijų vadai peržvelgs 
pasaulinę padėtį ir nustatys 
kryptį tolimesniems žygiams 
prieš ašies jėgas.

Manoma, kad abu vyrai 
tarsis ir politiniais reikalais, 
kaip Rusijos ir Lenkijos di
plomatinių santykių atstei- 
gimu ir tt.

Londone spėliojama, kad 
pasitarimuose bus parinktas 
Europos invazijos kariuome-

nes vadas, kurio kandidatais 
minimi gen. Marshall, gen. 
Alexander ir gen. Eisenho
wer. Taip pat turėjo būti kal
bama ir apie žygius prieš ja
ponus, apie didesnę pagalbą 
Kinijai, apie santykius su 
Rusija.

Washingtonan yra atvy
kęs ir lordas Beaverbrook, 
kurs turįs siūlymų, kaip at
naujinti Rusijos ir Lenkijos 
vyriausybių santykius. Ma
noma, kad Beaverbrook iš 
Washington© vyks į Maskvą.

Vokiečių radijas geg. 11 d. 
pranešė, kad Churchill yra 
išvykęs į Egiptą, kur susiti
kęs su Rooseveltu ir Stalinu. 
Bet vokiečiams labai nesise
ka spėlioti.

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Iš Lietuvos

-U,.

Spaudos žiniomis, lenkams 
valdant Vilnių, ,’daug ten gy- 
venuisų lietuvių kovojusių 
dėl lietuvybės? buvo nubaus
ta ilgiems m'etams kalėti. 
Užėjus 1939 įnėtų lenkų vo
kiečių karui, ‘ daugumas lie
tuvių, kalintų Lenkijos kalė
jimuose, išsivadavo. Tarp jų 
yra vilnietis Antanas Vilū
nas, kuris 1930 m. buvo nu
teistas 10 metų kalėjimo už 
tautinį lietuvių veikimą. Jis 
atsėdėjo KielcU kalėjime 9 
metus.

Priešas Afrikoj Sunaikintas
Hitleris Perkėlė
Savo Buveinę

Londonas. — Čia nugirs

PERKĖLĖ VIENUOLES KŪN|

maža 
valdo 
Afri- 
išny-

laivais į Siciliją, bet 
vilties. Sąjungininkai 
orą, priešo aviacija iš 
kos padangės visiškai 
ko.

Anglijos karalius Jurgis, 
prezidentas Roosevelt ir kiti 
pareigūnai nusiuntė sąjungi
ninkų kariuomenės Afrikoje 
vyr. vadui gen. Eisenhower 
sveikinimo telegramas. Afri
kos laimėjimai atžymėti ir 
Rusijos spaudoje.

Afrikos įvykiai labai suk
rėtė Italiją, kurios saugu
mui padidinti, Mussolini pa
prašęs Hitlerio didesnės pa
ramos. Sicilijos salos svarbes 
ni uostai bombarduojami be 
jokios atvangos. Gegužės 11 
d. 300 Amerikos lėktuvų bom 
bardavo Marsalos uostą ir 
aerodromus Sicilijoj. Marsa
los gaisras buvo matyti net 
iš Afrikos pakraščių. Bom
barduotos ir kitos vietos.

Vokiečių kariai Afrikoje 
buvo didelio patyrimo vete
ranai. Jie matė savo garbės 
dienas Lenkijoje, Graikijoje, 
Prancūzijoje, Tobruke. Da
bar jie susilaukė didžiausios 
katastrofos, todėl nenuosta
bu, kad jų generolai pasida
vė nelaisvėn su ašaromis a- 
kyse.

Didžiausio smagumo turė
jo prancūzų daliniai, kurie 
apsupo vokiečius Zaghouano 
apylinkėje. Pirmą sykį po 
1940 m. birželio galėjo pran
cūzai suvesti senas sąskai
tas _su vokiečiais, nors iš d? 
lies.

Praeitos savaitės užbaiga 
Amerikos, Anglijos ir pran
cūzų kariuomenėms Afriko
je buvo pergalės ir džiaugs
mo laikotarpis. Vokiečiai ir 
italai taip supliekti, kad tūk-

tas vokiečių radijo praneši- stančiams jų karių liko la
mas, kad Hitleris savo bu- bai mažas pasirinkimas — 
veinę iš rytų fronto perkėlė pasiduoti ar žūti..
iį vakarsu. Jis dabar lankąsis Bizertės ir Tuniso miestai 

paskyrė krito gegužės 7 d. Jų kriti
mas priešui, matyti, buvo 
visiškai nelauktas ir netikė
tas. Bizertės miestą ir uostą 
užėmė generolo Bradley va
dovaujama Amerikos armi
ja, o Tunisan įžygiavo ang
lai. Abu miestai krito beveik 
tuo pat laiku. Vietos gyven
tojai sutiko išlaisvintojus di
džiausiu džiaugsmu.

Kiek belaisvių per šias ke- 
LKFSB Londono korespon lias dienas pateko, dar neži- 

dentas praneša, 
lankėsi grafas Jurgis 
nigsen, didelis kun. VI. Ma- 
žono gerbėjas. Grafas Benni- 
gsen daro pastangų kun. Ma
žonų atgabenti į Londoną.

Turimomis žiniomis, kun. 
Mažonas dabar esąs apie Si
biro vidurį, Krasnojarsko 
apygardoje.

Prancūzijoje, kur 
naują vadovybę.

Maršalas Rommel 
gonis ir išvykęs iš 
:kovo 11 d. 
kelbė ir po to įvykusiose

esąs li- 
Afrikos

Draugijos Užsienių Lietu-j 
viams Remti iniciatyva ir pa
stangomis, iš įvairių kraštų: 
Latvijos, Estijos, Prancūzi
jos, Anglijos ir kt. vasarai 
į Lietuvą paatostogauti buvo 
atvežama tų kraštų lietuvių 
vaikų. 1939 m., kilus karui, 
Lietuvoje taip pat vasarojo 
keletas užsienio lietuviukų.

Nori Išlaisvinti 
Kun. Mažonų

UŽ

Beneš, sakoma, turįs 
Maspteho p? linės ir rytų Europos 

bių konfederacijos pla- 
rs esąs draugiškas Ru- 
itžvilgiu. Šį planą Be- 
ūlysiąs Rooseveltui ir

gijos veikėjų 
rikos" rėmėjt 
kienė gegužės; 
ną žinią iš fe 
to. Pranešta,., kiliui.
je, karo hi 
sūnus Pete;

Liūdinčiai:
.. . .. išeimai Maspė 7aidovų geros
ikrai stebino kie-lvisos draugiu 

giliai užjauni 
bės.

*io Parapija

inės iškilmės
rkos savo įspūdin- 
pralenkė visų Vė
tės. Puikus išpuo- 
ių, „kalėjimas” ir

procesija buvo įs- 
Liekvienam metėsi 
škių dalyvavimas, 
še jaunas- laivyno 
karys, baldakimą 
dai. šv. Vardo vy- 
os priešaky ėjo ir
ti;—

urnai nežinomas Be- 
lanas, bet mažųjų tau- 
ugiškumas Rusijai pri- 
beveik išimtinai nuo 

> valios, 
laskva nesustoja reiš- 
retenzijų į Lietuvą, 
ą, Estiją, dalį Lenkijos, 
ą, kaip gi galima šne- 
>ie Rusijos švarias in- 

p s-
nto Carterio. dėsnių 

- nas yra geriausias pa- 
Europgš ateičiai

Besitraukdami iš Lietuvos 
bolševikai 1941 m. Ukmergė
je nušovė Vargdienių Seserų 
kongregacijos vienuolę Salo
mėją Kaupaitę (jos vienuoly
no įžadų vardas — Teresė). 
Ji buvo Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolijos steigėjos a. a. 
mot. Marijos Kaupaitės bro
lio duktė. Aukštuosius mok
slus Salomėja Teresė Kau
paitė buvo ėjus Lietuvos uni
versitete. Tarnaudama ban
ke Biržuose ir Panevėžyje 
daug dirbo su ateitininkais, 
vėliau įstojo į Vargdienių Se
serų kongregaciją. Užėjus 
bolševikams tos seserys bu-

vo priverstos apleisti savo 
sunkiai įsigytuosius namus.J U U-UOJ, U.O J.JLCLJLL1 U. O. JAVIVLUO LAZjkJ W IIVLUVIUXIU.

Išsisklaidė jos po visą Lietu- Dalis jų turėjo galimybės su- 
vą. Kaupaitė gavo tarnybą 
Rokiškio banke. Ji turėjo tik 
36 m. amžiaus, kai besitrauk
dami bolševikai ją nušovė.

■ Pirma buvo palaidota Kauno 
kapinėse. Dabar LKFSB gau
tomis žiniomis, tos kankinės 
kūnas perkeltas į Mariampo- 
lę, kur Vargdienių seserys 
turi savo vietą kapinėse.

Kaip jau spaudoje buvo 
(skelbta, bolševikai į Rusiją 
išgabeno to paties vienuoly
no seserį Elzbietą Breivaitę.

tas Villerupto (Prancūzijoj) 
Lietuvių vaikų iki šios žie
mos gyveno Lietuvoje.

1943 M. METRAŠTIS APIE TIKYBĄ
iškilmes gražiu prasidėsi .

mokslai ta r Telyie laikraščių gegu- 
rais. Visitefadžioje prabilo stip- m- 
doti.

Bažnyčia buvo 
iių.
latkausko sekun- 
dicijos
9 d. per sumą lai- 
dicijas, antras iš- 
mišias, kun. J. Jat- 
’o mišių laimins 
er atvelykį jis lai- 
.rapijos bažnyčioj 
Jis yra mūsų pa-

J. Jatkausko sū-

PADĖKA

kad pas jį noma. Jau suskaičiuota per 
Ben- 100,000. Kelios divizijos pa

imtos ištisai. Vokiečiams ir 
italams pasiduotį buvo duo
dama. tik viena sąlyga — be
sąlyginis pasidavimas.

Priešo likučiai Afrikoje 
susimetė į Bon pusiausalį, 
kur jie yra visiškai atkirsti 
nuo bet kokio susisiekimo. 
Jų likimas jau išspręstas, jų 
likvidavimas — tik laiko 
klausimas.

Į amerikiečių rankas pate
ko keli generolai, daug pul
kininkų, daugybė aukštų ka
rininkų, tūkstančiai belais
vių. Manoma, kad Bon pu- 
siausalyje priešas gali turė
ti apie 100,000 karių, kurių 
dalį, _galL jam pasisekti nak- 
ties metu ištraukti mažais

Kauno laikraščiai skelbia, 
kad vokiečių ypatingasis tei
smas nuteisęs 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo Geiste- 
riškių kaimo, Vilkaviškio ap
skrities, ūkininką Gustavą 
Stremerį. Jis padegė savo 
seną gyvenamąjį namą, tikė
damasis gauti apdraudos pi
nigus. Įdomu pastebėti, kad 
kaltinamasis sakęsis, norė
jęs pastatydinti naujus na
musi iš apdpa;ųį-s. sumos ir 
pašalpošfTiufią janT~turėjęs 
išmokėti — vokiečių koloni
zacijos štabas (Ansieglund- 
stab). Bolševikų okupacijos 
metu jis iš Lietuvos išvykęs 
Vokietijon, o pereitų metų 
rugp. mėn. vėl grąžintas Lie
tuvon.

Jie Gauna Laiškų 
Iš Lietuvos

LKFSB korespondentas iš 
Portugalijos oro paštu at
siuntė laiškutį, kuriame pa
sisako gavęs laišką ir iš Lie
tuvos, išsiųstą vasario 20 
dieną: '

Lietuvoje praėjusioji žie
ma buvusi negausi sniegu: 
rogių kelio kaip ir nebuvę, 
sniegas tik miškuose ir kur 
supustė, ten laikėsi. Antroji 
pusė vasario mėnesio jau bu
vo gana šilta, pašaldavo tik 
naktimis. Lietuvos inteligen
tuose vieningas patriotinis 
nusistatymas stiprus, nuolat 
augantis. Tarp eilinių žmo-'

Neseniai paskelbtas 1943 skelbiant apie katalikų dva- 
. Popiežiaus Metraštis at-1 sininkų likimą sovietų Rūst

ingas balsas. Prašne- (skleidžia, kaip neteisinga bol joje, minima ir kelių lietuvių 
v 1 ” ‘ - pavardės: pasirodo, kad lie

tuvis kun. M. Juodokas yra 
buvęs Kazanės, Samaros ir 
Simbirsko apaštališkuoju ad
ministratoriumi. Nuo 1929 
m. jis buvo pasodintas į ka
lėjimą, vėliau iškeistas į lie
tuvius komunistus grįžo į 
Lietuvą.

Popiežiaus metraštyje pri
simenama ir vyskupas T. 
Matulionis, kurs yra buvęs 
Leningrado apaštališkuoju 
administratoriumi nuo 1918 
m. Bolševikų buvo uždary
tas į kalėjimą nuo 1923 m. iki 
1926 m. ir kitu atveju nuo 
1929 m. iki 1933 m., kada bu
vo iškeistas į lietuvius komu
nistus. Metraštyje minimas 
ir kun. Dr. V. Ilginąs, kurs 
bolševikų buvo kalinamas 
nuo 1926 m. gruodžio mėn. 
iki 1933 m., kada buvo iškeis
tas į lietuvius komunistus.

Šiemet sueina 10 m., kai 
iminėtieji kunigai, o su jais 

’iir keletas kitų, iškeisti į lie- . .. • v •

terolas David Prescott Į ševikų kalba apie religijos 
__  ,________ tz.i.'j____ • •___ laiaxrfi T? n ai ini o •

LIETUVIAI NEKLAUSO VOKIEČIŲ
vs, buvęs Kalifornijos 

PARDl1 siteto prezidentas. Jis 
įgai ir įtakingai pasi- 

5 namai, lata; ž lietuvių, latvių ir es- 
GražioseirpL |es į laisvą, nepriklau- 
ti parkų, fc ryVenimą. 
storių.

laisvę Rusijoje:
Rusijoje taip sunkios są

lygos katalikams, kad ten 
buvusios šešios katalikų vys
kupijos neturi savo vyskupų 
ir 13 katalikų apygardų ne
turi savo Apaštališkųjų Ad
ministratorių (valdytojų), 
kuriuos turėjo seniau. Minė
tame popiežiaus metraštyje,

Po trečio prašymo kovo 3 
d., tiktai vienas lietuvių tar
nybos generolas buvo suras
tas pasirašyti įsakymą, ir 
vokiečių generalinis komisa
ras turėjo vykti Berlynan pa
sitarti.

Kada jis grįžo, jis pasiūlė 
lietuvių generolams priimti 
legijono komandą, bet gene
rolai atsisakė priimti šią 
„garbę.” Pagaliau vokiečiai 
buvo priversti sustabdyti tą 
projektą kovo 1 9d., ir dabar 
įvedė priverstiną konskripci- 
ją, imdami lietuvius armijos 
karo darbo divizijoms.

Šis pasipriešinimas Lietu
voje buvo ženklas opozicijai 
kitose Pabalčio valstybėse ir 
rimtai paveikė Vokiečių re- 
krutavimo vajų; be to, su
stabdė vokiečių bandymus į- 
steigti kvislingų valdžias Pa
balčio valstybėse?

Washington. — OWI pra
neša: Washingtone buvo pa
skelbta praeitą savaitę, kad 
keturi vokiečių pasiūlymai 
(lietuviams prisidėti prie S. 
S. Legijono nepavyko.

Lietuvos vyriausioji svei
katos valdyba įspėjo gydymo 
įstaigas ir dantų gydytojus,porf. Barrows visoje 

$ laikraščių savo pasau
lį ipžvalgos straipsnyje 
' ė daug faktų, kuriais 

una Maskvos begėdiš- 
ekimus mažoms tau- 
lagrobti, nurodo Sovie- 

TeL W ilmingas sutartis, ku- 
Lietuva, Latvija ir 
buvo pripažintos ne- 

įsomomis valstybėmis. 
, Barrows savo straip- 
ie Lietuvą ir jos sese- 

respublikas baigia 
Sodžiais:
. šis karas, ši pergalė, 
: tikimės pasiekti, ne- 
psaugoti tokių mažų 
nuo išplėšimo joms ne- 
įsomybės, kurių tei- 
tvirtintos sutartimis, 
no teisės bus įsteigtos 
galės ?

. Juozo A. Karaliaus, 
Vienybės pirminin- 

škas prezidentui Roo- 
li susilaukė didelių at- 
I Savo laiške kun. Ka- 
garbingai gina Lietu- 

isvės teises ir prašo 
ento ir toliau remti 
ą.

nuosavybę, Į£ 
geros progos L

Kreipkitės:
J. VIS

496 GrandSLi

žiai dėkoju mane 
ai ir apdovanoju- 
dienio dienoje Jau
ti dr-jai, siurprizo 
ruošusioms sesu- 
lai ir Stepanijai, 
ir pažįstamiems už 
gėles, sveikinimus 

s.
Bronė Bnmdzienė- 

Vencevičaitė.

DŽENITORIAUS
namui. Sąlygos:

L kambariai, gasas, 
telefonas, šaldytu- 
dol. mėnesiui. Rei- 

itį patyrimo. Kreip- 
s į:

Mr. Nagin,
JEferson 3-4838

uodą Namus
Jidžiojo New Yorko 
lyno apylinkėse. Ap- 
:ia nuosavybę ir 
lonių gyvybę.

MACHULIS
L ESTATE & 
JAL INSURANCE 
» — 85th Street 
iodhaven, N. Y. 
"ėst Parkway Station)

Virginia 7-1896

kad dėl medžiagų trūkumo (nių pasitaiką kits kito įskun-j 
dirbtinius dantis galima dėti dimų ir pan. Visi išsiilgę Lie- Atsakydami į kiekvieną
tik sunkaus kramtymo sut
rikimo atvejais.

Teikiamas ? 
patikrinime 
AKINIAI P 
kainomis £

■

SI ištaigi^

Holywoode ji pagaminta se
kant buv. ambasadoriaus Da
vies to vardo knygą. Filmo- 
je labai daug istorinių faktų 
iškraipymų, kraštutinės pro
pagandos. Nežiūrint to, fil
mai teikiama daug 
mos.

Bet vis dėlto tiesos 
netyli. Prof. Dewey,

McCormick, Eugene 
Dorothy Thompson 
eilė kitų asmenybių 

ir garsiai pasisakė

reklia-

balsas
Anna

1942 m. rudenį sukako 35 
metai _nuo pirmosios legalios 
lietuviškos mokyklos įsteigi
mo Lietuvoje. Pirmoji lietu
viška mokykla buvo įsteigta 
Vilniuje 1907 m.

jtuvai palankios taikos. Baž- prašymą, lietuvių požemio 
nyčiose pamaldos vyksta. Iš spauda kreipėsi į jaunimą, 
Lygumų gauta žinių, kad ten prašydama nestoti į legijo- 
nukeltas kun. Sabas, salezie- ną. Pasekmė to buvo, kad 
tis, klebonu gi kun. J. Korsa- tiktai tie, kurie buvo netin
kąs. ikami tarnybai, prisistatė.

IR VAIKUS GRŪDA VERGUVĖN

O’Hare 
Lyons, 
ir visa 
aiškiai 
prieš teisybės paniekinimą. 
Tokia filmą jokios naudos ne 
duoda.

grįžo
OPTOJIfl^

894-398 Br**

RHEDK^’

KA!

aiškas pasiekė visą A-

t .aiiKų iaiK 
M Register”,

>s katalikų spaudą, ku- 
luguma laikraščių įdė- 

- Dideli štisai. Kun. Karaliaus 
paskelbė tokie įtakin- 
alikų laikraščiai, kaip 

, „The Tab-
,The Catholic Trans- 
ir kiti. Bent keturi 

lai amerikiečių vėl iš- 
įpie Lietuvą.
, Lietuvos vardas pa-HM

rAlanas gyvas!

FO^l

Malonu pažymėti, kad ,,A- 
merikos” Pavasario Koncer
te lietuvių visuomenė susipa
žino su nauju lietuvišku me
no talentu — Suzana Griš- 
kaite. Ši nauja ir jauna ar
tistė turi labai gražų lyrinio 
soprano balsą, pasižymintį 
nuostabiu patrauklumu, švel
numu, lipšnumu. Tai daug 
žadanti pajėga.

Džiaugiamės ir Rapolo 
Juškos grįžimu į sceną. Jis 
turi puikų, kultūringą bosą, 
kokio mūsų dainos pasauliui 
labai reikia.

Ypatingos pagarbos ir į- 
vertinimo žodis pasakytinas 
Onos Ivaškienės, Bostono 
jaunamečių grupės vedėjos, 
adresu. Kad kiekviename 
mieste turėtumėm po vieną 
Ivaškienės masto idealistę

tuvius komunistus
Lietuvą. Kai kurie, netekę 
sveikatos bolševikų kalėji
muose, grįžę į tėvynę greit 
mirė, kiti ilgus metus gydėsi.

tvbfeniai pasirodė nauja lietuviško jaunimo organiza- 
65-23^|— Mission to Moscow. torę!

ta

Bolševikų lėktuvai išmėto 
Lietuvos teritorijoje įvairius 
daiktus (dėžutes, pieštukus 
ir tt,), kurie sprogsta, juos, 
bandant vartoti. Dabar skel
biama, kad Šumsko valsčiuje 
trys ūkininkai surado i 
kuose pypkę. Kai vienas ūki- srityse nusistatyta panaudo- 
ninkas ėmė kandyklį sukelio- ti net vaikus 10—14 metų so
ti, pypkė sprogo. Vienas ū-Į dinimui bei kasimui bulvių, 

nuėmimui vaisių vokiečių 
farmose okupuotuose kraš
tuose.

Iš kitos pusės Maskvos

Vokiečių okupacinė val
džia išleido įsakymą, kuriuo, 
[kaip praneša ,,K.A.P.”,priver 
'stiniems darbams Vokietijos 
farmose rekrutuojami ir val

iau- kai 14-18 metų. Kai kuriose

kininkas buvo sunkiai sužeis 
tas, o du kiti — sužeisti len
gviau.

VAIČIULAIČIO RAŠTAI ARGENTINOJ
 R---------------------------------------------------------

Argentinos Literatūros A-|liuose primena, kad jokia į- 
kademijos leidžiamo meno, staiga ar įmonė neturi teisės 
istorijos, filosofijos, sociali- priimti ar atleisti valdininkų, 
nių mokslų ir literatūros žur
nalo „Estudios” (Buenos 
Airese) kovo-balandžio mėn. 
numeriuose atspausdino Ant. 
Vaičiulaičio 22 puslapių 
straipsnį apie lietuvių litera
tūrą. Straipsnis pritaikytas 
Lietuvos 25 m. nepriklauso
mybės paskelbimo sukakčiai.

Rašytojas Ant. Vaičiulai
tis dabar yra USA kariuome- įstaigoms nubaustas Pipiras 
nėję ir atlieka pagrindinį ka- Juozas, Liudginų kaimo gy- 
rinį apmokymą Miami Beach, ventojas. Vokiečių komisa- 

-------- ras jam uždėjo 200 markių
Vokiečių komisaras šiau-; pabaudą.

tarnautojų ar darbininkų, ne 
gavusi komisariato leidimo. 
Tokia tvarka esanti nustaty
ta todėl, kad „su kiekviena 
diena vis labiau jaučiama 
darbo jėgos stoka”.

Tauragės apskr.. Už kar
vės nepristatymą vokiečių

ir tai savo krašto meilėje, sa
vo tautos patriotinėje dva
sioje?

Lenkų Armijoj 
Yra Lietuvių

Tarp lenkų kareivių L. K. 
F. S. B. Londono korespon
dentui teko sutikti vieną 
kalbantį lietuviškai. Jisai 
papasakojo esąs gimęs Ško- 

- ■ tijoje, bet jo motina — (Pa
šaliniai praneša, kad Rusi- pečkiūtė), kilusi iš Gižų, Ma
joje organizuojama jau sep- riampolės apskr. To kareivio 
tinta įstaiga lietuvių vai- žiniomis, lenkų armijos da- 
kams — tiek daug jų čia iš- liniuose, dabar stovinčiose 
trėmime yra. Tose įstaigose Londone, esą apie 15 lietuvių, 
lietuviai vaikai griežtai auk- Kiti iš jų esą pabėgę iš Lie- 
lėjami bolševikiškoje dvasio- tuvos ir nesant lietuviškų da- 
je ir net sovietų spaudoje yra linių įstoję į kariuomenę, len- 
pasirodę laiškų, kuriais tų į- 
staigų vaikai — lietuviukai 
garbina bolševizmą. Į jų lie
tuviškas širdis brukama sve
tima, buvusių Lietuvos oku
pantų dvasia, turint naujus 
Lietuvos ateities laisvę gra
sinančius planus... Kada gi 
Lietuvos vaikus galės lais
vai auklėti ne atėjūnai 
ciai, ne svetimieji 
kai, o tie kuriems vaikai pri- kis ir 9 metų Jurgis Jokūbas 
klauso: jų tėvai ir motinos,1—buvo sudraskyti.

kų dalinius. Valgykloje jie 
dažnai tarp savęs imą kalbė
tis lietuviškai, kas nepatin
ką lenkams ir nuo karštes
niųjų kartais sulaukią prie
kaištų.

Netoli Vilniaus vaikai su
rado dėžutę, kuri sprogo, ją 

na- atidarant. Du berniukai — 11 
bolševi- metų amžiaus Stasys Lauč-

Lietuvių Mokykla 
Brazilijoj

Šiemet rugpiūčio mėnesyje 
sueis penkeri metai, kai į 
Braziliją nuvyko Amerikos 
Seserys pranciškietės. Jos 
ten dabar dirba lietuvių pa
rapijinėje mokykloje, Tas 
darbas joms sekasi — moky
kla turi apie 600 auklėtinių, 
tik yra vargo su patalpomis. 
Reikėtų kaip greičiau moky
klai perleisti užsidariusių 
lietuviškų mokyklų rūmus, 
kitaip yra pavojus, kad to sa
vo turto lietuviai gali netek
ti. *

Seserims mokytojoms Bra
zilijoje yra sunkios darbo są
lygos ir vienai kitai bando 
palaužti sveikatą.

Kelias į pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais. Turėki
me jų, kiek tik galime.

v:
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Ražtus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

Anglų imperijos lietuviai 
budrūs savo tautos laisvės 
sargyboje. Be veiklios Kana
dos Lietuvių Tarybos, Lon
done gyvuoja Lietuvių Drau
gijų Anglijoje Federacija, 
kurios pirmininkas, Petras 
Bulaitis, greitai ir sumaniai 
atsiliepė, kada Oxford uni
versiteto profesorius Taylor 
puolė Pabaltijo valstybių lai
svės principą, laiške liberalų 
„Manchester Guardian” sa
vaitraščiui. Profesoriaus laiš

JIS DIRBO BALANOS GADYNĖJE
O žmonės čia tokio švietėŠiais baisiais kraujo pra

liejimo, ištrėmimų, žudynių jo buvo reikalingi: kiekvie- 
laikais mūsų širdys jaučia name didesniame kaime čia, 
nenumaldomą žmoniškumo 1—’~ "----- T ------------- - :~
ilgesį. Iškentėjusios ir nuka
muotos sielos nors kiek atsi
gauna, prisimindamos praei
ties šviesiuosius žmones, ku
rie stengėsi saulę atnešti į 
kentėjimų debesimis apgaub
tą žemę. Vienu iš tokių Lie
tuvos žmonių buvo kun. Jo
nas Katelė, gyvenęs kai ten 
nebuvo žodžio laisvės, kai ten 
žandarai uoliai gaudė slap
tus susirinkimus ir žiauriai 
baudė už kiekvieną surastą 
lietuvišką knygą. Šiemet su
eina 35 metai nuo to Lietu
vos švietėjo mirties.

Kun. Katelė buvo žymus 
Lietuvos žmonių dvasios va
dovas: jisai visa 20 metų an
ksčiau išėjo dirbti visuome
ninio darbo, negu didysis po
piežius Leonas XIII įsakė tai 
dvasiškiams, ir lietuviškojo 
švietimo srityje jisai visa de
šimčia metų buvo pralenkęs 
Dr. J. Basanavičiaus „Auš
rą” (Žiūr. V. Bičiūnas „Kun. 
J. Katelė”, pusi. 246).

Sukilimo laikų auklėtinis
Jonas Katelė gimė 1831 m. 

per Naujus Metus, Kupiškio 
parapijoje, ūkininkų šeimo- 

Įtnailo ir 1w»

kaip ir visoj Lietuvoj anais 
laikais, sėdėjo smuklininkas. 
Suvargę žmonės paskutinį 
skatiką, paskutirų pūrelį 
grūdų pragerdavo, o su tuo 
drauge ėjo palaidas gyveni
mas, tamsumas ir vargas.

Naujasis parapijos gany
tojas visų pirma pasirūpino 
įsigyti žmonėse pasitikėjimą, | 
pririšti juos prie savęs. Čia 
jam daug padėdavo lietuviš
ka daina:

— Būdavo, — pasakoja jo 
parapijiečiai, — atvažiuo 
pas ligonį, tai ir mažus ir 
vaikus susišaukia ir visas 
paaugles mergaites ir liepia 
mokytis dainuoti”. Pats jis 
nebuvo didelis dainininkas, 
bet žinojo, kad dainavimu 
galima greičiau žmones prie 
savęs patraukti, o užkaria
vęs jų širdis ėmė raginti prie 
knygos:

— Žabali esate, prasišvie- 
skite.”

I

Nemoki skaityt, tai ir 
„nesiženyk”

kas įdėtas kovo 5 ir jame p. 
Taylor pasakoja, būk Lietu
vos klausimas jau „išspręs
tas”. Sako, Lietuva „lega
liai” ir „pagal įstatymus” įs
tojo Sovietų Sąjungon, tokiu 
būdu, jos atplėšimas būtų 
Sovietų valstybės „drasky
mas”. Pagal profesorių, Lie
tuvą prie Rusijos rišanti is
torija ir geografija. Lietuva 
Rusijai reikalinga apginti 
Leningradą nuo būsimų puo
limų ateityje. Lietuvos ne
priklausomybės užtarimas 
reiškiąs pritarimą Lietuvos 
Brastos sutarčiai ir „cordon 
sanitaire” principui (atsky
rimui bolševikinės Rusijos 
nuo civilizuotos Europos). 
Lietuva būk Vokietijos „pa- 

, ir Pabaltijo tautų 
‘„skeveldros” negalinčios pa-

ties, pasirašytos 1941 m. sau
sio 10. Kas dėl Atlanto Čar- 
terio, ar p. Taylor mano, čar- 
teris nesutinkąs su Anglijos 
— Rusijos susitarimu?

„Sovietų Rusijos ekonomi
niai reikalai buvo pilnai pa
tenkinti be galo palankiomis 
tranzito ir kitomis nuolaido
mis, kurias Pabaltijo valsty
bės davė savo prieplaukose. 
Statistika, 
kaip mažai 
nuolaidomis 
strateginius 
bant, tenka
Vokietija Lietuvą ir Latviją 
paėmė į dvi savaiti ir Lenin
gradą puolė iš pietų, visai 
aplenkdamas Estiją, kurioje į 
slastus pagavo daug Sovie- 
tijos kareivių. Rugsėjo mė
nesyje, 1940, Pabaltijis jau 
buvo visas okupuotas, bet 
vokiečiai Leningrado nieka
dos nepaėmė. Tas parodo, to

tačiau, parodo, 
Sovietija šiomis 
naudojosi. Apie 
sumetimus kal- 
pasakyti, kad

klebonas su tuo mokslu tik 
piemenis jiems atimąs, kiti 
bukštavo, kad mergaitės, iš
mokusios rašyti, tik meilės 
laiškelius siuntinėsiančios...

Tarnaičių raštai prie balanos daras”, 
šviesos

Sunkiausia būdavo moky- čios sau gyventi ir išsilaiky- miesto apgynimas visai ne- i 
tis tarnams. Per dieną jie ti. priklauso nuo militario Pa-
turėdavo dirbti ir tik nakties Į tuos nesumanius prof e- balti jo valstybių kontroliavi- 

!poilsį galėjo skirti švietimui- soriaus argumentus Petras mo.
Įsi. Štai kaip viena iš mergai- Bulaitis, Lietuvių Draugijų į „Nežiūrint p. Taylor’o tvir 
'čių aprašo savo vargus: Federacijos vardu, prisidėjo tinimų, būk Pabaltijos vals-
i — Katra (iš samdinių tar-(prie Estų Londono Draugijos tybės negalinčios pačios išsi- 
naičių) norėjo mokytis ir kle mininko, p. Vencerio, ir tam laikyti be Vokietijos ar So- 
bono klausyti, tai josios vie-wiu Draugijos Anglijoje pir- vietijos paramos, faktai vi
ta buvo kamaraitėje pagirny - TT-------- --- x-----------1-- 1-:x- —c<-—c-
ar ant priežados. Langus už
sikimšus, kad kas nepamaty
tų žiburiuojant. O šviesa 
kokia? Šipuliukai, kurie ne
betinka, trumpi į diedą (ba
lanoms laikyti prietaisą)... 
Viena ranka laiko šipuliuką 
iš šviečia, kita rašo. Ir visa 
bailiai, kad nepajustų jos ra
šant gaspadoriai, kad nepa
bustų, ar iš oro kas neužma- 
tytų..” Nekartą jų raštas bū
davo suodinas ir apdegęs.

Šventadieniais, eidami į 
bažnyčią, sunešdavo savo ra
što darbus, aritmetikos už
davinių sprendimus klebonui 
ir jo padėjėjams patikrinti.

^■^^^TRANSPORTACIJA
NORVEGŲ TAUTOS ŠVENTEI v

lAovakon-
------------------- ? Valstybė-

< išlaimėta,

J. Katelei 
dažnai te- 
išpažinčių

Tie j 
kad 
lyg 
ge-

tuvišką nusistatymą jame 
stiprino vysk. Valančius, iš 
kurio rankų ir kunigo šven
timus gavo pabaigęs Varnių 
kunigų seminariją. Iš pra
džių buvo vikaru Naujamie
styje, Jūžintuose, Dusetuose, 
Zarasuose. Tada Lietuvoje 
siautė baisios 1863 m. sukili
mo audros. Kun. 
būnant Zarasuose 
kdavo klausyti
mirti pasmerktų ar ištremia
mų sukilėlių. Jis gerai paži
no jų savojo krašto meilę ir 
dėl to pakeltas aukas, jis 
taip artimai pajuto jų kan
čias. Jų tarpe pasitaikydavo 
jam artimų pažįstamų, 
nelaimingieji bijodavo, 
nors rusai jų nekartų, 
malonės laukė, kad jau
riau sušaudytų, bet ir tos jų 
viltys dažnai neišsipildyda
vo, ir tada, parėjęs iš kalėji
mo, iš egzekucijų vietos kun. 
Katelė paslėpęs savo veidą 
pagalvėje verkdavo, kad ta 
visa šlapia pasidarydavo. 
Taip jis labai išmoko atjaus
ti Lietuvos žmonių kančias.

Par varguolius su lietuviška 
knyga

Matydamas kiek daug me
džiaginių ir dvasinių nuosto
lių lietuviai kenčia nuo gir
tavimo, jisai pats nusistatė 
ir ištvėrė — visai nevartojo 
svaiginančių gėrimų, tuo ir 
kitiems duodamas gražų pa
vyzdį. Pamėgęs knygas jisai 
atliekamą laiką nuo bažnyti
nių pareigų skyrė skaitymui, 
švietimuisi ir palinko šviesą 
nešti į nukamuotą lietuvišką 
kaimą. Prisimindami savo 
buvusį auklėtoją, jo parapi
jiečiai taip pasakoja:

— Nei su valgymais, nei 
su gėrimais, nei su turtingu 
luomu nesusideda, ale visus 
jaunuosius po savim traukia, 
mažutėliams veža baronkė- 
lių, o dideliems, kurie moka 
skaityti, dalija šventųjų pa
veikslėlius...”
, Taip jo darbo pradžią nu

sako, kai jisai buvo nukeltas 
klebonu į Panemunėlį.

mininko, p. Vencerio, ir tuos 
pačiam „Manchester Guar
dian” laikraščiui (kovo 12) 
parašė šį stiprų ir teisingą 
atsaką:

„Malonus redaktoriau:
„Estija, Latvija ir Lietuva 

nėra „provincijos”, kaip p. 
Taylor savo laiške sako, bet 
nepriklausomos valstybės, 
dar Tautų Sąjungos narės. 
Visos valstybės jas de jure 
pripažino, ir Sovietų Rusija 
buvo pirmoji tai padaryti.

„Sovietų Sąjunga trimis 
sutartimis be atsisakinėjimų 
visų trijų respublikų nepri
klausomybę pripažino ir sa- 

_ r___ _______ ___ ____  vanoriai visiems amžiams at-
Rusų valdžia suprato, kas , jr paĮS klebonas, kad šnipai sisakė visų suverenumo tei- 

per paukštis tas naujasis nepamatytų, naktimis va- šių prie jų žemės ir žmonių 
Panemunėlio klebonas. Pave- žiuodavo lankyti tų slaptųjų 1920 m. vasario 2 sutartis 

-ii žnininati ruani mnWfn- mokyklų. SU Estija, 1920 m.' HepOS 12,

“ '^dvo^^^gaT^ū^kny^Mis^^’^^^J^3^*^
popierių ir rašalu. Kun. Ka- j rugpiūčio 11, sutartis su Lat-

sai ką kitą sako. Sovietų Są
junga 1938 metais iš Estijos 
paėmė ekporto tik 4.2 nuo
šimtį, iš Latvijos 3.9, iš Lie
tuvos 39.38. Verta pastebėti, 
kad visos trys Pabaltijo vals
tybės (turinčios 6 milijonus 
gyventojų) 1936 metais (tai 
normalūs pirm karo metai) 
iš Anglijos nupirko prekių už 
3,626,986 svarus sterlingo, o 
visa milžiniška Sovietų Są
junga (turinti 162 milijonus 
gyventoju) tenupirko tik už 
3,492,459?

(Pasirašo)
M. Kolk, Estų Draugijos 

Londone pirmininkas.
J. Venceris, Latvių Drau

gijos Anglijoj pirmininkas.
Petras Bulaitis, Lietuvių 

Draugijų Anglijoj Federaci
jos pirmininkas.”

Gegužės 17 d. yra Norvegi
jos šventė. Nors tas kraštas 
užima ir didelį plotą —124,- 
56 kvadr mylių, bet gyven
tojų skaičiumi yra maždaug 
'lygus su Lietuva: 2,937,000. 
Tikybos atžvilgiu jie dau
giausia protestantai, katali
kų yra tik kiek daugiau kaip 
3,000. Norvegija yra jūros 
valstybė, jos pakrantės fior
dų išraižytos, su daugybe sa
lų. Norvegija iš viso jūros 
kranto turi (su salomis) 12,- 
000 mylių, nors pačios Nor
vegijos ilgumas yra 1,100 my 
lių, o platumas, pačioj pla
čiausioj vietoje tik 270 my
lių.

Nors daugelis norvegų už
siima žemės darbu, tačiau vy 
Iriausi gamybos šaka yra žve
jyba. Norvegija turi neblo
gai išvystytą pramonę. Nors 
krašte nėra akmens anglių, 
bet norvegai labai sumaniai 
yra panaudoję upių jėgą ir 
turi daug „baltosios anglies” 
— elektros energijos. Šiemet 
sueina treji metai, kai Nor
vegija yra vokiečių okupuo
ta. Apskaičiuojama, kad o- 
kupacijos išlaidų norvegai 
vokiečiams yra sumokėję jau 
daugiau bilijono dolerių.

Norvegija yra daug prisi
dėjusi sąjungininkų pergalei 
užtikrinti. Norvegai pasi
priešino vokiečių okupacijai 
ir išvedė iš rikiuotės apie 
65,000 vokiečių karių. Į už
sienį pabėgusi norvegų vy
riausybė sąjungininkų kovai 
prieš vokiečius pavedė dau-

giau kaip 1,000 laivų, į < 
1940—41 m., kai Anglį 
na kovojo, buvo parg 
apie pusę viso į Angį 
vežto žibalo ir apie 40( 
sto. Iki šių metų bal 
mėn. apie 40% norveg 
jau buvo nuskandinę e™11 
čių submarinai ir lėk Jiu®eauto'

Norvegija yra viens 
daugelio valstybių, jjcijos, uni- 
vyriausybė, kraštui ei -^portacijų 
kupuotam, tvarkingai 
skolos nuošimčius ir 1 
neša įmokėjimus u 
skolai mažinti. Pažyn 
garsių norvegų pri< .^tvarkymai 
mas Lietuvai: norvej 
pimo organizacijos ce 
asmuo Dr. Ingvolstad 
dėjo prie Lietuvos 1 
organizacijos. Paskuti 
tuvoje buvęs USA pa 
nys — min. Norema 
norvegų kilmės. Dab 
Tautų Sąjungos pirmi 
C. J. Kambro yra gei 
tuvių draugas, Nepri 
mybės paskelbimo su

Jonienės 
4 transpor- 
'^būtinai

linime auto-

/jcijos, uni-

jf valdžios 
į paklaustos

įjįij menesit

transporta- 
įė negu per 
į Gelžkeliai 
Romėnę ir

; šaldytuvai, 
į tušti į vaka- 
-s dabar grįž-

proga Chicago] e lietu1 , 1 s & J 1 jjet „box cars”
sirinkime laikęs pa 
Savo neseniai išleisto; 
goję „How To Win Th 
ce” jis gina mažųjų tai Ljai (tank

jerduoda 60,000 bačk 
aus į dieną Norris < 
inois.

5. Laiveliai, kuri 
nevartojami, dabar 
karo reikmenis upėm 
nalais.

6. Sunkvežimiai 
portuoja prekes į a 
— veždami ir perve

7. Lėktuvai priin 
keleivius, kurie tui 
svarbius darbus.

Kitos pusės trar 
jos problema nelabi 
0WI raportuoja, ki 

į 1. Mūsų transpoi 
i rengimai jau baig

2. Geležinkelių 
rengimai, autobus 

mobiliai, padangos 
vagonai irgi baigi: 
bus atnaujnti.

3. Darbninkų 
yra labai rimtas i 
pablogėti.

Transportacijos 
mos, kurios pasil 
spręstos, yra aliej 
bininkų transport: 
fabrikus.

: Raportas įspėji 
žinkelių valdymai 
silaikyti tam tiki

sės į laisvą, neprikiš transportuoja ir privatūs autoi 

gyvenimą, pabrėžia 
krikščionybės vertę.
ir komunistų totalitari š. „Big Inch” biliai turės pr 
riausybes, kurios ne 
žmogaus dvasios jėgor 
svai vystytis, vadina 
dvasinių iškrypimų gi

Šventės proga tenk 
fvegams palinkėti grei 
laukti laisvės!

LIETUVOS VYČIŲ 30 M. SUKAK

ūejaus, kuris rėš prisilaikyti 
■įjtii gabentas taisyklių ir priva

-dine), kuris,transportavimo 
įaiu į rytus iš palengvintų tra 
fe, jau dabar problemą.

fflO PENKTĄJĄ KO
Jigentai Jungt.. Komitetas ra 
sargiai seka vi- bendradarbiavii 
•koloDOs darbus, zūros įstaigų j 
nardyti tautos vakarų žemyne

Mūsų jaunimo organizaci- ce, Mass., kur įvyko ir- a,mūsų kaimy- tų, ir pasiūlė
i T i U n t t r\ rt A rn 4 4 nm r» 4 cimwiOO Dor niFTVI 1 • • t •

J--- , - ---------- -X - - —

atkeltam pašto viršininkui.1 
Kad sekliai netaip galėtų pa-' 
stebėti, savo slaptąjį švieti
mo darbą kun. Katelė ėmė 
varyti naktimis: nuvyks na
ktimis į kaimą, susikviečia 
žmones, ypač jaunimą, iš pra 
džių pakalba apie giedojimą, 
kitus parapijos reikalus, o 
toliau ima dalyti slapta pla
tinamas lietuviškas knyge
les. Kaimo prasčiokai nebuvo 
pratę, kad šviesuolis su jais 
taip bendrautų, ir kun. Kate
lės elgesys jiems kaip stebu
klu atrodė:

— Tokio kunigo niekur ne
buvo girdėti, kad taip dova
nai dalytų knygas, kurios 
taip sunkiai gaunamos... — 
kalbėjo jie.

Kun. Katelė taip uoliai ė- 
mėsi švietimo darbo, kad ap
garsino neduosiąs šliubų 
mergaitėms, kurios nemokės 
skaityti. Tai buvo naujovė 
mergaites raginti prie moks
lo, bet jis galvojo — jei bu
simosios motinos mokės skai 
tyti, tai jos ir vaikus išmo
kys. Net jei tos parapijos 
mergaitė nutekėdavo į kitą 
apylinkę, kun. Katelė rašy
davo anam klebonui laišką, 
kad tas prižiūrėtų, ar ji vai
kus moko lietuviškai skaity
ti. Tos pastangos atnešė gra
žių vaisių: žmonėse sumažė
jo girtavimas ir kiti žalingi 
įpročiai.

Žandarų persekiojamas 
slaptasai darbas

Žinodami, kad tamsūs žmo 
nės, neapsišvietę menkiau te
sipriešins surusinimui, caro 
žandarai griežtai sekė slap
tą lietuvišką mokymą. Su
gautieji mokytojai, vaikų tė
vai, net ir namų savininkai, 
kur veikė slaptos mokyklos, 
buvo kietai baudžiami.

Kad pripratintų pamažu, 
kun. Katelė susikviesdavo 
žmones šventadieniais į šven 
torių, čia jiems paskaityda
vo, papasakodavo.

Reikėjo nugalėti kliūtys ir 
iš pačių žmonių kylančios: 
vieni buvo nepatenkinti, kad

telė pirkdavo didžius popie- 
rio pundus, daugybę knygų, 
nusipirkęs reikalingų medžią 
gų patsai darydavo rašalą iš
tisais kibirais ir dalindavo 
po parapiją. Apskaičiuoja
ma, kad tiems reikalams jis 
turėjo savo pinigų išleisti, 
pašvęsti apie 8,000 rublių. 
Taip, kad čia išėjo, ką jis tik 
paimdavo. Nekartą, nebegau- 
dami pinigų, rusai už pabau
das jo turtą iš varžytynių 
leisdavo... Bet užtat jo para
pijoje, Panemunėlyje, nebu-. 
vo kaimo, kur nebūtų veiku
si slapta lietuviška mokyk
la. Bevei visi parapijiečiai iš
moko rašto, keli tūkstančiai 
žmonių. Į tą parapiją, kun. 
Katelės rūpesčiu, slapti lie
tuviški laikraščiai ir knygos 
poriniais 
žarna.

Mylėjo

vežimais buvo ve-

Lietuvos kaimo 
žmones

Kun. Katelė buvo

sai seimas. Per pirm iaįp paį nepasi- 
įiriovimams. 
fcįUragvajaus 
e „Emergen- 
mmittee for

ja — Lietuvos Vyčiai — šie
met gali pasidžiaugti sulau
kusi 30 metų nuo pirmojo 
jos seimo, įvykusio 1913 m. 
bal. 27-28 d. tą suvažiavi-

I žinąs delegatų, atstovavusių 
įvairius jaunimo ratelius, 
daugiausiai esančius Naujo
joj Anglijoj. Tas seimas pa
gimdė Vyčių veikimą. Buvo 
svarstyta ir užgirta įstatų 
projektas ir išrinkta forma
li Centro Valdyba, kurios 
pirmininkas — M. A. Nor
kūnas, o dvasios vadu kun. 
A. Jusaitis: abu iš Lawren-

Žodis Lenkamsvija. Šį savo nusistatymą 
Sovietija patvirtino kitų su
tarčių eilėje, ir jo laikėsi, 
iki susitarė su vokiečiais 
1939 m. rugpiūčio 24 d.

„Netiesa sakyti, būk iki 
1918 metų Pabaltijos valsty
bės neturėjusios savarankio 
gyvenimo. Kiekvienas rimtas 
istorijos studentas juk turė
jo pastebėti Lietuvos vaid
menį 17-tame ir 18-tame am
žiuje. Netaip aiški ir labiau 
paini Estijos ir Latvijos pra
eitis, tiesa, gal pareikalautų 
didesnio atsidėjimo susipa
žinti. šie du kraštai krito ru
sų imperializmui 18-tame 
amžiuje, o Kuršo Kunigaikš
tija (svarbi Latvijos dalis) 
savo nepriklausomumą pra
rado tik to amžiaus gale.

„Tie ,legalūs ryšiai’, ku
riais p. Taylor Pabaltijo val
stybes riša prie Sovietų Są
jungos, atsirado militario įsi
kišimo dėka, kuris begėdiš- į ne tik tam, kad Hitlerio ti- tebelieka lenkų-lietuvių san-

(Ištrauka iš adv. K. Jurgė- 
los kalbos, pasakytos New 
Yorko lenkų draugijų sąjun
gos suruoštame lenkų tauti
nės šventės minėjime, 1943 
m., gegužės 3d.).

„Draugai, jūsų bendra pilie 
čiai, lietuvių kilmės amerikie 
kiečiai, pilnai remia jus ir 
lenkų tautą, reikalaujant, k 
kų tautą, reikalaujant, kad 
klastingoji Maskva gerbtų 
laisvai prisiimtųjų tarptauti
nių pasižadėjimų šventumą. 
Aš turiu dėmesy Lenkijos 
rytų sieną. Jūs turite pilną 
moralę paramą nuo mano kil-

savo gyvavimo metus 
organizacija išaugo 
narių, pasiskirsčiusių 
kuopų.

the Con-

suvienodins ce

Kitos Loty 
šalys irgi pasi 
ti panktąją ko

Dabar, pašaukus d 
jaunų vyrų į karo ts dzaciją, įsteigtą 
atsiliepia tas ir Vyčii atstovauti 
nizacijos veiklai, tači: publikoms. Ro
čiai rodo savo energii žygius kon- 
leidžia laikraštį „Vyt Valstybinę pro- 
einantį Chicago j e. Bei aaią, sabotažą 
mi mūsų jaunųjų dar "iimus. Komi- 
laikraštį galėtų užsisa Įsiūlymus kuo 
nepriklausantieji prie 
lietuvybę mylintieji 
nys.

aarį atstovauti

apsieiti nepriminęs jums, 
kad, nepaisant tūlos spaudos 
kampanijos, Lenkų-Lietuvių 
siena nėra dalis Lenkijos ry
tų sienų. Vienintelė sutartis, 
nustatanti laikinąją sieną | 
tarp Lenkijos ir i_________ ,

įprižiūrėti susi- 
’ vakarų žemy- 
ŽĮ šalių už At- 
«yra sulaikyti

JLJLXVZX WA’JZ JL A. *. J. J. A.A.A.A. .

ties žmonių, taip kaip ir visų;Yra Suvalkų sutartis, datuo- 
aiškiai protaujančių ameri-|ta 1920 m. spalių 7 d. Tai yra 
kiečių. Mes kovojame už dės- vienintelė abiejų mūsų tau- 
nius, numatytus ir pareikš- tų laisvai sudarytoji sutar
tus Atlanto Čarteryje ir Jun- tis, ir ji buvo sulaužyta vie- 
gtinių Tautų Deklaracijoje, o nos pasirašiusios pusės. Ji

Visuotinė Mobiliza< 3nuo vartojimo 
Iš Londono LKFSB iatikslams. 

šitokį pranešimą:

„Vasario 28 d. Li ? :’ 
okupantai paskelbė P ,.

ją eientįjjy, taigi ir Lietuvoje, įs^' 

Lietuvos, tinę vyrų mobilizacija 
kio amžiaus — šiandi 
žinau, L^,v, 
kijoje, Graikijoje ima 
tarp 16 ir 45 metų. Li 5:= 
vyrams duota pasirinl 
ba stoti į vokiečių spe 
dalinius, arba į formuo 
lietuviškus karinius I 
tus. Kito pasirinkimo

Čilės valdini] 
veiklūs. Ši šalis 
pertraukusi sai 
mi. Bet pirmia 
įstatymus, kui 
aiškino daugel 
valstybinių ve 
vadina prasižt 
tautos saugum

Tūkstančiai 
buvo suimti B 
veik visi jie : 
centracijos ste 
militarinė ir i; Argentina ap- . , ,. .

su K AšiesJa patruliuoja 
«e šalyje sa. gvr tuščią k>gą ir tuščią ki 

Pranešimai
■Ą radijo ko- kos respublik 

tokiu būdu jos visos dedi 
b^trpavyzdžiu^^0™10^ rauti 5 kol°^

. . vaislŲ-!kai suniekino visas sutarty- roniją pakeistų komunistų tykiams bazė ir kertinis ak- _ _ ~ ___ _______
'5°_..Sta L?a„Ug^h!ise pasiimtas pareigas. 1940 tironija. Mes nekovojame muo, ir vienintelė kliūtis mū- u^\^ekvįen^pas7priej

parapijiečių yra sėdėję. Pas 
jį nelaimėje rasdavo patari
mą ir sušelpimą. Jisai padė
jo steigtis slaptoms lietuviš
koms kuopelėms, ruošti slap
tus lietuviškus vakarus, pats 
į juos vykdamas, išlaidas pa
dengdamas, kad žmonėms ne 
reikėtų mokėti, kad tik jie 
daugiau rinktųsi. Dar artis
tams ir vaišes klebonijoje ki
tą kartą suruošdavo. Kai bu
vo leista spauda, 1904 m., 
gavęs pirmąjį lietuvišką lai
kraštį viešai jį per pamokslą 
bažnčioje rodė, sakydamas, 
kad „lietuviškas spausdintas 
žodis kvepia”.

Kad ir taip vargdamas, 
tasai didysis prispaustos 
liaudies švietėjas sulaukė 77 
m. amžiaus, žmonių apver
kiamas mirė 1907 m. gegužės 
21 d.

Tegu šio šviesaus lietuvio 
atminimas paskatina mus, 
panašiai kaip jis, mylėti sa
vas lietuviškas mokyklas 
savąją spaudą.

K. J. Prunskis.

ir

metų birželyje Sovietų Rusi
ja Pabaltijos valstybes oku
pavo, 1 
prašalino ir, tiesioginiu mi- 
litariu spaudimu, įvykdė va
dinamus „rinkimus”, tų me
tų liepos mėnesį. Tenka abe
joti, ar civilizuotas pasaulis 
pripažintų tokiais‘„formalu
mais” padarytus „legalius 
ryšius”.

„Pabaltijo valstybės ne 
Vokietijos „padaras”. Jos tu
rėjo kovoti lygiai prieš vo
kiečius, kaip prieš rusus, 
pirm negu pasitikrino sau 
nepriklausomybę. Pabaltijo 
valstybių sudarymas buvo 
pačių Pabaltijo tautų valios 
pareiškimas. Jos 1918 metais 
savo nepriklausomybę pas- 
ktlbė ir po to įvykusiose už 
laisvę kovose pasauliui savo 
krauju įrodė pasiryžimą, ku
ris buvo Anglijos ir kitų Ali- 
jantų 1921 — 1922 de jure 
patvirtintas. Sovietijai šių 
respublikų atidavimas reik
štų palaiminimą Rusų - Vo
kiečių draugiškumo sutar-

i tam, kad įamžintume agresų- sų dviejų tautų lojaliam ben- __ mirtis Ateina pavasi
ją, kurios dalininku buvo dradarbiavimui ir draugišku- iauko darbai Aišku, L

(inuoliu
Anglies

Padii
Washingtor 

anglis Arneri 
27 valstybėse 
kasama W. 
Pennsylvanijc 
po to seka II 
cky.

1941 m. ar 
dirbo 256,500 
rie tada išk 
tonų anglies, 
met anglies <

1937 m. ai 
tiniškai per s 
vo 23 dol. & 
$35,02, o šier 
- $41.49.

^respondentas 
'Winos, kad 
Wao padarė 

•Mles žygis.
Argentinos

~_______________ ■ tikslų minis-

Nauja Maldakn žimuo-

« *• ... . . . o— įauKO aaroai. aišku, li.
teisėtas vyriausybes, musų dabartiniai sąjunginm- mui. Lietuvių nusistatymas, liks be iauko darbinink 
nn 1Y fi PCI neri n in mi- Imi TZv»r^w-il4ii-4r^ A/Tz-io nolm-irm n _ , »4 4 ™ 14 ^4-,,,r4-.-. ....kai Kremliuje. Mes nekovoja- vieningai remiamas lietuvių 

me tam, kad palaimintume kilmės amerikiečių, yra, kad 
Hitlerio kruvino grobio do
vaną Stalinui. Mes kovoja
me už visų pavergtų tautų 
išlaisvinimą ir už atsteigimą 
nepriklausomybės tų tautų, 
kurios tapo Hitlerio auko
mis. Mes kovojame, kad ats- 
teigtume išminties, teisingu
mo ir teisės viešpatavimą ir 
kad pašalintume ant visados 
tokias brutališkas prakti
kas, kokias Kremliaus vieš
pačiai parodė 1940 m. birže
ly Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos atveju, ir 1943 m. balan
džio 26 pakartojo Lenkijos 
atžvilgiu. Mes kovojame už 
žmonių valdžią, žmonių reiš
kiamą, žmonių gerovei, o ne 
už kvizlingų, paleckių, vasi- 
levskų ir jiems panašių val
džią iš Kremliaus komisarų 
malonės.

„Reikalaudamas gerbti su
tarčių šventumo, aš negaliu I

Lenkija turi pagerbti savo 
parašą Suvalkų Sutartyje, 
brolžudiško karo aukų krau
ju pašventintoje. Duokite 
mums patikrinimų, kad ši su 
tartis bus gerbiama kaipo 
pamatas būsimiems pasikal
bėjimams, ir jūs įgysite lie
tuvių lojalumą ir nuolatinį 
draugiškumą, atkaklų drau
giškumą, kokio jums negali 
siūlyti jokia kita tauta pa
saulyje. Aš nuoširdžiai ti
kiu, kad ši problema bus 
draugiškai sutvarkyta, mūsų 
naujagimio savitarpio supra
timo ir simpatijos dėka. Mes 
jaučiamės vienodai, mes vie
nodais troškimais gyvename. 
Te gyvuoja laisvoji Lenkija! 
Te gyvuoja laisvoji Lietuva, 
laisvoji Latvija, laisvoji Es
tija! Tegyvuoja tikrųjų de
mokratijų laimėjimas ir mū
sų draugiškumas!”

das prieš akis, jei grei 
ku neateis Amerika su 
lija, išvydami vokiečiui

Boston. — Kun. Pr. 1 ^įvairi; bū

ras įteikė „Darbui gyvenimo 
spaustuvei paruoštą n ^baisus vi- 
maldaknygės medžiagą foės kritimas

Maldaknygė bus viei 
geriausių: parinktos gi Iresnių pa
ir vertingos maldos, jų gyvenimo

sudėta daug, pasini 
kad kalba būtų ko tais;

gyvenimo

Wybę susimą-

,tolus katali
kus baziliko-

giausia. Leidėjai yra neidavo šv. 
tatę ją išleisti gražiai p® paskuti-

— «^yžo sto- 
MOKYS ŪKININKAd^^ndruo- 

----------- i>^iau jis bu- 
šv. Petro Clavier pažangi tas 

Brooklyne registruojama tolius turė- 
nuoliai nuo 14 iki 18 iš po- 
mokomi ūkio darbų. Ikij"'^, Dr. 
[užregistruota 200 jaunin^prsudimas 

ir šalies

Pasitaiko, 
kos nuvykę 
nes ir turėdi 
tuvos atsto1 
čių nežinod; 
čia jį ir pad 
sington P 
London, W, 
BAYswater 
tel. numeris 
ti ir Londo 
|nų knygoj)
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)RVEGŲ TAUTOS to

KOVA SU TRANSPORTACIJA

3

17 d. yra Norvegi- 
. Nors tas kraštas 
lidelį plotą -124,- 
mylių, bet gyven
imui yra maždaug 
Lietuva: 2,937,000. 
itžvilgiu jie dau- 
rotestantai, katali- 
: kiek daugiau kaip 
rvegija yra jūros 
jos pakrantės fior- 
tos, su daugybe sa- 
gija iš viso jūros 
ri (su salomis) 12,- 
į, nors pačios Nor
imas yra 1,100 my 
.tumas, pačioj pla- 
ietoje tik 270 my-

giau kaipi^

m ransportacijos kova ko_n- 
apie piįptlnese JU"S- Valstybe- 

vežto žibalo į 
sto. Iki Jją’ 
mėn. apie 
jau buvo 
čių subinę

iabar atrodo išlaimėta, 
laikinai.
WI tiki, kad visuomenės 
•atimas visos transpor- 
jos padėties yra būtinai 

lalingas jos kooperacijai 
i gumai

iugelis norvegų už- 
lės darbu, tačiau vy 
nybos šaka yra žve- 
'vegija turi neblo- 
tytą pramonę. Nors 
ira akmens anglių, 
gai labai sumaniai 
udoję upių jėgą ir 
„baltosios anglies” 

js energijos. Šiemet 
eji metai, kai Nor- 
•a vokiečių okupuo- 
aičiuojama, kad o- 
i išlaidų norvegai 
as yra sumokėję jau 
bilijono dolerių.
p ja yra daug prisi- 
.jungininkų pergalei 
i. Norvegai pasi- 
vokiečių okupacijai 
iš rikiuotės apie 

skiečių karių. Į už- 
>ėgusi norvegų vy-

j 7^’? žios programoje gUxxxa.l 
au^° )yfi ir pasidalinime auto- 
T11*! linais.
Zs M V arbų organizacijos, uni- 

nesa įb^ jrovėS) kaįp įr valdžios 
skolai maijį atūros, buvo paklaustos 
garsu; non> aportą prirengiant.
mas Lietuj paėjusių kelių mėnesių 
pimo organu isportacijos patvarkymai 
asmuo Dr. į
dėjo prie Geležinkelių transporta- 
organizacijį žymiai geresnė negu per 
tuvojeb^Yi ‘ 
nys — mii. is 
norvegą ji 
Tautą SąjįĘ. :dymų.

ir kitos transportacijų

litą karą. Gelžkeliai 
sportuoja kariuomenę ir 
ius patogiai ir be jokių

U. J. Hamį Traukinių šaldytuvai, 
tuvių drai^ e grįždavo tušti į vaka- 
mybės pasį arba į pietus, dabar grįž- 
proga Chic^ rikrauti prekėmis, 
sirinkime į Autobusai, gatvekariai, 
Savo neseni >mobliai ir net „box cars”

tuvių draujį

tato darbininkusgoję „Hon
ce”jisginaj)o_ir į namus, 
sės į laisvą, 
gyvenimą, į

prie

(tankTankų vagonai
) dabar transportuoja 

krikščionyfepe daU aliejaus, kuris 
ir komunistėj08 metu būtų gabentas 
riausytes, rpens takais. „Big Inch” 

;dis (pipeline), kuris 
a vis arčiau į rytus iš 

dabar
svai vystyti
dvasinių ite ls valstybės, jau

Šventės p į- —

perduoda 60,000 bačkų alie
jaus į dieną Norris City, Il
linois.

5. Laiveliai, kurie buvo 
nevartojami, dabar pristato 
karo reikmenis upėmis ir ka
nalais.

6. Sunkvežimiai trans
portuoja prekes į abi puses 
— veždami ir perveždami.

7. Lėktuvai priima tiktai 
keleivius, kurie turi atlikti 
svarbius darbus.

Kitos pusės transportaci- 
jos problema nelabai šviesi. 
OWI raportuoja, kad —

1. Mūsų transportacijos į- 
rengimai jau baigiasi.

2. Geležinkelių prekiniai 
įrengimai, autobusai, auto
mobiliai, padangos ir tankų 
vagonai irgi baigiasi, ir ne
bus atnaujnti.

3. Darbninkų trūkumas 
yra labai rimtas ir gali dar 
pablogėti.

Transportacijos proble
mos, kurios pasilieka neiš
spręstos, yra aliejaus ir dar
bininkų transportacija į karo 
fabrikus.

Raportas įspėja, kad gele^ 
žinkelių valdymas turės pri
silaikyti tam tikrų taisyklių 
ir privatūs automobiliai tu
rės prisilaikyti tam tikrų 
taisyklių ir privatūs automo
biliai turės prisidėti prie 
transportavimo žmonių, kad 
palengvintų transportacijos 
problemą. OWI.

AMERIKA

ę^L-e.

LIETUVOS LAIVYNAS IR JO LIKIMAS

SUSTABDO PENKTĄJĄ KOLONĄ

Klaipėdos atplėšimo 4 me- rytas 1940 m. liepos 15 d. 
tų sukaktuvių proga L. K. F. Dabar — dauguma Lietuvos 
S. B. įprašytas kpt. lt. P. La- laivų yra nuskendę įvairiose 
nauskas atsiuntė įdomių in- Baltijos vietose dėl minų, 

vienas Anglijoje dar, berods, 
plaukioja po Lietuvos vėlia
va.

— Kadangi negalima nu
skandinti Lietuvos jūrinin
kų dvasios, — rašo kpt. lt. 
Labanauskas, — tikiu, kad 
Lietuvos laivynas atgims di
desnis ir gražesnis, negu bu- 
vusis.

DUVOS VYČIŲ 30 M. S
jaunimo organizaci- 
įtuvos Vyčiai — šie- 
pasidžiaugti sulau- 

metų nuo pirmojo 
o, įvykusio 1913 m. 
!8 d. J tą suvažiavi- 
kę'bufS'tlk'kpYe'rr- 
legatų, atstovavusių 

jaunimo ratelius, 
)iai esančius Naujo- 
ijoj. Tas seimas pa
lčių veikimą. Buvo 
a ir užgirta įstatų 
s ir išrinkta forma- 
o Valdyba, kurios 
,kas — M. A. Nor- 
> dvasios vadu kun. 
tis: abu iš Lawren-

ada FBI agentai Jungt. Komitetas ragino artimą 
itybėse atsargiai seka vi- bendradarbiavimą tarp cen- 
penktos kolonos darbus, [zūros įstaigų įvairių tautų 
iančius suardyti tautos ■'^vakarų žemyne ir Jungt. Tau 

: > pastangą, mūsų kaimy-'
■’ į pietus taip pat nepasi- 

savo gyvai: įa agįes įsibriovimams.
Montevideo, Uragvajaus 
a žinios apie „Emergen- 
dvisory Committee for

ce, Mass., te 
sai seimas.:

narių, pi 
kuopų.

Dabar, Defense of the Con- 
jaunųvyrant” organizaciją, įsteigtą 
atsiliepia tii ^ą pavasarį atstovauti 
nizacijoa vai *rikos respublikoms. Ro
čiai rodo si' ■ 
leidžia laite luoti priešvalstybinę pro- 
einantį Cbte and4> špionažą, sabotažą 
mi mūsą jin 
laikraštį pk

‘tas svarsto žygius kon-

tanašius veikimus. Komi-
S išvystė pasiūlymus kuo 

‘nep“r«S.rSiausia Prižiūrėti, susi
ni* r :lmus tarP vakarų žemy- 

' ‘ {-p nniifro liii oolin 117 A

nys.

Neleis Pinigų
Vokiečių laikraščiai išaiš- 

•» 1 z-s. 1.11 ______kino, kad „Ostlando” emisi
jos bankas, kuris jau pradė
jęs veikti, šiuo metu nema
nąs leisti naujų pinigų („Os
tlando” markių). Apyvartoje 
ir toliau pasilieku tik „reicho 
kredito kasų ženklai” (Rei- 
chskreditkassenschein). Nau 
jasis emisijos bankas tiktai 
perėmęs šių kredito 
funkcijas.

kasų

Gabens Kauniečius
Vokiečių komisaras Cra

mer paskelbė įsakymą, pagal 
kurį visi kauniečiai apsigy
venę Kaune po 1940 m. bir
želio 15 d., t. y. bolševikų o- 
kupacijos metu, turi 
liai užsiregistruoti, 
mai, jie bus iš Kauno 
iškelti.

specia-
Mato- 

miesto

%

Vaiko pašaukimas

M. Pečkauskaitė

MOTINA
AUKLĖTOJA

nepriminęs jums, 
įaisant tūlos spaudos 
i jos, Lenkų-Lietuvių 
ra dalis Lenkijos ry- 

į. Vienintelė sutartis, 
ati laikinąją sieną 
mkijos ir Lietuvos, 
alkų sutartis, datuo
ju. spalių 7 d. Tai yra 
lė abiejų mūsų tan
ai sudarytoji sutar- 
i buvo sulaužyta vie- 
urašiusios pusės. Ji 
:a lenkų-lietuvių san- 
3 bazė ir kertinis ak- 
vienintelė kliūtis mū- 

jų tautų lojaliam ben- 
navimui ir draugišku- 
ietuvių nusistatymas, 
ai remiamas lietuvių 
amerikiečių, yra, kad 
i turi pagerbti savo

Suvalkų Sutartyje, 
tiško karo aukų krau- 
šventintoje. Duokite 
patikrinimų, kad ši su 
dus gerbiama kaipo 
is būsimiems pasikal- 
ms, ir jūs įgysite lie- 
ojalumą ir nuolatinį 
skumą, atkaklų drau- 
ią, kokio jums negali 
jokia kita tauta pa-

Aš nuoširdžiai ti- 
id ši problema bus 
škai sutvarkyta, mūsų 
imio savitarpio supra- 
• simpatijos dėka. Mes 
nės vienodai, mes vie- 
troškimais gyvename, 
•uoja laisvoji Lenkija! 
moja laisvoji Lietuva, 
i Latvija, laisvoji Es- 
’egyvuoja tikrųjų dė
si jų laimėjimas ir mū- 
ugiškumas!”

ir neutralių šalių už At- 
;o. Tikslas yra sulaikyti 
es agentus nuo vartojimo 
ų špionažo tikslams.
.nksčiaus, Argentina ap- 

i iš Ašies 
iuntinybių toje šalyje sa-

Visootffi
Iš Lonfc

šitokį pran£ jjo pranešimus
„Vasario . ....

okupantai F ^aldzl0ms; Joms leido S11l- 
jy, taigi iL 
tinę vynp

‘ įįiį tik 100 žodžių radijo ko
jine vyrur su Per dien4, tokiu būdu 
ki0 amžian;-liks siuntimą informacijų 
Jinon M e Alijantų laivus.

tų, ir pasiūlė sistemą, kuri 
suvienodins cenzūros darbą.

Kitos Lotynų Amerikos 
šalys irgi pasiryžę sustabdy
ti panktąją koloną ir špiona-

_—

Čilės valdininkai ypatingai 
veiklūs. Ši šalis buvo 19 šalis, 
pertraukusi santykius su aši
mi. Bet pirmiau Čilė pravedė 
įstatymus, kurie detaliai iš
aiškino daugelį rūšių prieš
valstybinių veikimų ir juos 
vadina prasižengimais prieš 
tautos saugumą.

Tūkstančiai priešų ateivių 
buvo suimti Brazilijoj ir be
veik visi jie išsiųsti į kon
centracijos stovyklas. Civile, 
militarinė ir specialė polici
ja patruliuoja Brazilijos il
gą ir tuščią krantą.

Pranešimai iš kitų Ameri
kos respublikų parodo, kad 
jos visos deda pastangas iš
rauti 5 koloną ir šnipus.

Common Councilžinau, bet; 
kijoje, GniĖ 
tarp 16 H 
vyrams 
ba stoti į 
dalinius, $ 
lietuviškus > 
tus. Kito P 
Už kiekvie- 
—mirtis. A* 
lauko daili 
liks be

Valstybės Vyras 
Tapo Vienuoliu
iKFSB. korespondentas 
neša iš Argentinos, kad 
didelio įspūdžio padarė 

i Alpidio Gonzales žygis. 
dašpStf vyras> buvęs Argentinos 

F į o ir vidaus reikalų minis- 
,s ir net valstybės vice- 
židentas, įstojo į vienuo- 
ą.
o praeitis labai įvairi: bu- 

' ateistas, bet gyvenimo 
igiai šeimoje, baisus vi- 
menės dorovės kritimas

ku neateis 
lija, išvydo

Boston;
ras įte# _
spaustuvei F ^erte tą įžymybę susimą-

ti, paeiškoti tvirtesnių pa
rų ir tikslesnių gyvenimomaldaknjF

J P>. *2 l/XXKkJAVMAXJ. LJ to J V VAAAAAAk,

Maldafe; jų. jis liko uolus katali- 
geriausių: r 
ir vertinį 
sudėta iioms, pagaliau paskuti- 
kad kalba 
giausia.

J, šv.Pranciškaus baziliko- 
kasdien patarnaudavo šv.

oju laiku jis pasiryžo sto- 
giaum- - . Asyžiaus brolių bendruo- 
tatę ją ię. Jau ir anksčiau jis bu- 

—tretininkas. Kadangi tas 
MOK^ didatas į vienuolius turė- 

' TO m., tai jam teko iš po- 
: žiaus gauti leidimą. Dr.

izaleso apsisprendimas 
[udino jo draugus ir šalies

Šv. . 
Brooklyn61 
puoliai nį- , 
mokomi 4udą'

| tik būtų turtingas, tai prisi- 
spyrusios varo vaiką jį imti. 
Tai baisiai biauru ir visai ne
krikščioniška.

Atminkite, kad turtas — 
dalykas nepastovus ir įgyja
mas. Jei žmogus yra darbš
tus, doras, negirtuoklis, tai 
jis visuomet gali užsidirbti 
tiek, kad padoriai gyventų. O 
antra vertus, visokios nelai
mės — karas, vagys, gaisras 
— užėjusios lengvai naikina 
visą turtą.

Pats turtas neduoda žmo
gui laimės. Man rodos, kiek
vienas turi sutikti, kad ge
riau valgyti duonelę, pasal
dintą laimės ir sutikimo, ne
gu pyragą, pakartintą neapy
kantos ir padažytą ašarose.

Be to, jei jums turtas tiek 
svarbus daiktas, kad jame 
matote visą žmogaus laimę, 
tai elgiatės kaip tik priešin
gai mokslui Kristaus, Kuris 
yra pasakęs: „Nė vienas ne
gali tarnauti dviem ponam. 
Negali tarnauti Dievui ir Ma- 
[monai, (vadinas, pinigams) 
nes arba vieno nekęs ir my
lės kitą, arba vieno laikysis 
ir niekins kitą.”

Aišku, jei taip branginate 
turtą, tai tarnaujate Mamo
nai ir niekinate Dievą.

(Pabaiga)

Turite įkalbinėti, patarti, 
pasakyti savo nuomonę apie 
jaunikį ar mergelę, bet nie
kuomet verstinai versti. Ne
užmirškite, kad susirišti su 
kuo visam amžiui yra be ga
lo svarbus žingsnis, kad gy
venti su kuo lig mirties, 
drauge vargti ir darbuotis, ir 
vaikus auklėti — be galo 
sunki pareiga. Ji tuomet tė
ra gerai pildoma, jei tą žmo
gų, su kuriuo susirišti, ger
bi ir myli, nors ir nekaršta 
meile, tai bent jauti prie jo 
palinkimą. Jei to nėra, tai nei 
kalbėti neįkalbinėkite, nei 
tarte nepatarkite.

Jei jūsų vaikas pasirinko 
tokį asmenį, kurs ištikro nė
ra to vertas ir tikrai galite 
spėti savo vaiką būsiant su 
juo nelaiminga, tai, žinoma, 
turite atkalbinėti ir nesutik
ti, kol tik begalėdamos. Bet 
ir čia griebtis prievartos ne
privalote. Padariusios visą, 
kas jūsų galioje, pasiduokite 
Dievo valiai ir melskite Jo 
malonės jaunavedžiams.

Skaudu pasakyti, kad mo
tinos labai dažnai težiūri vien 
į busimųjų marčios ar žento 
turtą. Tebūnie tas žmogus ir 
girtuoklis, ir nedorėlis, kad

Kažkoks prof. Pfeffer iš 
užsienio vokiečių instituto 
prie Berlyno universiteto 
skaitė Kaune paskaitą, ku
rioje tarp kita ko pareiškė, 
kad „naujoje Europoje” ma
žosios tautos turėsiančios ti
ktai „laipsniuotą suverenu
mą”. „Tvarką palaikančios” 
tautos turėsiančios vadovau
ti.

formacijų apie Lietuvos uos
tą ir laivyną:

Klaipėdą paskutiniais me
tais lankydavo 1,500 laivų į 
metus (apie milijoną tonų) ir 
tiek pat jų išplaukdavo. Di
desnieji siekė 10,000 ir dau
giau tonų. Prieš Klaipėdai 
atitenkant Lietuvai (1923 
m.), į Klaipėdos uostą įplau
kdavo vos 500 laivų į metus 
su apie 200,000 tonažo, dau
giausia labai mažų laivų. 
Klaipėdą prijungus prie Lie
tuvos, uostas buvo pagilin
tas, keletą mylių krantinių 
buvo pastatyta, įrengta dau
gybė uosto sandėlių, bekono, 
sviesto, kiaušinių, paukščių 
ir tp. eksportui paruošimo 
fabrikų. Klaipėdos laivų dir- 

YAuvčs -statė laivus 1/lctuva.i, 
Estijai, Vokietijai ir kitiems 
kraštams.

Lietuvos pajūrio apsaugos kovQ 2Ū d Lietuvai pareiškg 
ultimatumą ir privertė Klai
pėdą užleisti vokiečiams, iš 
viso 2,820 kvadr. km. žemės 
ir apie 150,000 gyventojų. 
Geležinis Prūsų delnas pasie
kė Nemuną. Rytinės Euro
pos užkariavimas buvo pra
dėtas... Manoma, kad teisin
gumo ir sveiko proto dėsniai, 
kokiais Europa tvarkysis 
germanų pabaisai uždėjusi 
varžtus, — sugrąžins Klaipė 
dai jos natūralų vaidmenį: 
uosto, aptarnaujančio visą 
Nemuno baseiną, būtent et
ninės Lietuvos sritis, Vilni
ją, Gardino žemes ir Naugar
duką.” Tačiau Londono len
kai Vilnių vis palieka už Lie
tuvos „etninių sričių”.

LONDONO LENKAI APIE 
LIETUVĄ

Jungia Koopera
tyvus

Visas Lietuvos kooperati
nes organizacijas vokiečių į- 
sakymu sujungus į vieną są
jungą, kuri savo ruožtu suda
ro „Ostlando” kooperatyvų 
sąjungos padalinį, jos vedė
ju paskirtas vokietis Alfred 
Liebe (Lietūkio komisaras).

Londone leidžiamas lenkų 
dienraštis „Dzien Polski” ko
vo 23 d. paminėjo Klaipėdos 
atplėšimo 4 metų sukaktį.

Straipsnio pabaigoje rašo
ma: „Pirmas Hitlerio smū- Lietuvoje įkurdinti vokiečiai, 
gis į šiaurvakarių Europą bet ir „su vokiečiais vieno- 
buvo nukreiptas į Klaipėdą.Td^s teises turį svetimsaTia? 
Savaitę po Čekoslovakijos socialinio draudimo srityje 
užėmimo, Hitleris 1939 m. draudžiami pagal Vokietijos

LIETUUVOJ DAUG PARAŠIUTININKŲ

laivynas susidėjo iš moko
mojo laivo „Prezidento Sme
tonos” ir aštuonių mažesnių 
pakrančių apsaugos laivų: 
„Partizanas”, „Savanoris”, 
„Žaibas”, „Vėjas”, „Audra”, 
„Lietuvaitė”, „Šaulys” ir 
„Aitvaras”. Mokomasis ka
riškas laivas per keleris me
tus išleido virš šimto apmo
kytų jūrininkų. Dauguma 
buvo išsiųsti į užsienius to
liau tęsti mokslą — ruoštis į 
laivų vadus. Apie 40 tokių 
karas užtiko užsienyje.

Prekybos laivyną sudarė 
laivai: „Kaunas”, „Panevė- 
žis”, „Šiauliai”, „Utena”, 
„Kretinga”, „Maistas”, „Ma- 
riampolė”, „Venta”, „Nida”, 
,,Denny” (Amerikoje perim
tas jūrinės komisijos), „Ne
ringa”, „Friesland”, „Ho
lland”, „Gotland” ir kiti. Led 
laužis „Perkūnas”, žemsemė 
„Jūra”, „Samsonas”, „Auš
ra”, „Šarūnas” — visa eilė 
uosto tarnybos laivų ir apie 
20 būrinių laivų — tai buvo 
nedaug, bet gera laivyno 
pradžia.

Lietuvos laivynas tepradė
jo augti 1935 m., grįžus iš 
užsienio visai eilei ten studi
javusių, prekybos ir karo lai-1 
vynuose, jūrininkų, po didžio 
sios Jūros dienos ir žurnalo 
„Jūros” pasirodymo Kpt lt. 
Labanauskas to žurnalo pir
majam numeriui yra parašęs 
patį pirmąjį straipsnį. Prie 
jūrininkystės išsivystymo 
daug prisidėjo Vokietijos 
nutraukimas prekybos sutar 
ties su Lietuva — atrasta 
rinkų Anglijoje, Amerikoje 
ir kt. vakarų kraštuose. Pre
kybos laivai plaukiojo tarp

■ Anglijos, Olandijos, Belgijos, 
Rusijos, Švedijos ir Vidurže-

■ mio jūros uostų.
> Klaipėdos netekus dalis 

London, W. 8; telefonas — laivų persikėlė į šventosios 
BAYswater 6255 (adresas ir uostą, kurs specialiai buvo pa 
tel. numeris yra išspausdin- gilintas. Buvo net geležinke- 
ti ir Londono miesto telefo- lis atvestas nuo Darbėnų į 
nų knygoj). i šventąją ir turėjo būti atida- j

Iš keleto šaltinių gauta ži
nių, kad Lietuvoje rusai ga
na dažnai nuleidžia parašiu- 

,y tininkus_Pastaruoju_ laikų, 
kaip pranešama iš Londono, 
sovietai surinko žymų būrį 

| lietuvių, prievarta 1941 m. 
išvežtų iš Lietuvos. Parinkti 
vyrai apmokomi ir su para
šiutais nuleidžiami Lietuvoj 
pavedant jiems atlikti nusta
tytus uždavinius. Jei jie ne- 

Vokiečių laikraščių žinio- atlieka įsakyto darbo, jie ži
rnis, gruodžio 1 d. esą atida- n0 kas atsitiks su jų žmono- 
ryti „Ostlando” sveikatos rū- rnįS) vaikais ir giminėmis, iš- 
mai, kuriems turi priklausy- tremtais į Rusiją; jeigu gi 
ti visi Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos gydytojai, sanitari
nis personalas, vaistinės ir 
tt. Tie rūmai reiškia dar vie
ną vokiečių priemonę kontro
liuoti Lietuvos sveikatos 
srities darbuotojų veikimą.

Paskelbtas vokiečių komi
saro įsakymas, kuriuo ne tik

draudžiami pagal Vokietijos 
įstatymus.

„Svetimšaliai, turį vieno
das teises su vokiečiais” yra 
olandų nacionalsocialistai ir 
kiti atėjūnai.

atlieka, naciai ne tik juos su
šaudo, bet ir daugelį nekal
tų.

Kai toks r^evarta išmes 
fas’ parasiutimiikas atvyksta 
pas gimines, susidaro labai 
sunki padėtis — išduoti ne
leidžia nei protas, nei širdis, 
o už slėpimą naciai sušaudo 
netik tuos, pas kuriuos sle
piasi, bet ir ištisi kaimai nuo 
nacių nekaltai nukenčia. Ir 
taip lietuviai kenčia istori
joje negirdėtą prievartą, bei 
išnaudojimą, — baigia savo 
pranešimą LKFSB Londone 
korespondentas.

VISKĄ PLĖŠIA IR—PRAVARDŽIUOJA

Vokiečių laikraščiai vis 
dar daug vietos pašvenčia

„Duetsche Zeitung im Ost- 
land” (XII. 10) įsidėjo savo 
vyriausiojo redaktoriaus ve
damąjį straipsnį, pavadintą 
..Pilvo vergai Ostlande”. Re-

dirba; o mūsų ateitis yra ap
traukta rūku”. Autorius 
stengiasi tą argumentą at
remti, bet to nesugebėjo.

Anglies Gamyba 
Padidėjusi

Lietuvio menininko pasise
kimai Argentinoje

kovai prieš „nelegalinę pre- daktoriai aštrai puola tokius 
kybą” maisto produktais Lie „pilvo vergus”, kurie negal- 
tuvoje. Pereitų metų lapkri- voja apie nieką kitą, kaip tik 
čio mėn. už kainų kėlimą esą apie valgi- Jis primena, kad, 
pasodinta į Kauno kalėjimą vokiečių kariuomenei išvijus 
---v " v -- 1 - ISzvrrUr.K, VISI Ostlando”

Washington. — Minkštoji 
anglis Amerikoje gaunama 
27 valstybėse. Daugiausia iš
kasama W. Virginijos ir 
Pennsylvanijos valstybėse, 
po to seka Illinois ir Kentu
cky.

1941 m. anglies kasyklose 
dirbo 256,500 darbininkų, ku
rie tada iškasė 511,000,000 
tonų anglies. Pernai ir šie
met anglies daugiau iškasta.

1937 m. angliakasys vidu
tiniškai per savaitę uždirbda
vo 23 dol. 84 c., 1942 m. — 
$35,02, o šiemet vasario mėn. 
— $41.49.

Pasitaiko, kad iš Ameri
kos nuvykę į Londoną žmo
nės ir turėdami reikalų į Lie
tuvos atstovybę, turi rūpes
čių nežinodami adreso, taigi 
čia jį ir paduodame: 19 Ken
sington Palace Gardens,

Patrijotinio nusistatymo 487 žmones, už naminės deg- bolševikus, ... 
lietuviai Argentinoje, susi- tinės varymą — 40, už slap-[gyventojai buvę kupini pa- 
spietę apie Lietuvai Išlais-'tą gyvulių skerdimą — 14 dėkos ir džiaugsmo tačiau 
vinti Centrą, vienoje Bue- žmonių. Kauno prekyvietėje dabar atrodą, kad „tam tik- 
nos Aires salėj e vasario 13 
d. buvo surengę didelį Lietu
vos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėjii- 
mą. Ta proga ir Argentinos 
spauda prisiminė Lietuvą.

Lietuvos ministerio Grau
žinio kalba, tautinės vėliavos 
ir ypač lietuviškos dainos, 

’choro meistriškai padainuo
tos, padarė įspūdį ne tik lie
tuviams, bet, kaip praneša 
LKFSB. korespondentas, ir 
kitataučiams svečiams bei 
didžiosios spaudos atsto
vams.

Kaip naciai organizavo „sa
visaugos” būrius Lietuvoje.

Per Stokholmą gautos 
informacijos praneša, kad 
naciai, uždarę lietuvių nacio
nalistų partiją, kurioje įžvel
gė dar perstiprią lietuvišką 
įtaką, ėmė dar pernai orga
nizuoti, vad., savisaugos ba- 
talijonus. Nors juos organi
zuojant buvo pabrėžiama, 
kad jų svarbiausis uždavi
nys - palaikyti tvarką ir sau
gumą pačioje Lietuvoje, bet 
žiemos šalčiams ir sunkioms 
naciams dienoms užėjus, per 
prievartą dalis tų saugumo 
batalijonų buvo išsiųsta į 
fronto šiaurinę dalį, netoli 
Leningrado.

Yra žinių, kad ir iš kitų 
okupuotų kraštų, neišski
riant nė Lenkijos, naciai or
ganizuoja prievartos būdu 
karinius dalinius, kurių už
davinys — eiti kad ir antra
eiles pareigas fronte. Nepa- 
tikimesni elementai įmaišo
mi į grynai vokiškus dali
nius.

tą mėnesį buvę suimti 55 žmo ri sluoksniai tą senai užmir- 
nės. Be to, 41 žmogus suim-šo.” Redaktorius dar prime

na pasakymą apie „naciona
linius psichopatus,” kurių e- 
są ir „Ostlande”...

Tas pats laikraštis Ąsidėjo 
(XII. 12) kitą straipsnį, ku
riame lyginama vokiečių tau
tos ir „Ostlando” gyventojų 
galvosena. Pasak autoriaus, 
vokiečiai „žiūri į ateitį”, o 
„Ostlando gyventojai dairo
si tik į praeitį.” Girdi, „Ost
lande daug kas nori rinkti 
derlių, nesėjęs.” Paskutiniuo
ju laiku miestelėnams nebe- 
gaunant sviesto, „ostlandie- 
čiams” iš to pasidariusi tik
ra tragedija, tuo tarpu ir 
vokiečiai Ostlande negauna 
(?) sviesto”, bet jie dėl to 
„nesijaudina.”

Toliau autorius stato pa
vyzdžiu suomius, kurie pake
lių daug daugiau sunkumų. Į 
šį argumentą kažkas auto
riui atsikirtęs: „Taip, bet ten 
žmonės žino, už ką kovoja ir

tas kaipo „bedarbis”; jie bu
vę pasiųsti į darbo stovyklą.

Laikraštis su pasitenkini
mu pabrėžia, kad dabar Lie
tuvoje esą įrengta „pakan
kamas skaičius darbo stovy
klų”, tad visiems „spekulian
tams” užteksią vietos. Ypa
tingai sunkiais atsitikimais 
vokiečių teismas bausiąs im
ties bausme.

„Kauener Zeitung” (gruo
džio 14) rašo, kad Karaliau
čiaus ypatingasis teismas nu 
teisęs mirti 3 lietuvius: Joną 
Kubilių, Martyną Kačinską 
ir Aleksandrą Jucį. Jie buvę

Japonijos ministerių kabi
netas pertvarkytas. Nauju 
užsienių reikalų ministerių apkaltinti ginkluotu apiplėši- 
pakviestas Mamoru Shige
mitsu, buvęs Japonijos am- ste. Svarbiausias įrodymas 
basadorius Anglijoje iki Per- prieš Jucį buvęs tas, jog buvę 

įsitikinta, kad viename iš

mu, įvykdytu Klaipėdos mie-

lų Uosto užpuolimo.
Shigemitsu yra iki šiol ži- apiplėšimų turėjęs ir jis da- 

nomas, kaip bendradarbiavi- lyvauti, nes 
mo su Amerika 
šalininkas.

<xuo.xMia.vi-Į iy V<xuLX, neS „tokio pavogtų 
ir Anglija daiktų kiekio vienas žmogus 

[negalėjo panešti”.

Kaune mirė provizorius 
Jonas Valentinavičius, buvęs 
sveikatos departamento far
macijos skyriaus viršinin
kas.



AMERIKA

Philadelphijos Žinios
DIDINGAI PRAĖJĘS VAKARAS

Gegužės 8 d. šv. Kazimiero 
par. salėje įvyko didžiulis 
tautinių šokių ir dainų vaka
ras, kurį ruošė „Amerikos” 
Philadelphijos Žinios. Prog
ramą atliko Chicagos Ateiti
ninkų Draugovės šokėjai ir 
Bostono Jaunamečių grupė. 
Prisidėjo ir vietinės jaunimo 
pajėgos.

Salėn suplaukė per 500 
žmonių. Ir jie neapsivylė. 
Programa buvo tiesiog žavė- 
janti.

Kleb. kun. Ig. Valančiūnas 
atidarymo žodyje pažymėjo, 
kad vakaras surengtas ke
liais tikslais, tarp kurių yra 
ir Motinų Dieną paminėti ir 
kun. Stanislovo Railos vardi
nes atžymėti. Programos ve
dėju pakviestas kun. St. Rai
la, kurs labai gyvai, nuotai
kingai pravedė visą vakarą.

Programa buvo ilga, bet 
viskas taip greitai, gyvai vy
stėsi, kad publika nė nepa
matė, kaip prabėgo trys va
landos įvairybių. Chicagos 
ateitininkai, L. Zaikienės ir 
Ant. Skiriaus vadovybėje, 
pašoko ir padainavo. Skriejo 
jie po sceną, kaip tikri Lietu
vos laukų vaikai, nors dalis 
jų Lietuvos nėra visai matę. 
Matėme ir gyvą suktinį, ir 
žemaičių jonkelį, ir grakščią 
voveraitę, ir meistrišką kal
velį ir dailią kepurinę, ir iš
skristi pasiruošusią blezdin
gėlę ir kitus šokius. Šoko 
keturios poros, o joms mik
liai pritarė akordionistas.

Chicagiečiai turėjo ir savo 
teoliste —
tę, šv^-KaSmiero’ akademijos 
auklėtinę. Savo muzikaliu,

daug žadančiu koloratūriniu 
soprano balsu visus sužavė
jo. Šalia lietuviškų dainų, ji 
jautriai sudainavo vieną ari
ją iš „Traviata” operos. Nuo
širdžiai linkėtina p. Drukte- 
nytei neužkasti didelės Dievo 
dovanos — savo gražiojo bal
so.

Į šį vakarą buvo atvykęs 
ir „Amerikos” redaktorius; 

:jis pasakė pasitenkinimo ir 
lietuviško darbo įvertinimo 
žodį.

Vakaras baigtas Lietuvos 
himnu. Atsilankę jin tikrai 
ilgai, ilgai minės šaunų Bos
tono ir Chicagos jaunimo pa
sirodymą.

Bostono jaunamečių gru
pė, Onos Ivaškienės paruoš
ta ir vadovaujama, visus nu
stebino. Jie ir šoko, ir daina
vo, ir plastikos dalykėlius 
parodė. Šoko jie visą eilę lie
tuvių tautinių šokių — nie
kur nesuklysdami, smulkme
niškai savo pareigas atlikda
mi. Ypač pažymėtinas ber
niukų miklumas Mikitos šo
kyje. Na, ir įvertino publika 
jaunuosius šokėjus — nuo
širdesnio plojimo vargu ar 
gali kas daugiau tikėtis. Vi
siems patiko, kad jų šokiuo
se ar dainose įpinta labai 
daug nuoširdaus patriotizmo. 
Didelė padėka Onai Ivaškie- 
nei ir jos vyrui Aleksandrui 
Ivaškai (jis lydėjo žmonos 
vadovaujamą grupę kelionė
je ir uoliai rūpinosi jos tvar 
kymu). Grupėje buvo 16 vai
kų, kurių tarpe du Ivaškų 
sūnūs.

Iš vietinių pasirodė Loreta 
Kavaliauskaitė, Justina ir 
Eugenijus Tunaičiai, Edv. 
Daulauskas, Rūta Ališaus
kaitė, Antanina Anona, Kris
tupas Miedžius (5 metų am
žiaus). Atskirai pasirodė 
par. mokyklos vaikučių stam

rukten

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotaa Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

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

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Trečiadieni 7:00 p.m. BeSt. 8:00 p.m. j 

Direktorius I
ANTANAS DŽEKAS

3610 East Thompson Street I 
Philadelphia, Pa. Į 

Telefonuoklte: Regent 2937
1 — ■—■—"—“—-—-—■—-—-—■—-—>4<

GIMIMAI

Aleksandras ir Petronėlė 
Jankauskai susilaukė dukre
lės, kuri pakrikštyta Patrici- 
jos vardu.

Laurynas ir Elena Puido
kai pakrikštydino savo sūne
lį Lauryno vardu.

Juozas ir Edna Rimkai sa
vo dukteriai davė Patricijos 
vardą.

Jonas 
ro savo 
Marcele,
miams linkėtina sveikatos ir 
greito augimo.

ir Marijona Ruggie- 
dukrelę pavadino 
Visiems naujagi-

VEDYBOS

Mykolas Burokas tarnau
jąs U. S. Laivyne, neseniai 
susituokė su lietuvaite, ten

pat iš kaimynystės. Elena kė tautos labui, tie mokytie- 
Normantaite. Moterystės ry- ji „vyrai” yra nykštukai, 
šį palaimino kun. Vėžis. Jau-'mūsų tautos ir bendrai kul-

NERVAI

New York Sveikatos Ko- 
navedis sėkmingai tarnauja tūringesnės žmonijos duob- misijonierius žmones dalina 
Amerikos laivyne savanoriu, kasiai. To viso akivaizdoje, a. į tris skyrius :sveikus, ligotus 

Sarg. Juozas Beltsky susi-ia' Kazimiero asmenybė dar ir tuos, kurie lyg „patenkin- 
tuokė su lietuvaite Bronisla
va Buguliškyte, 139 Manton 
St. Abudu įsirašė į Šv. Kazi
miero parapiją ir pasiryžo 
būti gerais jaunais parapijie
čiais. Tai pavyzdys ir kitoms 
jaunosioms poroms, kad ir 
jie, sudarę naujas šeimynas, 
tuoj pasidarytų ir tikrais pa
rapijiečiais.

didesnė pasidaro. Tik, ma
tyk, darbininkas, bemokslis, 
„nieko nesupranta,” nenori 
kai kurie jo nuopelnus ver
tinti, nors taip kokie ir yra. 
Gaila, bet tokių yra. Gaila, 
mes tų apsnūdėlių ir atsiver
tėlių nebepagydysime”...

GRAŽIOS VESTUVES
MIRĖ

m.Mikolas Lembutis, 50 
gyv. 1307 E. Moyamensing 
Avė. Tai buvęs senas pirmojo 
karo kareivis. Ilgą laiką sir
go ir gyveno gydydamasis, 
nuo kare gautų sužeidimų. 
Velionis per Velykas buvo 
aplankęs savo žmoną, priė
męs sakramentus, o gegužės 
mėn. 2 d. mirė, New Yorke. 
Iškilmingai palaidotas gegu
žės 7 d. iš šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios. Paliko nu
liūdusią žmoną. Ilsėkis ra
mybėj. Laidotuvėmis rūpino
si grab. J. Kavalaiauskas.

Kapitonas Maciūnas mirė 
gegužės 3 d. Tai senyvas žmo 
gus, gerai čia žinomas. Mirė 
ligoninėj nuo ilgos ir nepa
gydomos ligos. Palaidotas 
gegužės 7 d. iš šv. Andriejaus 
parap. bažnyčios. Laidotuves 
tvarkė grab. K. Ramanaus
kas.

Gegužės 9 d. šv. Kazimiero 
bažnyčioje sutuokti serž. Ed
vardas Dauginas ir Ona Kun
drotaitė. Šliubą suteikė kun. 
V. Vėžis. Bažnyčia buvo gra
žiai gėlėmis išpuošta.

Palydovais buvo: Gertru
de Daunis ir Donald J. Do- 
naghy, Helen Daukas ir Sgt. 
Edward Kundrotas. Vestu
vių puota įvyko par. salėje. 
Svečių suėjo apie 400. Vestu-

ti bloga sveikata”. Jis sako, 
kad pirmųjų skaičių reikia 
didinti, antriesiems duoti 
sveikatos patarimų, o tre
čiuosius — įtikrinti, kad jie 
kreiptų dėmesio į save.

Nekreipimas dėmesio į sa
ve, blogan nukreiptos min
tys ir vadinamoji neuraste- 
nia kasdien vis daugiau žmo
nių pavergia. To priežasčių 
yra daug. Viena iš daugelio, 
tai moderninis gyvenimas ir 
stoka protinio ramumo.

Patirta, kad karo metu to
se šalyse, kurios dalyvavo 
kare, gyventojuose neuraste
nikų skaičius sumažėjo vien 
dėlto, kad žmonės buvo už
imti darbais ir neturėjo laiko 
mąstyti apie save. Visiems, 
kurie yra aukomis nervų li
gų, patartina dirbti ir dirbti 
nuoširdžiai, be to auklėti sa-

vininkai ir svečiai linksmino- Vy pi^sirišimą prie gerų kny-
si ir linkėjo jaunai gražiai 
lietuvių porelei linksmo ir 
laimingo vedybinio sugyve
nimo. Iš toliau atvykusių sve 
čių tarpe buvo ir jaunojo tė
velis Teddy Dauginas, Black
stone Hotel savininkas, 
Wildwood, N. J. F. P.

JUDOMI PAVEIKSLAI

LIETUVIAI PUIKIAI PASIRODĖ
Dešimtame Tautų Festiva- sumaniai garsina savųjų var

lyje dalyvavo lietuvių dvi dą ir duoda jaunimui progos 
grupės — iš Bostono ir Chi- gražiai pasilinksminti ir iš- 
cagos. Gegužės 7 d. progra- mokt kelių šimtų metų senu
mą išpildė Bostono Jauna- mo, pilnus grožio ir plasti- 
mečiai, vadovaujant poniai I- 
vaškienei. Jie du kartu pasi
rodė ir abudu kartu sužavė
jo publiką. Tuoj po progra-e — — a — _ — •• J r'-* A A AK vz i Kz a. LA.

KoFespondentai-ir f eto
mis ir dainomis pasveikino 
kun. St. Railą jo vardinių 
proga. Kun. Railai įteikta gė
lių ir kitokių dovanų.

O. Ivaškienei sukelta dide
lės ovacijos. Chicagiečiai, sa
vo programą išpildę, turėjo 
skubėti į Muzikos Akademi
jos salę, kur jie pasirodė gau
siai tautinius šokius mėgs
tančiai publikai.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

grafai fotografavo jų vadovę 
ponią Ivaškienę ir visus šo
kėjus. Vakare taip šauniai 
pasirodė, kad ji buvo vienin
telė grupė, kuri iššaukė plo
jimus nepabaigus progra
mos. žemaičių šokamas „Mi
kita” visus sužavėjo; tai at
liko Bostono berniukų grupė. 
Mergaitės labai gražiai atro
dė su tautiškomis uniformo
mis ir kaspinais.
Vyriausioji Festivalio vedė

ja visus lietuvius laikė kaip 
scenos papuošalus, ir jie tu
rėjo lig pabaigos ten sėdėti 
ir puošti bei palaikyti nuotai

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

iv AIRES GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434. (i

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS į

Savininkai Lietuviai Staponavičiai ,
$ PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS! \
i 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. j
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r tur būt,

Nusišypsok 
Pamiršk Kar

Visokių yra paukščii ;; ™
— Tetule, ar tavo paul --- 
kas taipgi gražiai gieda, ‘V 
ir mūsiškis? — klausi®^,mM 
kas. .. .

— Aš neturiu paukšt 
mano vaikeli.

jd., 3:30

\ iškilmes

. ^pėsčiu, 
į tvarkin-

davėja, todėl jai ir ši? 
netrūko gėlių. Linkio 
navedžiams laimingo į 
mo ir Dievulio palaim

P

Bridgeport, C<

Motinų Dienoje pa 
choras turėjo vaidii 
koncertą. Gražiai sux

- Ka?P !ai.? ,M“. ,v komedija „žentai iš 
tėtis sake, kad tetule tl •į 25 alto- kos”. Vaidino Andriu] 

kunigai, šumskyte, Totoriūnie 
įdasC. P., maitis, Andriulaitis i 
^iįJ-Va- liauskas. Žmonėms 1?

gų ir muzikos, nepasitenkin
ti skaitymu laikraščiuose ka
sdieninių sensacijų ir prisiri
šimu tik prie „jazz” muzikos.

Jei negali pasirinkti atitin 
kamo sau sporto, priprask 
daug vaikščioti, giliai kvė
puok, laikyk galvą aukštai, 
žiūrėk ir klausyk. Taip daug 
gražių dalykų gamtoje ir ste
bėtina, kad tiek daug žmonių 
pasiduoda šlykštiems ir biau 
riems dalykams.

Kiekvienam metų sezone 
žmogus gali gėrėtis gamtos 
grožybėmis. Pavasaris, vasa
ra, ruduo ir žiema daug ins
piracijos žmonėms duoda. 
Nervingi žmonės yra ligo
niai, verti protingos, bet ne 
perdaug simpatijos.

Common Council.

galvoje paukščiukų.
Nepažįsta savo vai]

Sykį motina, išeida 
miestą, įsakė savo vyrų jjjfis. prela- tiko; visą vaidinimi 
žiūrėti, kad paskirtu Į j J. Miliau- buvo daug juokų. P? 
visi vaikai eitų gulti. į ir vysku-čiai bus labai dėkingi

Vaikai žaidė kieme; Jalmingai tojams už jų paskirt 
tarpe ir vienas svetini kuriuos nes pelnas buvo par; 
Tėvas, laikraščius besi 
damas, užmiršo apie va 
nors gulimo laikas jau 
praėjo.

Atsiminęs puolė į kie: 
ragino vaikus gulti. V 
vaikas priešinosi ir nen 
eiti. Tada tėvas įmetė 
vą ir užrakino kambari 
ris. Vaikas visą laiką 
kė njuędalįat-

Sugrįzusi motina tar

Filmuoto j as Kazys Motu
zas ir radijo komentatorius 
Jonas Valaitis Lietuvos, ka
ro, New Yorko parado ir ki
tas įdomias filmas rodys an
gliakasių rajone Pennsylva- 
nijoj.

DURYEA, Pa., parapijos 
salėj, 117 Lackawanna Ave., 
trečiadienį, gegužės 19 d. 7 
vai. vak.

SCRANTON, Pa., Meškū- 
no salėj, 134 W. Market St. 
Providence sekcijoj, ketvir
tadienį, ir penktadienį, gegu
žės 20 ir 21 dd. nuo 7 vai. va- 
'karo!

energijos ir pasišventimo mo | WEST SCRANTON, Pa.,
t- ....... gv. Mykoio par salėj, 1703 kinti. Daugiausia žiurkių už-

Jackson St., sekmadienį, ge- mušusiems paskirtos dova
nos.

Kontestui pasibaigus, pir
mą vietą laimėjo 13 metų 
mergaitė Anne Tarr. Ji pri
statė teisėjų komisijai 74 už
muštas žiurkes.

kos šokius.
Gegužės 8 d. du kartu šoko 

ir dainavo lietuvių grupė iš 
Chicagos. Tai grupei vadova- 
w ponią pfma

teris. Ji mokė visus: vyrus ir 
mergaitės šokti taip sudėtin
gų šokių. Išpildyta prog
rama su ekspresija ir nuotai
ka, ir šokiai buvo sušokti ki
tos apylinkės forma, todėl 
nesudarė kartojimo, bet bu
vo tik parodymas, pilnesnio 
lietuvių meno išreiškimas.

Chicagos grupei daug pri
sidėjo ir nuoširdus lietuvis 
Vytautas Beliajus. Jis yra vi 
sa savo širdimi pasišventęs 
tautinių šokių iškėlimui. Jo 
grupė buvo iš Alabamos at
važiavusi; nors jie nelietu-

ką. Garbė jaunuoliams ir jųjViai, bet moka lietuviškus šo- 
vadovams, kad taip šauniai kius. Toks didelis Vyt. Belia- 
čia pasirodė. jaus pasišventimas I1_L_

Gegužės 8 d. Bostono gru- viams tikrai nebus 
pė pardavinėjo karo bonus, tas, nes jis ir tolimoj Alaba- 
ženklus ir prašė kraujo Rau- moj garsina lietuvius, buvo 
donajam Kryžiui didžiulėje‘surengęs lietuvių dieną su 
Gimbels Dp. krautuvėje. Čia šokiais ir dainomis ir visus 
taipgi pademonstravo lietu- sužavėjo. Ir čia su lietuviais 
viškus šokius. Pasididžiavi- jis daug pasidarbavo, kad 
mas lietuviams, kad jie taip tik lietuviams pasisektų.

lietu- 
pamirš-

KAZ. DRYŽOS MIRTIES ATGARSIAI
Nors ir mirė mūsų kitu ne- gią ir aukštos doros asmeny- 

i reiškiu 
bet jo kaip jo draugui ir užuojautą. 

Mano mintyse graži asmeny
bė labai tankiai pasireiškia, 
vaizdenas. Kad žmogus su 
mažu mokslu taip galėjo dirb 
ti prakilnius darbus, o tie 
mūsų mokytieji, universite
tus baigusieji — kur jie?

„Doleriukus dėl gerų laikų 
gaudo ir liaudžiai į barzdą 
spiauna... Kiek jų yra, o kiek 
iš jų veikia su liaudžia. Tai 
nelaimė mūsų tautai, mūsų 
kartai. Tie biedni žmoneliai 
sunkiai dirba, centelius tau
po, nuo visko atsisako, kad 
tik vaikelį išmokintų, o šis 
„vyras”, mokslą atsiekęs, nu 
sisuka nuo tėvo draugų, į 
„žmones” eina, būk tėvai ir 
tėvų draugai ne žmonės, o 
vien tik gyvuliai. O kas tie 
mokytieji?... Palyginus su 
tuo „bemoksliu” Kazimieru 
Dryža, kuris taip gražiai vei-

pamainomas uoliausias vei- bę pagerbti. Kartu 
kėjas Kazys Dryža, 
kilnusis vardas įsikūnijęs į 
jo nenuilstamos visuomeni
nės darbuotės esmę, ilgai, il
gai dar gyvuos mūsų tarpe, 
laiks nuo laiko garsiau pasi- 
reikšdamas, kaip kad ir da
bar, kada šiomis dienomis 
čia, Philadelphijoje, vienas 
viengentis, nuoširdus velio- 
nies bičiulis, gavo laišką nuo 
kompozitoriaus Juozo Žilevi
čiaus, garsiosios „Vytauto 
Didžiojo Kantatos’” auto
riaus ; rado laiške ir tokius a- 
pie Kazį Dryžą žodelius:

„Gaila be galo a. a. Kazi
miero Dryžos. Už jo sielą už
prašiau gegužės ketvirtajai 
dienai šventas mišias Joseph 
Marie Viloje, Newton’ne, kur 
jis tankiai būdavo ir dirbo 
dėl jos. Kunigas Pranas Va
siliauskas atlaikys jas. Ki
taip aš nežinau, kaip jo bran-

ŽIURKIŲ ČEMPIONE

Geneva, N. Y. — 
mieste priviso 
žiurkių: MfeStū'vatfo vyi 
skelbė kontestą žiurkėms nai

Šiame 
labaL^daug

vo vaikų rado svetimą, 
myno vaiką. Buvo tai ta 
ris nenorėjo eiti su 
gulti.

— Ot tau ir tėvas, m 
vo vaikų nepažįsta! — i 
moteriškė.

Aišku, kad taip turi
Ponia: — Ką ar jau 

daugiau anglių?
Tarnaitė:— Ne, ponis
Ponia: — Tai kodėl 1 

sakei man pirmiaus apie
Tarnaitė: — Kad pii 

dar buvo užtektinai an 
ponia!

Koncertinę dalį atl 
:5J,štai ir dalis choro: 

dainavo Ona Radvila 
^Janušytė, V. Boleika 

.daet? /
- kasomai Ona V.
' mEv Užbaigoj choras ir

įtintosvos h,Innus- SollstaD 
■ - rui vadovavo varg. .

! šauskas, vakarą ved> 
vicas. Dalyvavo ir k 
J. V. Kazlauskas ii 
Zenevičius.

Daug pasidarbav 
kis, Minalga, No: 
Ručinskas, Brilvica

Drąsa

priruoš- 
?o visus baž-

S.C.P. pasa- 
■ įspūdingus 
-n ir anglu LuemsKas, omviua ^’ ka Janušytė, Lw 

imslr Januhene- S1T 
įtins ūži™"8’ Jaununu1' ch' 
i darbą J™
Įbaimini-Garbe Aveliams, 1 
t* atgis-:“ gyvauja 
i Lietuvoschore' valdma teat 
^apeigą buojasi tautos ir 
& kur bu- a^UL

Linga vaka Jaunos mergait 
turi gražius balsus

— Kaip sau nori, niel . . aukštesnę mokyki: 
nemačiau moters, kuri . 
tų tokią drąsą atsik ..... , 
nuo kelio policininko! i ^bnksmo]

— Tai ne moteris, ta 7181

klausyti prie jauni 
tėvai turėtų jas 
priklausyti. Kvieč

gūžės 23 d., 3:30 vai. popiet.
PITTSTON, Pa., Šv. Kazi

miero parapjos (seniausios 
Amerikoj) salėj, 64 Church 
St., gegužės 23 d. 7 vai. vak.

PLYMOUTH, Pa., Stravin
sko salėj, 40 Ferry St., tre
čiadienį ir ketvirtadienį, ge
gužės 26 ir 27 dienomis, 7:30 
vai. vakare.

KINGSTON, Pa., šv. Ma
rijos par. salėj, 258 Zerby 
Ave., 7:30 v. vak. penktadie
nį, gegužės 28 d.

LUZERNE, Pa., Ideal Ball 
room salėj, 80 Main St., 7:30 
vai. vak., šeštadienį, gegu
žės 29 d.

MINERS MILLS, Pa., par. 
salėj, kampe Thomas ir Chan 
dler Sts., sekmadienį, gegu
žės 30 d., 12 vai. dieną.

WILKES BARRE, Pa., — 
Švč. Trejybės par. salėj, So. 
ir South Meade Sts., sekma
dienį, geg. 30 d. 7:30 vai. va
kare.

Norį apylinkėj surengti f ii 
mų rodymą, prašome kreip
tis į: Jonas Valaitis, 179 So. 
Second St., Brooklyn, N. Y.

daug išėjo į kariu 
kiti turi užimti jų 
dusios moterys i: 
mos.

___________
□s kuopa
Uomuni- Baltimore.

suruo-1 „ 
s bažnyti- 
□i dalyva-

JEI SIŲSTUMET LAIŠKI 
Į SIBIRĄ...

Sibiro gaunami tremti-

GAUSIAI PARĖMĖ AME.
RAUD KRYŽIŲ

Praeitais metais visi lietu

IŠ
nių laiškai daugiausia būna 
rašyti dviemis kalbomis: an
glų ir rusų arba lietuvių ir 
rusų. Taipgi ir voke dedami 
adresai angliškai ir rusiškai.

Iš visų aplinkybių reikia 
daryti išvadą, kad ir rašan
tieji laiškus tremtiniams ge
riausia turėtų šalia lietuviš
ko ar angliško teksto ir ru
sišką vertimą. Ypač svarbu 
voke užrašyti adresą dvie
mis kalbomis, nes Rusijoje lo 
tynų raidės, kurias mes čia 
vartojamos, visiškai neįpras
tos.

trcminkTo pati... o-
|_:rargus, ru-

Neblogas kareivis! .g karą.
Vienas karininkas klą- 

jauno kareivio:
— Kiek metų tarna
— 19 — atsakė kar

— Tai negalimas daikti 
kiek turi metų?

— 22.
— Labai paprastai; £ * birią šii

tus tarnavau žąsis bėgai Šamo 
mas, 8 metus ganiau g 
liūs, 4 metus arklius, o | - 
sius dvejis — karinome & Mariją 
žodžiu, tarnauju jau 19 
tų. I
Pasikalbėjo prieš vestu'

Kuzmienė (savo būsi] 
žentui) : — Ei, ženteli.

faM Sodali- 
ili Bendrai 
Siijos, kar- 
a motinas, 
Uos uoliai 
Biei šven- 
'danmui, 
i 3:30 vai.

Mokyklos kieme 
žemė jau užtaisyt 
mės nėra. Moterų 
nutarė kieme ir sai 
šti parapijiečiams 
krepsų (vėžių) pu( 
dienį, gegužės 16 d 
Tai bus vietoj iš 
nes negavo tinkai 
Įžanga dovanai. N 
kiši gerai uždirbti

Rumunų Švente

viai gavo kredtą, kad jie su-Inu. 
aukojo Raud. Kryžiui $1,- dat

Raud.

055.09. Bet 1943 metų vajaus 
metu jau suaukojo $1,902.03. 
Bet ir ta suma dar ne visa, 
nes kai kurie pavieniai as
menys dar daugiau aukojo. 
Balandžio 12 d. susirinkime 
išrinkta vieninga
Kryžiaus ir kitiems reika
lams Valdyba.

Tos naujos valdybos pir
mininku išrinktas gr. Juozas 
Kavaliauskas, vicepirm. K. 
Žadeika ir Lukoševičius, sek- 
ret. Šmitienė, fin. sekr. G. 
Roman ir ižd. Reinys. Iždi
ninkas turės 1,000 dol. kau
cijos. Naujasis Komitetas 
dabar jau pradėjo Karo bonų 
pirkimo vajų

Gegužės 10 d. yra Rumu
nijos šventė. Šis pietų-rytų 
Europos kraštas apima 74,- 
214 kv. mylias. Gyventojų 
turi daugiau trylikos milijo-

. Rumunijos gyventojai 
dabar vergauja naciams, tas 
gausus turtais kraštas pri
verstas tarnauti nacių karo 
mašinai.

Rumunijos žemė derlinga, 
keturi penktadaliai gyvento
jų užsiima žemės ir gyvulių 
ūkiu. Kraštas turi savo drus
kos, žibalo, lignito, aukso, 
geležies, vario, cinko, pirito. 
Daug turi vynuogynų ir kitų 
vaisinių sodnų. Gyventojai 
daugiausia graikų ortodoksų 
tikybos, katalikų — nepilni 
du milijonai.

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

imdamas paskutinę dukr 
didžiausią mūsų turtą, ir 
tiek pinigų, arklį, karvę.j

Žentas: — Uošvele, n 
ramink! Jeigu aš jus tai 
bai skriaudžiu, tai galų ^os vestu- 
tegul būna taip: Imu tiki 
nigus, arklį ir karvę, o a 
tė, kaipo didžiausias ji 
turtas, tegul jums pasilii

Apgavo
Vienas Vermont pili® 

linksmai praleidęs ketui 
dienas Bostono mieste,i 
grįžo atgal į savo nam 
Vienas iš kaimynų aplanl 
jį klausia, kaip jam pau 
Bostono miestas?

— Neblogas miestas. D| 
įdomybių tenai atradau,! 
vieną dalyką patyriau... žfl 
nės neteisingi,—tarė žmtl 
lis.

— Neteisingi? Kur tą nį 
tį gavai? —klausia kain 
nas.

— Pirm nei sugrįžau! 
gal į namus, nutariau 1 
nors parsivežti. Nuėjati 
krautuvę ir nusipirkau s] 
kelių. Ant dėžutės buvo I 
spausdinti žodžiai: „Po 
šimtai špilkelių už deŠij 
centų...” Grįždamas na 
traukiniu suskaičiavau J 
sas spilkutes... trūko deš 
ties spilkučių....

Pranas Bekam

^bažny-

•birias Jo- 
<Kalikau- 
; Bažnyčia 

lelijo-
I Jaunavedė 
R metų, 
pjairpar

Nupirkta nauja 
cija už $500. Seno, 
buvo. Aukota sava: 
nebuvo nutarimo p 
ją. Geg. 16 d. po 
vakarui arkivysku 
pusę dienos laikyti 
viešai Švč. Sakra 
už tarnaujančius 
nėję, jaunuolius ii 
pasimelsti. Visi tui 
arčiau pamatyti n; 
stranciją.

’•Vaiciuiai-

Gegužės 9 d. 8:3 
te visi ėjo prie Šv 
jos; šv. Vardo vyi 
ganizuotai. Kun. I 
delis savo pamoksi 
damas motinų didi 
savo vaikams gr; 
sus iki ašarų. Kun. 
skas suteikė palai 
vai. po pietų įvyk 
graži procesija Švt 
jos garbei. Grįžtar 
čią linksmai ketu 
bokšte suskambėje 
lis Alfonsas savo 
gimu norėjo nustel 
niųjų skaidrų bals 
priminė mums Li 
džiulių parapijų v 
rie mūsų motinų š

Ko daugiau be 
sim, tuo greičiau
sam pasaulini 1,;

::
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•k Sveikatos Ko- 
is žmones dalina 
is -.sveikus, ligotus 
rie lyg „patenkin- 
eikata”. Jis sako,

Visolq^

ORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Rochester, N. Y Bayonne, N. J

Britain, Conn
ų skaičių reikia kanS^1'? a®’ ?ūr^^amas i ^au‘ 
otriesiems duoti ;r žmonių,
patarimų, o tre-į 
- įtikrinti, kad jie 
mesio į save, 
mas dėmesio į sa- 

nukreiptos mui
linamoji neuraste- 
n vis daugiau žino
sią. To priežasčių 
Viena iš daugelio, 
ninis gyvenimas ir 
tinio ramumo.
kad karo metu to- 
kurios dalyvavo 

entojuose neuraste- 
čius sumažėjo vien 
i žmonės buvo už- 
ais ir neturėjo laiko 
įpie save. Visiems, 
. aukomis nervų Ii- 
tina dirbti ir dirbti 
ai, be to auklėti sa- 
šimą prie gerų kny- 
zikos, nepasitenkin- 
nu laikraščiuose ka- 
sensacijų ir prisiri- 

prie „jazz” muzikos. 
2jali pasirinkti atitin 
u sporto, priprask 
ikščioti, giliai kvė- 
;kyk galvą aukštai, 
• klausyk. Taip daug 
alykų gamtoje ir ste- 
:ad tiek daug žmonių 
la šlykštiems ir biau 
įlykams.
ienam metų sezone 
gali gėrėtis gamtos 

mis. Pavasaris, vasa
lo ir žiema daug ins- 
s žmonėms duoda. 
;i žmonės yra ligo- 
rti protingos, bet ne 
; simpatijos.

Common Council.

tur būt, 
jsi kartu su jais sek- 
į, gegužės 9 d., 3:30 

— Agnetę kai įvyko naujų var-

ir mūsiškis’ 
kas.

mano vaikį
— Kaip į 

tėtis sakė, k 
gf’ • '

jašventinimo iškilmes 
ndriejaus parapijoj.

Pankaus
;alvojepį| gražiai bei

RKIŲ ČEMPIONĖ

davėja, todėl jai ir šią dieną 
netrūko gėlių. Linkime jau
navedžiams laimingo gyveni
mo ir Dievulio palaimos.

P—lis.

Bridgeport, Conn

Iš bonų vajaus — Gegužės 9 d. per 11:45

„AMERIKOS” NAUJŲ MAŠINŲ FONDAS
— ►?«-----------i

K. ir E. Vilniškiai, New Haven, Conn. $7.00
EI. Bartkevičiūtė, Brooklyn, N. Y. 5.00
M. Skrodenis, Brooklyn, N. Y. 2.00
N. N. Brooklyn, N. Y. 1.00
J. Morkūnas, Brooklyn, N. Y. 1.00
P. Radvinskienė, New York, N. Y. 1.00
A. Vaisiauskas, Cambridge, Mass. 1.00
Al. Grigaliūnas, Blissville, N. Y. 1.00
J. Gražienė, . Broooklyn, N. Y. 1.00
L. Grigonis, Richmond Hill, N. Y. 1.00
K. Kadžius, Woodhaven, N. Y. 1.00
J. Stukas, Jr., Newark, N. J. .50
B. Urban, Brooklyn, N. Y. .50
N. N. 1.00

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.

pildė merginų choras, muz. 
A. Visminui vadovaujant. 
Kalbėjo kun. J. Kartavičius, 
Rožančiaus dr-jos pirm. F. 
Kurienė, O. Petrulienė, O. 
Osteikienė, O. Laukaitienė, 
Pr. Ražickienė, R. Nedzins- 
kienė, O. Bagočiūnienė, Var- 
naitienė. Kun. J. Balkūnas 
linkėjo visoms stiprybės ir 
susiraminimo šiais nera
miais laikais.

Pusryčius surengti pirmi
ninkei padėjo Kunickienė ir 
Šlapikienė. Sąjungietės la
bai dėkingos chorui ir jo va
dui.

Mūsų miesto lietuviai visu vak mišias iškilmingai ^ap- 
uolumu priima vyriausybės 
kvietimą paremti karo pa
stangas visomis jėgomis. Ro
chesterio lietuvių pasirody
mas balandžio mėnesį karo 
bonų pirkime ne tik pra
džiugino lietuvius, o ir kita
taučius. Tai tinkamai ttžymė- 
ta Chamber of Commerce su
sirinkime.

Rochestery ,pagal valdžios 
iš Washingtono žinias, ku
rias paskelbęs kun. S. Drau
gelis, 1935m. lietuvių buvo 2, 
024, dabar su jaunaisiais gal 
bus 3,500 ar 3,600, bet nedau
giau. Taigi, nedaug čia lie
tuvių, o prie šv. Jurgio lietu
vių parapijos, kun. J. Bakšio 
pasakymu, priklauso 800. 
Mat, čia nemažai yra bolše
vizmo garbintojų, tad šie 
vargiai ar bonų pirko. Ba
landžio mėnesį katalikai ir 
tautiškai nusistatę lietuviai 
išpirko karo bonų už 104,-1 V . -I iZdllUllių pci puviny L<1 pci V1OČLO
725 dol. Anksčiau buvo pirk- 4 iši Klebonas kun. Ig.

-tonnnn l ... __  __ 9

vainikuota Švč. Panelės Ma
rijos stovyla. Vainikavimui 
vadovavo Elena Radzevičiū
tė.

— Parapijos didžiulis ba- 
zaras bus gegužės 21—23 d. 
d. par .salėje. Visi jau ruo
šiasi.

— Birželio 6—8 d. d. bus 
40 vai. atlaidai. Birželio 4 d. 
prasidės novena, kurią ves 
ir per atlaidus pamokslus sa
kys kun. J. Kidykis.

— Birželio 27 d. bus 
mas parapijos piknikas.

Motinų Dienoje parapijosA. JL Ctpxj

rūpesčiu, choras turėjo vaidinimą ir 
_ . 4 tvarkin- koncertą. Gražiai suvaidinta

Graži procesija, komedija „Žentai iš Ameri-
1 Wldalyvavo apie 25 alto- kOs”. Vaidino Andriulaitienė, 

oyki mįtarnautojai, kunigai, gumskytė, Totoriūnienė, Kli- 
^uestą, Įsaįddeckis, Geraldas C. P., maitis, Andriulaitis ir Kava- 

Abron}a!Us’ J- Va" liauskas. Žmonėms labai pa- 
' s, V. Ražaitis, prela-(tįko; visą vaidinimo laiką 

□ribotas ir J. Miliau- buvo daug juokų. Parapijie- 
n. J. Hays^ ir vysku- čiai bus labai dėkingi vaidin- 
O’Brien, iškilmingai tojams už jų paskirtą laiką, 

rie vargonų, kuriuos nes pelnas buvo parapijai, 
fskupas pašventino, 
inimo metu visi nau-

pir-
visi vaikai

Vaikai i 
tarpe ir vi 
Tėvas, laibi 
damas, 
nors gulij;, 
praėjo,

Atsimi^|onų patronai (iš viso 
ragino vaiį raudonus kaspinus,, 
vaikas priį 
eiti. Tada i?
vąiružrakį ^.všįe kasPĮnai

Newark, N. J
sės.

LONDONO LENKAI APIE LIETUVĄ
&

Koncertinę dalį atliko soli
stai ir dalis choro: solo pa
dainavo Ona Radvilaitė, Ona 

ųvo prikabinti prie Janušytė, V. Boleika, Aldona 
lių ir geltonų, puošė Dulbiutė; duetą padainavo 

| Ona Janušytė ir V. Boleika. 
tirišti prie naujai įgy- Užbaigoj choras ir publika 
Tikos ir Lietuvos vė- sugiedojo Amerikos ir Lietu- 

auram :urios ir pašventintos v0® himnus. Solistams ir cho- 
X: ja. Muizkalinę dalį at- adovavo^ varg. A. SUm- 

mynovaib' 
™ kuri

ėte žavėjo visus baž- 
atsilankiusius.

Seselės pranciškietės, 
Teresės vadovybėje, turėjo 
surengusios gražų vaidini
mą, kurs labai gerai pavyko

Iš Londono LKFSB kores
pondentas praneša, kad len
kai nei kiek nemano nusilei
sti sovietų reikalavimams. 

‘ Jie gina savo ribas, kokios

New York, N
Naujas vikaras 

Gegužės 13 d. iš Kalifomi-

kė.
Sugrįžus- 

vo vaikų į

Velykų šventės buvo labai kclb6 wiad Polskie„ Nr 
hnksmos. Bažnyčia buvo į stralį. kurį buv0 ali. 

i žmonių perpildyta per visas: r

Aleks. Minčinauskas, šv. 
Vardo dr-jos narys, visiems 
gerai žinomas jaunuolis ka
rys, atrašė tėveliams laišką 
iš šiaurinės Afrikos, kur jis 
yra jau kelios savaitės. Min- 
činauskų antras sūnus, Jo
nas, jau trys metai laivyne; 
savo motinai Motinų Dienoje 
jis atsiuntė puokštę gėlių.buvo 1939 m. Kai Pruszynski J°s, ^vyko kun. Kazimieras 

Malakauskas. Tai naujas Au
šros Vartų parapijos vika- 

m7 s"ui>“rast‘i'taip7jog'jist’rin- ras._Sveikinam ir Imkim jam 
kęs šį tą perleisti Sovietams, Srazaus pasisekimo, 
draugų spiriamas viešai pa-' Vestuvės
skelbė „Dz. Polski” kovo 12' Netrukus Albina Suravi- 
d. paaiškinimą, jog jis neįsi- čiūtė ištekės už kario Geor- 
vaizduoja Lenkijos be 1939 ge M. McMahon, o Anastazi- 
m. ribų. Dėl tos pačios prie- ja Bukauskaitė už George 
žasties nuolat girdėti Londo
ne esančių lenkų pareiški
mai, kad jie „vaduosią” Vil
nių ir prie Lietuvos prijung
tą Vilniaus kraštą.

Daug karių savo motinas 
geg. 9 d. gražiai pasveikino, 
atsiuntė dovanų — iš toli, ir 
iš arti.

ta už 139,000 dol., tad Ro
chesterio lietuviai iki šiol y- 
ra nupirkę karo bonų už 
243,725 dol. Jie pirks ir dau
giau.

Bonų vajui pravesti daug 
energijos įdėjo J. Morkūnas, 
gabus kalbėtojas. Bažnyčioje 
skelbė, ragino ir daug dirbo 
kleb. kun. J. Bakšys. Labai 
gražiai pagelbėjo O. Šukienė. 

q Kaz-

Kelmelis nuoširdžiai dėkojo 
už gražią Velykų rinkliavą.

Visos draugijos susirin
kimuose nutarė gražiai pa
minėti kun. P. Lekešio kuni
gystės 15 metų sukaktį, kuri 
čia buvo atžymėta birželio 
6 d.

Ez. A. Grigoraitis su šauskas, vakarą vedė V. Bril- 
uris verai nriruoš- vicas. Dalyvavo ir kleb. kun.tuns, gerai pnruos } y Kazlauskas ir kun j 

Zenevičius.
Daug pasidarbavo Mikuc

kis, Minalga, Norkevičius, 
Lučinskas, Brilvicas, Bolei- 
ka, Janušytė, Lučinskienė, 
ir Janulienė. Šiems asme- O. Baranauskienė, 
nims, jaunimui, chorui, soli- lauskaitė, P. Norkeliūnas, J. 
stams parapija yra dėkinga. 
Garbė tėveliams, kurių jau

nimas dalyvauja parapijos 
chore, vaidina teatrus, dar
buojasi tautos ir Bažnyčios 
labui.

Jaunos mergaitės, kurios 
turi gražius balsus ir baigia 
aukštesnę mokyklą, gali pri- 

, klausyti prie jaunimo choro; 
tėvai turėtų jas paraginti 
priklausyti. Kviečiami ir su-

na nenoięj;
gulti,

-Ottaį
vo vaikąs Geraldas, C. P. pasa- 
moteriškė.

Aiški,ik
Ponia: minią, įvertindamas 

daugiau at -
Tarnaitė:.
Ponia: - 

sakei maiį 'r“
Tarnaitė:. įerikos ir 

dar buvo c 
ponia!

įpus, bet įspūdingus 
lūs lietuvių ir anglų 
) po to vyskupas pra-

ir parapijiečius už 
ižų ir vieningą darbą 
apijoj. Po Palaimini- 
, Sakramentu atgie- 

_  „• Lietuvos 
Po bažnytinių apeigų 
irinko salėn, kur bu- 

p, ošta iškilminga vaka

Baranauskas.
Rochesterio lietuviuose y- 

ra ir pinigų ir energijos, tik 
reikia momentui kilus juos 
tinkamai pasukti gerojon 
kryptim

Gegužės mėn. pradžioje 
varg. Bernardas Dulkė išvy
ko į laivyną savanoriu. Visi, 
ypač klebonas, labai apgai
lestauja netekę Bernardo, 
kurs labai ištikimai tarnavo 
parapijai. Klebonas norėtų 
gauti kitą tokį gerą vargo
nininką. Nežinia, kas šią vie
tą užims. Vieta yra gana ge
ra, tad geram žmogui būtų 
gražus gyvenimas.

Gegužės 9 d. sąjungietės 
turėjo labai pasisekusį kor- 
tavimo vakarėlį.

Girard.

Maspetho Žinios

Ant. žiemys.

va, N. Y. — Šiame 
priviso labai-.daug -Tai 
liesto vadovybe pa- 
mntestą žiurkėms nai 
'augiausia žiurkių už
ims paskirtos dova

— Kaips
nemačiau- inas paliko salę, kal
tų tokią': 3: 
nuo kelio r 1 ■

1 „Dar man neteko 
Ugti tokioj linksmoj

Iš tikrųjų visi

Los Angeles, Cal

estui pasibaigus, pir- 
tą laimėjo 13 metų 
tė Anne Tarr. Ji pri- 
eisėjų komisijai 74 už- 
s žiurkes.

Altoriaus dr-jos narė M. 
Čeponienė gegužės 3 d. drau
gijai paaukojo $100.00. Ji 
prašė jos neapleisti, nes ji 
silpnos sveikatos. Pirm. P. 
Šimkienė ir visos narės jai 
nuoširdžiai dėkoja. O. P.

Sąjungietės gražiai, gar
bingai minėjo Motinų dieną 
geg. 9 d. 9 vai. ryte per mi
šias jos dalyvavo drauge su 
savo dukterimis. Giedojo ma
žųjų choras. Visos ėjo prie 
Komunijos. Sąjungiečių ir se 
sučių rūpesčiu, altoriai buvo 

■ išpuošti gyvomis rožėmis. 
Mišias atlaikė ir pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. J. Kar 
tavičius.

Po mišių įvyko bendri pus-

Vokiečių karo komendan
tas Lietuvoje generolas ma
joras Just įspėja Lietuvos 
gyventojus, kad už kariuo
menės reikmenų, įskaitant 
drabužius, supirkinėjimą bū 
šią baudžiama „griežčiausia 
bausme”, t. y. mirtimi. Pas
kutiniuoju laiku tokie supir
kinėjimo atsitikimai padaž
nėję.

Tenka pastebėti, kad jei- Į 
gu padažnėjo karinių daiktų ryčiai, kurių programai va- 

į supirkinėjimo atsitikimai, dovavo pirm. A. Kivitienė.

Pilietybes Pamokos
Radijo koncertas

Lietuvių radijo programa, 
St. Pociaus vadovaujama, 
birželio 6 d. šv. Jurgio dr- 
jos salėje, 180 New York

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

i BfY1,'

Šventins koplyčią 
Ge.

Tain® 
kiek turi’

N
Vienasis 

jauno kur.
— Kiek:

e.

vo visus vargus, rū- 
r šitą baisų karą.

— Labai: 
:us tarnam 
mas, 8 k 
liūs, 4 mes 
sius dveji’- 
žodžiu, tar
tų.

Pasikalhėf 
Kuanie 

, žentui) :- 
i išvadą, kad ir rašan- teli,turns 
laiškus tremtiniams ge- imdamas 
ia turėtų šalia lietuvis- didžiausi- 

tiek pmigu-
Žentas:-

IŲSTUMĖT LAIŠKĄ 
Į SIBIRĄ...

s Dienoj, gegužės 9 
Sąjungos kuopa 

rai prie šv. Komuni- 
rtu dalyvavo suruo- 
usryčiuose bažnyti- 
. Ypatingai dalyva- 
motinos, kurių sū-

auja Dėdės Šamo

daug išėjo į kariuomenę, tad
kiti turi užimti jų vietas. Ve- Riškaus seserų koplyčia ir 
dusios moterys ir kviečia- Į ^Sventmimo ap
mos. o.

Baltimore, Md.

Gegužės 23 d. 3 vai. popiet Avė rengia dideli koncertą’ . *. i — • — - - x
‘čišTBi^pasvenfinfa švTPran-'ir bafių? Pradžiai vai., o šo-ft2*'*.dkihlį prOgTkHĄ
i -Y.____ ______ I___• ' 4 iiauiia U vo,x., daiktu TW rdfl V1T1 Al 1TYIO fltsitl-

kiai nuo 8 vai. vak.

įibiro gaunami tremti- 
iškai daugiausia būna 
dviemis kalbomis: an-

■ rusų arba lietuvių ir 
Taipgi ir voke dedami 
ai angliškai ir rusiškai, 
visų aplinkybių reikia

r angliško teksto ir ru- 
, vertimą. Ypač svarbu 
užrašyti adresą dvie- 

lalbomis, nes Rusijoje lo 
raidės, kurias mes čia 

ojamos, visiškai neįpras-

tumunų Šventė

Mariją 
tinka-

Sodalietės, 
iai mylinčios 
rentė „World Sodali- 
gegužės 9 d. Bendrai 
šv. Komunijos, kar- 
ninė savo motinas, 
mirusias. Jos uoliai 
savo metinei šven- 
jos Apvainikavimui, 
s geg. 30 d. 3:30 vai.

Mokyklos kieme įgriuvus 
žemė jau užtaisyta, nei žy
mės nėra. Moterų draugijos 
nutarė kieme ir salėje paruo
šti parapijiečiams žuvų ir 
krepsų (vėžių) puotą sekma
dienį, gegužės 16 d. po pietų. 
Tai bus vietoj išvažiavimo, 
nes negavo tinkamo daržo. 
Įžanga dovanai. Moterys ti
kisi gerai uždirbti parapijai.

I eigas atliks J. E. arkiv. J. J. 
Cantwell. Koplyčios vieta y- 
ra 1742 Westmoreland Blvd. 
10:30 vai. ryte Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, 2511 Third Ave., 
bus iškilmingos mišios. 12-2 
vai. par. salėje bus pietūs, o 
po šventinimo apeigų bus iš
pildyta programėlė, skiriama 

E. arkivyskupui pagerbti.

Washington, D. C

-- ----- r-------J----------- J- ----- -C 
į daiktų pardavinėjimo atsiti
kimai, o karinius daiktus par 
davinėti vargu ar gali kas ki
tas, kaip patys vokiečių ka
riai.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

J.

Toronto, Ont.

Lietuvių dr-jos susirinki
me išrinkta nauja valdyba: 
pirm. Ona Gavelytė (Kong
reso nario sekretorė, kilusi 
iš Scrantono), vicepirm. C. 
Čepuolytė (iš Pittstono), jos 
sesuo — sekr., ižd. P. Gabri- 
lavičius.

Sukakčių Dienos .

Žęntas:- is 8 d. mūsų bažny- 
ramink-J įspūdingos vestu-

išios, per kurias Jo- 
5ta ir Rožė Kalikau- 
usituokė. Bažnyčia 
Lžiai išpuošta lelijo- 
Įožėmis. Jaunavedė 
leidusi daug metų, 

!|ų prižiūrėtoja ir par
Vienas --- ----------------------

linksmai ĮUija Knyga 
jIlithuanian 
SLANGUAGE

Vienas i5 >

bai skrisi 
tegul būti ] 
nigus, art 
tė, kaipo • 
turtas,

Nupirkta nauja monstran
cija už $500. Senoji ir graži 
buvo. Aukota savanoriai, nes 
nebuvo nutarimo pirkti nau
ją. Geg. 16 d. po sumos iki 
vakarui arkivyskupas leido 
pusę dienos laikyti išstatytą 
viešai Švč. Sakramentą — 
už tarnaujančius kariuome
nėje jaunuolius ir žuvusius 
pasimelsti. Visi turės progos 
arčiau pamatyti naują mon
stranciją.

Kanados Lietuvių Tarybos 
Toronto skyrius šaukia vi
suotinį susirinkimą gegužės 
16 d. 3 vai. popiet, lietuvių 
par. salėje. Bus perrenkama 
valdyba.

Atvyksta du centro na
riai iš Montrealo. Visi To
ronto ir apylinkės lietuviai, 
Tarybos rėmėjai, kviečiami 
dalyvauti.

Pasirinko
Naujai atsikėlęs kaimynas 

didžiuodamasis savo garbin
ga kilme, kviečia kitą:

— Ateik rytoj pas mane, 
tai aš tau parodysiu mano 
šeimos medį.

— Labai gaila, negaliu. 
Pažadėjau kitam kaimynui 
apžiūrėti jo kopūstus.

Gegužės 1 d. švenčia 50 m. 
amžiaus sukaktį pulk. Įeit. R. 
Burokas, Lietuvoje pasižy
mėjęs laikraščių ir žurnalų 
bendradarbis, teisininkas.

Gegužės 1 d. sueina 40 m., 
kai mirė Jurgis Miksas, kurs 
Prūsuose pradėjus leisti 
„Aušrą” buvo iš pradžių jos 
atsakomuoju, o vėliau tikruo 
ju redaktoriumi ir leidėju. 
Jis buvo Tilžėje įsigijęs nuo- 
savią spaustuvę, kur leido 
lietuviškus laikraščius ir 
knygeles.

E. Norušis, 
Valdybos įgaliotas

NUTLEY, N. J.

egužės 10 d. yra Rumu- 
s šventė, šis pietų-rytų 
opos kraštas apima 74,- 
kv. mylias. Gyventojų

i daugiau trylikos milijo- jį klausi1 tprof. Alfred Senn 
Rumunijos gyventojai Bostono;

,ar vergauja naciam s, tas -‘*bikos., Įstai jc 
įsus turtais kraštas pn- idomylįk 
stas tarnauti nacių karo 
šinai.
Rumunijos žemė derlinga, lis. W =
;uri penktadaliai gyvento- -N^KOS”
užsiima žemės ir gyvulių tį g^1, [gauti A. Vaičiulai- 
iu. Kraštas turi savo drus- 
s, žibalo, lignito, aukso, -• . 
ležies, vario, cinko, pirito, gal į 
mg turi vynuogynų ir kitų 
isinių sodnų. Gyventojai 
.ugiausia graikų ortodoksų 
kybos, katalikų — nepilni 
i milijonai.

ima įsigyti 
W1..

Ninth Street vieną
nės net^ pa tik 40 centų

>KOS” administraci-

nas.

Karo fronte mūsų vyrams 
tug padeda Raudonasis 
ryžius. Padėkime jiems au- 

T>°udonajam Kryžiui

nors r 
krauti' 
kelių 
spaus^ 
šimtai; 
centų*, 
traukį 
sasspįį 

■ ties F‘

SE HISTORY OF 
THUANIAN 
TERATURE 
gausiai iliustruota, 
usl. ir yra Lietuvių 
a Instituto leidinys, 
egzemplioriaus kai- 
p užsisakant 50 eg- 
ų ar daugiau—30c.

Gegužės 9 d. 8:30 vai. ry
te visi ėjo prie Šv. Komuni
jos; šv. Vardo vyrai ėjo or
ganizuotai. Kun. L. J. Men- 
delis savo pamoksle įkainuo
damas motinų didžiulę meilę 
savo vaikams graudino vi
sus iki ašarų. Kun. A. Dūbin- 
'skas suteikė palaiminimą. 4 
'vai. po pietų įvyko gatvėse 
'graži procesija Švč. P. Mari
jos garbei. Grįžtant į bažny
čią linksmai keturi varpai 
bokšte suskambėjo, o didžiu
lis Alfonsas savo drūtu dūz
gimu norėjo nustelbti mažes
niųjų skaidrų balsą, ir taip 
priminė mums Lietuvos di
džiulių parapijų varpus, ku
rie mūsų motinų širdis grau
dino.

ri
»

J. K.

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

Pavyzdinga šeima
Povilas ir Ona Butvidai tu- 
išauklėję gražią šeimą — 

dukrelę Eleną ir tris sūnus:
Albiną, Petrą ir Augustiną, 
kurie yra kariuomenėje. Al
binas yra laivyno Ensign ir 
netrukus bus lakūnas — in
struktorius; jis yra vedęs Jo
no ir Agotos Liudvinaičių 
dukrelę Vitaliją iš Lindeno. 
Petras Butvidas yra pakraš
čių sargybos (Coast Guard) 
ensign, baigęs aukštą New 
London mokyklą. Trečiasis 
sūnus. Augustinas, yra lai
vyne, kur jis yra S. 2 Cl. ir 
šiuo metu mokosi.

Gegužės 2d. pas tėvus at
važiavo visi trys sūnūs ka
riai paviešėti. Buvo atvykę 
ir Liudvinaičiai su savo sū
num Edvardu. Tai buvo tik
rai malonios vaišės, kurių 
proga Petras Butvidas iš 
Liudvinaičio nupirko karo 
bonų už 100 dol.

Vijurkas

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

„ŽVAIGŽDĘ”
„ŽVAIGŽDE, tai pats tinkamiausias mūsų žmonėms 

dvasinio turinio laikraštis, pašvęstas šven
čiausiai Jėzaus širdžiai.

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

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

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

TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ra

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

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

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

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

Užsakymams adresas:

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

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamnotojas

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—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prlež pat Apreižkimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šulinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

— $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. Į
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SAVAITRA

EINA KAS PENI
„AMERIKOS” KONCERTO ATGARSIAI KONCERTO DALYVIAI

„Amerikos” Pavasario 
Koncertas gegužės 9 d. Web
ster salėje, New Yorke, buvo 
tikra meno puota, praėjusi 
darniai, nuotaikingai. Rink
tinė publika gėrėjosi ir džiau 
gėsi koncerto programa, nu
stebinusia ir sužavėjusia vi
sus atsilankiusius.

Programa pradėta Ameri- 
♦ kos ir Lietuvos himnais, ku

rių giedojimui vadovavo Ap
reiškimo par. choro merginų 
grupė, muz. J. Jankui akom- 
ponuojant. Atidarymo žodį 
pasakė „Amerikos” redakto
rius.

Pirmiausia pasirodė Bos
tono Jaunamečių grupė, įžy
giavusi „Vilniaus Kalnelių” 
maršu. 16 lietuviukų — mer
gaičių ir berniukų — pasiro
dė tvarkingu, rimtu žings
niu. Jie patys turėjo savo 
orkestrėlį, kurs lydėjo jų 
dainą ir šokį. Vaizdžiai jie, 
plastikos mostais lydėdami 
atliko „God Bless America” 
vaizdą, o po jo daina ir jude
siais parodė pavergtą Lietu
vą, kurios išvadavimui jie 
kvietė Amerikos lietuvių jau
nimą. Kiekvieną jų pasirody
mą publika lydėjo plojimų 
audra. Po dainų ir plastikos 
bostoniečiai pasirodė su tau
tiniais šokiais — suktiniu, 
klumpakoju ir kalveliu. An
troje dalyje, po pertraukos, 
bostoniečiai davė daugiau 
šokių — kubilą, mikitą, no
riu miego ir kitus. Mikitą 
pašoko vien berniukai; čia 
jie pasirodė nepaprastu mik
lumu — visi įtemptai ir 
džiaugsmingai sekė jų jude
sius. Po bostoniečių progra
mos, kurią jie užbaigė tvar
kinga eisena, scenon buvo iš
kviesta bostoniečių mokyto
ja ir jų grupės įsteigėja bei 
vadovė, p. Ona Ivaškienč. Jai 

e pagerbti, jos milžiniškam 
t lietuvybės darbui i įvertinti, 
i publika sukėlė didžiausias o-

smę. Čia prisimintini S. Griš- 
kaitės pasakyti „Amerikos” 
spec, reporteriui žodžiai: 
„Muzika man suteikia daug 
vidujinio pasitenkinimo, 
prasmingumo... Muzika už
pildo visas mano gyvenimo 
spragas, įvykdo svajones, 
paguodžia ir palinksmina, į- 
prasmina gyvenimą” („Ame
rika”, 1943 m. bal. 16 d.).

Rapolas Juška savo pro
gramą pradėjo dviem kūri
niais: „Hear me! Ye winds 
and waves” ir „Honor and 
arms”, o po jų — Gounod 
„Aukso stabą” iš „Fausto” 
operos. Tuojau pajusta, kad 
turim aukštos kultūros bosą, 
kurs pasirodė tvirtas, drąsus 
ypač žemutinėse gaidose. 
Antroje programos dalyje 
jis padainavo Kehenemano 
„Volga”, Mūssorgskio „Dai
na apie blusą”, Gruodžio „Vi
sur tyla,” Šimkaus „Oi kas”, 
Sasnausko „Karvelėli” ir 
dar priedo „Žaliojoj lanke- 
lėj.”

Kiek žinoma, Rapolas Juš
ka jau keletą metų nėra kon
certavęs. Anksčiau yra bu
vęs Philadelphijos operoje, 
bet šis jo pasirodymas „A- 
merikos” koncerte yra aiš
kiausias liudijimas, kad R. 
Juška turėtų dažniau rodytis 
scenoje. Jis turi turtingą bo
są, imponuojančią asmenybę, 
jautrų muzikališkumą.

Abu artistai pavaišino 
publiką ir dviem duetais — 
„Oi berneli vienturį” ir Ga- 
bussi „I Pescatori”. Pir
muoju duetu užbaigta pirmo
ji koncerto dalis, o antruoju 
užbaigtas koncertas. Na, ir 
buvo už ką taip gausiai ploti! 
Užbaigos duetas išėjo dau
giau, nei gražiai.

Abiems artistams 
škai akompanavo 
Currie, bostonietis.

Prof. K. Pakštas 
trumpą, karštą, gyvą, inspi

meistri-
Edward

pasakė

ras ir jos vyras, p. Aleksan
dras Ivaška, kurs drauge su 
jų grupe buvo atvažiavęs. 
Čia pažymėtina, kad jų sūnus 
Rymantas dainavo solo, o Al
gimantas nuostabiai vyku
siai pasakė eilėraštį: „Oi ne
verk, motušėle”. Algimanto 
gestai, graži lietuviška tar
sena, jo įsigyvenimas į eilė
raščio turinį visiems patiko.

Visiems buvo įdomu, visi 
laukė, kaip pasirodys lietu
viams dar negirdėta Phila
delphijos operos artistė Sue 
Griska — Griškaitė. Ir štai 
jau tik savo pirmu išėjimu 
scenon, savo kuklia asmeny
be, tikrai lietuvišku žvilgs
niu pavergė visų dėmesį, gi
liausią atidą. Savo progra
mą ji pradėjo sunkia, bet la
bai gražia „Don Carlos” ope
ros arija „O Don Fatale”.

O kai ji padainavo Tallat- 
Kelpšos „Ne margi sakalė
liai,” drąsiai ji galėjo sakyti: 
atvykau, padainavau ir visus 
sužavėjau.

Jos sudainuotos kitos dai
nos buvo Denzos „Lauksiu, 
kuomet paliepsi,” Rachmani- 
novo „Ramioje naktyje”, 
Strauso ,,Czardas” (iš op. 
„Fledermouse”), Šimkaus 
„Sunku man gyventi,” Kača- 
nausko „Mano rožė” ir „Ma
no gimtinė”, Sarpaliaus „Du
kružėlė” ir Šimkaus „Kur 
bakūžė samanota.”

Sue Griškaitė, drąsiai 
tvirtintina, neapvylė nė vie
no. Ji turi labai gražų balsą, 
kurs pilnas sultingumo ir 
varsotumo. Ir aukštose, ir že
mesnėse gaidose jos balsas 
lygus. Dainos interpretacija 
pas ją atliekama giliausiu 
tikslumu, žodžių ištarimas 
aiškus. Pagaliau, jos laiky
sena scenoje tiesiog patrau
kli ir viliojanti. Visus žavėjo 
jos paprastumas, kuklumas, 
natūralumas. Taip, susilau
kėme naujos meno pajėgos, 
kuria galime džiaugtis, ku
riai linkėtina didžiausio pa
sisekimo. Tikrai, ji labai gi
liai atjaučianti muzikos pra-

„Amerikos” P a v a sario 
Koncerte publika buvo įdo
mi daugeliu atžvilgių. Jos 
buvo iš daug vietų— tolimes
nių ir net labai tolimų.

Štai iš Pittsburgho buvo 
atvykę inž. Antanas ir Zu
zana Mažeikai. Iš Amsterda
mo — Ant. J. Lukšys, Hart
fordo — Em. Vaitekūnienė, 
Tocionienė ir kit., New Ha- 
veno — Kazys ir Elena Vil
niškiai, Waterburio — kun. 
Dr. Juozas Bogušas ir Dr. 
Petras Vileišis su žmona.

Iš Marianapolio buvo at
vykęs pats kolegijos rekto
rius, kun. Dr. Juozas Vaškas.

Buvo svečių ir iš Philadel
phijos su artimu „Amerikos” 
bendradarbiu ir nuoširdžiu 
bičiuliu kun. St. Raila prie
šakyje.

New Jersey lietuviai ypač 
gausiai dalyvavo. Teko ma
tyti iš Elizabetho kun. Dr. J. 
Starkų, p. žilevičienę, Izabe
lę ir Kazį Baltramaičius, p. 
Katilienę ir kitus. Iš Har- 
risono-Kearny buvo visas 
būrys „Amerikos” artimų bi
čiulių su Jonu Stasilioniu 
priešakyje (Girdėjau, kad J. 
Stasilionis suorganizavo apie 
20 „ekskursantų” į „Ameri
kos” koncertą). Iš Harrisono 
teko mayti p. Hodelienę, 
Stanionį ir kitus. Iš E. O- 
range buvo atvykę inž. Vla
das ir Izabelė Diliai.

Newarkiečių tarpe teko 
matyti Jevą Trečiokienę, Jo
kūbą Stuką, Jr„ su būriu 
draugų. Buvo atvykęs ir nau- 
jasai New Jersey „Lietuvos 
garsų” radijo programos ve
dėjas St. Pocius su žmona ir 
kiti.

Iš Lyndhurst, N. J., V. 
Staknys, senas lietuvybės 
veteranas su žmona, dukre
le ir sūnum. Iš Lindeno gau
siai grupei vadovavo J. 
Liudvinaitis, kurs atvyko su 
visa šeima; lindeniečių tarpe 
buvo ir Mot. S-gos kuopos

Iš Bayonnės buvo atvykę Vincas Varnaitis.

APYLINKES SODALIECIŲ ŠVENTE
Gegužės 23 d. bus didelė 

New Yorko Apylinkės Soda- 
liečių šventė, įvyksianti V. J. 
Atsimainymo parapijoje. Pa
ruošta tokia programa:

1. Atidarymas — 2 vai. po 
pietų (registracija, malda, 
giesmės, Joz. Zembrauskai- 
tės žodis, prezidiumo suda
rymas).

2. Kalba — kun. Suther
land.

3. Škicas: Kodėl Marija? 
(Šv. Jurgio par. sodalietės).

4. Parapijų Sodalicijų pra
nešimai.

5. Kalba. — Seselė Pran- 
ciškietė.

6. Škicas: ,Review of 1894’ 
(V. J. Atsimainymo par. so
dalietės).

7. Sodaliečių reikalai, nu
tarimai.

8. Dainos.
9. Posėdžio uždarymas.
10. Procesija į bažnyčią — 

5 vai. popiet.
11. Švč. Panelės Statulos 

vainikavimas — 5:15 vai. po 
pietų.

12. Pamokslas — kun. V. 
Pinkus.

13. Palaiminimas Švč. Sa
kramentu.

14. Vakarienė par. salėje 
(čia bus kalbų, gyvų paveiks
lų, vaidinimų — atliks V. J. 
Atsimainymo ir Angelų Ka
ralienės par. sodalietės; bus 
šokių ir žaidimų).

Rengimo Komitetas kvie
čia visas apylinkės sodalie- 
tes ir visas lietuvaites gau
siai dalyvauti šioje šventėje.

Gegužės - May 14,

Brooklyno Lietuviai Gydytojai 
1

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen S - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

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

Tel. EVergreen 7 - 8888 
VALANDOS: 

9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

A leidžia- 
įpriklauso- 
$ didelio 
.įiikoje vei
mutine Ta

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

Entered as Second-Clas 
Office at Brooklyn, N.

LIETUVA T 
-SKELBIA S

ŠV. JURGIO DR-JOS 50 M. SUKAKTIS
Gegužės 15 d. šv. Jurgio 

draugija iškilminga vakarie
ne minės savo gyvavimo 50 
metų sukaktį. Vakarienė į- 
vyks Klasčiaus salėje, 6 vai. 
vakare.

Draugijos pirmininku yra 
Juozas Ambrozaitis. Sukak- ~......... ... ......... __ __
ties minėjimo komiteto prie- narės ėjo prie šv. Komuni- 
šaky dirba pirm. St. Karve- jos p0 įo turėjo par. salėje 
lis ir sekr. J. Le Vanda, šiuo 
metu draugija turi 758 na
rius, o jos turtas siekia 50,- 
956 dol. 94c. Nuo įsisteigi- 
mo pradžios iki šiol mirė 419 
narių. Draugija per 50 metų 
išmokėjo pašalpos 238,896 
dol.,o pomirtinės išmokėta 
162,366 dol. Daugiausia pa
jamų turėta 1925 m. — 29,- 
699 dol. 93c.; daugiausia -iš
mokėta irgi 1925 m. — 29,- 
854 dol. 76c.

Draugija suorganizuota 
1893 m. kovo 12 d. Iš pačių

Apreiškimo 
Parapija

Motinų dienoje
Moterų S-gos 29 kp. gegu

žės 9 d. 7 vai. ryte turėjo 
šv. mišias, kurių metu visos

bendrus pusryčius, kurių 
programai vadovavo pirm. 
O. Dobrovolskienė. Atsilan
kęs kun. N. Pakalnis pasa
kė sveikinimo ir padrąsinimo 
kalbą.

Atsiminta sergančios na
rės, kurių intencija užprašy
tos mišios.
Į Gegužės 27 d. rengiama 
I kauliukų žaidimo vakaras. 
Bus par. salėje.

Didingi atlaidai
Gegužės 9 — 11 d. d. iškil- 

pirmųjų įsteigėjų yra likę mingai praėjo 40 valandų at- 
trys nariai — Juozas Laške-ilaldal> kurie užsibaigė didm-

viškos dainos reikšmę.
Labai malonia staigmena varg. A. Stasevičius, J. Liu- 

koncerto dalyviams buvo 
Rūtos Averkaitčs („Ameri
kos” administratoriaus Da
nieliaus ir Jadvygos Averkų 
8 metų dukrelės) pasirody
mas prie piano. Rūta pa
skambino Strausso valsą 
„Vienos miškuose” ir labai 
gražų, gyvą „Gyvačių kerė
toją.” Jaunoji pianistė skam
bino laisvai, drąsiai. Gra
žiausio jai pasisekimo muzi
koje!

Šis „Amerikos” Pavasario 
Koncertas buvo graži, jauki 
tikro meno puota, lietuviška 
šventė. Gausi ir įdomi pub
lika dėkingai vertino ir kon
certo programos dalyvius ir 
rengėjus. Juk ar tik ne pir
mą kartą šios apylinkės lie
tuviška įstaiga vien savo pa
jėgomis išdrįso ruošti savo 
pramogą New Yorke?

Webster salė graži, pato
gi. Ad. Jėzavito orkestras 
puikiai grojo šokiams, ku
riuose noriai sukosi ir jauni
mas ir jaunos dvasios vyres
nieji.

Dar sykį pažymėtina — 
„Amerikos” 1943 metų kon
certas bus ilgai, ilgai mini
mas visų, kurie jame dalyva
vo. Džiugu, kad jame išvydo
me naują, stiprų, žavų, daug 
žadantį lietuvišką talentą — 
artistę Sue Griska - Griškai- 
tę. St. Žst.

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

binskas. Jersey City stip
riai atstovavo K. Marcinka 
su šeima, Vyt. Abraitis ir kt. 
Iš Belleville buvo atsilankęs 
Petras Mačiulaitis.

Matėme daug ir iš Long 
Island: Lietuvių Tautinės 
Tarybos pirm. pulk. Kazį 
Grinių su sūnum, Port Wa- 
shingtono visą Rusų šeimą, 
A. Pr. Lapes, su dukrele iš 
Babylono, J. Krasnį iš Bell
more, smuikininkę Margare- 
tą Digrytę su motina iš Great 
Necko.

Dalyvių tarpe jūsų repor
teriui buvo malonu sutikti ir 
pasveikinti visą eilę žinomų 
asmenų: kun. J. šeštoką, 
kun. J. Balkūną, kun. J. A- 
leksiūną, kun. K. Paulonį, 
kun. J. Gurinską, kun. P. Le- 
kešį, 
Aid. 
red. 
adv.
„Naujosios Gadynės” red. J. 
Stilsoną su žmona ir dukre
le, p. V. Tysliavienę, veikėją 
J. Sagį, Dr. A. Petriką, grab. 
J. Garšvą su šeima, korpora- 
lą Justą Jankų su motina, 
radijo programos vedėją Jo
ną Valaitį su žmona, muz. 
Pr. Dulkę, muz. A. Visminą, 
muz. J. Brundzą, adv. S. 
Briedį, laivyno leitenantą Dr. 
Ant. Kairį, B. Ščėgauską, A. 
Atkočaitį, O. Mičiulienę, M. 
Kairienę, J. Vastūną, visą 
eilę prekybininkų, „Ameri
kos” leidėjų pirm. K. Kru- 
šinską su žmona, inž. Petrą 
Barziliauską su šeima, EI. 
Bartkevičiūtę, radijo prane
šėją J. Boley, Dr. J. Naujo
kaitį, Ad. Akelaitį su žmona, 
L. Vyčių apskr. veikėjus L. 
Ketvirtį, Elžb. Keršulytę, M. 
Augustinaitę, K. Basanavi
čių ir kt.

Džiugu buvo pasimatyti 
su p. Henriku Rabinavičium, 
buv. ilgamečiu Lietuvos di
plomatu. Teko patirti ,kad 
koncertan buvo atsilankęs ir 
pianistas Lorenz, įžymio
sios dainininkės Anderson

Linikme šv. Jurgio drau
gijai ilgiausių metų!

NAMŲ SAVININKAMS

Marijoną Kižytę, Dr.
Šliupaitę, „Tėvynės” 
Pr. Bajorą su žmona, 

K. Jurgėlą su žmona,

Užsienį pasie 
egzempliorių Lie 
džiamų slaptų lai 
vojančių prieš n 
ciją, už neprikla 
tuvą. Visi galime 
kokia didele gjn 
tie slaptieji laik 
džiami, todėl su 
mesiu sekame ki 
se parašytą žod;

Iš Londono m 
da keletą ištrauk 
tųjų laikraščių 

„Nepriklauson 
slaptas Lietuve 
laikraštis, taip : 
to lietuvių vei 
mus:

„Mes savo ve: 
me dviem paj 
som: kai sprenc 
ruosius reikalus 
dėsnio, kurs sal 
pirma reikia žii 
lektyvo, o ne jc 
resų, ir kai brėš 
gaires, žvelkime 
krovei tiesiai į 
ra tas kolekty1 
reikia pašvęsti 
visi interesai?

i prof. Pak- vas yra Lietuvi 
70s laisvės Lietuva. O Liet 
g Amerikos mūsų kartos, v 
abejus ban- ne tiktai dabai 
arie iki 1941 
i piketavo 
3, kurie sa- 
ą darbus, 
.'dido šalies

visą 
į. T, kurią 

ministe-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N

:ronie rasę, 
jįiai žino
ję Tautinę

Lietu
kam gal ir 
$ skaity
kit Grinius, 
j jų artimi 
ji Lietuvos 
Šimą. Tad

# daugiau 
-jiais Lietu-

teko šio dalyko sumanytojai, 
Stelai Licata — Adomenai- 
tei. Ji viena išplatino net 75 
knygutes. Jos mamytė p. M. 
Adomenienė pardavė 36 kny
gutes. Matot, koks gražus pa 
vyzdys: viena šeima parapi
jai davė pelno $111.00. Tre
čią dovaną laimėjo margučių 
laimėtoja p. K. Vaitkevičie
nė. Ji išplatino 26 knygutes. 
Bonus laimėjo: J. Drungaitė, 
75 Hudson Ave.; F. Zunno, 
69 Irving Ave. ir I. Grimaila 
35 Windsor Place. Kiti išpla
tino po 16, 17 ir apie dešimt 
po 10.

Gražiai darbavosi prie už
kandžių pardavinėjimo bei 
jų pagaminimo Jaunų Mote
rų draugija.

l’kare. ’Pamo’ksTus rytaisTr va1- 
karais sakė kun. Dr. J. Star
kus, kun. J. Balkūnas, kun. 
V. Masiulis, kun. P. Lekešis

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organi
zacijos svarbus susirinkimas 
įvyks penktadienį, gegužės 
14 d., 8 vai. vak., grab. Sha- 
lins įstaigoj, 84-02 Jamaica 
Avenue, Woodhaven, N. Y.

Visi namų savininkai yra 
raginami susidomėti savo 
nuosavybėmis, nes politikie
riai tariasi padidinti jau ir 
taip perdidelius namų mokes 
čius.

J. P. Mačiulis, pirm.

Angelų Karalienes 
Parapija

Šv. Vardo draugijos vyrai 
gegužės 9 d. po bendros Ko
munijos turėjo susirinkimą 
ir tarėsi būsimo gegužės 28 
d. pavasario baliaus reika
lais.

Pereitą sekmadienį, prieš 
9 vai. mišias, buvo pašventin 
tas altorius ir apvainikuota 
Švč. Panelės Stebuklingo Me- 
daliko statula. Procesijoje ir 
vainikavime dalyvavo parap. 
sodalietės. Bažnyčioje buvo 
Gyvojo Rožančiaus draugija, 
kurios kaštais altorius buvo 
įrengtas. Beveik visi buvę 
bažnyčioje ėjo prie šv. Ko
munijos. Altorių šventino 
klebonas kun. J. Aleksiūnas.

akomponiatorius. Iš Bostono 
buvo atvykusi Mrs. Ecker, 
katedros vargonininkė. Ir 
Lorenz ir Ecker labai domisi 
R. Juškos balsu.

Pažymėtina, kad publikoje 
buvo daug karių lietuvių. 
Karys Ch. Marma atstovavo 
J. Ginkaus vedamai lietuvių 
radijo programai. Net iš Ro- 
chesterio buvo vienas karys 
—P.F.C. Jonas Pranskūnas.

LAIVYNE

Muz. Prano ir Marijonos
ir kun. St. Stonis. Užbaigos Dulkių sūnus Bernardas ge- 
procesijoje ėjo 15 kunigų, Įgūžės 6 d. išėjo savanoriu į 

Ievyną jig dar neturej0 18 
metų, bet nutarė stoti savo 
noru į laivyną.

Kelis mėnesius Bernardas 
Dulkė buvo vargonininku 
Švč. Trejybės parapijoje, Ne- 
warke, kur jam labai gerai 
sekėsi. Buvo visų mėgiamas. 
Išvakarėse Newark© choris
tai suruošė jam jaukias iš
leistuves.

Bernardas keletą metų gie
dojo Brooklyno vyskupijos 
chore, kuriam vadovauja 
prelatas Bracken. Pasižymė
jo gabumais ir darbštumu 
muzikos srityje.

Linkime Bernardui 
mingos tarnybos Karo 
vyne!

labai daug mokyklos moki
nių, sodalietės. Viskas praė
jo didžiausiu tvarkingumu. 
Choro giedojimas per mišpa
rus turtingai puošė iškilmes.

Šv. Jurgio Parapija

tikra 
žmo- 
mar- 
buvo

Margučių Balius
Atvelyky įvyko seniai vi

sų laukiamas margučių ba
lius, kurin prisirinko apie 
300 žmonių ir visi buvo la
bai gražiai nusiteikę. O mar
gučių, iš tikrųjų, buvo 
paroda. Stebėtina, kad 
nės dar nepamiršo jų 
ginti. Vienas už kitą
gražesnis. Pirmą dovaną lai
mėjo p. S. Subatienė, kurios 
sūnus dailininkas Jonas jai 
nupaišė. Antrą dovaną lai
mėjo p. K. Vaitkevičienė. Iš 
viso net 35 žmonės dalyvavo 
jų laimėjimo lenktynėse. Tei
sėjais buvo kun. V. Masiulis 
ir orkestro vedėjas J. Avižo
nis.

Buvo leidžiama trys karo 
bonai laimėti po $25.00. Buvo 
visiems didelė staigmena, 
kai kleb. kun. K. Paulionis 
pranešė, kad šie laimėjimai 
davė pelno parapijai net 
$600.00. Tai graži suma.

Šie laimėjimai iš tikrųjų 
turėjo pasisekimo, nes visi 
parapijiečiai bilietėlių plati
nime dalyvavo. Buvo duoda
mos dovanos, kurie daugiau
sia knygelių išplatino — par
davinėjo. Pirmutinė dovana

NAUJI KARIAI

NAŠLIŲ VAKAREv i isteriškoje
įjvėpaskelb 
i „editorija- 
j Valstybės 
: Kongreso

Šv. Monikos našlių 
gija gegužės 4 d. minė; 
Šv. Globėjos šventę, 
ryte buvo mišios, o 
Apreiškimo par. salėje 
vakarėlis su užkandžii 
vadas kun. B. Kruzas 
kė kalbą. Programai v 
vo vicepirm. U. šašiei 

Sveikinimo kalbas 
St. Subatienė, Civin 
Stelmokienė, Gagienė 
tos. St. Subatienė pa 
našlėms greitai ištekė 
Krašauskienė pad 
Monika Repečkienė pa 
gardaus vyno, o našlės 
sveikino vardinėmis, 
laitienės paaukotą dė 
dainių laimėjo Leigiei

Stučienė.
Draugija dėkoja 

atsilankiusiems.
Valdyl

šasios uba
is Lietuvių 
stovių Tau

iiaų ir iš- 
_ sčiojimosi

liHot Springs, 
|::ė;o Jungti- 
L konf eren- 
j’;ja atstovai 
ntanepri 

PARDUODA]™, kaip

bet visi tie, ku 
gyvens, dirbs, 1 
Lietuva yra vis 
tos, visi tie, 1 
kūrė, kėlė, sav 
krauju maitino 

„Lietuva yra 
Gediminas, Kę:

vičius ir Kudi 
, ir Vaižgantas,

izįos ir kt.
5 namai, labai pigiai ir fi jsvarbi. Ji 
Gražiose ir patogiose viet 
ti parkų, krautuvių ir „si 
stočių.

Kas nori pigiai įsigy 
nuosavybę, patartina nej 
geros progos šiam pirkin

Kreipkitės:
J. VASTUNAS

LIETU
LIETI

sėk-
Lai-

r- ’trupinti iš- 
1 3 maistu, 

4 badui.
sijoje turėjo 
! ir Lietuvos, 
istijos atsto- 
lira. Jų nė- 

496 Grand St., Brooklyn -^Tau- 
Tel. EVergreen 7-ifl : valsty- 

: M Bet ti-—____ _____________
j— s ir teisiu-

altj drauge
oaugok bavo IW & ° M

kiomis dienomis į karo lai- į 
vyną išėjo Ant. Samalionis, 
buvęs Apreiškimo par. cho- 
į vakarus. Jis dabar lankąsis 
nę išėjo Gražių vienintelis sū 
nūs Juozas.

Daug laimės naujiems ka
riams !

PAVASARIO ŠOKIAI

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūrėj tda vis re-
ĮJUVAItA AlAlAllCtOj A AZal VIA tžjl

AKINIAI prieinamiaul W<> 
iiios nega
ndų. Bet 
'ji jau skel-

kainomis pagal jų rūš
Ši ištaiga Įsteigta prieš 40

OPTOMETRISTAS —

394-398 Broadway, pbininkai. 
pinos mūsų 

paskelbė

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

Gegužės 21 d. McAlpin 
viešbutyje įvyks pavasario 
šokiai ir koncertas; rengia 
Moterų Vienybė. Bilietai po 
1 dol. Pelnas skiriamas A- 
merikos Raudonajam Kry
žiui. Šokių pradžia 8 vai. va
kare.

Rengėjos kviečia visus at
silankyti. Vyrai ir moters 
karinėje uniformoje įleidžia
mi dykai.

PIANISTO KONCERTAS

rytais į:
Mr. Nagin, 

Tel. JEferson 3-4838

Gegužės 23 d., sekmadienį, 
Apreiškimo par .salėje bus 
koncertas. Jį ruošia pianis
tas Vyt. Bacevičius. Bilietai 
po Idol.

0 i Ii i
IK

Lietuvoje si 
cius leidžiama.1 
„Nepriklausonc 
prisimenama 
Tautinė Taryb 
narna komitet 
ją rašoma:

„Tą komitet 
Lietuvos poli 
žmonės su pir 
ninku Griniun 
rium prof. Pa 
tuvos ministei 
atstovauja vi 
kaip teisėtas 
džios tęsinys, 
kūnas bus leng

I.IETIV

Lietu viską r ®stan-
ALUDE]

KARŠTI UŽKANDĘ
KASDIEN

Patogi vieta užėjim’ 
su MOTERIMS ]

RHEINGOLD Extra Dry]
— Didelis pasirinkimas vi 

gėrimų

Juozas Žeidi
411 GRAND STREE

BROOKLYN, N. Y. '

Etinių ne
ri Maskva 
pais pilie- 
Wzuotos 

kalima su

pę gelmė- 
hagybė Lie
ko pašal
ime jiems

Oglethorpe, 
moterų pagelb 
nės — WAAC 
didžiausia stm 
mo centras, ki 
yra kapitonė j 

tė (Albina St 
metų lietuvait 
Worcester, M; 
armijos karini 
mokyklą aukš 
niu.

„St. Louis ] 
patch” korespi 
šė geg. 10 d.,

p apylin- 
p gegu- 
p bendrą

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH K R U C

FOTOGRAFĖ 
65 - 23 GRAND AVEN] 

Maspeth, N. Y. 3
ųyra su-

veik-
5 nnerikie-
";ikla turi

daug reikšmės 
venime ir už 
norisi palinkę 
žiausio pasise 
zuotame darbi

Dabar, kai 
daugumoje iš< 
nę, merginos 
mo veiklą. Jų 
stambioji lieti 
darbo dalis. H 
lydi pasiauko; 
jimai.
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