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Londone Lankosi 
Sekr. Stettinius

Londonas. — Šiuo metu 
Anglijoje lankosi Edward R. 
Stettinius, Amerikos valsty
bės sekretoriaus padėjėjas. 
Jau turėjo pasikalbėjimus su 
Churchilliu ir užsienio reika
lų ministeriu Edenu.

Aukšto Amerikos pareigū
no lankymasis Londone jun
giamas su visa eile svarbių 
klausimų, daugiausia politi
nių, kurie laukia abiejų val
stybių nuomonių išlyginimo 
bei subendrinimo.

Lietuvis Slaugo 
Raupsuotuosius

■
Jaunas lietuvis salezietis 

subdijakonas Mykolas Tamo
šiūnas, kurs šiuo metu studi
juoja saleziečių seminarijoje 
Mosqueroje (Kolumbijoj), a- 
tostogų metu buvo nuvažia
vęs pasidarbuoti tatp savo 
pamėgtų raupsuotųjų. Con- 
tratacion raupsuotųjų kolo*- 
nijoje jisai prižiūrėjo raup
sais apkrėstus vaikus. „Tai 
nelaimingi vargšeliai, — rašo 
jisai, — kurie nieko gero ne
mato ; daugelis nebeturi nė 
tėvelių.”

Salezietis subdj. Tamošiū
nas gerų žmonių padedamas, 
jiems suruošė( Kalėdų eglu
tę su gausiomis dovanėlėmis. 
Įdomu, kad M. Tamošiūnas, 
nors seniai jau iš Lietuvos iš
vykęs, labai myli savo tėvų 
žemę. Savo laiške jisai rašo:

— Nors negalių tiesioginiai 
prisidėti prie patri j etinių 
darbų, kenčiu su visais tėvy
nės nelaimę. Meldžiu Aukš
čiausiąjį, kad ir mūsų nelai
mingai tėvynei po kančių sa
vaitės prašvistų laisvės sau
lutė.”

3,000 SVARŲ VAISTŲ LIETUVAI 
NUSIUNTĖ A. RAUD. KRYŽIUS

£ji Amerikos gyvento- 
Penktadi4i švenčių stalą ir at- 

ijo priimtuvus. 6:30 
: kalbėjo valstybės 
lis Cordell Hull.
sus vyras, jau per 
čių perlipęs, kalbėjo 
yškiai, vietomis pa- 
I toną. Kalbėjo apie 
;o užsienio politiką.

H
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Juozas Cinkus
*eet,

Parengtai

:ovos lauke ir atnešti 
‘ausiems laikams. Jis 
a, matyt, norėjo pa- 
am pasauliui, kokiu 
okratinė šalis vyk- 

ižsienio politiką. Jis 
ūsų valstybės de- 

į pobūdį, kurs nepri- 
reivų užkulisinių po
lių.

KONCERTAS

’ Pavasario 
et bus balan
os draugijos 
ieną neturėti 
o visi rnalo- 

” skaitytojai 
są pasižymėti 
j©-

SUVAŽIAVI-
IKLYNE

io 24 d. pra- 
lidžiojo New 
msey lietuvių 

ir sodalie- 
ių sodaliečių 
yksiantį sek- 
įžės 21 d. šv. 
e, Brooklyne. 
ati ir įdomi 
Jausiu kalbė- 
j ir apsiėmė 
ffe, S. J. žy- 
is, rašytojas, 
Vien išvardi- 
uffe darbuo- 
■umpą litani- 
Dvas tokiose 
Topologijoje, 
isėse, be ta 
lio gyvenimo 
L915 m. kas- 
bent vieną iš 
iri jos knygų 
asikeičiantis 
ra suorgani- 
nokslo drau- 
autinių, yra 
us, adminis- 
sytojas įvai- 
ikų laikraš- 
versitetuose, 
te tikrai gar-

Mergaitės 
tai, parody
siu dalyvavi- 
ivime.
vai Jėzuitai 
aliečių judė-

Geri, pigš 
mai. Gerose 
navimas teis

Apdraudži 
ko prašo, 
rinu) ir

Kreipkitės:

jimą, kadjair 
kiria tokius 
pasauliui jj 
kaip kum 
kun. Lyons, 
kun. Dowling 
sų pusės troli 
sų mergaitės 
pripažintų 
mui, joje 
proga bei 
kimui kaip tO 
žiavimas.

Bus b 
tovią Sodalieė 
dality Union 
New Jersey 
čių.

Visas

Šv. Jt

peržvelgė Amerikos 
s su neutraliomis 

is ir sąjungininkė- 
ieutraliųjų valstybių 
laujama sustabdyti 
tiekimą priešui, o 

gininkėmis ir toliau 
iama, kad po karo 

tuojau būtų įvesta 
i kurioje išlaisvinti 
[turėtų naujų progų 
savo demokratinius 

is įsteigiant savo pa- 
o demokratines poli- 
stitucijas ir pasie- 
alinės ir ekonominės 

itijos.
kiuose su Sąjunginin- 
omasi dėsnio, kad 
valstybėms reikia 

| vieningumo. Jokios 
ebūtų pergalę pavers- 
vią taiką, jei Ameri- 
lijos, Sovietų Sąjun

gini jos interesai nebū- 
rinti ir jei šios valsty- 
usitartų ir neveiktų

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vadovybė pranešė Ku<- 
nigų Vienybei (kuri yra daug 
pasidarbavusi, kad būtų siun
čiama pagalba Lietuvai), kad 
Foreign Economic Adminis
tration leido į Lietuvą išvež
ti sekantį vaistų transportą:

550 svarų Boric Acid (de
zinfekcijai, kompresams), 
550 svarų Phenol (karboliaus 
rūkštis), 2,200 svarų Creso- 
lum Saponatum (dezinfekci
jai, kovai su užkrėtomis), 
660 svarų eterio (užmigdy
mui ligonių operacijų metu), 
660 svarų Iodide (vidaus li
goms), 2200 sv. Sodii Bicah- 
bonas (skilvio opoms ir 
pan.), 1.100 sv. ricinos, 1.100 
sv. Dextrosum (cukraus skie
dinys, nustipusiems ligonims 
leidžiama į venas, kaipo mais
tas) , 1,100 svarų Barium Sul- 
prate (vidaus ligų diagnozei

nustatyti, duodama ligoniui 
prieš peršvietimą spindu
liais), 500 Hypodermic Syrin
ges, 500 tuzinų Needles for 
Syringes (adatų įšvirkšti
mams), 1,000 termometrų, 
700 indelių po 1 unciją su 
Mercurochrome, 9,656 dėželių 
po 20 kub. cent., Viastrolio 
(žuvies kepenų alyva, vita
minas D). Visų vaistų kaina, 
vidutiniškai, apie 10,000 do
lerių.

Jau daromi atitinkami žy
giai sudaryti siuntinį 100,000 
dolerių vertės. Lietuvos ats
tovybė Washingtone jau tam 
padarė gražią pradžią, su
teikdama 3,000 dolerių. Lie
tuvos atstovybė Washingtone 
ir Lietuvos atstovybė Berne 
(Šveicarijoje) kooperavo ir 
suteikė reikalingų informaci
jų dėl reikalingiausių medi
kamentų Lietuvos žmonėms.

Audra Palaidojo 
34 Žmones

Little Rock. — Balandžio 
10-11 d. Arkansas valstybė
je siautė didelė audra.

Audra kilo šiaurės vakarų 
dalyje ir siautė pietų link, pa
siekdama Louisianos valsty
bės ribas. Daug namų sunai
kinta. 34 žmonės užmušti. Per 
100 sužeistų. Daug benamių.

Žūna policininkai
Lietuvis majoras Justas 

Mykolaitis ir trys policinin
kai: Stepas Serapinas, Pet
ras Blazaitis ir Petras Baltrė- 
nas sausio 3 d. buvę banditų 
nužudyti. Galimas dalykas, 
kad tie nužudymai turi poli
tinio pobūdžio.

Maskva. — šios savaitės 
pradžioje Rusijos kariuome
nė pasiekė dviejų didelių lai
mėjimų. Balandžio 10 d. už
ėmė didįjį Juodųjų jūrų uos
tą — Odesos miestą. Balan
džio 11 d. Krymo pusiausa- 
lyje užėmė Kerčios miestą.

Rumunijos fronte maršalo 
Konevo armija užėmė Paska- 
nio geležinkelio stotį, perėju- 
jus Svirtulio upę. Rytiniame 
Dniepro šone gen. Malinovs- 
kio armija pasiekė Tiraspolio 
miestą, užimdama per 100 
apgyventų vietovių, o pietuo
se ir toliau vijo vokiečių ga- 
risoną, kurs išspruko iš Ode
sos.

Krymo pusiausalyje vokie
čių jėgos yra perskeltos. 
Joms gresia visiškas sunaiki
nimas. Vienu sparnu rusai ar
tinasi Sevastopolio.

DEWEY - PIRMAEILIS KANDIDATAS
 ♦------- :---------------------------------------------------------
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Clement

u Hull nurodė, kad be 
rių valstybių tarpusa- 
tarimo, be viena kitai 
gojimo, visokios or- 
ijos taikai išlaikyti 
k popierinis kūrinys 
rytų kelius naujam a-

Ato1L
,s į susitarimą, sakė 
ra labai sunkus ir il- 

, čiau jau esame tame 
Jackson Bk jr čįa nuli suminėjo 

i Čarterį, Maskvos, 
r Teherano konferen- 
Jet čia p. Hull apie At- 
jarterį labai nežymiai 
re, pažymėdamas, kad

41-40

NEwtoK

)RAUD4
luodant Na- 
verta kreip- 
ėtu antrašu, 
patarnauja- 
raudos-insu-

. *a įstatymų rinkinys, 
Siiiiffnl J uotų atsakymus į vi- 

0 lusimus. Atlanto čar-
Teikiamas f 
patikrinimas

kainomis p£-
Š1 įstaigai

Timas ir są- 
vimas — jū- 
li.

BULIS

OPTOMETB&

894-398 BroaW

INSURANCE 

odhaven, N. Y. 
vay Stoties)

7 -1896

k „rodąs kryptį, kurio- 
rendimų siektina, bet 
jsprendžia.”
j vietoje p. Hull nesu- 
rogos ir vietos pabrėž- 
po karo bus grąžinta 

visoms tautoms, nežiu
rs agresorius būtų jas 
ęs. Juk tai labai ryš- 
iko Atlanto čarteris. 
tylėjimas lyg ir meta 
jų šešėlį, kad Ameri- 
rriausybė nebelinkusi 
i Atlanto Čarterio Bal- 
ralstybėms.

Wendell Willkie kanditatū- 
rai atkritus, respublikonų 
partijos akys nukrypo dau
giausia į New Yorko guber
natorių Thomas E. Dewey.

Gub. Dewey ir toliau tęsia 
tylėjimo politiką. Jis vis sa
ko, kad nesiekia respubliko
nų partijos nominacijos pre
zidento rinkimams. Tačiau jis 
nesako, kad jis nebus kandi
datas, jei bus savo partijos 
pakviestas.

Kiti kandidatai yra Ohio 
gubernatorius Bricker, gen. 
MacArthur, buvęs Minesottos 
gubernatorius Stassen. Dau
gelio valstybių respublikonų 
partijų komitetai jau turi iš
rinkę savo kandidatus į par
tijos suvažiavimą. Apskai
čiuojama, kad jų dauguma 
yra palankūs gubernatoriui 
Dewey.

Sesuo Vienuole
— Kompozitorė

Chicago. — Šv. Kazimiero 
vienuolijos narė sesuo Ber
narda, sukompanavusi pui
kias Mišias „Regina Paeis”, 
kurios susilaukė reikšmingo 
įvertinimo išpildžius jas De 
Paul universiteto Chicagoje, 
dabar darbuojasi kurdama 
lietuviškų šokių suitą.

Susipažinęs su jos nauja 
kompozicija jos profesorius 
mano, kad tai bus gražus kū
rinys, savotiška Lietuviškoji 
Rapsodija.

iarcy 7-7697 

)FF, M.D. 
Avenue, 
N. Y.
0—7:30 P .M. 
1—1:30 P.M.

chroniškos 
ligos, krau- 
vedyboms.

A aindami šią abejonę, ir 
nusivylimą, kad Lie- 

Latvijos ir Estijos ad-Karsti
' P p. Hull ieko aiškaus 

Patogi f j

SŪNUS » 
RIAI 
m sienų iš- | 

mų, šaligat- 
kt. darbus.
ST., 
N. Y.

I

-j įkė, turime pasidžiaugt- 
iu sekretoriaus pareiš- 
štai tas džiuginantis 

kimas:
d prezidentas, nei aš ne- 
ėm ir nepadarysime jo- 

, aptu susitarimų ar pa- 
411 ijimų, politinių ar fi-

BrOoW ikų.”
yra vilties, paguodos ir 
‘inimo žodžiai. Amerika 
pripažinusi Lietuvos o- 
sijos — nei sovietinės, 
laciškos. Washingtone 
nis teisėmis veikia Lie- 
atstovybė. Taigi, Ame- 

ir toliau lieka ištikima

VEOtf

Jl/OW!

HAve®^

65-S®**1
Mis*'.

savo tarptautinio teisingumo 
ir padorumo idealui.
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Hull daug ką išryškino, bet 
ir daug vietos abejonėms pa
liko. Jo kalba neuždarė durų 
tokiam New Yorko „Herald 
Tribune” dienraščiui, kuris 
balandžio 12 d. redakciniame 
straipsnyje visu ramumu vėl 
atiduoda Baltijos valstybes 
Rusijai.

„Herald Tribune” aiškina, 
kad Atlanto Čarterį Rusijos 
atžvilgiu reikia taikinti taip, 
kaip Rusija nori. Jei „Herald 
Tribune” nuomonės respubli
konai patektų, valdžion, tai 
Atlanto Čarteris tikrai 
liktų nevertas nė to popieros 
lakšto, kuriame jį Roosevelt 
ir Churchill pasirašė.

Demokratų ir respublikonų 
partijose veikią lietuviai a- 
merikiečiai turėtų žiūrėti ir 
budėti, kad šių metų prezi
dento rinkimų platformose 
nebūtų nuolaidos didiesiems 
Atlanto čarterio principams.

Wallace Žada 
Vykti Kinijon

Washington. — Viceprezi
dentas Henry A. Wallace pra
nešė, kad jis rengiasi vykti į 
Kiniją. Keliausiąs pavasario 
gale arba vasaros pradžioje.

Kinijoje jo kelionė būsianti 
oficialaus pobūdžio. Ten Wal
lace atstovausiąs prezidentui 
Rooseveltui.

Italą Karalius 
Pasitraukia

Neapolis. — Italijos kara
lius Viktoras Emanuelis ba
landžio 12 d., per radiją pas
kelbė, kad jis atsistatydins 
nuo sosto, kai tik Roma bus 
išvaduota. Tada karūnos at
stovu bus paskirtas sosto įpė
dinis, princas Umbertas.

Italų karaliaus soste Ema
nuelis išbuvo 43 metus. Jo at
sistatydinimo reikalavo visos 
demokratinės Italijos parti
jos. Komunistai paskutiniu 
laiku nestatė griežtos sąly
gos, kad karalius pasitrauk
tų.

Numatoma, kad netrukus 
maršalas Badoglio galės su
daryti plataus masto vyriau
sybę.

Šveicarai Gaus 
Atlyginimą

Šveicarijos radijas prane
šė, kad Amerikos ministeris 
Leland Harrison įteikė švei
carų vyriausybei milijono do
lerių čekį. Tai esąs pirmas į- 
mokėjimas už nuostolius, ku
rie padaryti balandžio 1 d. 
Schaffhausene, kai Amerikos 
lakūnai per klaidą bombar
davo šį Šveicarų miestą.

Iš Washington© praneša
ma, kad atitinkama suma 
Šveicarijai sumokėta, bet ne
pranešama, kiek bus išmokė
ta iš viso.

Balandžio 1 d. Amerikos 
lakūnai per klaidą numetė 
bombas į šveicarų Schaff
hausen miestą, Vokietijos 
pasieny. 48 žmonės užmušti, 
apie 100 sužeistų. Padaryta 
daug nuostolių. Amerikos vy
riausybė atsiprašė Šveicari
jos vyriausybės ir pažadėjo 
atitinkamai atlyginti už 
nuostolius.

New Delhi. — Rytinėje In
dijoje prasiveržę japonų da
liniai mėgina apsupti Sąjun
gininkų bazę Kohimoje. šis 
miestas svarbus savo keliu į 
Dimapurą, kur amerikiečiai 
valdo Bengel-Assam geležin
kelį. Jei japonams pasisektų 
atkirsti kelią į Dimapurą, ja
ponai visiškai apsuptų Kohi- 
mos gynėjus anglus ir indus, 
kuriems maisto ir ginklų pri
statymas tada būtų įmano
mas tik iš oro.

Japonai yra įsiskverbę ke
liose vietose apie 35 mylias 
nuo geležinkelio, kurs prista
to maistą ir ginklus Burmon, 
generolo Stillwell kiniečių ir 
amerikiečių daliniams. Japo
nai skuba įsitvirtinti, nes ki
tą mėnesį prasidės lietaus se-

2,000 LĖKTUVŲ VIRŠ VOKIETIJOS
Londonas. — Apie 2,000 A- 

merikos lėktuvų balandžio 11 
d. prasiveržė į Vokietijos gi
lumą ir bombardavo lėktuvų 
dirbtuves Oscherslebene,
Bernburge, Armimswalde, 
arti Stettino ir kitas vietas. 
Kautynėse nušauti 126 prie
šo lėktuvai, o savo neteko 80 
lėktuvų.

Balandžio 12 d. Amerikos 
lėktuvai vėl skraidė virš Vo
kietijos ir nacių pavergtos 
Europos.

Domisi Lietuvių 
Moterų Veikla

Katalikių Moterų Centras 
Washingtone (National Coun 
cil of Catholic Women) susi
domėjo įvairių tautybių ka
talikių moterų veikla ir žur
nale „Catholic Action”, skil
tyje „With Our Nationals”, 
pradėjo spausdinti žinias iš 
moterų veikimo. Pora kartų 
buvo įdėtos informacijos ir 
apie lietuves katalikes mote
ris.

Ir žurnalas, ir moterų cen
tras pageidauja daugiau ži
nių. Moterų organizacijų va
doves, kurios turi kokių ypal- 
tingesnių žinių, prašome arba 
tiesiai siųsti žinias į „Nat. 
Council of Women” (anglų 
kalba), arba painformuoti 
kun. J. Prunskį (3230 Lith- 
uanica Ave., Chicago 8, Ill.).

Nuo japonų bombardavimo 
Perlų Uosto iki 1944 m. sau
sio 1 d., Detroito lėktuvų mo
torų išdirbėjai padirbo 135,- 
000 lėktuvų motorus

Australai Domisi 
Lietuvių Muzika

Viena australų muzikos 
mėgėjų draugija Brisbane su
ruošė Lithuanian Music Re
cital, kurs įvyko Central Ca
tholic Library Hall. Susirin
ko visi Brisbane lietuviai ir 
daug australiečių pasiklausy
ti žinių apie Lietuvą ir išgirs
ti lietuviškos kaimo muzikos. 
Muzika buvo demonstruoja
ma plokštelėmis. Kalbėjo lie
tuvis kunigas Tamulis.

Pasisekimas buvo taip di
delis, kad prelegentas tuojau 
buvo pakviestas į kitą už 50 
mylių esantį miestelį South
port pakartoti tą muzikos de
monstraciją aukštesnėj mer
gaičių mokykloj. Salė buvo 
pilna žmonių: studenčių, mo
kytojų ir svečių iš miesto. 
Atidarymo žodį pasakė vietos 
kapelionas, pabrėždamas, 
kad Lietuva, nors yra mažas 
kraštas, bet pasižymi savita 
ir spalvinga muzika. Paskai
ta ir demonstracija užtrūko 
apie dvi valandi, bet visi aus- 
traliečiai klausėsi su susido
mėjimu.

Baigiant mokyklos vedėja 
pareiškė savo pasigėrėjimą 
ir įvertinimą lietuviškos mu
zikos meno. Ji pirmą kartą 
savo amžiuje girdėjusi lietu
viškas melodijas ir lietuviš
kus žodžius. Taipgi padėkojo 
už įteiktas knygeles „Fifteen 
Liquidated Priests in Lithu
ania”. Savo kalboje ji išreiš
kė užuojautą vargstančiai lieL 
tuvių tautai. Palinkėjo, kad 
Lietuva vėl būtų laisva ir ne- 

l priklausoma.

zonas. Šiuo metu generolo 
Stillwell tankai daug pagel
bsti Burmos žygyje. Šiame 
fronte japonai labai priešina
si, ir nelaisvėn gyvi nepasi
duoda.

Ispaniškai Knyga 
Apie Lietuvą

Šitokia antrašte K. Čibi
ras yra paruošęs naują kny
gą apie Lietuvą. Knyga nu
matoma išleisti Pietų Ameri
koje ispanų kalba. Jos turi
nys: lietuvių tautos kilmė, 
charakteristika, praeitis, tra
giškieji santykiai su slavais, 
nepriklausomybės karai, Vil
niaus byla; Laisvos tautos 
laimėjimai; užs. politika, ūki
nė pažanga, žemės reforma ir 
ž. ūkis, prekyba ir koopera
tyvai, kultūrinis kilimas, me
nas, lietuvių kultūrinė orien
tacija, Lietuvos sienų proble
mos.

Antroje knygos dalyje nu
pasakojama Lietuvos kančios 
nuo agresingų kaimynų, pra
dėjus nuo Klaipėdos atplėši- 
mo, aprašoma tolimesnė rai
da santykių su Vokietija ir 
Rusija, bolševikų okupacija, 
GPU veikimas, kultūros 
nuostoliai, ūkis okupacijos 
metu, masinė deportacija, lie
tuvių sukilimas, vokiečių o- 
kupacija, Lietuva svastikos 
ženkle, ateities viltys. Kny
gos turinys sistematingai su
tvarkytas ir dėstymai pare
miami faktais.

SOCIALINIAI KURSAI 
DYKAI VEIKĖJAMS

Katalikų Universitetas 
Washingtone, D. C. turi 40 
savaičių mokslo kursą socia- 
liams veikėjams paruošti, ku
rie po karo norėtų vykti Eu
ropon toje srityje darbuotis. 
Jeigu atsirastų iš lietuvių, 
norinčių toje srityje savo 
mokslą pagilinti ir po karo 
keleriems metams Lietuvon 
vykti, teatsišaukia.

Kai 1941 m. rudenį vokie
čiai ir rumunai ėmė Odesą, 
rusai ten išsilaikė 69 dienas. 
Vokiečiai gi Odesą gynė tik 
kelias dienas. Odesoje vokie
čiai turėjo labai didelių nuos
tolių žmonėmis, nes rusai be 
jokios atvangos bombardavo 
uostą, iš kur vokiečiai bėgo 
laivais ir laivukais.

Krymo pusiausalyje vokie
čiai turį 11 dvizijų — apie 
165,000 žmonių. Jiems likę 
tik tokia išeitis: pasiduoti ar 
žūti.

Meksikoje Kėsinosi 
Prieš Prezidentą
Meksikos Miestas. — Ba

landžio 10 d. jaunas leitenan
tas, Antonio E. de la Lama 
Rojas, pasikėsino prieš Mek
sikos prezidentą Camacho 
gyvybę. Leit. Rojas buvo pre
zidento geras pažįstamas, as
mens sargybinis. Jis paleido 
šūvį į prezidento krūtinę, bet 
kulka peršovė tik drabužius 
ir pralindo pro šalį. Pats pre
zidentas sučiupo savo užpuo
liką.

Kokia kėsinimo nužudyti 
prezidentą priežastis, nežino
ma ar bent neskelbiama. Už
puolikas mėgino iš kalėjimo 
pabėgti, ir buvo pavojingai 
peršautas. Abejojama, ar jis 
išliks gyvas.

Jaunas Lietuvis 
Susirgo Džiova

Gauta žinių, kad šveicari- 
rijoje apsigyvenęs lietuvis 
Pranas Keliuotis susirgo džio 
va ir atsidūrė sanatorijoje, 
visiškai neturėdamas lėšų nei 
pragyvenimui, nei gydymui
si.

Tikimasi, kad Amerikoj e- 
santieji giminės bus surasti 
ir ligoniui galės padėti.

Kun. Dr. Puišys 
Su Tremtiniais

.... «
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praneša iš Portugalijos, kad 
tenai gauta žinių, jog kuni
gas Dr. Puišys, kurs su lietu
viais, išvežtais į Vokietiją 
priverstiniems darbams, iš
vyko, kad galėtų jiems teikti 
religinę pagalbą, tebėra gy
vas, nors pavojų nemažai — 
per bombardavimus žūva ir 
lietuvių.

„Iš Lietuvos pranešama, 
kad, ypač kaimiečiai, dar tu
ri kuo gintis nuo alkio, nes 
pereitą vasarą, nors buvo liū
tys, bet javai užderėjo ir, 
nežiūrint sunkumų, pavyko 
nuo laukų nuimti. Nors naciai 
daug ką dabar rekvizuoja, 
bet sumanūs lietuviai ūkinin
kai randa priemonių nuslėpti.

Popiežius Pijus XII savo 
vainikavimo šventės dienoje 
įsakė duoti 50,000 Romos 
varguolių-benamių pietus.

PASIŽYMĖJĘ LIETUVIAI KARIAI
Amerikos lietuvis V. Kara

liūnas, 24 m., amžiaus parodė 
nepaprastą pasišventimą, 
kai, įvykus sprogimui jų lai
ve, buvo imtasi gelbėjimo 
darbo. Dalis esančių laive ka
rių buvo pavojingoj padėtyj 
jų išėjimas buvo užgriautas. 
V. Karaliūnas pats atsisakė 
palikti laivą, kol bus išgel
bėti draugai. Jis dirbo iki ne-

tekęs jėgų ir sąmonės parkri
to. Daug kitiems padėjusį V< 
Karaliūną išgelbėjo kitas ka
rys. Už pasižymėjimą jis ap
dovanotas medaliu. Tas įvyko 
Saliamono salų srityje.

Leit. Klarensas V. Valentą, 
esąs kažkur Anglijoje, apdo
vanotas medaliu už atsižymė- 
jimą oro žygiuose prieš Vo
kietiją.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

GINČUI APIE “VISETU” UŽBAIGTI
Prieš kurį laiką mums teko pasisakyti dėl vieno Lietu

vos pareigūno mėginimo rūšiuoti nepriklausomos Lietuvos 
draugus pagal jų kryptį. Aiškiai nurodėme, kad tas rūšia
vimas kvepėjo tautininkiško režimo likučių atgyventa „do
ktrina”, kuri skelbė, kad tik tautininkams valdant Lietu
va gali būti lietuviška. _ Turėjome pasakyti visiems žino
mą faktą, kad tautininkai Lietuvoje buvo mažuma, kad jie 
laikė valdžią savo rankose diktatūrinėmis priemonėmis. 
' Neginčytinų dalykų išėjo ginti „Vienybėje” V. Abraitis, 
o vėliau ir „Dirva”. Jau buvo čia pasisakyta iškeltaisiais 
klausimais, bet mūsų oponentams panorus dar kartą „atsi
kirsti”, tenka dar kartą su jais „pasišnekėti”.

Vyt. Abraitis „Vienybėje” grįžo prie savo senų nuomo
nių, tik prie jų pridėjo vieną naują ir polemikoje gana keis
tą išradimą, kurį nurodysime vėliau.

„Vienybės” rašytojas tvirtina, ką visi seniai žino, kad 
Lietuvoje katalikai sudaro 80%. Bet jam visai natūralu at- 
rodo, kad tą 80% katalikišką Lietuvą valdė tautininkai, 
kurie per laisvus rinkimus tegaudavo 4 c/o visų rinkikų balsų 
ar ir dar mažiau. Suprantama, kad tik keturių nuošimčių 
rinkikų pasitikėjimą turėjusieji tegalėjo valdyti diktatūri
nėmis priemonėmis, ir tai kaip tik mums atrodo nenormalu.

Vyt. Abraitis daug vietos skiria įrodyti, kad mes, kal
bėdami apie katalikų srovę Lietuvoje, mintyje turėjom ka- 

’ talikus kaip partiją ar politinę grupę. Bet, kaip vėliau pri
minsim, kokią nors žymesnę rolę vaidinusi katalikų partija 
Lietuvos pilietiniame gyvenime nėra žinoma, nes jos nebu
vo. Gal Vyt. Abraičiui kada nors ir pasiseks įrodyti, kad 
yra tai, ko nėra ir nebuvo. Senovėj vienas graikas įrodi
nėjo, kad lekianti strėlė stovi vietoje...

Savo teorijai sutvirtinti p. Abraitis ėmėsi savotiškų iš
radimų: jis paėmė sakinio dalį iš vieno mūsų straipsnio, 
paėmė dalį iš antro, sulipdė tas dalis ir gavo tai, ko pats 
norėjo. Jis tąja savo mechanika, matyti, jautėsi labai pa> 
tenkintas, net juodomis raidėmis kai kurias vietas išrašė, 
— tur būt, parodyti akrobatinihm talentui kito mintyse 
skaityti tai, ko ten nėra, ir net per prievartą to siekti, ža
lojant kito sakinius ir mintis. Tegul jis tuo sau sveikas 

_ džiaugiasi...
O dabar žodis „Dirvai” ir jos „viseto” autoriui.
Kaz. Rimvydis „Dirvoje” ir toliau laikosi savo 

pasigyrimo, kad tautininkai esą ne partija, bet — visetas. 
Mes buvome, rodos, išsamiai išaiškinę, ką tikrovėje tauti- 
ninkiškas „visetas” reiškė ir reiškia. Į mūsų pastabas pra
eitą savaitę didžiausiu filosofavmu atsiliepė „Dirva”, ku
rios atsakymo autorius pats susipainiojo.

„Dirvoje” K. Rimvydis rašo, kad Lietuvoje „politinis 
katalikų blokas iš bendro 85 atstovų tepravedė 30..., taigi 
nesurinko net 50% katalikų balsų” per paskutiniuosius de
mokratinius rinkimus (p. R. žodį demokratinius paima į 
kabutes („ ”), matyti, galvodamas, kad prie tautininkų pra
sidėjo demokratinė tvarka Lietuvoje!). Bet jis nepasako, 
kad tautininkai per tuos pačius rinkimus gavo tik tris ats
tovus, o anksčiau negaudavo nė vieno. Atsiminkim, kad 
1926 m. rinkimai buvo paskutiniai laisvi rinkimai Lietu
voje! Tvirtinti, kad paskui po 1926 metų gruodžio mėn. 
perversmo „tauta kaip visetas” ėmėsi savo reikalus tvar
kyti, reiškia ne ką kitą, kaip tą visetą susmulkinti ligi ma
žos grupės, kuri valdžią tikrovėje laikė grynai politinėmis 
priemonėmis, kurios nereiškė nei tautos valios, nei tauti
nės vienybės. Pagaliau, pats autorius savo straipsnyje pa
žymėjo, kad kai dalies valia esti užmetama prieš daugu
mos valią, tada yra diktatūra.

Čia verta padaryti mažą pastabą: Lietuvoje nebuvo 
_ tokio politinio katalikų bloko, kurį čia iš piršto išlaužė tau
tininkai. Krikščionių Demokratų, Ūkininkų Sąjungos ir 
Darbo Federacijos blokas nebuvo koks „politinis katalikų 
blokas”, kadangi Ūkininkų Sąjungos narių tarpe buvo ir 
protestantų. Ir krikščionių demokratų partijos durys nebu
vo užskleistos protestantams. Užtai mes visai nuoširdžiai 
sakom, kad kalbėdami apie katalikus Lietuvoj turim gal
voj ne partiją, bet Katalikų Bažnyčios narius.

„Dirvos” žurnalistas labai džiaugiasi, kad mes nieko 
nepasakėm apie tai, kaip jis charakterizavo katalikų par
tiją. O ką gi sakysi apie tokias charakteristikas, kuriomis 
kalbama apie nesamus dalykus! Gi katalikus, kaip Bažny
čios narius, apibūdinti, mes turime geresnius šaltinius už 
„Dirvą”, būtent — pačios Katalikų Bažnyčios mokslą.

Minėtas autorius „Dirvoje” rašo, kad Lietuvoje tau
tininkams buvę palankūs net toki vyskupai kaip Karevi
čius ir Karosas... Mums niekad neteko girdėti ar skaityti 
tų vyskupų pritarimus tautininkų politikai, bet mums lai
bai gerai žinomi tautininkų spaudos, kaip „Lietuvos Aido” 
ir „Vairo” nereti užsipuolimai ant kai kurių vyskupų ir 
aštrios , net įžūlios kritikos Lietuvos vyskupų ganytojiš
kų laiškų. Argi taip tautininkai tada suprato savo palan
kumą Lietuvos episkopatui? Rimvydis net ir Maironį pa
daro tautininkų „viseto” nariu... Tiesa, studentai tautinin
kai buvo išsirinkę ji savo garbės nariu, bet niekam Lietu
voje ne paslaptis, kur buvo garbingojo poeto simpatijos. 
Apie tai labai ryškiai kalba jo testamentas...

Bet kas iš to, jei čia tęsime polemiką su tautininkiškos 
spaudos uoliais bendradarbiais, kurie nesiskaito su fak
tais, kurie nori matyti prisikelsiančią Lietuvą tik tokią, 
kokią vaizduojasi „visetininkai” ? Mes matome prieš akis 
laisvą, nepriklausomą, demokratinę Lietuvą, kurioje vi<-

bose, žiaurus karas eina prie 
galo. Abi kariaujančios pusės 
labai išsisemia ir ilgai ka
riauti negalės. Ateina mums 
sprendžiamoji valanda. Mes 
turime telkti visas gyvąsias 
krašto pajėgas, sustiprinti 
savyje gyvą įsitikinimą lais
va mūsų ateitimi ir ryžtingai 
pasiruošti įvykiams. Nuo to, 
kaip mes mokėsime tai pada
ryti, priklausys mūsų liki
mas. Mūsų ateities žygių pa
grinde turi būti vienybė, aiš
kus savo uždavinių suprati
mas ir ryžtingi veiksmai.

Mažumų klausimas
„Lietuvoj laisvės atstaty

mas yra visų Lietuvoje gy
venančių žmonių reikalas. 
Mes nepritariame smurto 
priemonėms prieš Lietuvoje 
gyvenančias mažumas ir no
rėtume visus sveiko nusista
tymo piliečius įtraukti tiek į 
Nepriklausomybės atgavimo, 
tiek į krašto tvarkymo darbą.

Toliau Kom. pasisako prieš 
okupacinės valdžios ar jos 
patikėtinių priemones, nesu
derinamas su tarptautiniais 
nuostatais, kurios žudo mūsų 
žmones ir naikina ūkį bei turė
tą. Dėl ruošiamos vyrų mo
bilizacijos Komitetas jau da
bar pasisako, kad šitai oku
pantams neleidžia tarptauti
nė teise. Lietuvių tauta vie
ningai nusistačiusi, reikalui 
esant, ryžtingai kovoti su pir
muoju krašto okupantu —ry
tų barbaru, tačiau lietuvius 
kovai pašaukti ir mobilizaci
ją vykdyti gali tik teisėta su
vereninės Lietuvos valstybės 
vyriausybė savo tautos inte
resams ginti. Komitetas 
griežtai pasisako prieš išveži
mą darbams už Lietuvos ribų, 
prieš darbininkų ir miesto 
gyventojų vertimą badauti, 
prieš reikalavimą iš ūkininL 
kų prievolių virš normalaus 
ūkio našumo, prieš ūkių pa
grindinio kapitalo mažinimą, 
prieš pramones ardymą ir jų 
gaminių grobimą.

„Komitetas kviečia visus 
būti vieningais, nesiskaldyti 
savo veikime paskiromis gru
pėmis, užmiršti tarpusaves 
sąskaitas, padėti vienas ki
tam, nepasiduoti priešų iš- 
provokavimui, būti apdairiais 
ir ryžtingais. Vokiečių pas
tatyti „valdžios” pareigūnai 
kviečiami būti sąmoningais 
lietuviais ir daryti tik tai, 
kas naudinga mūsų tautai ir 
mūsų ateičiai. Vyriausias 
Lietuvių Komitetas”.

Iš to atsišaukimo matyti, 
kaip Lietuvos žmonės neken
čia nacių okupacijos, kaip 
yra prieš ją nusistatę ir kaip 
jie nenori naujos bolševikų 
okupacijos, o bendromis jėgo-

Lietuvoje slaptai leidžia
mas laikraštis „Nepriklauso
ma Lietuva” 1943 m. Nr. 4 
pirmame puslapyje įsidėjo 
Vyriausio Lietuvių Komiteto 
atsišaukimą, užvardintą: „Į 
Lietuvių Tautą”. Jame rašo*- 
ma:

„Lietuvos valstybė juridi
niai nėra nustojusi egzistuo
ti. Ją buvo pripažinusios de 
fakto ir de jure mažne viso 
pasaulio valstybės, ji buvo ir 
pasilieka Tautų Sąjungos na
rys. Savo teisinę būklę pa
keisti ji galėjo tik pati kons
titucijoje numatyta tvarka; 
šis pakeitimas turėjo būti 
pripažintas paskirų valsty
bių. Raudonosios armijos įsi
veržimas į Lietuvą ir vėliaus 
susijusios su tuo įsiveržimu 
reformos ir „įjungimai” buvo 
vien smurto aktai, kurių ne
pripažįsta nei lietuvių tauta, 
nei kitos valstybės. Okupa
vęs Reichas (Vokietija) taip 
pat nepakeitė Lietuvos juri
dinės padėties ir valdo ją o- 
kupanto teisėmis. Pasinaudo
dami karo jėga, okupantai 
atlieka Lietuvoje veiksmus ir 
patvarkymus, kurie nesuderi
nami su Lietuvos suverenu
mu ir kurie dažnai žalingi 
mūsų tautai ir valstybei.

Didysis uždavinys
Prieš mus atsistoja didelis 

uždavinys — apginti savo teF 
ses ir de fakto atsistatyti Ne
priklausomą valstybę. Šį sun
kų uždavinį mes galime at
siekti tik organizuoti ir tik 
subūrę visas tautos pajėgas. 
Organo, kuris galėtų kalbėti 
ir veikti lietuvių tautos var
du, iki šiol nebuvo. Gen. Ta
rėjai yra okupacinės valdžios 
pakviesti valdininkai, kurie 
neturi teisės veikti ir tarti 
svarų žodį visos tautos var
du.

„Tokiomis aplinkybėmis 
visuomenė rado reikalą su
kurti Vyriausią Lietuvių Ko
mitetą, kurio organizavime 
dalyvavo didžioji Lietuvos 
visuomenės dalis. Pirmasis jo 
uždavinys bus derinti visų 
srovių nusistatymus ir veiks
mus, siekiant visiems bendro 
tikslo — atgauti krašto ne
priklausomybę. Atgavęs lais
vę kraštas galės pasireikšti 
tokia santvarka, kokia jam 
bus tinkama. V. L. K. noras 
kad ateities Lietuva būtų ge
ra ir brangi mums visiems, 
ypač ūkininkams ir darbinin
kams, kad bendromis tautos 
pastangomis būtų keliamas 
visų ir kiekvieno gerbūvis, jo 
medžiaginis, kultūrinis ir in- 
telektualnis lygis, būtų gert- , 
biamos kiekvieno teisės ir j mis siekia pilnos Lietuvos 
laisvė bendro sugyvenimo ri- laisvės.

NAMINIS VIDAUS FRONTAS
MAISTO NAUJIENOS

Kainų Administravimo Įs
taiga pareiškė, kad didelė tau 
tos maisto dalis ir kiti reik
menys turi tikslias, papras
tas ir lengvai suprantamas 
nustatytas aukščiausias kai
nas, išreikštas doleriais ir 
centais.

Apylinkės aukščiausios kai 
nos nustatomos visam svar
biausiam maistui, vartoja-

Kaip anksčiau pranešta, 
penki svarai cukraus nami
niam konservavimui gali bū
ti pirkti su Cukraus Ženkle
liu 40 Karo Racijonavimo 
Ketvirtoje Knygelėje. Liku
sieji — daugiausia 20 svarų 
cukraus asmeniui — galės 
būti suteikti, išpildžius pra
šymą vietinei Karo Kainų ir 
Racijonavimo Įstaigai.

Papildomi leidimai pirktis 
cukraus naminiam konserva
vimui yra duodami neatsižiū
rint ribotų cukraus išteklių 
civilių vartojimui, dėlto, kad 
naminis konservavimas yra 
labai svarbus krašto karo 
metu maisto programoje.

Žemės ūkio departamentas 
praneša, kad šio krašto vištos 
sumušė visus savo ankstyves
nius rekordus, dedamos dau
giau kiaušinių negu anks
čiau. Civiliai vis dar turi dau
giau kiaušinių nei pernai, ne
žiūrint didesnių karo lend— 
lease kiaušinių pareikalavi
mų. Dabartiniu dėjimo tem
pu, vištos padeda po 440 kiau 
šinių į metus kiekvienam as
meniui Jungtinėse Valstybė
se. Iš tų 440 kiaušinių 90 eis 
karo pajėgoms ir alijantams, 
bet tai palieka dar po 350 
kiaušinių kiekvienam civi
liam — tai reiškia beveik kas 
dieną po kiaušinį.

Šaldyti ir džiovinti vaisiai 
yra geras pasirinkimas užpil- 
dyt šeimos vaisių pareikala
vimą šį pavasarį, kol konser
vuoti vaisiai yra aukštų raci- 
jonavimo taškų ir jų yra mar
žas išteklius. Karo Maisto 
Administracija primena šei
mininkėms, kad džiovintos 
slyvos ir razinkos yra laisvos 
nuo taškų, kadangi krautuvi
ninkai nenori jų laikyti per 
karštas dienas, šaldytus vai
sius vyriausybė užinteresuota 
greičiau išparduoti dėlto, kad 
yra reikalingi šaldytuvai, šal 
dyti rubarbai ir obuolių ko
šė yra laisvi nuo taškų, ta
čiau šaldytoms mėlynėms 
reikia 6 taškų.

Patikrinti, ar bulvė yra ge
rai iškepusi, geresnis meto
das yra išrasti spaudimu, nei 
dūrimu, kaip namų ekonomas 
iš Žemės Ūkio Departamento 
praneša. Paprastai, šeiminin
kės praduria bulvę šakute, 
patikrinti ar bulvė jau iške
pusi. Tačiau toks pradūrimas 
išleidžia garus ir tai reiškia, 
kad bulvės kepimo laikas pra
tęsiamas. Geresnis būdas pa
tikrinti yra sekantis: bulvę 
reikia paimti į skudurėlį ir 
spaudyti ją nykščiu bei rodo
muoju pirštu, nepraplėšiant 
bulvės odelės. Pirštai gerai 
jaučia ar bulvė yra visai min
kšta. Tačiau, kada patiriama, 
kad bulvė yra visiškai gerai 
iškepta, reikia bulvę šakute 
pradurti ir leisti garui išeiti, 
taip kad minkštimas lieka 
gražiai baltas.

P. AMERIKOS LENKAI APIE LIE'
LKFSB. korespondentas 

praneša iš Argentinos, kad 
tenai W. Ipokorski-Lenkie- 
wicz, vienas iš lenkų dienraš
čio redaktorių, dabar savo 
laikraštyje „Codzienny Niez- 
lezny Kurjer Polski” Nr. 2764 
ir 3769 parašė pora straips
nių. Viename kreipiasi į lietu
vius su klausimu, ar jie su
pratę savo ir lenkų likimo 
bendrumą, tuos pačius dabar
ties pavojus ir tt. Siūlo susi
domėti Europos Centro Fd- 
deracija, į kurią įeitų ir Lie
tuva su Lenkija. Pasak jo, tu
rėti su lietuviais normalius 
ir draugiškus santykius, tee- 
są vienas kelias: ištiesti ran
ką susitaikymui ir paklausti 
lietuvių, ar jie nori lenkų ran
ką priimti...

Antrame straipsnyje Len- 
kiewicz apgailestauja, kad 
lietuviai „tokia lengva širdi
mi atsižadėjo unijinių tradi
cijų” ir tt. Bet pripažįsta, kad 
geriems abiejų tautų santy
kiams išeities tašku gali bū
ti ne bendra praeitis, bet ben
dri ateities interesai. Jaunas 
ir gajus lietuvių nacionaliz
mas esanti reakcija prieš len
kiškos kultūros įtaką Lietu
voje. Laikraštis .rašo: „Kal
bant apie Lietuvą reikia pri
pažinti tiesą, kad turime rei
kalą su visiškai atskira tau
ta, su nuosavos kultūros tau
ta; su sena, bet kartu ir jau
na tauta, kuri nori atskleisti 
ir jau atskleidė — naują is
torijos skyrių”. Tiktai tuo 
būdu būsią galima įgyvendim 
ti seną, turiningą šūkį:” Lais
vi su laisvais, lygūs su ly
giais.”

Kiekvieną draugišką pa
reiškimą mes priimame prie
lankiai. Unijų klausimai lie
tuviams nerūpi, bet bendravi
mas kovoje dėl laisvės gali 
būti naudingas ir pageidauti
nas su visais kraštais, ku
riuos gali rišti vienoks, ar ki-

toks interesų bendrini 
gi — su Latvija, Estiji 
gi ir su Lenkija bei 1 
tautomis.

KARO METO GY

Pagal OWI raportą,] 
tą Miškų Tarnybos iri 
Ūkio Departamento iri 
ei ja, nežiūrint didelio; 
kalavimo malkų kariu 
civiliam vartojimui, tn 
jonai pėdų malkų yral 
sunaikinami dėl mišk] 
rų.

Rūkytojų ir stovykl 
atitinkama atsarga j 
žymiai sumažinti mallj 
stolį, kuris, pagal aps 
vimus, pernai vaistyto 
tavo virš $44,000,000.

U fiidnria kun. 
pažintį gale- 
įir sustiprinti 
L pas kito ti
ki krikščionį. 
K norite, su- 
k^yyti... 
koaštuonias- 
[įbetkame- 

•iia tyla, kad 
Lgę ir tai iš- 
Įtmi stovėda- 
ktė.

Pranas, - as 
h atleidimą, 
hį vienas, lyg

Pasiremdama Karo j 
kcijos Įstaigos api 
OWI raportuoja, kad 11 
kai kurių prekių žymi 
gerės ir kai kuriais ai 
padidės gamyba kai] 
smulkesnių civilių varu 
prekių.

Tačiau bet kokios 1 
gali nebūti pateisintos! 
pasikeis militariniai į] 
WPB pareiškė.

WPB pastebi, kad bį 
rinama kokybė bei didį 
gamyba tokių civilių p 
kurių trūkumas erzino] 
tojus.

Tarp prekių, kurių k 
bei kiekybė bus padid 
yra elektrikiški prosau 
dytuvai, krosnis, viriu 
dai, vaikų vežimėliai,! 
tai, pasidabruoti peilį 
šakutės, laikrodžiai | 
dintojai, autobaterijosj 
timosi peiliukai, baldai 
spiruoklės, radijo lemp

Tačiau padidinta gs 
nebūtinai turės pate 
visus pareikalavimus, j

01

įįiĮ ir meldė- 
L bet karštai 
komis akyse. 
Lį nuodėmių 
h kalbant, taip 

,;5kniostus rie- 
L įvairiausių

SVARBI, ĮDOMI, NAUJA KNYG

Darbai”

krintančių 1 
sprogimą či 
mo. Tik štai 
sų sienos, 
biauriausiu 
viena boml 
kameros si< 
drebėjo ir r 
ko gabalai i 
tuojau ir 
smūgis iš ; 
mūsų durų 
rio iškrito c 
balai su p 
durų nebeb 
prieiti. Tui 
kameroje s 
pirokselino

L vggailėjo, kad 
krisi tik džiau- 
M nes šią 
ko kito nebe
būk vieną Die- 
L Dievas mūsų 

.■Tvirtybė! 
kins, tur būt, 
Lakiolika mi- 
pme smarkų 
k ir zenitinių 
ką Nors mū- 
ki gan aukš- 
fcąlvą, bet buvo 
k miesto namų 
|.± dumtrau- 
hš kalėjimas 
L miesto pa
lipo langą, deši- 
I paėję, stebėti 
lidė didžiulis 
Ičinio bokšte
li Pamatėm ir ' 
1.7 vokiečių lėk- ' 
| z: labai daug. 
Išgalėjo bū- 
13 šimto. Na, ir 
liombarduoti, 
1pragaras at- 
p be jokios at- 

miesto rajo- 
|3fe baisiausi 
I- Tuojau visose 
I pakilo juodų 
f fe visi prisi- 
js orinės sienos, 
Thlkos ir bom- 
T pro langus į 
■ jiį Bolševikų 

šilai buvo ka
ulink kalė ji- 
■k taip pat pa- 
& Kulkosvai- 

sargybiniai iš 
ęrdom smarkų

BOMBŲ

Šiek tiek 
davimui, ėi 
ris ir šaukt 
leistų išneš 
rų griuvę 
bergždžiai 
kartus, bet 
liovėmės ši 
valandų la 
mūsų durų 
ir kapoj an 
telėjo raki 
tiek prasi’ 
galėjo išei 
siems po v 
eiti. Bet j 
koridoriun 
net šiurpa 
kai pasišia 
pamatėm, 
bombos; n 
meros šie 
sudrebėjo 
lino dūmą: 
lindom pr 
rėplomis 
per griuvę 
visas cha 
aukštų pi 

i dalyje nu 
■ viskas suj 

ta, liko tik 
tų akmen 
raitytų ge 
merą atla 
— negalit 
sas kalėji 
griuvėsiai 
riuos sun 
bomba, 
pramušė 
bas, grim 
Įėjimo ra 
sugriovė 
nas ir gr 
tose sukr 

. bylas, už: 
šininko p 
enkavedis 
ną sveiką 
ną, griuv 
Jei ji būt 
metru ari 
tų po tok

Išleido Kunigų Vienybė. Redagavo: kun. Dr. J.1 
Končius, kun. N. Pakalnis, kun. J. Balkūnas ir kunl 
Raila. Knyga labai gražiai išleista, didelio formato; įži 
gos 16 pusi., turinio 336 p. Iš viso 352 puslapiai. Knyga ] 
dalinta į penktus skyrius.
I. MŪSŲ PARAPIJOS

Čia aprašomos (plačiau ar trumpiau) visos 
katalikų parapijos alfabetine tvarka; pažymėti 
vardai, antrašai, kunigų vardai ir t. t.
II. DRAUGIJOS IR ĮSTAIGOS

Visos žymiosios (19) centralinės katalikų 
jos, draugijos, turiningai ir vaizdžiai aprašytos. Iš tų 
rašymų matyti jų praeitis ir darbuotė pijonierių, 
ir pasauliečių.
III. MOKSLO ĮSTAIGOS

Aukštesnės ir pradžios mokyklos sistematingai ir 1 
kainai apibūdintos. Sės. Kazimieriečių (30), Sės. Pram 
kiečių (17) ir Sės. Nukryžiuoto Jėzaus (3) vedamos 
rapijinės mokyklos alfabetinėj tvarkoj sutvarkytos ir tiį 
karnai aprašytos; kiekvienos mokyklos adresas irgi pi 
duotas. Minėtų Kongregacijų lietuvių kalbos ir katechei 
niai kursai surašyti.
IV. MŪSŲ SPAUDA

Šiame skyriuje aprašyta net 12 katalikiškų laikrašcį 
bei žurnalų; iš tų aprašymų matyti katalikų spaudos pri 
eitis ir dabartinė jų veikla.
V. BIOGRAFIJOS.

Paskutiniame knygos skyriuje aprašyta dešimties žį 
mių veteranų veikėjų gyvenimas ir jų darbai; jų tarpe p! 
žymėtini kun. A. Staniukynas, Motina Marija, muzikas) 
Žemaitis ir kiti.

Knygoje—,, Am. Liet. Kat. Darbai” labai įdomiai pamač
vaizduotas Amerikos lietuvių katalikų gyvenimas. Knyg 
iliustruota su 40 paveikslų. Knygos gale įdėtas turiningi 
Prof. Pakšto straipsnis: „Amerikos lietuviai katalikai ta 
voje dėl Lietuvos nepriklausomybės”. Visi Amerikos lieti 

,viai’ kunigai surašyti alfabetinėje tvarkoje ir paduoti 1 
antrašai. Knygos pabaigoj įdėta vardų ir vietų rodyki

Kiekvienam susipratusiam katalikui — katalikei ve 
ta šią knygą įsigyti. Knygos kaina — gerais viršelis 
$3.00; paprastais aptaisais — $2.00.

Su užsakymais kreiptis

p Simki
pI-U,1943m.X-15d

(Tęsinys)
Ištraukus iš Varšuvos 

P? ^e)os’ Stasys iki . 
r A Suržynskio vargom;

Karo Maisto Administraci
ja sako, kad farmeriai prašo 
tų pačių Derlių Korpusų, kd- 
rie jiems padėjo praėjusiais 
metais, grįžti pas juos šių 
metų derliui nuimti.

Šiems metams derlių kor
puso reikalavimas yra 4,000,- 
000 laikinų farmos darbinin
kų, tai yra 500,000 daugiau 
nei pernai. WFA numato, kad 
padidėjęs farmos darbininkų 
skaičius gali būti papildytas 
kviečiant daugiau jaunuolių 
ir moterų.

Derliaus Korpuso pagalbos 
svarbumas tautai yra pabrė
žiamas faktu, kad 28 procen
tai daugiau gamybos gauta 
iš J. A. V. farmų pernai nei 
1938 metais, turint 214,000 
mažiau samdytų darbininkų, 
negu jų buvo turėta prieška
riniais metais.

vėms, kopūstams, salotoms, 
obuoliams, vynuogėms ir cit
ruso vaisiams. Kiek vėliau 
panašios kainos bus nustaty
tos pamidorams, salierams, 
kalifiorams, limos pupelėms 
ir asparagui. Vaisiai bus pa
pildomai įtraukti į tuos sąra
šus, jų derliui atėjus. Nus
tatydamos apylinkės kainų 
sąrašus, OPA apskričių įstai
gos pasitaria su vietiniais 
prekybos komitetais, sudary
tais iš atstovų nuo kiekvienos 

i rūšies.
Nusižengimai apylinkės 

nustatytoms kainoms turė
tų būti išaiškinami su krau
tuvininku. Jeigu jis atsisako 
ištaisyti kainas, tada tokie 
nusižengimai vartotojų turė
tų būti pranešti artimiausiai 
Kainų Racijonavimo Įstaigai. 
Telefonų numeriai ir adresai 
šių įstaigų yra klasifikuoto
se telefonų knygose.

mam maždaug 564,0000 krau-1
tuvėse, kurios aptarnauja Palestos prekybos
126,000,000 žmonių. Apylin
kės kainų sąrašai vidutiniš
kai nustato kainas 700 įvai
rių prekių.

Prie OPA apylinkės kainų 
sąrašų paskiausiai pridėta 
šviežių vaisių ir daržovių 
kainos. Daugelyje šio krašto 
dalių aukščiausios kainos kai 
kuriems vaisiams ir daržo
vėms jau nustatytos ir šioji 
programa bus greitai pratęs
ta su specifinėm detalinėm 
kainom visam krašte šioms 

siems'jos patriotiškiems gyventojams bus miela ir saugu į daržovėms bei vaisiams: pu- 
gyventi, kurioje visi piliečiai naudosis laisve ir teise ture- (poms, agurkams, špinatams, 
ti savo nuomone, savo įsitikinimus. morkoms, svogūnams, bul-

O. W. L

ti savo nuomonę, savo įsitikinimus.

OPA praneša, kad cukraus 
naminiam vaisių konservavi
mui galima bus gauti tuo pa
čiu būdu, kaip ir praėjusiais 
metais.

10 SŪNŲ KARIŲ

Mrs. A. Jordan iš Jamaica 
Plain, Mass., išleido pasku
tinį — dešimtą — savo sūnų į 
Dėdės Šamo kariuomenę.

222 So. Ninth Street 
Brooklyn 11, N. Y.

■ Kompozicijos s 
Į- Laisvojo Menininko lai 
|2° sunkiai padirbėti, 
l'^nui.Buvo C. Sasnausk

pagelbininku. Vėlia
Į2 p muzikos mokytoj 
rR gimnazijoje. šąli;
■ parojo lavinimo reikal

reikėjo daug enei
127° va?įėti P° Li' 

ikC’/į pamač 
tautiniam atgimimui

Kauno guberr 
JJ^uziką su choro de 

^tuviais esame mei 
lįJ, ,tt demonstracijos^

Marseljetę 
kokiai padi 

pašalpos į draug 
l^JV'^ngai veikti 

jis stengėsi 
matyti. j, 

galiuose

IC u’Motinelės” drau 
Pašalpa bm 
sehne Atlan 

Jitoi i? muzikas St

i * lygindamas -
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Argentinos, kad 

[pokorski-Lenkie- 
iš lenkų dienraš- 

rtų, dabar savo 
„Codzienny Niez- 
• Polski” Nr. 2764 
iše pora straips- 
3 kreipiasi į lietu- 
įsimu, ar jie su- 
ir lenkų likimo 

ios pačius dabar- kaf 1̂ 
ir tt. Siūlo susi- civiliam v

toksinu 

gi irsiu 
tautoj

J. Petraitis
' JUOS TEN, MIŠKE, SUŠAUDĖ

(Tęsinys)

lpos Centro Ffe 
artą įeitų ir Lier 
i j a. Pasak jo, tu
viais normalius 
3 santykius, tee- 
ias: ištiesti rau
nu! ir paklausti 
e nori lenkų rau-

traipsnyje Len- 
iilestauja, kad 
ia lengva širdi- 
unijinių tradi- 
pripažįsta, kad 

ų tautų santy- 
tašku gali bū- 

raeitis, bet beu- 
teresai. Jaunas 
vių nacionaliz- 
kcija prieš len- 
is įtaką Lietu- 
is rašo: „Kal- 
uvą reikia pri- 
:ad turime rei- 
li atskira tau- 
3 kultūros tau- 
t kartu ir jau- 
nori atskleisti 
ė — naują is-

Tiktai tuo 
ma įgyvendini- 
;ą šūkį:” Lais- 
lygūs su ly-

išgelbėjo mūsų malda ir gi
lus tikėjimas.

Čia bebūdami, mes turėjo
me progos išsiaiškinti, kaip 
mus tardė, kurį kaip kanki
no, kas mus išdavė ir t. t. Ir 
kun. Praną gerokai pakanki
no — jam dėjo ant rankų ver
žiamuosius apyrankius. Dak
tarą M-jų elektrizavo. Mūsų 
byloje nė vienas neišvengė 
kankinimų. Mane labai nus
tebino, kad mūsų byloje svar
biausiojo kaltininko, studen
to K-ko, kuris sykiu su mu
mis pagal tą patį baudž. kod. 
straipsnį buvo atiduodamas 
teisman, visiškai nebuvo. 
Kun. Pranas man pasakė, kad 
jo nebuvo ir suėmę — jis pa
bėgęs. Ot, tai provokacijų ir 
melo meisteriai! Tardytojai 
visą laiką skaitė man jo pa
rodymus, kurių jie visiškai 
neturėjo. Pasirodo, kad jo 
parodymus, kokie jiems buvo 
reikalingi, norėdami tuo bū
du iš mūsų išgauti daugiau 
prisipažinimo, jie buvo sugal
voję ir jo parašą suklastoję.

Baisiausiai kankina troš
kulys, vandens negauname nė 
lašo, bombos sudaužė miesto 
vandentiekį ir vamzdžius. 
Pietums gaminti vandens at
vežė iš kažin kur statinėmis, 
pro langą matėme. Pietų da
vė truputį sriubos be duonos. 
Ir tai gerai, nes jau antra die
na po išvežimo buvome nei 
valgę, nei gėrę, labai sunku 
badą kęsti.

O čia šimtai vokiečių lėk
tuvų be jokios paliovos bom
barduoja ir bombarduoja 
miestą per visą dieną. Į va
karą visas didžiulis Minsko 
miestas paskendo vien tik 
dūmuose ir liepsnose. Pro 
langą girdime, kaip žmonės 
ne savais balsais šūkauja, ka
tės kniaukia, šunės staugia— 
baisus žiūrėti ir klausyti. Ru
sų zenitinės baterijos, ypač 
tos, kurios čia pat prie ka
lėjimo buvo pastatytos, die
ną vis dar šaudė, bet vakare 
į vokiečių lėktuvus jau visiš
kai nebereagavo.

Nors mūsų kamera ir gan 
erdvi buvo, per dieną šiaip 
taip dar stumdėmės, bet su
temus guldami labai vargiai 
ant plikų grindų susirangė- 
me. Gal kai kuris ir visiškai 
nebūtume gavę vietos kiek 
prigulti, jei ne pulkininkas 
Š-kas, kuris sutvarkė mums 
gulėjimą taisyklingomis eilė
mis, remiant galvas į galvas, 
kojas į kojas, o pasieniais pa
liko siaurą praėjimą, kad bū
tų galima eiti prie ,.parašęs”, 
nelipant ant žmonių.

Gulėjome neilgiau kaip 
pusvalandį, neteko net už
migti. Netrukus kalėjime ir 
kalėjimo kieme išgirdome ne-

kaip raštinėje, likę gulėti aš
tuoniasdešimt trys lavonai...

Kita bomba sprogo toj ka
meroj, kurioj prieš pusvalan
dį mes visi buvom suvesti ir 
galėjom pasilikti joje, bet ka
lėjimo tarnautojai kažin ku
riais sumetimais mus buvo 
nuvedę į priešakinę kamerą, 
tuojau už koridoriaus sienos. 
Ši kamera bei koridorius taip 
pat buvo visiškai sugriauti, ir 
mūsų kameros kita siena bu
vo užversta. Nuo tos bombos 
smarkaus sprogimo tik mūsų 
kameros viduje tarpdurio 
mūras nukentėjo.

Bet ir tai mus labai stebi
no, kad kitos sienos nuo 
smarkių sprogimų sugriuvo, 
o mūsų kameros sienų nei 
viena, nei kita bomba ne
įstengė sugriauti. Be to, dar 
mums buvo nesuprantama, 
kaip galėjo žinoti tas lakū
nas, kad mes, aštuoniasde
šimt trys nekalti žmonės, sė
dime šioj kameroj, ir lyg ty
čia, žaisdamas nepaprastu 
savo taiklumu mėtyti bom
bas, nenumetė vienos ar an
tros bombos tiesiai į mūsų 
kamerą. Juk iš lėktuvo bom
bos mėtyti, tai ne cirke pei
lius pro stovinčio žmogaus 
galvą į sieną svaidyti!

Mus vedė per didžiulį ka
lėjimo kiemą, užverstą bom
bų susprogdintų mūrų griu
vėsiais, lentgaliais ir paku
lomis, kurios nežinia iš kur 
atsiradusios, tur būt, kur 
nors kalėjimo palėpėje buvo 
sukrautos, į didįjį kalėjimo 
korpusą, į trečiąjį aukštą ir 
taip pat suvarė visus į vieną 
didelę kamerą langais į mies
tą. Didžiųjų bendrųjų kame
rų langai nebuvo uždangstyti 
iš oro, todėl mums buvo pato
gu iš mūsų kameros langų 
stebėti miesto bombardavi
mą. šioj kameroj, trečiam 
aukšte, mums buvo daug jau
kiau, negu apatiniam aukšte, 
nes čia patekusi bomba, ro
dos, netaip giliai mus palai
dotų po didžiulio kalėjimo 
mūrų griuvėsiais.

Čia susirinkę, pradžioje tik 
stebėdamiesi ir dalydamiesi 
neseniai pergyventu įspūdžiu, 
klausinėjam vienas kitą:

— Jonai, pasakyk tu man 
kaip tu manai, kas mus iš
gelbėjo? — klausia mane su
sijaudinęs pulkininkas B. G.

— Kunige, daktare, pasa
kyk mums, argi čia ne ste
buklas? — klausia kažin kas 
kunigą Praną?

— Ponas kapitone, kaip jūs 
manote, kas čia buvo?

Niekas nebeaiškino, kad 
mes išlikome gyvi tam tikro 
sutapimo, likimo ar ko kito 
dėka. Į tuos klausimus tebuvo 
tik vienas atsakymas: mus

AMERICAN 
RED CROSS

VELYKOS IR MŪSŲ VILTIS
(Kun. Stanislovo Railos kal
ba pasakyta iš radijo stoties 
WTEL, lietuvių programos, 
vedamos p. Antano Dziko, 
Philadelphia, Pa., balandžio 
8 d.)

laimėjo. Ir kiekvienais metais 
Velykos yra vilties ir švieses
nės ateities valanda visiems 
idealistams, teisiems žmo
nėms, ir baisus pasmerkimas 
ir juoda diena tamsybių, ju- 
došiško išdavikiškumo, me
lagystės tarnams.

Todėl viltingai mes galime 
žiūrėti ir į ateities pasaulio 
Velykas. Mes tvirtai tikime, 
kad daugumas mūsų lietuvių 
laukia išganingo Prisikėlimo.

Pirmiausia mes laukiame 
Taikos ir Ramybės Prisikėli
mo, nes ji šiandien nukryžiuo 
ta, paniekinta ir pajuokta.

Laukiame šeimos židinio 
Prisikėlimo, kad ji būtų lie
tuviška, krikščioniška; vie
ninga, visa su sugrįžusiais 
kariais savo tarpe.

Laukiame savo brangiosios 
Pirmos Tėvynės Lietuvos Pri 
sikėlimo, mūsų brolių ir sese
rų atbudimo laisvam ir nepri
klausomam gyvenimui. Juk 
lietuviai nenori nei vakarų 
drėgno ir rudeninio vėjo, bet 
jie bijo ir Rytų gėlaus ir ne
gailestingo pūtimo savo mie
lam krašte.

Laukiame ir suklydusių 
brolių ir seserų lietuvių Pri
sikėlimo; norime, kad ir jie 
prisidėtų prie bendro lietu
vių darbo ir kad neturėtų kę
sti mūsų Tėvynės priešų eilė
se.

Baigiu linkėdamas taurių 
ir nuotaikingų Velykų!

Mergaitėms Bus 
Vasaros Kursai

Šv. P. M. Nekalto Prasidė-, 
jimo seserys, įsikūrusios ne
toli Marianapolio kolegijos, 
ateinančią vasarą ruošia 
mergaitėms smagų atostogų 
poilsį, sujungtą su mokymu 
gražaus elgesio, lietuvių kal
bos ir kitų gerų dalykų. Tai 
bus savotiški kursai.

Prasidės liepos mėn. 5 d. 
ir baigsis rugp. 6 d. Pragyve
nimo išlaidos-savaitei tik 10 
dolerių.

Bus priimamos mergaitės 
nuo 7 iki 16 metų. Vieta te
nai graži, yra seserų gražiai 
pasiruošusių mergaitėms va
dovauti : baigusių aukštus 
mokslus Lietuvos universite
te ir turinčių gerą patyrimą

Adresas:
Sisters of The Imm. Cone. 

Of The Blessed Virgin, R. D. 
darbe su jaunimu.
1, Putnam, Conn.

krintančių bombų švilpimą ir 
sprogimą čia pat prie kalėji
mo. Tik staiga čia pat, už mū
sų sienos, švilptelėjo ir su 
biauriausiu trenksmu sprogo 
viena bomba, kad net mūsų 
kameros sienos smarkiai su
drebėjo ir nuo lubų stori tin
ko gabalai nukrito. Po to tuč
tuojau ir kitas toks pat 
smūgis iš antros pusės prie 
mūsų durų sprogo. Iš tarpdu
rio iškrito didžiuliai mūro ga
balai su plytomis, tad prie 
durų nebebuvo galima laisvai 
prieiti. Tuo pat metu mūsų 
kameroje smarkiai pakvipo 
pirokselino dūmais.

sveti-[Jei atsidursime 
Ikrašte, — priduria kun. 
ps, — tą išpažintį galė- 
pakartoti ir sustiprinti 

kunigą, arba pas kito ti
lo dvasininką krikščionį, 
ir prašau, kas norite, su
lpkite, apmąstyti...
irs mūsų buvo aštuonias- 
at trys vyrai, bet kame- 
įsikūnijo tokia tyla, kad 
ekiančią musę ir tai iš- 
um. Visi vyrai stovėda
vę j o ir mąstė.
’Dabar vyrai, melskitės, 
iko kun. Pranas, — aš 

yimus, p®;|u nuodėmių atleidimą.
’" lįlsi vyrai, kaip vienas, lyg 

Jie komandą vykdydami, 
kupė ant kelių ir meldė- 

E>rs tyliai, bet karštai 
sėsi su ašaromis akyse, 
hui Pranui, nuodėmių 
dimo maldą kalbant, taip 
įšaros per skruostus rie- 
Į Čia buvo įvairiausių 
Bsijų žmonių: teisininkų 
. Niekas nesigailėjo, kad

KARO

tą MŪkn-y’t 
Ūkio Dep^T 
cija, n<f

jonai.pėdį

rų.
RūkyJ 

atitinka^ 
žymiai sid 
stolį, kurį j

tavo virš

Pasiren 
kcijos j 
OWIrapoi 
kai kurių 
gerės ir įį] 
padidės J 
smulkesniu 
prekių.

w, L. tNiunao jcyclvi

Tačiau H į Dievą — visi tik džiau- 
gali nebūti 
pasikeis mj 
WPB paroj

i kad yra Dievas, nes šią 
Įpdą mes nieko kito nebė
jome, kaip tik vieną Die- 
pabar tik Dievas mūsų 
lėtoj as ir Tvirtybė!
Rims pasimeldus, tur būt, 
Paslinko nė penkiolika mi
rų, kai išgirdome smarkų 
lių staugimą ir zenitinių 
lankų šaudymą. Nors mū- 
Įameros langai gan aukš- 
yirš mūsų galvų, bet buvo 
|ai matyti miesto namų 
;ai ir fabrikų dumtrau- 
I nes Minsko kalėjimas 
H ant kalno, miesto pa
ltyje. Tik pro langą, deši- 
| kameros pusėje, stebėti 
ns kiek trukdė didžiulis 
|Įis ir sargybinio bokšte
li sargybiniu. Pamatėm ir 
lendančius vokiečių lėk
is, kurių buvo labai daug, 
įlojome, kad jų galėjo bu
rti pusantro šimto. Na, ir 
įėjo mušti, bombarduoti, 
, rodos, visas pragaras at- 
bjo ant kojų, be jokios at- 
?os, visuose miesto rajo
se buvo girdėti baisiausi 
Iginėjimai. Tuojau visose 
3to dalyse pakilo juodų 

nigų Vienybė. Redagavo: fchų rebesys. Mes visi prisi- 
N. Pakalnis, kun. J. Balktejidėme prie orinės sienos, 
abai gražiai išleista, didelio fcl lėkdamos kulkos ir bom- 
nnio 336 p. Iš viso 352 puslaftlskeveldros pro langus į 
s skyrius. p nepataikytų. Bolševikų

Itiniai pabūklai buvo ka- 
d’UOS Lo kieme ir aplink kalėji-
mos (plačiau ar trumpiau) Išstatyti. Jie taip pat pa

jos alfabetine tvarka;
, kunigų vardai ir 1.1

IR ĮSTAIGOS

raugišką pa
rtiniame prie- 
dausimai lie- 
bet bendravi- 
laisvės gali 

r pageidauti- 
kraštais, ku- 
ienoks, ar ki

rinama koto 
gamyba tolį 
kurių truk®

Tarp prefe 
bei kiekybė ’: 
yra elektnH 
dytuvai, fe 
dai, vaiką rd 
tai, pasidabrJ 
šakutės, 1d 
dintojai, aut:.Į 
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, ĮDOMI, nauja
rikos LietuviŲKali 

Darbai”

Rusiai šaudė. Kulkosvai- 
Įis šaudė ir sargybiniai iš 
ratelių. Išgirdom smarkų

BOMBŲ PADARINIAI
Šiek tiek aprimus bombar

davimui, ėmėm belstis į du
ris ir šaukti prižiūrėtoją, kad 
leistų išnešti iš kameros mū
rų griuvėsius. Taip mes 
bergždžiai šaukėme dar kelis 
kartus, bet, nieko nesulaukę, 
liovėmės šaukę. Tik po poros 
valandų laiko išgirdome už 
mūsų durų kažin ką kasant 
ir kapoj ant. Pagaliau brakš
telėjo raktas duryse, ir jos 
tiek prasivėrė, kad žmogus 
galėjo išeiti. Liepė mums vi
siems po vieną iš kameros iš
eiti. Bet ką mes pamatėme 
koridorium eidami, tai mus 
net šiurpas nukrėtė ir plau
kai pasišiaušė. Tik dabar mes 
pamatėm, kur krito tos dvi 
bombos,- nuo kurių mūsų ka
meros sienos taip smarkiai 
sudrebėjo ir pakvipo pirokse
lino dūmais. Po vieną vos iš
lindom pro duris ir beveik 
rėplomis koridorium kopėm 
per griuvėsius, čia padarytas 
visas chaosas. Šioj dviejų 
aukštų priešakinėj kalėjimo 
dalyje nuo stogo iki žemės 
viskas sugriauta ir sumaišy
ta, liko tik didžiulė krūva ply
tų akmenų, lentgalių ir su
raitytų geležų. Kaip mūsų ka
mera atlaikė tokius smūgius 
— negalime suprasti. Net vi
sas kalėjimo kiemas buvo 
griuvėsiais užverstas, per ku
riuos sunku pereiti. Pirmoji 
bomba, pataikiusi į stogą, 
pramušė antrojo aukšto lu
bas, grindis ir, nukritus ka
lėjimo raštinėje, sprogo. Ji 
sugriovė raštinės lubas, sie
nas ir grindis,sudraikė spin
tose sukrautas visas kalinių 
bylas, užmušė kalėjimo vir
šininko padėjėją ir devynius 
enkavedistus, tik paliko vie
ną sveiką mūsų kameros sie
ną, griuvėsiais ją užvertusi. 
Jei ji būtų kritusi bent vienu 
metru arčiau į mūsų pusę, bū
tų po tokiais pat griuvėsiais,

Stokime Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vajaus talkon. 
Ir patys aukokime, ir savo 
pažįstamus raginkime tai pa
daryti.

paprastą bruzdėjimą ir 
triukšmą. Jonas D., palypėjęs 
prie lango, kalėjimo kieme 
pamatė didžiulę žmonių mi
nią. žmones partijomis ve
džiojo iš kalėjimo į kiemą ir 
iš kiemo pro kalėjimo prieša
kinio pastato sugriautą kori
dorių į gatvę.

Išgirdome, kad kai kurias 
kameras pradėjo laužti ir ka
poti taip, kaip laužė mūsų du
ris iš Kauno kalėjimo išvež- 
dami. Ir mūsų kameros duris 
atrakino, liepė tuojau visiems 
apsirengti ir vėl uždarė. Stai
ga sukilę apgraibomis patam
syje šiaip taip apsirengėme. 
Su nuogaisiais turėjome ko
kiais nors skarmalais pasida
lyti. Pagaliau vėl atsidarė 
mūsų kameros durys, mus iš
vedė iš kameros ir vedė tam
siais koridoriais bei laiptais 
žemyn į kiemą. Kieme mus 
išrikiavo eilėmis po keturius. 
Iš abiejų pusių stovėjo šau
tuvais ginkluoti enkavedis
tai.

Dar Toliau Į Rytus
Išrikiavę mus kieme gre

tomis po keturius, išvedė per 
sugriautą koridorių į gatvę, 
kur jau stovėjo labai ilga 
žmonių vora — vyrų ir mo
terų. Į tą vorą ir mus pastatė. 
Iš kalėjimo per sugriautąjį 
koridorių vis dar varė ir va
rė naujus žmones. Stebėjo
mės, kaip galėjo tiek daug 
žmonių sutilpti viename kalė
jime. Mūsų žmonių apskai
čiavimu, jų galėjo būti apie 
šešetas tūkstančių. Daugiau
sia, matyti, buvo kriminali
nių nusikaltėlių, yapč jauni
mo — penkiolikos aštuonioli
kos metų berniukų ir mergai
čių, nors labai daug buvo ir 
pagyvenusių žmonių. Daugu
mas buvo gudai, lenkai ir šiek 
tiek jaunų žydukų. Tarp jų 
labai daug buvo matyti uni
formuotų raudonosios armi
jos karių — daugiausia bu
vusių „politrukų”. Nors ir 
mes, iš Kauno kalėjimo at
gabentieji kaliniai labai biau- 
riai atrodėm, bet Minsko ka
lėjimo kaliniai, palyginus su 
mumis, nepaprastai skur
džiai: basi ir labai nudriskę. 
Iš abiejų pusių mūsų voros

Ar šių Velykų aplinka nė
ra panaši į Pirmųjų Velykų 
nuotaiką? Gyvename pasau
lio griovimo ir priespaudos, 
kraujo ir dažnos viešnios 
mirties šešėlyje. Juk tiek 
daug rūpesčio ir baimės, ne
vilties ir nežinios. Didelis 
skausmas spaudžia tūkstan
čius šeimynų, kurių nariai 
jau paguldė savo jaunas gal
vas, kiti gi turi gyventi po 
mirtį svaidančia mirtim ugni
mi ir niekas nežino, ar ir jie 
nebus nuskinti. O koks siau
bas lanko karių siolas, kai jie 
sutinka savo ar savo draugų 
žiaurią mirtį, kraują, žaiz
das, vaitojimus bei aimanas. 
Bet dar didesnio pasigailėji
mo vertos yra net ištisos tau
tos, kurių švenčiausios teisės 
gyventi laisvai yra pamintos 
po purvinais batais, kuriems 
uždrausta gyventi savo kraš
te, kalbėti savo kalba. Kai 
svetimieji juos kankina, no
rėdami išnaikinti, nušluoti 
nuo žemės paviršiaus vien tik 
dėl to, kad jie yra silpnesni, 
negali pasipriešinti, nors nie
ko blogo niekam nedaro ir ne
gali padaryti... Pagaliau ir 
ir tie, kurie dar nesužeisti, 
gan patogiai gyvena, jaučia
si neramūs ir karštai trokšta 
karo pabaigos. Bet visi draut- 
ge laukia Velykų, laukia Pa
saulio Prisikėlimo Taikos 
Gyvenimui, kaip to laukė 
Pirmųjų Velykų žmonės.

Pirmųjų Velykų dienomis 
vyko dideli dalykai — ant 
kalno buvo pakilęs Kryžius, 
ant jo kybojo Dangaus ir Že
mės Viešpats Dievas. Jo prie
šai džiūgavo, kraipė sau gal
vas, juokėsi, tarėsi laimėję, 
Patį Dangaus Valdovą nuga
lėję. Draugai ir prieteliai su
sirūpinę kovojo su abejingu
mu ir netikrove. Jei jų Vadas 
pralaimėtų, tai kur jie dėsis... 
Bet vieni ir kiti gerai atsimi
nė Jo tvirtinimą: „Po trijų 
dienų aš prisikelsiu”. Atėjo 
lauktoji Valanda. Kristus pri
sikėlė. Priešai pažeminti ir 
kenčia už savo neišmanumą 
kovoti su savo Kūrėju. Prie
teliai nudžiugo, kad tiesa

stovėjo šautuvus atstačiusių 
į mus, per du tris žingsnius 
vienas nuo kito, enkavedistų 
grandis.

(Bus daugiau)
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lalynarskui pasitraukus iš Varšuvos konserva- 
fijos direktoriaus vietos, Stasys iki 1908 metų 
B spėjo baigti M. Suržynskio vargonų klasę. Tų 
t metų rudenį, draugų patariamas, stojo į Pe- 
įpilio konservatorijos kompozicijos skyrių, ku- 
baigė 1914 m. Laisvojo Menininko laipsniu.
Petrapilyje teko sunkiai padirbėti, kad užsi- 
Įbtų pragyvenimui. Buvo č. Sasnausko, šv. Kot
uos bažnyčioje, pagelbininku. Vėliau č. Sas- 
Įiskas užleido jam muzikes mokytojo vietą šv. 
ftrynos berniukų gimnazijoje. Šalia muzikos 
Idijų teko ir bendrojo lavinimo reikalingą cenzą 
liekti. Tam visam reikėjo daug energijos. Va
ros metu nebegalėjo važinėti po Lietuvą kon- 
|tus rengdamas, nes valdžia, pamačiusi jo ve
pu chorų įtaką tautiniam atgimimui, uždraudė 
pa koncertus rengti. Kauno gubernijoje leido 
Į paskaitas apie muziką su choro demonstraci- 
pais. O dainos „Lietuviais esame mes gimę” vi
lkai neleido net ir demonstracijose dainuoti, 
S esanti blogesnė net už Marseljetę („XX Am
as” 1926 m. Nr. 144-5). Tokiai padėčiai esant, 
ko Šimkui kreiptis pašalpos į draugijas.
| Kai pradėjo jis sėkmingai veikti dar vargo- 
ninkaudamas su chorais, jis stengėsi koncertais 
[sukelti kiek mokslui lėšų, matyti, jau buvo nu
statęs aukščiau kilti specialiuose moksluose, 
įo laikotarpiu (1903 m.) kreipėsi jis į Amerikoje 
ttdentus šelpiančią „Motinėlės” draugiją, prašy
mas studijoms pinigų. Pašalpa buvo suteikta, 
is 1915 m. „Motinėlės” seime Atlantic City, N. 
f užprotokoluota, kad muzikas St. Šimkus pa
žadėjęs duoti koncertą, paskirdamas visą pelną 
lotinėlei” tuomi atsilygindamas už jo sušel- 

pimą, kada lankė konservatoriją” („Motinėlės” 
draugija, kun. A. Miluko paskaita, atsp. iš 
„žvaigždės” 1932 m. psl. 29).

Kai gyveno Petrapilyje, nors turėjo tarnybą, 
matyti, buvo reikalingas daugiau lėšų, nes jį, 
šalia K. Petrausko, J. Tallat-Kelpšos, irgi šelpė 
„Lietuvių ir Žemaičių Labdariškoji Draugija”, 
Petrapilyje (Dr. Martynas Yčas rašo „Atsimini
mai, Nepriklausomybės Keliais” III d. 1936 m., 
164-165 psl.). Turėjęs energijos ir sugebėjimo su
rasti mokslui lėšų, 1914 m. baigė Petrapilio kon
servatoriją ir pradėjo savistovų, kaipo profesio
nalas, veikimą. Apsigyveno Vilniuje ir „Vairo” 
Nr. 14, 1914 m. randame tokį skelbimą: „Stasys 
Šimkus, baigęs Petrogrado konservatoriją, apsi
gyveno Vilniuje. Duoda muzikos lekcijas: forte- 
pionas, kompozicijos teorija ir tt. Lidskij per. Nr. 
7, Liet. Mokslo Draugija”.

Stasys Šimkus Visuomenės Veikėjas
Kai, prasidėjus Didžiajam Karui, Martynas 

Yčas, tada buvęs Rusų Valstybės Durnos atsto
vas, lankė Lietuvos žemėje karo frontą, sau už 
sekretorių pasiėmė Stasį Šimkų. Jiedu laisvai 
važinėjo po visus karo paliestus Lietuvos užkam
pius ir rinko reikalingą jiems medžiagą. Tą savo 
misiją Stasys Šimkus tinkamai sunaudodavo mu
zikos naudai. M. Yčas savo atsiminimuose 23 p_sl; 
rašė įspūdžius apie pora įvykių. Kai lankėsi 
Viekšniuose pas dekaną kun. V. Jarulaitį, per 
sumą Šimkus grojo vargonais... „Ir suūžė liūdnais 
akordais vargonai, pindami lietuviškus motyvus 
ir pagaudami susimąsčiusį maldininką iki pat 
sielos gelmių... šventų giesmių melodijos pynėsi 
su liaudies dainų fragmentais... Tai buvo nepa
prastas Viekšniams koncertas. O Prūsijos pasie
ny, mūsų Mažosios Lietuvos žemėje, jau baubė 
armotos...”

Kai jiedu nuvažiavo į Lauksargę (Klaipėdos 
krašte), jau buvo rusų kareiviai.... „Po pietų nu
ėjome į miestelį, kuris gerokai buvo apdaužytas. 
Liuteronų bažnytėlės durys buvo užkaltos sker
sine lenta. Pulkininkas pašaukė vyrą su kirviu, 

kuris kelis kartus sudavęs atidarė bažnyčios du
ris, ir mes įėjome į vidų. Stasys Šimkus, užlipęs 
ant užlų, užtraukė vargonais „Bože caria chrani”, 
paskui „Lietuva, tėvyne mūsų”. Aš pasakiau, kad 
tai lietuvių himnas, tai visi karininkai, ramiai 
sustoję, išklausė jį...” (25 psl.)

Kitų metų pradžioje, Šimkus, kaipo iškalbus, 
sugebąs gerai orientuotis, menininkas, pagarsė
jęs gabumais organizuoti koncertus, vakarus, 
paskaitas, Vilniaus „Komiteto Lietuvių Draugi
jos Nukentėjusiems Dėl Karo Šelpti” buvo išsiųs
tas Amerikon aukų rinkti. 1915 m. balandžio 18 
d. Vilniuje gavo sekančio turinio įgaliojimą:

„Komiteto nariui ir įgaliotiniui Stasiui Šimkui 
(Šimkevičiui). Gerbiamasai! Komitetas Lietuvių 
Draugijos nukentėjusiems dėl karės šelpti, kurio 
Tamsta esi nariu, posėdyje 10 bal. įgaliojo Tams
tą vykti į Ameriką nukentėjusiai Lietuvai aukų 
rinkti ir atstovauti Draugiją visose lietuvių or
ganizacijose. Kadangi Tamsta sutikai priimti į- 
galiavimą, Lietuvių Komitetas nuolankiai Tam
stą meldžia kuo greičiausia vykti į Ameriką” Se
kė parašai vicepirm. Dr. J. Basanavičiaus, kasi
ninko J. Kimanto, sekr. kun. P. Dogelio ir rašt. 
Jok. Šerno.

Kai atvyko Amerikon, Šimkui birželio mėn. 5 
d. Draugelio salėje, Brooklyne, buvo surengtas 
priėmimas, dalyvaujant būreliui vietinių ir apy
linkės lietuvių. Pasakė jis kalbą, nušviesdamas 
atvykimo tikslą ir paskelbė spaudoje sekantį į 
lietuvius atsišaukimą:

„Brangūs Vientaučiai! Mūsų tėvynę nelaimė iš
tiko. Visi tai žinote. Lietuvių Draugijos nukentė
jusiems nuo karo šelpti siunčiamas atvažiavau 
pas Jus apsakyti tėvynės vargus ir likusiems be 
pastogės, badaujantiems Jūsų tėvams, broliams, 
seserims, žmonoms ir vaikams pagalbos ieškoti. 
Noriu atlankyti visas lietuvių kolonijas, nuo di
džiausios iki mažiausios ir neatsižvelgdamas į 
sroves ir partijas visur važiuosiu, kur tik mane 
pašauksite ir kaip galėsiu, kaip mokėsiu tėvynės 
vargus apsakysiu...” („Ateitis”, Nr. 24, 1915 m.)

Pradžioje jam sekėsi, bet neilgai. Nepratęs šio 
krašto lietuvių santykiuose orientuotis, negalėjo 
ilgai atsilaikyti, buvo puolamas tam tikrų grupių 
ir matydamas, kad darbas mažai duoda tikėtos 
naudos, skelbia liepos mėn. 14 d. (Ateitis”, Nr. 28, 
1915 m.) sekantį atsišaukimą... „Atvažiavau pas 
Jus kupinas vilties ir įsitikinimo, kad Jums, kaip 
man ir mane siuntusiems, rūpi vien Tėvynės var
gingas padėjimas. Kiekvieną patarimą čionykš
čių lietuvių veikėjų ėmiau su pilnu įsitikinimu, 
kad jis veda tik prie mano tikslo: surasti kuo 
daugiausia pagalbos Lietuvai”...

Buvo tiesiog komiškų ir be galo juokingų jo su 
Bulota viešų diskusijų, bet dalykai ėjo Šimkaus 
nenaudai ir tais pat metais jis atsisako nuo savo 
pasiuntinybės ir apsigyveno Philadelphia, Pa. Bet 
ir ten jis ramybės nerado. Įsisiūbavę sroviniai 
ginčai jį tarkuoja, „žvirblis”, juokų ir satyros 
laikraštėlis, 1917 m. birželio mėn. numeryje davė 
eilę pašiepiančių raštų apie jį ir keletą karikatū
rų, apšaukiant Šimkų „liberalų karalium.” Bet 
vistik, kad ir neilgai jis rinko aukas, vien tik 
katalikų srovė surengė Šimkui apie 100 susirinki
mų, kuriuose buvo surinkta per $26,000 dolerių 
(„Naujoji Romuva”, 1937, Nr. 50.), neskaitant 
kiek prieš tai kitur buvo surinkta. Iš viso, sako, 
surinkęs per $30,000.00.

Apie šį laikotarpį ir jo veikimą šioje misijoje 
tektų labai daug prirašyti, bet tai paliksime ki
tam kartui ir prie kitokių aplinkybių. Užtenka 
tiek pasakyti, jog, viską metęs ir neturėdamas 
su šeima iš ko pragyventi, ėmėsi lenkų parapijoje, 
Shenandoah, Pa., vargonininkauti 1915 metų ga
le. Vėliau persikėlė į Philadelphia, Pa. ir lapkri
čio 14 d. Lietuvių Svetainėje surengė pirmutinį 
šiame krašte koncertą su paskaita apie „Dainą 
ir Muziką”. Jam šiame koncerte gelbėjo seserys 
Karužytės, smuik Jurčikonis, E. Marsickiutė ir 
A. Arbačiauskaitė. Koncertas buvo rimtas, pa
darė į visus didelį įspūdį, klausytojų buvo per 
800 („Ateitis”, Nr. 65.)

Philadelphijoje būdamas pradėjo leisti (1916 
m. sausio mėn.) muzikos žurnalą „Muziką”. Or-
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Philadelphijos Žinios
SVARBIOS IŠKILMES Philadelphiečių širdis savo 

programa šv. Kazimiero para 
pi jos salėj. Bet dauguma ne
galėjo dar pasigrožėti jų me
no programa. Todėl gegužės 
mėn. mes vėl turėsime malo
nią progą matyti svečius su 
savo didinga programa.

Grupei nepailstamai ir taip 
vykusiai vadovauja ponia Ci
ną Ivaškienė, kilnios ir di
džiai patrijotinės selos vado
vė. Jai gelbsti jos vyras, ener
gingas ir karštas lietuvis, A- 
leksandras Ivaška. Tie jauni 
artistai apie dvi valandi link
smins lietuvius Philadelphie- 
čius savo spalvinga progra
ma, kokios Philadelphia ne
matė ir vargiai kada galės 
matyti.

Matysime lietuvių tauti
nius šokius, kokius šoko prieš 
tūkstantį metų, kuriais gro
žis visas pasaulis. Girdėsime 
dainas ir lietuviškus žaidi
mus.

Tą programą rengia Ame
rikos Lietuvių Tarybos Phi
ladelphi jos skyrius. Įėjimo 
bilietai jau platinami ir gali
mi gauti pas šiuos rengėjus: 
K. Čelediną 204 N. Broad St.; 

lių plojimų. Patraukė jie ir'M. Milukus, 1427 S. 2nd St.;

Gegužės 13 dieną Lietuvių 
Muzikalinėj salėj, 2715 E. 
Allegheny Ave., yra rengia
mos pirmos tokios rūšies lie
tuvių patrijotinės iškilmės. 
Mat, tomis dienomis sueina 
40 metų, kaip lietuvių spau
da atgavo laisvę ir 24 metai 
kai Lietuvoj susirinko Stei
giamasis Seimas, šie įvykiai 
ir bus tinkamai paminėti. Tai 
bus tikrai nepaprastos ir la
bai įspūdingos iškilmės. Mi
nėjimo programą išpildys žy
mūs kalbėtojai iš Washingto- 
no ir iš kitur.

Rengėjams pasisekė gauti 
Bostono lietuvių jaunuolių 
artistų grupę iš 20 žmonių. 
Ši jaunųjų lietuvių meninin
kų, muzikantų, dainininkų, 
lietuvių tautinių šokių šokė
jų grupė jau yra atsižymėju
si visoj Amerikoj. Jie jau net 
antri metai iš eilės yra pa
kviesti dalyvauti National 
Folk Dances Festival Phila- 
delphijoj Academy of Music. 
Pernai ten jie tikrai visus su
žavėjo, buvo nuimti judamie
ji paveikslai, susilaukė dide-

p. Joną Grinių, 3018 Rich
mond St.; Antaną Dziką, 
3619 E. Thompson St.; p. O- 
ną Unguraitę, 333 Wharton 
St.; Juozą Kavaliauską, 1601 
S. 2nd St. ir pas platintojus. 
Pelnas bus skiriamas Tary
bos veikimui ir Lietuvos Gel
bėjimo Fondui. Be to sužino
ta, kad Tarybos radijo kal
bomis klausytojai labai paten 
kinti.

Tad dalyvaukime minėji
me ir paremkim Tarybos dar
bus. Bilietas tik $1.00.

ALT.

NAUJI KARIAI

ŠIS BEI TAS

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Jonas Bigenis, 311 Whar
ton St., išėjo tarnauti kariuo
menėn balandžio m. 4 dieną. 
Jo brolis Mikolas jau treti 
metai tarnauja ir šiuo metu 
yra užjūryje.

Alfonsas Peledžius 328 
Fernon St., išėjo balandžio 3 
dieną. Jaunuolis dirbo svar
biuose karo fabrikuose ir bu
vo atleistas kai kurį laiką 
nuo tarnybos, bet dabar ir jis 
pašauktas.

Valintas čiapas, 114 Spru
ce St-, išėjo į laivyną ir ten 
jau tarnauja antras mėnuo. 
Savo laiškuose rašo, kad jam 
sekasi. Yra dar ir daugiau 
naujų karių iš šv. Kazimiero 
parapijos, kurių vardai bus 
sužinoti ir paskelbti.

GROŽĖJOSI PAMALDOMIS

Atauginami plaukai ir | 
pašalinamos pleiskanos i

VEIDO MASAŽAI ’ I

Plaukų spalvos mūsų specialybė i

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI j
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307
I — o — o——o —a —o —o —o—o——o——..—o—<<>

S TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

3804 -16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Didįjį Ketvirtadienį daug 
kitų parapijiečių lankė šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čią ir visi labai šiltai verti
no paruoštą altorių. Sako, ti
krai skoningai ir didingai jis 
atrodė ir, palyginus, su kitų 
bažnyčių altoriais, užėmė ar 
ne pirmąją vietą South Phi
ladelphi joj.

Didžiojo Penktadienio ir 
D. šeštadienio pamaldos, ku
rios yra skirtingos nuo kitų 
bažnyčių, visiems darė dide
lį įspūdį ir kurie aplankė baž
nyčią tik stebėjosi, kodėl ir jų 
bažnyčiose to nesą.

VELYKOS PER RADIJĄ

Lietuvių radijo valandų ve
dėjai Antanas Dzikas ir Pet
ronėlė Antanaitienė labai

RADIJO VAKARAS
Rengia Vedėjas ANTANAS DZIKAS, WTEL Stotis 
LIETUVIŲ MUZIKALINĖJ SALĖJ 

2713 E. ALLEGHENY AVE., PHILADELPHIA PA. 

Sekmadienį, Balandžio - April 16,1944 
4 vai. p. p.

PROGRAMOJE :

Pranas Dulkė ir Co.
IŠ BROOKLYN, N. Y.

Linksniumas neišpasakytas
Gerumėlis didžiausias

ĮŽANGA TIK $1.00.
Kviečiame ir laukiame visu

Kaip jau buvo „Ameriko
je” užsiminta, čia rinkimas 
parašų po peticija preziden
tui Rooseveltui, prašant už
tarti Lietuvą, čia neblogiau
siai sekasi, ypač Port Rich- 
mondo dalyje. Lenkų toje vie
toje beveik visa šviesuomenė 
pasirašė. Mat, lenkams da
bar ir ne pyragai, todėl jie ir 
lietuvius sugeba atjausti.

Nusišypsok ir —j
Pamiršk Karą! Į

Plaukai atsistojo
Kupstienė: Vagilius įli 

į mūsų namą pereitą naktį! jį lietu- 
^et mo
ži pradžia

ganizuoja chorus, rengia koncertus iki 1918 m., 
kai pakviečiamas Chicagon, III. „Birutės” cho
rui vadovauti. Chicagon atvyko rugsėjo 10 d. ir 
pirmą koncertą surengė to pat mėnesio 29 d. 1920 
m. geg. 2 d. surengė .atsisveikinimo koncertą ir 
tą pat vakarą išvyko Lietuvon.

Grąžęs Lietuvon neilgai tebūna, bet išvyksta 
Vokietijon pasigilinti kompozicijoje ir susipažin
ti su modernios muzikos metodais. Kai kun. J. 
Žilius buvo paskirtas Lietuvos atstovu Klaipėdo
je, 1922-1923 m„ jis pasikvietė St. Šimkų sekre
torium. Dažnai Šimkus juokdavosi, nes neturėjęs 
supratimo kaip elgtis tokioj tarnyboj. Kai jis pa
klausė savo viršininko kun. žiliaus, kaip turi elg
tis, šis jam davė trumpą, bet aiškų „mokslą”: 
„pirm negu ką sakysi ar veiksi, visada gerai ap
mąstyki Taip St. Šimkus ir elgėsi.

Muzikos Veikėjas
Kai pasitraukė iš aukų rinkimo, Šimkus grie

bėsi muzikos srityje veikti. Po pirmutinio kon
certo Philadelphijoj, po paskaitos, organizuoja 
„Dainos” chorą ir, publikai išsiskirsčius, praveda 
pirmą susirinkimą, kuriame dalyvavo per šimtas 
asmenų, o lapkričio 21 d. jau turėjo 160 choro na
rių. Pratybos būdavo beveik kas vakaras, šalia 
„Dainos”, jis organizavo mažamečiams „Vyturė
lį”, prie kurio priklausė iš pat pradžios 40 vai
kučių. Jo užsimojimas buvo nemažas, nes be dai
navimo, žaidimų, teatrališkų perstatymų numa
tyta vyturiečius mokyti lietuvių kalbos ir isto
rijos. Darbą vedė visu smarkumu abejose draugi
jose. („Ateitis”, Nr. 65, 1915).

Sekančiais metais nuo sausio mėn. pradėjo leis
ti žurnalą „Muzika”. Ten pats daug rašė. Jam 
raštais gelbėjo R. Karuža, o M. Petrauskas spaus
dino savo muzikos žodynėlį. Pats St. Šimkus žur
nale, kurio išėjo vos tik 2 numeriai (antras kovo 
mėn.), nors žadėjo būti mėnesinis, aiškino muzi
kos teoriją. Administraciją tvarkė Brooklyne X. 
Strumskis, o redakcijos reikalus vedė Philadelphi- 
joje pats St. Šimkus. Žurnalo 'užsimojimas buvo 
platus, nes šalia teksto 16 psl. gaidų priedo buvo

jaukiai ir šiltai paminėjo 
brangias Velykų šventes.

Didžiajame Trečiadienyje 
p. Antanaitienės programoj, 
kuri buvo skirta Velykoms 
sutikti, dvelkė švelnumas, re
liginė nuotaika, lietuvišku
mas. Ilgesnę kalbą pasakė 
gerb. prof. A. Senn, nupieš- 
damas lietuvių papročius ir 
Gavėnios bei Velykų minėji
mą gilioj senovėj prieš 80 
metų. Jo pasakojimo klausy
damas lyg ir gyvenai visą tą 
amžių, tuos' gražiuosius ir 
šventus papročius, kuriuos 
lietuviai turėjo ir dabar te
beturi Velykiniame laike. O 
jie tokie turtingi, gilūs pla
tūs, visą gyvenimą apiman
tys, religingi, būdingi. Kita 
programos dalis buvo paskir
ta religinei muzikai, velyki
niams sveikinimams, nieko 
kasdienio, o viskas šventadie
niška ir nuotaikinga. Sveikin
tina tokia programa.

Antanas Dzikas net visos 
valandos nepagailėjo Velykų 
nuotaikai sukelti. Ir jo prog
ramoj tik pritaikyta muzika, 
kalbos, sveikinimai. Kadangi 
programa buvo šeštadienio 
vakare, tai yra jau pačiose 
Velykose, todėl ir jutai, kad 
jau gyveni Velykomis, kvė
puoji, giedi ar margučiais 
žaidi... Kurie nebuvo tą va
karą bažnyčioj, tai jiems bu
vo graži dovana „Radijo Ve
lykos” iš „Radijo Antano”... 
Jis perskaitė ir kun. Railos 
parašytą kalbą, kuri buvo pri 
taikyta Velykoms. Atrastas 
naujas būdas: jei autorius 
negali dalyvauti, tai pranešė
jas ir pats moka perskaityti 
ir vis išeina gerai. Juk taip 
galima ir dažniau padaryti.

Abi radijo programos ir jų 
vedėjai bei palaikytojai nu
sipelnė pagarbos ir lietuviško

dėkingumo už Velykinę prog
ramą. Žinoma, klausytojai ga 
lėtų laukti ir daugiau margu
mo, paįvairinimo, vaizdelio, 
chorelio ar kitų margumynų, 
bet tai tik klausytojų troški
mai. Gerai, kad ir tai gauna
me, ką gauname. Juk gal ir 
patys klausytojai galėtų už 
tai ir daugiau atjausti ir pa
remti savo lietuviškas radijo 
programas, jei jie nori iš jų 
daugiau gauti.

PATIKO PAVEIKSLAI
Balandžio 2 d. Šv. Vardo 

draugijos pastangomis buvo 
surengti judomi paveikslai 
„Kristaus Kančia”, Šv. Kazi
miero parapijos salėj. Kadan
gi vyrai smarkiai darbavosi 
ir iš anksto bilietus platino, 
tai ir žmonių prisirinko daug, 
ir visi buvo patenkinti tais 
paveikslais. Paveikslus rodė 
p. Z. Krivinskas. Jis labai 
mėgsta tą „meną” ir jam se
kasi, bet tik jam dar reikėtų 
ir iš Lietuvos gyvenimo pa
veikslų gauti ir karts nuo 
karto parodyti Philadelphijos 
lietuviams.

Kiek teko pastebėti, dau
giausia platino bilietus ir rū
pinosi visais reikalais pirm. 
A. Noreika, S. Mažeika V. Ja
nuškevičius ir kiti. Gražu, 
kad Šv. Vardo draugija taip 
religiniai pasidarbavo. Tai 
tikroji draugijos veikimo dir
va.

Vienam vietiniam veikėjui 
pasidarbavus, Tenkų dienraš
ty „Nowy Swiat” kovo 17 d. 
buvo mūsų jauno smuikiniu 
ko Tado Kuligovskio paveiks
las ir aprašymas, kad jis 
smuikavo prezidento gimta
dienyje, Baltuose Rūmuose. 
(Tik gaila, kad toje žinutėje 
nebuvo pažymėta, kad Tadu
kas yra lietuvis.-Red.).

Bal. 1 d. „N. S.” turėjo a. 
a. prez. A. Smetonos paveiks
lą ir pranešimą, kad rengia
masi Philadelphijoje suruošti 
gedulo pamaldos už jo vėlę. 
Kovo 25 d. buvo aprašyta 
apie kovo 5 d. čia įvykusį vei
kėjų sąskrydį ir viešas pra
kalbas. Aprašyta ir apie pre
zidentui peticiją už Lietuvą, 
pažymint, kad vienas lenkas 
kunigas ją pasirašė ir vieną 
lakštą pasiliko pas save dau
giau parašų gauti tarp savo 
parapijiečių.

Kovo 31 d. lenkiški Krem
liaus bernai, išgirdę gatvėse 
lenkiškai kalbančius, ar net 
ir lietuviškai, bruko dykai sa
vo šlamštą „Glos Ludowy”. 
Nužiūrėję vieną kitą asmenį, 
jie būtinai nori įpiršti savo 
„gazietą”. Kai negali įpiršti 
užsirašyti, tai veda savo 
„kostumerius” į karčiamą ir 
girdo.

Savaime skverbiasi klausi
mas: iš kurios balos raudo
nukai semia skambučius, kad 
turi iš ko „trytyti” ir dykai 
savo šlamštus dalinti?

XX

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

BUVO VIZITATORIUS
Šv. Kazimiero parapijos 

tretininkų kongregacija kovo 
31 d. susilaukė savo Provin
cijos Įgalioto Vizitatoriaus, 
kurs atvyko iš New Yorko. 
Tai Taikos Karalienės para
pijos, Nekalto Prasidėjimo 
Pranciškonų Provincijos at
stovas.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Merkienė: Ar tavo vyį 
atsikėlė iš lovos, išgirdęs 
pie naktinio svečio atsilaki 
mą?

Kupstienė: Nežinau ki 
jis priėmė svetį... bet ge: 
žinau, kad visi plaukai į 
viršūnės galvos atsikėlė. ;

Geras užmokestis
Jaunoji: Pasakyk, mylii 

sis, ką gausiu nuo tavęs,1 
kiekvieną dieną pagamin 
tau tokius pietus? |

Jaunasis: Mano pomirt
Perilgai džiaugiasi

Magdė: Kai tik aš atsi 
kiau vesti Petrą Karsoką,’ 
pradėjo be sako gerti. Jau] 
turi mėnesiai, kai kasdii 
būna girtas.

Elena: Kaip sau nori... N 
irgi išrodo, kad jis per ii 
džiaugiasi...

Apskritas paaiškinimas

ps Kripas. 
Mor- 
kliu, 

•įjos gale

Meniška, 
į meno

M Nėra ►j 
rdjispra- 
;^isekimu, 
įlStfBri- 
š lietuviai

Mokytoja: Birute, pai 
kink man, kas yra suaU 
žmogus ? j

Birutė: Suaugęs žmoį 
yra Dievo sutvėrimas, ki A. 
kada nors sustoja augęs,J ji® Jis 
skyrus pilvą. | jū-L

Atsarga j
Purplių Tadas sėdi dan 

to kėdėj e. Gydytojas req 
si jam duoti miegančių di Įyyraarti- 
Tadas, išsiėmęs iš kišenės 
niginę, skaito savo pinigu ^svečias.

įSeff Bri-

termi-

'Demokra-

sagas. Jis

— Kas yra, Tadai? Ar uirpasa-
nimi nepasitiki?

— Taip, ponas gydyto;
bet atsarga gėdos nedaro.

Pranas Bekamį^
*---

$s sąrašo 
ie.

W T E L
lietuviu radio program Į balandžio 

Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p F.5V, Jurgio 
,’Pii Avė., 
As. Tai

Direktorius
ANTANAS DZIKAS

3619 East Thompson Street ,;7fjx)rt0 ir 
Philadelphia, Pa. į*' H

Telefonuokite: Regent 2937

iWgepoit

Tel. POPlar 4110 1 ....

Charles J. Romai noriusJuo-
.stojas bus

jžir dau-

Hali. Čia taipg 
estų, tautybės 
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8 pusi, didelio formato. Antrame numeryje skelbė, 
kad jis chorų vedėjams ir apskritai muzikos my
lėtojams per laiškus siųs muzikos teorijos ir har
monijos pamokas ir vėliau surengs jiems mėne
sinius kursus. Tuo pačiu laiku važinėjo Brookly- 
nan, lavino chorus ir rengė koncertus. Su X. 
Strumskiu sudarė gaidų leidimo bendrovę vardu 
„S. Šimkus & X. Strumskis Music Published Co., 
Brooklyn, N. Y.” ir jiedu 1916-1921 metais išleido 
nemažai gaidų. Pirm tai leido pats vienas, o po to 
X. Strumskis veikalus irgi pats vienas leido.

Užėmęs Chicagoje „Birutės” choro vadovavi
mą, rašė naujus veikalus ir su choru juos statė: 
operetes „Čigonai” ir „Išeivis” ir visą eilę šiaip 
pavienių dainų solo ir chorui. Grįžęs iš Amerikos 
vasaros metu surengė Kauno Miesto teatre kon
certą ir atgaivino kauniške „Dainos” draugiją, 
surengdamas su ja keletą koncertų ir sutraukda
mas nemažą skaičių buvusių jo senųjų choristų, 
dar prieš D. Karą dalyvavusių įvairiuose jo cho
ruose.

Gyvendamas Klaipėdoj, sugebėjo susidraugau
ti su vietiniu muzikos lyderiu, vietinės liuterių 
bažnyčios kantorium Aleksandru Johowu. Kai 
Klaipėda buvo prijungta prie Lietuvos, Šimkus, 
Johowui pritariant, direktorijai gelbstint, organi
zavo muzikos mokyklą. Kai Lietuva pilnai perė
mė Klaipėdą savo žinion, mokyklai suteikta val
džios piniginė parama ir 1923 m. rugsėjo mėn. 
30 d., dalyvaujant ministeriui pirmininkui Galva
nauskui ir Švietimo Ministeriui Dr. L. Bistrui, iš
kilmingai atidaryta. Muzikos mokyklą globojo 
kuratorija, susidėjusi iš 3 vietinių veikėjų ir 
dviejų Lietuvos valdininkų (Žiliaus-gubern. ir 
Šimkaus, kaipo mokyklos direktoriaus). 1924 m. 
rugsėjo 1 d. mokykla suvalstybinta ir atidaryta 
72 orkestro klasės studentams bendrabutis, kurį 
valdžia išlaikė. Sekančiais metais atidaryta kla
sė 40 dainininkams apmokant pusę kaštų. Visi 
jie, orkestrantai ir dainininkai, buvo konkurso 
keliu komisijos renkami iš visos Lietuvos kelių 
šimtų suvažiavusio jaunimo.

Nuo tų pat metų šių žodžių autoriui teko daly
vauti aktyviam darbe ir stebėti St. Šimkaus be
galinę energiją ir atsidavimą šiam darbui. Jis 
pats ėmėsi vadovauti jaunučiam, vos pradedan
čiam orkestrui, jaunuolišku užsidegimu ir 1925 
m. šis orkestras, susidėjęs iš virš 50 narių, pra
dėjo koncertuoti. Klaipėdos kraštas jautė orkest
ro reikšmę ir jo svarbumą ir širdingai sveikinda
vo jo viešus pasirodymus. Kai šis orkestras pra
dėjo koncertuodamas važinėti ir pačioje Lietuvo
je, kauniškiai, nepatenkinti tuo begaliniu entu
ziazmu, kokiu užsidegė net toli gyvenantieji vei
kėjai, spaudoje ir šiaip įvairiomis progomis ėmė
si griežtos kritikos, kad sukoneveiktų Šimkaus 
pastangas.

Atsimenu, kaip jis tokius nemalonumus skau
džiai pergyvendavo: nemiegodavo ištisomis nak
timis, tardavosi su savo draugais, perkratinėdavo 
savo metodus, orkestrui taikomus, nes jie buvo 
tikrai savotiški, per fors vedami. Bet drauge su 
tuo kildavo dar didesnė energija darbe. Jis veik
davo per draugus, gyvenančius arti valdžios ar 
pačioje valdžioje esančius (nebuvo Ministerių Ka
bineto, kuriame nebūtų buvę jo buvusių choristų), 
atsikirsdavo griežtai spaudoje. Tam reikalui ir 
kad jaunimas galėtų Lietuvoje muzikoje lavintis, 
perėmė iš manęs leistą „Muzikos Meną”, perkrikš
tijo į „Muziką” ir rašė savo priešams atsakymus. 
Turėjo bendradarbių pačioje mokykloje, visiškai 
jo darbui atsidavusių ir darbas ėjo sėkmingai. 
Būtų ėjęs dar sėkmingiau, jei nuolat erzinamas 
iš toliau nebūtų pradėjęs daugiau nervuotis; su 
studentais, dėl savotiško diktatoriško būdo, pra
sidėjo kivirčai ir to viso pasėkoje, turėjo pasiša
linti iš mokyklos vadovybės. Ypatingai kai jis 
norėjo išsišokėlius studentus pašalinti, kiti už 
juos užsistojo.

1927 metais išvyko Amerikon vėl „Birutės” 
chorui vadovauti. Kai grįžo 1928 metų gale, gavo 
progos vėl muzikos mokyklos vadovybėje atsis
toti, bet jau darbas nebesisekė. Tada vokiečiai pa
vedė intrigas prieš mokyklą, nes jie matė, kokią 
žalą jos studentai daro vokiškumui. 1930 metais

j$riklauso- 
kurie 

žemės,

mokykla likviduota. Tiesa, palikta labai siu 
žinta, daugiau dėl vardo, bet ne dėl tikslo. Stud 
tai savaitės gale pasklisdavo kaipo chorų vedi 
po visą kraštą, mokydami chorus, kurių susid 
dešimtys. Vokiečiai to nebepakentė. Nors mok 
la tik 6 metus veikė, bet 1936 m. tos mokyklos " g 
klėtinių 21 buvo operos orkestre, 6 mokė Kai 
konservatorijoje, apie 30 mokė Lietuvos beni I 
lavinimos mokyklose. Tai buvo begaliniai didį Hcmiitetas 
darbas ir neįvertinamas velionies suorganiziĮ 
me šios įstaigos nuopelnas. ;
. Valdžia, suprasdama savo žygio neigiamui x
lyg atsidėkodama, pasiuntė Šimkų į Vakarų ]
ropos didmiesčius studijuoti muzikalinių opi
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pastatymus. Po to jis grįžo ir dvejis metus dirį 
vo valstybės operoje operas ir koncertus, 
savo būdo savotiškumo, negalėjo ilgiau oper gQs’ 
išsilaikyti, turėjo pasitraukti. 1933 m. Šviet. N - * 
skyrė jį muzikos reikalams patarėju. Bet ir 
negalėjo įsigyventi dėl per griežtų nusistaty,-^ 
Jis pats „XX Amžiaus” 1936 m. Nr. 145 sa Šokių
„kvietė mane muzikos reikalų prižiūrėti ir tv Raš
kyti. Sudariau planą, kuris buvo p. ministerio ^irsve- 
robuotas, bet dėl mano nežinomų priežasčių ne į Philadel- 

 

lėjau jo vykdyti. Dabar nueinu į m-ją, kai ^ag 
kviečiamas...” l^ėjaLo-

Pradžioje, kai 1924 m. buvo pradėta organu“1- 
ti dainų šventes Lietuvoje, Šimkus ėmėsi diri^, .
vimo joms, bet vėliau jo nebesimatė, dirigavo kO ’^ovailja- 
Jis negalėjo ramiai be veikimo būti, tat jis ras| 
davo spaudoje daug tiesos žodžių apie muz" 
netvarką Lietuvoje. Ne visi laikraščiai jo raš_ 
dėdavo, dėl jų turėdavo labai daug priešų. J ^ijirauklė- 
žinoma, kad tiesą retai kas mėgsta, ypač jei 
reiškiama viešai. Suprantama, ne viskas bl ^gugiDra 
„teisinga” pagal St. Šimkaus sugalvotus Į p 
nūs, bet jis nesivaržė pareikšti savo min ęP“6111' 
nors jos kai kam ir netiko. Kad galėtų laisv 
savo mintis reikšti, 1937 m. buvo sumanęs le 
dvisavaitinį muzikos reikalams skiriamą žur L- J 
lą ir net valdžios leidimą buvo gavęs, bet žurn 
neteko matyti. ;
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Bostone, Darbininkų

lo programoj, Jordan

Hali, čia taipgi dalyvaus ir 
estų, tautybės smuikininkas, 
N. Anglijos Pabalti j o-Ameri
kiečių draugijos pirmininkas, 
Bostono Simfonijos orkestro 
narys, Ludwig Juht.

Koncerto komiteto garbės 
pirmininku sutiko būti Bos
tono miesto majoras M. J. 
Tobin. Rengimo priešaky yra 
„Darbininko” red. A. F. Knei- 
žys.

“Pasidairius”
Newark, N. J. — Velykų 

šventės mūsų parapijoje bui- 
vo labai gražiai paminėtos. 
Per Prisikėlimo mišias baž
nyčioje žmonės netilpo. Pro
cesiją sudarė altoriaus vai
kučiai, parapijos mergaičių 
grupė, bažnytinės draugijos, 
ir kunigai. Choras labai pui
kiai giedojo varg. Kaminsko 
vadovybėj, šios bažnytinės 
iškilmės pasiliks ilgai para
pijiečių atminime. Klebonas 
kun. I. Kelmelis užsitarnavo 
savo parapijiečių padėkos.

Linden, N. J. — Šio mesto 
patriotingi lietuviai minės 
Lietuvos 26 metų nepriklau
somybės paskelbimo sukaktį 
balandžio 16 d. savo parke, 
340 Mitchell Ave. Programoj 
dalyvaus „Rūtos” merginų 
dainininkės, ved. J. Stuko, į- 
žymūs kalbėtojai, geri solis
tai. Rengėjai kviečia apylin
kės lietuvius dalyvauti šiame 
minėjime. Įžanga nemoka
mai/

Newark, N. J. — New Yor- 
ko — New Jersey vyčiai turės 
savo pavasario šokius balan
džio 15 d. Šv. Jurgio dr-jos 
salėje. Visi kviečiami atsilan
kyti. Reikia pagarbos žodį 
teikti vyčiams, kurie stengia! 
si daug gražių darbų atlikti.

Jok. Stukas, Js.

Bayonne, N. J.

Koncertas
Bal. 16d. par. salėje bus 

parapijos choro koncertas. 
Be dainų, bus ir įdomių, 
trumpų vaidinimėlių. Pradžia 
7:30 vai. vak.

Baltimore, Md.
Verbose savo bendrą ko

muniją turėjo sodalietės ir 
SLRKA. 13 kuopa, kuri su
ruošė ir bendrus pusryčius. 
Susiv. nariai dalyvavo gau
siai. Kleb. kun. Mendelis 
džiaugėsi, kad kuopa nutarė 
savo pareigas atlikti organi
zuotai. Šv. Vardo vyrai prie 
komunijos per Velykas ėjo ne 
drauge, o atskirai.

Jurgis Karpis, 1822 S. Wa
ter St., pirmasis šeimynoj 
pradėjo tarnauti US. Jaunuo
lis yra baigęs šv. Kazimiero 
parapijos mokyklą ir nieka
da nepamiršta savo parapi
jos ir savo mokyklos ir lietu
viškumo. Jis visus savo laiš
kus rašo lietuviškai, moka 
daug lietuviškų dainų. Ir ka
riuomenėj visi jį pažįsta kaip 
Lith George. Jis susirado lie
tuvių draugų būrį ir su jais 
karts nuo karto užtraukia 
lietuvišką dainelę ar šiaip 
lietuviškai pauturuoja. Ir se
kasi jam.

Jis jau ir st. seržanto laip
snį gavo ir šiaip daug atsižy
mėjo ir dirba kaip vienas va
dų savo kareivių grupėj ir 
yra visų mylimas ir gerbia
mas. Mūsų Jurgio pasiseki
mas ir sumanumas net spau
doj buvo išgarsintas. Kai jų 
dalinys gavo naują viršinin
ką, Lt. William M. Alleman, 
tai jie surengė jo priėmimą. 
Tas supuolė su Holloween 
šventimo iškilmėmis. Todėl 
viskas buvo gražiai surengta, 
svečiai ir kariai netilpo sa
lėj. Visas Dow Field jautė, 
kad čia didelės iškilmės deda
si. Ir visų tų iškilmių sentre 
pasirodė seržantas Jurgis 
Karpis, kuris iškilmingai įtei 
kė leitenantui „layer Cake”, 
o lt. pasakė padėkos kalbą ir 
visų malonumui tuoj pasakė 
pyragą išdalinti visiems. Vi
sos tos iškilmės pasisekė to
dėl, kad ten darbavosi net du 
lietuviai: serž. Pranas Šupe- 
nis ir mūsų parapijietis Jur
gis Karpis. Jis jau treti me
tai tarnauja kariuomenėj — 
nuo 1942 m. kovo 11. Pasise
kimo linkime mūsų Jurgiui.

Didžiojoj savaitėj pas mus 
darbavosi kun. Pr. Aukštikal
nis, jėzuitas. Turėjo labai 
daug darbo bažnyčioje, tad 
negalėjo sutvarkyti Apašta
lavimo skyriaus, tik užrašė 
nariams „žvaigždę”.

Ant. Ivaškos, zakristijono, i 
žmona sunkiai susirgo. Nu
vežta ligoninėn.

Newark, N. J.

Radijo Koncertas
St. ir Onqs Pocių vedama 

New Jersey lietuvių radijo 
programa balandžio 23 d. 
Newark© Šv. Jurgio dr-jos 
salėje, 180 New York Avė., 
turės pavasarinį koncertą. 
Programą pildys artistės 
Barbara Darlys ir Marijona 
Kižytė, pijanistas T. Šidlaus
kas, vietinis radijo choras, 
kuriam vadovauja Marytė 
Šlikaitytė.

Koncerto pradžia 4 vai. po
piet. Bilietai po $1.25 ir $1.00. 
Šokiams gros Ant. Pavydžio 
orkestras iš Elizabetho. Bi
lietai tik šokiams 50 c.

Visi apylinkės lietuviai yra 
maloniai kvečiami dalyvauti 
šiame koncerte.

nuo 1943 m. liepos 15. Jis vy
riausias brolių, jau yra vedęs, 
gražiai gyveno netoli savo 
tėvelių namų, 1826 So. Wa
ter St. Kaip jūrininkas jis 
jau pasiekė savo paskirties ir 
sėkmingai savo laivu raižo 
mėlynus vandenis ir saugoja 
savo kraštą nuo užpuolikų. 
Kai kurį laiką ir jo žmona 
buvo išvykusi arti savo vyro 
gyventi, bet šiuo metu ji vėl 
gyvena savo namuose. Nega
lėdama kitaip, tai bent nuo
latine malda ir paguodžian
čiais laiškais gelbsti savo vy
rui tarnauti taip didingame 
laivyne. Ir narsiai atrodo sa
vo mėlynoj ar baltoj unifor
moj.

Kai parvyksta namo, tai 
visos gatvės ir apylinkės tik 
stebisi ir grožėjasi. Savo laiš
kais Alekas nepamirššta žmo 
nos ir tėvelių. Ir jis, kaip ir 
brolis Jurgis, rašo lietuviš
kai. Gražu, kad nepamiršta 
lietuviškumo.

Jonas Karpis yra jauniau
sias brolis, kariuomenėn išė
jęs 1943 m. vasario 15. Jis 
jau turi korporalo laipsnį ir 
tikisi greit dar aukščiau pa
kilti. Jonas jau namuose bun
damas buvo pasižymėjęęs me 
chanikas, meistras. Ir kariuo
menėj jam tenka meistravoti. 
Jis jau baigė kelias tam tiks
lui skirtas mokyklas. Kaip 
specialistas, jis turi progos 
daug keliauti. Bet jis dažnai 
ir į namus gali apsilankyti. 
Jei tik kada yra namuose, tai 
jis niekada nepamiršta ir sa
vo parapijos bažnyčios. Jei 
tik sekmadienį būna namie, 
tai jau jį ir matai bažnyčioj 
nuoširdžiai besimeldžiantį už 
save ir savo brolius ir kitus. 
Tai tikrai malonus ir mielas 
jaunuolis namuose ir kariuo
menėje.

Nepamiršta savo religijos 
ir kariuomenėj, net laiškuose 
tėveliams vis primena, kad 
tokią ir tokią dieną buvo ba
žnyčioj. Philadelphijos jauni
mas atsimena Joną ir laukia, 
kad tik sugrįžtų ir vėl su jau
nimu veiktų. Ypač parapijos 
vyčiai laukia, kad jis prie jų 
veiklos prisidėtų.

Chicago, III.
Klieriko laiškutis

Nuo savo giminaičio Pra
no Pusdešrio, kurs eina te
ologijos mokslus, J. Oreškie- 
nė, Chicagoje, gavo per Rau
donąjį Kryžių laišką, kuriaE- 
me pranešama, kad į Rusiją 
yra išvežti jų kaimynai Vin
cas Jurgilas ir Juozas Rauba 
su jų šeimomis.

Rūpinasi spaudos reikalais
Aukštuosius agronomijos 

mokslus Dotnuvoje baigusi S. 
Juozelėnaitė, prieš keletą me
tų atvykusi į Ameriką ir da
bar gyvenanti Chicagoje, tal
kindama Kat. Federacijai, 
uoliai rūpinasi spaudos reika
lais. Ji lanko įvairių draugi
jų susirinkimus ar net orga
nizuoja specialius mitingus 
spaudos reikalui.

S. Juozelėnaitei pasisekė 
atsiekti gražių vaisių, suor
ganizuojant keliose vietose 
spaudos mylėtojų būrelius, 
išplatinant lietuviškų knyge
lių ir sukeliant lėšų, iš kurių 
ateityje bus galima išleisti 
kokių spausdinių apie lietu
vių gyvybinius reikalus.

Negauna žinių
Per Raudonąjį Kryžių gau

ta iš Lietuvos žinelė, kad T. 
Latonaitė - Šlepetienė, kuri 
Lietuvoje yra buvusi moky
toja, dabar gyvena Kaune, 
Duonelaičio gatvėje; ji yra 
labai susisielojusi, kad jos 
brolis Leonas Latonas 1941 
m. birželio 14 d. bolševikų bu
vo išvežtas į Rusiją. Nuo jo 
negauna žinių ir negali jam 
padėti.

* LKFSB. korespondentas 
praneša iš Australijos, kad 
ten yra įvestas naujas pa
tvarkymas, kuriuo sveiki vy
rai ir moterys privalo dirbti 
karo pramonėje ar kituose 
reikalinguose darbuose. Be to 
— valdinės įstaigos paskiria 
ir darbą, nuo kurio be prie
žasties ir be leidimo nevalia 
pasitraukti. Tos tvarkos turi 
laikytis ir lietuviai. Tačiau 
uždarbiai tenai geri ir gyve
nimas normalus.

Ir šią žiemą Brisbano lietu
viai turėjo lietuviškas Kalė
das ir Naujus Metus. Kalėdas 
atšventė lietuvių Levonų na> 
muose, kur patogiausia vi
siems susirinkti. Ten įsigalė
jęs paprotis, kad vieną šven
tę bendras vaišes ruošia vie
na šeima, kitą-kita. Praėju
sios Kalėdos buvo švęsta Pra
no ir Pranciškos Senkų vai
šingumo dėka. Daugelis lie
tuvių prieš tai susirinkę į šv. 
Stepono katedrą vidurnakčio 
Mišioms, kur pamokslą sakė 
pats arkivyskupas, prisimin
damas ir Baltijos valstybes. 
Arkivyskupas ypatingai at
kreipė dėmesį į Lietuvos pa
dėtį, pabrėždamas, kad kiek
viena tauta — didelė ar ma
ža — turi būti laisva nuo ag
resijos.

Brisbano arkivyskupas yra 
didelis lietuvių prietelis. 
Pats, būdamas airių kilmės, 
žino mažųjų tautų kančias ir 
puikiai supranta lietuvius. 
Ne vieną kartą yra pareiškęs 
simpatijų Australiją pasieku
siems Lietuvos žmonėms.

Kalėdų iškilmių programa 
susidėjo iš lietuviškų vaišių, 
šokių, dainų, deklamacijų, 
kalbų. Į šias iškilmes buvo 
atsilankiusių keletas ameri
kiečių ir australų. Lietuvis 
biznierius E. Paliulis pasiža
dėjo remti lietuvių reikalus 
finansiškai ir moraliai. Jei 
kas parašytų anglų kalba au- 
straliečiams knygą apie Lie
tuvą, pažadėjo finansiškai 
paremti.

Naujus Metus Brisbane lie
tuviai irgi šventė drauge, tik 
turėjo daugiau svečių austra
liečių. Jie mėgsta lankytis į 
lietuvių iškilmes ir pabrėžia, 
kad lietuviai vaišingi, šie au
stralai nevien naujai atvyku
siam lietuviui, kuriam be an
glų kalbos taip sunku buvo 
čia įsikurti, daug yra padėję.

RUOŠIASI ATVYKTI

Bolševikams okupavus Lie
tuvą jaunas kunigas J. Ta
mulis, kaip Anglijos pilietis, 
buvo su eile kitų lietuvių iš
leistas į užsienį ir nuvyko į 
Australiją. Brisbane apsigy
veno arkivyskupo namuose, 
teikdamas religinius patarna
vimus vietos lietuviams ir 
studijuodamas universitete. 
Tačiau Australijos klimatas 
jam yra sunkiai pakeliamas, 
todėl ruošiasi atvykti į Ame
rikos kontinentą. Kaip Angli
jos piliečiui, jam lengviausia 
atvykti į Kanadą ir jau yra 
apsirūpinęs reikiamais doku
mentais.

TURTINGA TARNAITĖ

Pereitą savaitę viename iš 
New Yorko viešbučio kamba
rių rasta mirusi Kate Galli
gan, tarnaitė. Mirė natūraliu 
būdu. Jos kambary rasta $15, 
069.00 pinigų.

TURĖJO TRIS DRAUGUS

Šeštam šimtmety Šv. Noi
manas, airis, turėjo tris drau
gus: gaidį- kuris jį prikelda
vo kalbėti maldos; pelę, —ku
ri įkasdavo jam į ausį, jei jis 
pramiegodavo ir musę, kuri 
jam meldžiantis ženklindavo 
knygos puslapius.

Aukokime A. R. Kryžiui!

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— SI50 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

“DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS”
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Jurąs

Maldaknygė turi 787 puslapius. Minkšti odos viršeliai, 
papuošti lietuvišku kryžiumi. Paauksuota. Išoriniai puiki, 
patraukli, bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 paveiks
lėliai. Daug jų paimta iš Mišiolo. Lietuvišku menu dabintų 
raidžių 22.

Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnytinėms šventėms. 
Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. 
Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturginės — maldos iš 
Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti šimto puslapių pašvęsta 
maldoms į švč. Sakramentą. Nurodoma geri darbai, už ku
riuos galima laimėti atlaidus. Labai daug įvairių maldų su 
atlaidais. Nurodoma gyvenimo pagrindai — atspausdinta 
visi Poteriai. Raidės aiškios ir įvairios. Kalba aiški. Kaina 
$3.50.

Kreipkitės:
“AMERIKA”, 222 So. 9th St., Brooklyn 11, N. Y.

Karo Baisumai
Karas su visais savo žiau

rumais daro neapsakomus 
nuostolius žmonijai. Kas per 
šimtmečius žmonių kurta, 
mokslintas!, statyta, palygi
namai per trumpą laiką, ta
rytum su panieka ir pažemi
nimu, sunaikinama, palaido
jama griuvėsiuose...

Šiandieninė Europa — sker 
dynių, nekaltų žmonių žudy
mo, turtų naikinimo arena. 
Kiek ten nekalto kraujo lie
jasi, kiek milijonų žmonių 
badauja, kiek turto ir pasta
tų nyksta mūšių ruožuose ir 
iš oro bombardavimų ? Sunku 
būtų šių dienų žmogui nuos
tolius apskaičiuoti ir žmo
gaus protui aprėpti ir supras
ti tą visą žmonijai daromą 
žalą.

Tos visos pasaulio tragedi
jos priežastis — keletos dik
tatorių ir ignorantų .-užsis
pyrimas ir noras užvaldyti 
kitas tautas, paglemžti jų 
turtą ir žemės išteklius, pat- 
neigti laisvėje gyvenančių 
žmonių principus, jų siekius, 
tikėjimą; išsklaidyti mokslo 
siekiančią jaunuomenę.

Milijonai jaunų vyrų, kurie 
kūrė ir siekė sau geresnės 
gyvenime ateities, svajojo lai 
mingiau gyventi, šiandien 
karo laukuose kovoja tarp 
mirties ir gyvybės, kovoja 
siekdami pastovios ateityje 
taikos, dėl šviesesnių gyveni
mo dienų.

Karas yra baisus žodis, 
dar baisesnis jis savo tikro
vėje. Karo liepsną lengva su
kelti, bet labai sunku ją už
gesinti, dar sunkiau jį pergy
venti ir jojo nuostolius pane
šti. Neskaitant milijonais 
prarandamų gyvybių, karo 
laikotarpis sutrukdo pačią 
žmonių pažangą, kultūros ki
limą ir plėtojimąsi, ekonomi
nę veiklą, prekybą. Pasaulis 
dar nespėjo pilnai atsikvėpti 
ir įeiti į reikiamas gyvenimo 
vėžes po I-jo Pasaulinio Karo, 
kai II-ras, dar žiauresnis ir 
baisesnis karas žmoniją už
klupo. šis karas nėra tranšė
jų karas. Yra modernus oro, 
vandens ir žemyno karas. 
Pati žmonija savo išsilavini
mu, kultūrine pažanga ištor 
buliho ginklus ir karo pabūk
lus savo pačių žudymui... 
Mokslas ir išradimai „page
rino” karo sąlygas.

Šiandieninės žmonijos vil
tys ir troškimai dedama į 
greitesnę karo pabaigą, ga
rantuotą laisvą gyvenimą ir 
skaidresnį rytojų. Karo rep
lės spaudžia visą žemės skri
tulį. Visa žmonija laukia ir 
trokšta karo užsibaigiant. 
Karas neužsibaigs dar be di
delio aukų skaičiaus ir kur 
kas didesnių materialių nuo
stolių.

Dėkime viltį į Aukščiausį!
Petras Juknys, U. S. karys

Ar jau aukojai Amerikos 
Raudonajam Kryžiui?

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aroniiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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



Balandžio - April 14,1!

PADIDINKIME A. R. KRYŽIAUS FONDAI
K *- ------------------

ŽUVO LEHMANLietuvių Komitetas Raudo
nojo Kryžiaus Vajui gelbėti 
atsišaukia į jus visus, broliai 
ir seserys amerikiečiai, lietu
vių karo aukų giminės: atei
kite Raudonajam Kryžiui tal
kon, suteikite aukų Lietuvių 
Komiteto kredito sąskaiton. 
Visi žinome, kad mes visi au
kojame per mokyklas, per į- 
vairias parapijas, „block can
vassers” rinkėjoms ir pana
šiai. Betgi mums, kaipo lietu
vių kilmės amerikiečiams, 
yra svarbu gauti pripažinimą 
kaipo patrijotiškai grupei, 
Lietuvių vardu ir Lietuvių 
kreditan aukas surinkti. Ke
lių dešimčių savanorių, kurie 
ir kurios gelbėjo sukelti $1,- 
600, nepakanka: reikia dau
giau pastangų, daugiau aukų. 
Atsiminkime, kad Amerikos 
Raudonasis Kryžius pagelbs
ti ir mūsų tėvų žemei — ne
seniai išsiuntė įvairių medi
kamentų už 10,000 dol. Jau 
ruošiamas antras siuntinys, 
daug didesnis.

Prašome savo aukas įteikti 
arba per penkių lietuviškų 
parapijų klebonijas, laikraš
čių įstaigas, radijo vedėjus 
arba tiesiog įteikti ar per
siųsti Lietuvių Komiteto iždi
ninkui, Danieliui Averkai 222 
So. 9th St., Brooklyn 11, N.Y. 
Čekius arba pašto perlaidas 
rašykite American Red Cross 
vardu ir siųskite Lietuvių 
Komiteto aukščiau nurodytu 
adresu. Visi aukotojai gaus 
pažymėjimus.
A. R. K. L. Komiteto Valdyba

Adv. K. R. Jurgėla, pirm. 
Juozas Ginkus, vicepirm. 
Jonas Valaitis, vicepirm. 
Izabelė A. Laučkienė sekr. 
Danielius J. Averka, ižd.

Kovo 31 d. Anglijoje, oro 
pratimų metu, žuvo leitenan
tas Peter G. Lehman, buvu
sio New Yorko gubernato
riaus sūnus, 27 metų amžiaus.

Jaunasai Lehman į aviaci
ją buvo įstojęs dar prieš Per
lų Uosto įvykius. Pradžioje 
jis buvo Kanados aviacijoje, 
nes Amerikos kariuomenės a- 
viacija jo, kaip vedusio, 1941 
metais nenorėjo priimti.

Liko našlė ir dvi dukterys.

SVEIKINA Iš KINIJOS

Korp. Justas Jankus, ilgą 
laiką buvęs Indijoje, neseniai 
perkeltas Kinijon. Savo laiš
ke „Amerikos” redaktoriui 
jis dėkoja visiems, kurie at
jautė jį ir jo motiną, jo tėve
liui, muz. J. Jankui, mirus.

Korp. Justas labai palan
kiai aprašo apie Kinijos gy
vento jus, kurie esą labai nuo
širdūs.

PRATĘSĖ LAIKĄ

Šios savaitės pradžioje ka
rinės prievolės įstatymo vyk
dytojai vėl išleido naujas tai
sykles, pagal kurias atidėtas 
laikas imti kariuomenėn vy
rus, vyresnius nei 26 metų. 
Kaip ilgai tie „naujokai” ga
lės pasilikti civiliame gyveni
me, nežinome.

Naujos taisyklės palietė ir 
Kazį P. Vilniškį, buv. „Ame
rikos” redaktorių. Jis turė
jo kariuomenėn išeiti balan
džio 11 d., bet balandžio 10 d. 
gavo nurodymą laukti sekan
čio šaukimo.

BALTIJOS VAKARAS
AMERICAN COMMON

Balandžio 27 d., ketvirta
dienį, 8:30 vai. vak., Ameri
can Common salėje, 40 East 
40 Str., arti Grand Central 
stoties, bus Baltijos tautoms 
skirtas vakaras. Muzikalinę 
programą išpildys operos ar
tistė Barbara Darlys, Mar. 
Kižytė, pianistas T. Šidlaus
kas ir kiti. Bus ir kalbėtojų. 
' Būtų gera, kad lietuviai 
gausiai atsilankytų.

TARYBOS SUSIRINKIMAS
New Yorko Lietuvių Tary

bos visuotinis susirinkimas 
kviečiamas pirmadienį, ba
landžio 17 d., 8 vai. vak., Ap
reiškimo par. mokyklos muzi
kos kambaryje.

Visi Tarybos nariai prašo
mi atsilankyti.

NAUJAS KAPITONAS

Lt. Albertas Židanavičius, 
žudžių žentas, šiomis dieno
mis pakeltas kapitonu. Jis 
yra kur nors Ramiajame van
denyne.

Sveikindami'naują kapito
ną, linkime jam gražiausio 
pasisekimo garbingoje tarny
boje.

SUGRĮŽO AL. ČIŽAUSKAS

Alb. čižauskas, Apreiški
mo par. CYA jaunimo laik
raščio „Annunciator” redak
torius, šiomis dienomis grį
žo Brooklynan iš Notre 
Dame Universiteto, kur jis 
baigė anglų literatūros stu
dijas.

Dabar Al. čižauskas rašo 
mokslinį veikalą magistro 
laipsniui gauti.

MAISTO KALENDORIUS

Cukrui: Ženkleliai No. 30 
ir 31 knygutėje Nr. 4 tinka 
penkiems svarams cukraus 
neribotam laikui. No. 40 tin
ka penkiems svarams cuk
raus namų virimui.

Mėsai, riebalams (sūriui, 
sviestui, virimo taukams, ke- 
nuotai mėsai ir žuviai): rau
doni ženklai K 8, L 8 ir M 8 
bus tinkami nuo balandžio 
9 d. Kiekvieno raudono žen
klelio vertė yra 10 punktų.

PAVASARIO PAVASARIO
Brooklyno Lietuviai Gydytojai

AMERIKi
LIKŲ
KULTC

EINA

KONCERTAS Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Entered as I 
Office at B:

RUOŠIA

AMERIKA
Dr. A. Petriką

(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

rei. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

L# 7161141116 
>81 metų

kario motir 
prasta mote
li išsiskyrė

Sekmadienį,

BALANDŽIO-APRIL 30,1944

TRANSFIGURATION SALĖJE
MARCY AVE. & HOOPER ST., BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 4 vai. popiet

Bilietai po 75 c. ir 1 dol.

Šis koncertas yra metinė New Yorko lietuviu meno švente.

Programos svarbiausioji pildyto ja bus BARBARA DARLYS, 
buv. Lietuvos ir Chicagos operų artistė.

Apie kitus programos dalyvius bus vėliau pranešta.

Po programos bus šokiai
Visi esate maloniai kviečiami jau dabar ruoštis “AMERIKOS 

Pavasario Koncertui.

PATOGIOJE VIETOJE

Šiemet „Amerikos” pava
sario koncertui parinkta la
bai patogi salė vieta—Trans
figuration salė, esanti Marcy 
Ave. ir Hooper Str. kampe, 
Brooklyne. Šią salę pasiekti 
iš visur lengva. Jamaica lini
jos traukiniu važiuojant rei
kia išlipti Hewes St. stotyje 
ir eiti iki Hooper Str.

Transfiguration salė yra 
erdvi; jos scena didelė; bal
sas joje gerai skamba.

Tai ta pati salė, kur buvo 
1942 m. „Amerikos” pava
sario koncertas, kada turė
jome progos išgirsti artistę 
Barbarą Darlys dainuojant 
solo ir kvartete. Šiemet p. 
Barbara Darlys dainuos solo 
lietuviškus kūrinius ir ištrau
kas iš operų.

AUKOS DAR PLAUKIA

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajui New Yorke dar 
trūksta dviejų milijonų dole
rių. Vajus tęsiamas, iki kvo
ta bus išbaigta.

Lietuvių Komitetas savo 
darbą irgi tęsia. Komitetui 
aukos dar plaukia. Šią savai- 

Kenuotoms daržovėms, vai- tę komiteto iždininkui D. J. 
siams, sriuboms: Mėlyni žen-' Averkai papildomai įteikė 
klai A 8, B 8, C 8, E 8, F 8,' 
S 8, H 8, J 8 ir K 8 iš knygu
tės Nr. 4 geri neribotam lai
kui. ženkleliai L 8, M 8, P 8, 
ir Q 8 bus geri nuo gegužės 
1 d. Kiekvienas mėlynas žen
klelis yra vertas 10 punktų.

PAVASARINIS BALIUS
RENGIA ŠVENTO VARDO DRAUGIJA

Penktadienį, BALANDŽIO-APR. 21, 1944
ANGELŲ KARALIENES PAR. SALEJE

surinktas aukas: kun. K. 
Paulonis — 26 dol., O. Rimy- 
dienė — 9 dol., EI. Jurgėlie- 
nė — 46 dol. 70 c.

Dar ne visi aukų rinkėjai 
yra baigę darbą, todėl nėra 
aišku, kiek Lietuvių Komi
tetui pavyko surinkti. Kol 
vajus eina, kiekvienas turė
tų atsiminti, jog yra kilni ir 
šventa prievolė paaukoti A- 
merikos Raudonajam Kry
žiui.

LRKSA. APSKRITIIES
KUOPŲ DĖMESIUI

Rengimo Komisija

Angelų Karalienės 
Parapija

Ateinantį sekmadienį mūsų 
parapijos sodalietės eis ben
drai prie Šv. Komunijos 9 vai. 
mišių metu.

Šv. Vardo draugijos mėne
si nis Susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį tuo j aus po 9 vai. 
mišių. Visi parapijos vyrai 
ir šv. Vardo dr-jos nariai 
prašomi dalyvauti.

Šv. Vardo draugijos pava- 
sinis susirinkimas įvyks šį 
d., penktadienį. Tikimasi, kad 
daug draugijos draugų atsi
lankys, nes šios draugijos pa
rengimai visuomet pasiseki
mu užtikrinti. Draugija vi
sus svečius pavaišina ir visi 
būna patenkinti.

Šį sekmadienį parapijos so
dalietės eis bendrai prie Šv. 
Komunijos 9 vai. mišių metu. 
Visos parapijos mergaitės 
prašomos kartu dalyvauti.

Maspetlio Žinios
Verbų sekmadienį mūsų 

sodalietės ypatingai gražiai 
suvaidino 3 veiksmų veikalą 
„Mansions”. Žmonių buvo 
pilna salė. Visi įvertino so- 
daliečių gražų darbą, kurio 
priešaky buvo seselės pran- 
ciškietės.

Nesuprantama, kodėl visos 
parapijos mergaitės negalėtų 
priklausyti Sodalicijai? Jukš 
tai draugija, kuri ugdo atei
ties vilties žiedus, Marijos 
globoje.

South 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.
Programoje šokiai, užkandžiai, gėrimai ir dainos.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Bilietas 40 centų
Visus parapijiečius ir jų draugus nuoširdžiai kviečiame 

atsilankyti. Visi būsite patenkinti.

Radio Voice of the Lithuanians
1 P. M.

MONDAY • WEDNESDAY • FRIDAY • SATURDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

Balandžio mėn. 23 dieną, 
sekmadienį, tuoj po sumos, 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje, kampas Roebling ir 
So. 4th gatvių, Brooklyn 11, 
N. Y., bus LRKSA. N. Y. ir 
N. J. apskrities susirinkimas, 
į kurį apskrities kuopos praJ- 
šomos savo atstovus atsiųsti. 
Turėsime daug svarbių rei
kalų K. Susivienymo gerovei 
apsvarstyti ir aptarti. Reikės 
ir apskrities nauja valdyba 
išrinkti.

Velykų šventės mūsų baž
nyčioje praėjo labai gražiai. 
Altoriai skendo gėlėse ir švie
sose. Puošime matei rūpes
tingą seselių pranciškiečių 
ranką. Visas dienas žmonės 
gausiai lankėsi. Velykose pa-

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

Valdyba

Long Beach, L. I. pakilęs 
vanduo suardė daug vasaro
tojų namelių

mokslus pasakė kun. P. Leke>- 
šis; jis perdavė klebono kun. 
J. Balkūno, kun. Kartavi- 
čiaus ir savo sveikinimus. 
Choras, varg. Vismino vado
vaujamas, pagirtinai pasiro
dė. Daug žmonių priėmė Ko
muniją.

Atstovėmis išrinktos

Sąjungietės išrinko atsto
ves į New Yorko — New Jer
sey lietuvių draugijų konfe
renciją, įvyksiančią gegužės 
14 d. Pennsylvanijos viešbu
tyje,
pirm. A. Kivitienė, O. Ostei- 
kienė, A. Jocienė, V. Vyš
niauskienė. Konferencijai ir 
Am. Raud. Kryžiui paskirta 
po 5 dol.

Šį sekmadienį, bal. 16 d., 6 
vai. vak., par salėje bus są- 
jungiečių rengiamas margu
čių balius. Už gražiausius 
margučius skiriamos dova
nos.

Velykų švenčių proga buvo 
parvykę pas savuosius nema
žai karių. Negalėjusieji at
vykti atsiuntė savo sveikini
mus.

O. P.
Moterų piliečių klubo mar

gučių balius bus balandžio 22 
d., 60-39 56 Drive. Šeiminin
kės pasiruošusios priimti sa
vo svečius gardžiais užkan
džiais.

EI. Revukienė.

New York, N. Y

Šį sekmadienį, balandžio 
16 d., Aušros Vartų bažny
čioje, prie Holland tunelio, 
prasidės 40 valandų atlaidai. 
Iškilmingi mišparai bus 8 vai. 
vakarais. Bus svečiai pa
mokslininkai.

Misijų savaitė praėjo labai 
sėkmingai. Pamokslus sakė 
kun. J. Vaškys, pranciškonas. 
Misijos baigėsi labai iškil
mingai Velykų švente, kuri 
čia šiemet ypač gražiai pra
ėjo.

REIKALINGI DARBININKAI
Vyrai — Fabriko Darbas. 44 valandos 
Prityrimo Nereikia. Darbas Pastovus

420 East 31-st Street, New York, N. Y

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS I

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimu
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge. 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITESj

Juozas Ginkus
495 Grand Street, , Brooklyn, N. Y|

POPIERIAUS SVARBA 
KARO PASTANGOMS

Daugiau kaip 90 procentų 
kariuomenės popierio parei
kalavimų per paskutinius 
vienerius metus buvo išpildy
ta, pateikiant šiurkščios rū
šies popierį, kuris daugumoje 
buvo padarytas iš suvartoto 
popieriaus, pranešė Karo De
partamentas, pabrėždamas 
suvartoto popieriaus taupy
mo svarbą.

Mažiau kaip 10 procentų, 
arba 55,000 tonų, praėjusių 
metų pirkimų bond ir mimeo
graph popierio buvo ofisų ir 
spausdinimo reikalams.

Kadangi kariuomenės rei
kalams daugiausia reikia tos 
rūšies popieriaus, kuris ga
minamas iš surinkto popie
riaus, ir kadangi padidėjęs 
medžio vartojimas ir sumažė
jusi darbo jėga labai pasun
kino popiermalkių gamybą, 
yra nustatyta, kad mažiausia 
75% viso popieriaus, kuris 
anksčiau buvo išmetamas, tu
ri būti sutaupyta, jeigu nori
ma išvengti kritiško trūku
mo. ~'

Šito šiurkščios rūšies po
pieriaus vartojimas yra dau
geriopas. Iš jų daromi apsau
gos vyniojimai skubios pa
galbos „K” racijonavimui, ir 
apdengiama didžiuosius ka
riuomenės kulkosvaidžius, 
tankus ir „jeeps”. Penkerio- 
po pamušalo popiermaišiai 
apsaugo gendančias prekes 
nuo vandens ir vėjo; šautu
vai ir šautuvų dalys, signali
zacijos instrumentai, lėktuvų 
dalys ir kitokios medžiagos 
yra įvyniojamos nuo riebalų 
apsaugančiame popieryje. 
Kulkos ir panaši medžiaga 
yra siunčiami į frontą, indivi-

NAMAI-APDRAUD^
Perkant ar parduodant Na
mus — visuomet verta kreip
tis žemiau pažymėtu antrašu, 
kur taipgi gerai patarnauja
ma visokios apdraudos-insu- 
rance reikalais.

Ilgų metų patyrimas ir są
žiningas patarnavimas — jū
sų pasinaudojimui.

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

86-56 — 85th St., Woodhaven, N. Y. 
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

Tel. GRamarcy 7-7697

Dr. S. CHERNOFF, M.D.
223 Second Avenue, 

New York, N. Y. 
Piėmimo valandos 10—7:30 P.M. 
Sekmadieniais 11—1:30 P.M.

Vyrų ir moterų chroniškos 
ligos, odos ir kraujo ligos, krau
jo tyrimo liudijimai vedyboms.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš 
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir Irt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

dualiai įvynioti į popierį, 
ris apsaugo nuo oro per 
nų.

Balandžio 6 d. armii 
buvo 7,700,000 kareivių! 
vyne 400,000, Marine ir Cę 
Guards — 300,000.

Brooklyno saliūninų 
pasiuntė į Washingtoną ] 
testą už pakėlimą taksų 
gėrimus.

Naujokų ėmimo kariui 
nėn komisija įsakė vii 
skyriams, kad jie paskubi 
pašaukti jaunuolius tarp] 
26 metų amžiaus, dirbant 
apsaugos dirbtuvėse.

PARDUOD
Geri, pigūs, patogūs! 

mai. Gerose vietose. Pa! 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas 
ko prašo. Apdraudžiu (ii 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastunat
Real Estate Insurance

496 Grand St., Brooklyn, N
Tel. EVergreen 7-167(1
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ALUDE
Karšti Užkandžiai 

KASDIEN
Patogi Vieta Užėjimui 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS Z EI DAT
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y, į
HAvemeyer 8 r 0259

RALPH K R U C1 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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