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Balandžio { 
buvo 7,700,0^ 
vyne 400,000,įl 
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Brooklyno 
pasiuntė į 
testą už pake 
gėrimus.

metus ji savo kam- 
ange laikė degančią 
(kurios šviesa turėjo 
Ei sūnui kariui kelią į 
[Nors sūnus karys mi- 
įomenėje ir motina tai 
|bet ji žibino lempą 
h naktį, nes taip buvo 
lusi savo sūnui.
niūkė turėtų būti pa- 
I lietuvių tautos na- 
Kova dėl lietuvių tau
tybės neretai atrodo 
istai sunki, bet neva- 
toti vilties! Prieš akis 
indėti vilties žibintas, 
:elią net ir didžiausio- 
joje ir nevilties aplin- 
i ; •

Washington---- Suomių lai
kraštis „Uusi Suomi”, kaip 
praneša švedų radijas balan
džio 9 d., paskelbė žinią apie 
liūdną estų tautos padėtį. 
Tartu universiteto rektorius, 
lankydamasis Taline, patyrė, 
kad vokiečiai ruošiasi pasiim
ti Vokietijon visą vertingą 
Tartu universiteto turtą. 
Vertenybių tarpe yra brangi 
biblioteka ir kiti estų kultū
riniai turtai.

Amerikos radijas nugirdo 
tokį švedų radijo pranešimą:

„Estai griežtai priešinasi 
tokiam „perkėlimui” turtų iš 
Estijos. Visi universiteto pro
fesoriai mano, kad visiškas 
universiteto išvežimas į Vo
kietiją reikštų jo galą. Jei ga-

benimo planai bus vykdomi, 
universiteto rektorius žada 
pasitraukti.

Centralinis Estijos archy
vas, tautinis muziejus ir lite
ratūros muziejus yra tarp įs
taigų, kurios skiriamos „eva
kuoti” į Vokietiją.

Turi radijas balandžio 8 d. 
pranešė, kad „tarp balandžio 
15 ir gegužės 10 d. Vokieti
jos „Darbo Taryba” organi
zuos visoje Estijoje susirinki
mus, kad galėtų rekrutuoti 
jaunus vyrus į darbo tarny
bą.” Toliau pranešimas skel
bė, kad mobilizuotiems dar
bo tarnybon būsią „įdiegia
ma” draugiškumo ir solida
rumo dvasia...

NACIŲ BUDELIŲ DAUGIAU AUKŲ
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įkyme Giraud aiškiai 
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hei iki tėvynės išlais- 
i dienos. Tačiau jisai 
i visus karius būti 
dingais ir niekada ne
iti, kad „žmonės praei- 
Prancūzija lieka amži-

Laikraštis „The Canadian 
Register” įsidėjo radiograma 
iš Stockholmo gautą prane
šimą, kad Kaune įsteigtasis 
specialus nacių tribunolas pa
smerkė Lietuvoje mirti 13 
žmonių, jų tarpe dvi moteri. 
Laikraštis taipgi skelbia apie 
naujus ir gausius areštus 
Lietuvoje, patvirtina žinias 
apie mokslinių turtų naikini
mą, jaunesniųjų kunigų mo
bilizavimą ir kitus nacių žiau
rumus.

Tarp nukentėjusių nuo na
cių suminėtinos dar šios pa-

amas, tu- rinu) ir žm®|PVC)Je dėl Lietuvos lais- 
iigu norl- 
:o trūku-

aimintina, kad žmonės 
ii, vadovybės mainosi.

išies po- 
yra dan
ai apsau- 
ibios pu
vimui, ir 
sius ka- 
vaidžius, 
’enkerio- 
rmaišiai 

prekes 
; šautu- 
signali- 
lėktuvų 
džiagos 
riebalų 

>pieryje. 
edžiaga 
, indivi-

Kreipkitės:

Joseph s ietuva visada turi pašl
iji ir bus! Tik daugiau 

Real Esfelil|inimo pirmiesiems dar- 
496 Grand St,

TeL EVere
Įir mažiau jaudinimosi 
mkaverčių dalykėlių.

IUDA
uit Na- 
i kreip- 
ntrašu, 
mauja- 
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leitą savaitę New Yor- 
Tėjo svarbius susirinki- 
parbo Federacija. Buvo 
imkęs ir valstybės sekret
as padėjėjas Long. La- 
isamias kalbas pasakė 
acijos pirm. Matthew 
ir siuvėjų unijos pirm.

Jackson Heif . .Voll ir Dubinsky pabre- 
žųjų valstybių teisę gy- 
laisvu, nepriklausomu

- imu. Abu nurodė At- 
Čarterio dėsnių vertin- 

. Abu pasisakė prieš 
liūs didžiųjų valstybių 
.ojimus savo teritori- 
ambicijom patenkinti.

Teikiamas gere- fanizuoti darbininkai ir 
patikrinimas, [f dai yra nuoširdūs mažų 

laisvės draugai. Jų pa- 
niekada neužmirština!
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įsa, Kinijoje veikia tik 
l partija, bet ji yra pa- 

iCTUVIi isi daug nuolaidų. Kini- LlETUVU jalaipsniui kuriamos dė- 
i t piratinės įstaigos, suteikia- 

A L l llįvairioms vietovėms sa- 
Karšti BFbių teisės ir pan-

MSPlIv kaip Yra su kitu dide-
lūsų sąjungininku ? Rusi- 
nėra demokratijos nė še- 
, o Amerikos liberalai 

didelis daugeliu atvejų tai nu- 
visokių $ ;i. Rusijoje nėra spaudos, 

fifATAC 11 ūkinių ir tikybos lais-i 
JUVZAj Ten gajį veįktį tik viena 
411 Grandė unistų partija.

Brooklyn J Jt Rusija šiandie dauge- 
’pandos leidinių vadina- 
demokratine valstybe... 

HAvemeyerS' <įasi žmonės, keičiasi nuo
ges, bet tiesa vis dėlto pa- 
tiesa.

Patogi Viets'
Su MOT^

į

s.

Maspeth, N‘
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GEAN0 Flandžio 17 d- New Yon- 
id inkėsi Federalinio Inves-

tigacijos Biuro (FBI) virši
ninkas J. Edgar Hoover. Tai 
visų požeminės veiklos žmo
nių pabaisa. Visi priešvalsty
biniai elementai, vagys, plė
šikai ir kiti nedorėliai bijo jo, 
kaip baisiausio neprietelio.

Bet plačiajai Amerikos vi
suomenei — J. Edgar Hoover 
yra pasididžiavimas. Jo įstai
ga kas sekundė budi Ameri
kos sargyboje. Jis pats ne
bijo nei veikti, nei tiesos žo
džio ištarti.
Amerikos Revoliucijos Duk

terų suvažiavime (bal. 17 d.) 
p. Hoover pažymėjo, kad „A- 
merika negali gyventi būda
ma pusiau demokratinė ir pu
siau fašistinė ar komunisti
nė”. Jis kvietė visus ištiki
mus piliečius drąsiai ir gar
siai kelti balsą už Amerikos 
gyvenimo būdą, ginant savo 
įstaigas, organizacijas ir pi
liečius, kuriuos užpuldinėja 
„kovingos, savanaudiškos, 
garsiai rėkiančios grupės”, 

I kurias sudaro „salionų rau- 
i donieji, bendrakeleiviai ir 
atviri komunistai”.

i Atrodo, p. Hoover užpylė 
fašistinių ir komunistinių 
palinkimų asmenims nemaža 
šalto vandenėlio.

------- e -------

Minėtoje kalboje p. Hoover 
iškėlė ir labai liūdnų Ameri
kos gyvenimo reiškinių. Jis 
skaitlinėmis nupiešė baisųjį 
nusikaltimų vaizdą, kuriame 
stambioji dalis priklauso ne
pilnamečiams nusikaltėliams. 
Suimtųjų už nusikaltimus 
daugiausia buvo 17 ir 18 me
tų jaunuoliai. Nesulaukę 21 
metų jaunuoliai pernai įvyk
dė 55 procentus vagysčių, 30 
proc. padegimų, 65 proc. au
tomobilių vagysčių, 13 proc. 
žmogžudysčių.

Pernai Amerikoje daugiau 
žmonių nužudyta nei Tarawo- 
je krito karių. Kas 23 sekun
dės įvykdytas didesnis nusi
kaltimas, kas 12 minučių bu
vo apiplėšimas, kas 39 sekun
dės — vagystė.

Nusikaltimai šalyje, atro
do, auga. Nieko negelbsti ge
resni uždarbiai nei darbavie
čių gausumas. Darbų ne
trūksta, bet trūksta dorovi
nio ir tikybinio auklėjimo.

vardės: nacių gaudomas J. 
Markulevičius, Šančių gyven
tojas, buvo sužeistas mirti
nai. Šiaulių prekybininkas 
Juozas Adomaitis nubaustas 
2,000 markių, tokia pat baus
me nubaustas ir telšiškis Vla
das Sasnauskas. Po 1,000 
markių pabaudos uždėta 
Šiaulių gyventojui Pranui Jo
kūbaičiui, batsiuviui Jonui 
Čepuliui.

Lietuvis Lakūnas 
Žuvo Fronte

Chicago. — Jonaičiai, gy
venantieji 3155 S. Lowe avė, 
gavo telegramą, o vėliau ir 
laišką, kad jų sūnus Jonas R. 
Jonaitis žpvo oro kovose virš 
Vokietijos.

A. a. Jonas Jonaitis buvo 
apie 25 metų amžiaus.

Iš Vatikano gauta žinia, 
kad Telšių vyskupu, a. a. 
vysk. J. Staugaičio įpėdiniu, 
paskirtas buvęs vyskupo pa
dėjėjas, vyskupas Vincentas 
Borisevičius.

Nauju Telšių vyskupu-pa- 
gelbininku paskirtas prelatas 
M. Ramanauskas, Telšių se
minarijos rektorius.

Nelaimėse Užmuša 
Daugiau Nei Kare
Chicago. — Karas jau yra 

nusinešęs tūkstančius Ame
rikos karių gyvybių. Bet 
daug daugiau amerikiečių žū
na namų fronte — nelaimin
guose atsitikimuose.

Nuo Perlų Uosto užpuoli
mo (1941 m. gruodžio 8) Ame 
rikoj nelaiminguose atsitiki
muose 102,000 darbininkai 
užmušti, o 9,500, 000 sužeis
ti. Kariuomenės nuostoliai 
tame laikotarpyje buvo šie: 
42,081 užmuštas, 66,121 su
žeistas ir 37,415 dingusių.

SUŽEISTI KARIAI
Naujame sužeistų karių 

sąraše šioje savaitėje pami
nėti šie vardai:

Antanas J. Deltuva, 276 
Stagg Str., New York.

Edmundas J. Barzda, New 
Brunswick, N. J.

Vincentas W. Dalidūnas, 
60-61 Filmore Pl., W. New 
York.

Nauji kumgai

Gauta žinių, kad 1943 m. 
Lietuvoje buvo įšventinti į 
kunigus 5 marijonai klieri
kai.

VARŠUVOS ŽYDŲ ŽUDYNIŲ METINĖS
Balandžio 19 d. sukako ly

giai vieneri metai nuo didžių
jų Varšuvos žydų žudynių. Ši 
sukaktis paminėta Amerikoje 
ir Anglijoje.

Visi Varšuvos žydai buvo 
nacių suvaryti į getus — už
daras, atskiras nuo susisie
kimo vietas. Pamažu žydai 
buvo žudomi ar sunkiems 
darbams gabenami. 1943 m. 
bal. 19 d. buvo įsakyta vi
siems geto žydams susirinkti. 
Buvo aiškiai žinoma tokia iš
eitis: ištrėmimas į vokiečių 
fabrikus arba — mirtis. Žy
dai pasirinko pasipriešinimo 
kelią.

Dalis gete buvusių žydų tu

rėjo pasislėpę ginklų — šau
tuvų, granatų ir net kulkos
vaidžių. Tų ginklų užteko 
3,000 žydų, o jų iš viso buvo 
apie 40,000. Kai žydai atsi
sakė eiti į masinį susirinki
mą, vokiečiai veržėsi jėga. 
Tada žydai atidarė ugnį. 
Kautynės tęsėsi 6 savaites. 
Vokiečiai neteko kelių šimtų 
savo karių. Getas buvo visiš
kai sunaikintas.

Lenkų vyriausybės žinio
mis, Lenkijoje yra likę apie 
pusė milijono žydų, kurie į- 
vairiose vietose slapstosi. 
Prieš karą Lenkijoje buvo 
3,500,000 žydų.

ATVYKO MIKAILOVIČIAUS ATSTOVAS
Washington. — Čia yra at

vykęs Jugoslavijos karo mi- 
nisterio, četnikų vado gene
rolo Mikailovičiaus atstovas, 
kapitonas Borislov Todoro
vič.

nai lapkričio ir gruodžio mėn. 
gauta tik 4 transporto lėktuA- 
vai.

PRIEŠAS NETEKO

2,000 Lėktuvų Virš Berlyno
------------------------ * --------

Bomba Padege 
Ligoninę

Londonas. — Balandžio 19 
d. vokiečių lėktuvai bombar
davo Londoną. Viena bomba 
pataikė tiesiai į vieną di
džiausių Londono ligoninų, 
kur buvo 2,000 ligonių. Bom
ba apardė pastatą.

Gaisras buvo greit užge
sintas, bet bijoma, kad nema
žas ligonių skaičius galėjo 
žūti. Vienas ligoninės skyrius 
visiškai sunaikintas.

Londoną ginant nušauti 8 
vokiečių lėktuvai.

Londonas.— Balandžio 18 
d. apie 2,000 Amerikos bom
bonešių ir kovos lėktuvų pra
siveržė pro vokiečių oro gy
nimo užtvaras ir pasiekė Ber
lyną. Bombarduoti militari- 
niai taikiniai Berlyne ir apy
linkėje. Tai buvo šeštas ir 
didžiausias amerikiečių puo
limas prieš Berlyną. Bomban- 
davime dalyvavo apie 1,000 
didžiųjų bombonešių ir apie 
tiek pat įvairios rūšies kovos 
lėktuvų. Daugiausia taikinta 
į lėktuvų dirbtuves.

Vokiečių karo industrijos 
centrai nuolat bombarduoja
mi iš kelių vietų nuo šiau
rės jūros iki Juodųjų jūrų.

RUSAI APSUPO SEVASTOPOLĮ

Iš Italijos lakūnai dažnai lan
ko Balkanus.

Berlyno didžiajame bom
bardavime amerikiečiai nete
ko 19 bombonešių ir 6 kovos 
lėktuvų. Vokiečių nukauta 13 
lėktuvų. Vienas Amerikos 
bombonešis turėjo nusileisti 
Švedijoje.

Grįždami iš Berlyno, Ame
rikos lengvieji kovos lėktu
vai skrido virš Vokietijos že
mai, apšaudydami vokiečių a- 
erodromus ir naikindami juo
se lėktuvus.

Tą pačią dieną anglų lėk
tuvai bombardavo bulgarų 
Plovdivą, apie 70 mylių į ry
tus nuo Bulgarijos sostinės, 
kur vokiečiams tarnauja ge
ležinkelių mazgai.

Balandžio 19 d. vėl apie 
2,000 Amerikos lėktuvų puolė

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais, kap. Todorovič ap
kaltino maršalą Tito vykdy
me teroro Jugoslavijoje sklei
džiant komunizmą ir kovo
jant prieš generolo Mikailo- 
vičiaus dalinius.

Kap. Todorovič atvyko pra
šyti ginklų ir kitokios pagal
bos Mikailovičiaus daliniams, 
kuriuose dabar yra apie 40,- 
000 vyrų. Mikailovičiaus ar
mija galėtų greit sumobili
zuoti mažiausia 400,000 vy
rų; ši armija susidedanti iš 
ūkininkų, darbininkų, profe
sionalų, amatininkų.

Kap. Todorovič pareiškė, 
kad iš sąjungininkų gaunama 
labai mažai paramos — per-

682 UIVŲ

Washington. — Laivyno 
vadovybė pranešė, kad Ame
rikos submarinai šiomis die
nomis dar nuskandino 15 ja
ponų laivų.

Nuo karo pradžios iki šiol 
mūsų submarinai nuskandi
no 682 japonų laivus.

Tėv. Venckus Ispanijoje

Jėzuitas tėv. Juoz. Venc
kus, pasižymėjęs gamtos 
mokslų studijomis, jau antri 
metai yra Madride, kur dirba 
biologijos institute, duoda 
paskaitas ir gilinasi savo pa
mėgtame gamtamokslyje.

Maskva. — Kryme vokie
čiai suspausti aplink Sevasto
polį. Istorinis Balaklavos 
miestas, esąs 9 mylios į piet
ryčius nuo Sevastopolio, pa
teko rusams balandžio 18 d. 
Rusai prisiartino prie tų Se
vastopolio ribų, kuriose 1942 
m. jie išsilaikė 250 dienų. Se
vastopolį gina dvi vokiečių ir 
rumunų armijos.

Krymo pusiausalyje vokie
čiai prarado visus uostus, iš
skyrus Sevastopolį, kurio kri
timas liko tik laiko klausi
mas.

Šios savaitės pradžioje ru
sų bombonešiai puolė rumunų 
Konstantos uostą. Kilo dide
li gaisrai.

Vakarinėje Ukrainos srity
je vokiečių generolo Mann- 
steino armija mėgino at
stumti rusus, bet turėjo pa
sitraukti, palikdama didelius 
nuostolius.

Kryme vokiečius spaudžia 
dvi rusų armijos, kurioms 
vadovauja generolas Jere- 
menko ir Tolbukin.

Besarabijoj rusų žygiavi
mas sulėtintas. Dabar stenl- 
giamasi tik įsitvirtinti užim

tose vietose tarp Akermano 
r Kišinevo.

(Berlyno radijas skelbė, 
kad rusai sutraukia daugiau 
kariuomenės šiaurėje, kur 
prasidėsiąs naujas veržima
sis į Pskovą ir Ostrovą, var
tus į Pabalčio valstybes).

Latvių Ūkininkus 
Naciai Išgabena
Washington. — Švedų lai

kraštis „Stockholms Tidmin- 
gen” bal. 5 d. įdėjo žinią, kad 
vokiečiai Latvijoje atėmė ja
vų sėklas iš latvių ūkininkų. 
Keliose srityse, kaip Latgali- 
joje, ūkio darbai visiškai su
stabdyti. Ūkininkai išmesti iš 
ūkių ir paimti priverčiamam 
darbui Vokietijon.

Vysk. Būčys Romoje

Per neutralius kraštus gau
ta žinių, kad sausio mėn. pra
džioje tėvų marijonų namas 
Romoje nuo karo nebuvo nu
kentėjęs. Vysk. Būčys svei
kas, tebesidarbavo Romoje.

LIETUVIS NUKIRTO JAPONŲ ZERO
*---------------------------

Philadelphijos lietuvis Įeit. 
J. Balchunis, kurs buvo bom-

MOTERYS LAKŪNĖS

Šalia armijos, laivyno, ma
rinų pagelbinių moterų da
linių, yra ir vienas moterų 
dalinys, mažiau žinomas, 
WASPS vardu. Tai moterys 
lakūnės, kurios kasdien at
lieka sunkius ir pavojingus 
darbus.

Moterų lakūnių programa 
pradėta 1942 m. rugsėjo mė
nesį. Šiemet birželio mėnesį 
išlavintų moterų lakūnių bus 
1,600.

Moterys lakūnės iš 40 aero
dromų perkelia 44 įvairių rū
šių lėktuvus, padeda meteo- 
rologistams daryti tyrinė
jimus, pristato sunkius lėk
tuvus studentams, išbando 
naujus motorus, atlieka pa
siuntinių pareigas, perkelia 
administracijos darbininkus, 
instrumentus ir kitas reika
lingas pataisoms dalis.

Moterų lakūnių viršininkė 
yra Jacqueline Cochran.

bardieriumi lėktuve B-24 Li
berator, turėjo tokį nepap
rastą pergyvenimą oro kau
tynėse ties Kurilų salomis:

Amerikos bombonešiai iš
skrido atakon. Paramushiro- 
Shimushu armijos ir laivyno 
bazių ginti atskrido apie 40 
greičiausių japonų naikintu- 
vų-Zero. Keletas jų lėktuvų 
puolė bombonešį B-24, vie
nas jų paleisdamas patrankos 
šūvį, kurs pramušė lėktuvo 
priekį, vos nepataikydamas į 
pilotą. Kautynės buvo taip 
karštos, kad vienas lakūnas 
greitomis pagriebęs Įeit. Bal- 
chunio automatinį pistolietą 
per lėktuvo langus ėmė šau
dyti į japonų Zero. Tose kau
tynėse Balchunas numušė ja
ponų Zero.

Dingo lietuvis

Minotų šeima, gyvenanti 
Montrealyje, gavo pranešimą, 
kad jų vienturtis sūnus, tar
navęs aviacijoje, negrįžo į sa
vo bazę po oro atakų Vokieti
joj. Yra vilčių, kad gal la
kūnas nusileido su parašiu
tu, bet tėvams didelis skaus
mas.

ir bombardavo įvairius taiki
nius Vokietijoje. Vokiečiams 
padaryta milžiniškų nuosto
lių.

Plati Sąjunga
Ukrainiečių laikraštis 

„Svoboda” įsidėjo prof. M. 
Čubatti straipsnį, kuriame ji
sai įrodinėja, kad po karo rei
kia sukurti tamprią sąjungą 
valstybių, esančių tarp Balti
jos ir Juodųjų jūrų su 114 
mil. gyventojų, užimančių 1,- 
500,000 kvadr. kilometrų plo
tą. šitokia sąjunga, jo many
mu, galėtų garantuoti taiką 
Europoje ir sudarytų galimy
bes kultūrinei pažangai;

Kun. Dr. N. Skurkis-Vilniuje

Jaunas marijonas, bet jau 
spėjęs įsigyti mokslo dakta
ro laipsnį, kun. Norb. Skur- 
kis yra dabar Vilniuje, pas
kirtas tėvų marijonų namų 
viršininku.

Naują Vyriausybę 
Badoglio Sudaro
Neapolis. — Italijos mar-

šalo Badoglio vyriausybė pa
sitraukė, kad būtų sudaryta 
plataus bendradarbiavimo 
ministerių kabinetas. Kara
lius Viktoras Emanuelis nau
ją vyriausybę sudaryti pave
dė vėl tam pačiam maršalui.

Italijos komunistai pirmie
ji pasisakė už įėjimą Badog
lio vyriausybėn. Sutiks įeiti 
krikščionys demokratai, libe
ralai ir kiti. Manoma, kad 
valdžios narių tarpe bus ir 
senatorius Benedetto Croce, 
žinomas filosofas, senas val
stybininkas. Laukiama ir 
grafo Carlo Sforzos.

Komunistų partija nori 
dviejų ministerijų — vidaus 
reikalų ir finansų.

Bal. 19 d. Badoglio atvyko 
į Neapolį ir pradėjo pasitari
mus su partijų vadais.

VAKARŲ EUROPON PUOLIMAS ARTI
Londonas. — Anglijos ra

dijas savo programoje Pran
cūzijos žmonėms nurodė, kad 
laikas jau trumpas iki bū
siančios Europon invazijos. 
Prancūzams patarta taupyti 
maisto, pasidėti atsargon 
kiek tik galima daugiau, nes 
Sąjungininkai pradžioje ga
lės maistu aprūpinti tik savo 
kariuomenės dalinius.

Vokietijoj, ypač karių tar
pe, jau labai drąsiai tvirti
nama, kad Europos „tvirto
vė” vakaruose netrukus bus 
pajudinta. Pilna įvairiausių 
gandų, daugiausia apie tai,

kurioje vietoj invazija pra
sidės.

Anglijos vyriausybė suvar
žė neutralių ir sąjungininkų 
šalių diplomatus. Visiems už
sienio atstovams, išskyrus A- 
merikos ir Rusijos, uždraus
ta išvykti iš Londono ar siun
tinėti susirašinėjimą slaptu 
raštu.

Komercijos departamentas 
praneša, kad Amerikoje per
nai pajamų visi gyventojai 
turėjo 147 bil. dol., arba 22% 
daugiau nei 1942 metais.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

darytas tremtinių sąrašas su 
12,903 pavardėmis. Tas sąra
šas jau buvo paskelbtas A- 
merikos lietuvių laikraščiuo
se. Tačiau tai tik dalis trem
tinių vardų. Kai bolševikai 
išbėgo iš Lietuvos, rasta pa
silikusieji oficialūs dokumen
tai, kurie rodo, kad vien 1941 
m. birželio 14-22 dienomis iš
vežta net 30,425 Lietuvos 
žmonės. Tačiau trėmimas į 
Sibirą jau prasidėjo 1940 m. 
pabaigoje ir mes neturime 
tikrų žinių, kiek iš viso buvo 
ištremta. Pačiomis iš Mask
vos paeinančiomis žiniomis 
sekant, išeitų, kad iš Lietu
vos išvežta daugiau, kaip 40,- 
000 vyrų, moterų ir vaikų, gi 
kai kurie grįžusieji iš Sibiro 
ištrėmimo asmenys tvirtina, 
kad ištremtųjų lietuvių skai
čius gali būti net dvigubai di
desnis.

Dešimtys tūkstančių yra 
išvežtų ir į Vokietiją, kur jie 
nuo pervargimo ir nuo bom
bų daugelis netenka sveika
tos ir gyvybės. Ant laisvosios 
Amerikos lietuvių pečių krin
ta didelė atsakomybė-užtarti, 
gelbėti, vaduoti ištrėmime

Per vieną neutralų kraštą 
LKFSB korespondentas pra
nešė, kad iš Sibiro yra pabė
gęs vienas lietuvis, kurs iš 
Krasnojarsko srities yra iš
vykęs prieš pusantrų metų. 
Jis ten kartu yra buvęs su 
buvusiu Lietuvos prezidentu 
Aleksandru Stulginskiu, Sta
siu šilingu, prof. Juozu Ton
kūnu, inž. Jokūbu Stanišaus- 
ku, gen. Julium Čapliku, Ta
mošaičiu. Tie visi garsūs Lie
tuvos žmonės buvo priversti 
dirbti sunkius žemės darbus. 
Jiems duodama buvo po 600 
gramų (pusantro svaro) duo
nos ir dilgėlių sriubos. Jeigu 
užduoto darbo neatlieka, gau
na tik po 400 gramų (vieną 
svarą) duonos. Sunkiausia 
buvo prez. Stulginskiui ir 
min. šilingui, nes jų sveikata 
silpniausia. Tam asmeniui iš
vykstant iš anos tremtinių 
kolonijos, prez. Stulginskis 
buvo ligoninėje, bet jo sveika
ta gerėjusi.

Panašus likimas, o kai ku
rių net ir baisesnis, yra ir 
daugelio iš Lietuvos ištremtų 
į Sibirą žmonių. Jungt. Ame
rikos Valstybes yra pasiekęs 
Lietuvos Raud. Kryžiaus su- kamuojamus brolius.

Su Lietuvos gyvenimu 
Pranciškonai buvo visuomet 
tampriai susirišę. Per šešis 
šimtus metų jie gyveno Lie
tuvoje ir dirbo apaštalavimo, 
jaunuomenės auklėjimo ir 
spaudos darbą. Lietuvos 
Pranciškonų šv. Kazimiero 
Provincija turėjo 40 vienuo
lynų ir 300 kunigų, kurie dir
bo ne tik Lietuvoje, bet uo
liai misijonieriavo ir plačio
je Rusijoje. Rusų caro val
džios visas šis gražus darbas 
buvo sugriautas!

Didžiojo Karo metu Pran
ciškonų gyvenimas ir veikla 
Lietuvoje vėl ėmė atgyti. Ne
priklausomoj Lietuvoj Pran
ciškonai jau turėjo penkis 
vienuolynus, šv. Antano Ko
legiją su 400 mokinių ir di
džiulę spaustuvę, kurioje bu
vo spausdinami Pranciškonų 
leidžiami laikraščiai ir kny
gos.

Ir vėl atėjo baisūs komu
nistų okupacijos 1940 metai! 
Pranciškonų vienuolynai, ko
legija, spaustuvė buvo komu
nistų konfiskuoti, gi vienuo
liai išsklaidyti. Ir taip sun
kiai pradėtas Pranciškonų 
darbas vėl buvo žiauriai su
naikintas !

Dievo Apvaizdos lėmimu, 
dalis Lietuvos Pranciškonų 
per didelį vargą atvyko į A- 
meriką ir, laikinai įsikūrę 
Pittsburghe, Pa., tęsė toliau 
misijų ir spaudos darbą.

Portland©, Maine, diecezi
jos vyskupo J. E. J. E. Mc
Carthy kviečiami, šiemet va
sarą Pranciškonai persikelia 
į Maine valstybę ir netoli Le
wiston, Maine, kuria pirmą ir 
pastovų Amerikos istorijoje 
Lietuvos Pranciškonų vienuo
lyną, kuriame prisiglaus ir 
visos Amerikos lietuvių ge
rovei dirbs po platųjį pasau
lį karo išblaškytieji Lietuvos 
Pranciškonai.

Naujojo vienuolyno pirki
mui Tėvai Pranciškonai už
traukė paskolą. Vienuolyną 
įrengti gyvenimui taip pat 
reikia nemažos pinigų sumos. 
Savo rūpesčių valandoje Tė-

vai Pranciškonai kreipiasi į 
Amerikos Lietuvius — Kuni
gus ir pasauliečius, į savo 
Prietelius, Geradarius, Rė
mėjus, į šv. Pranciškaus My
lėtojus ir nuoširdžiai prašo 
padėti jiems susisukti Ame
rikoje pastovų lietuvišką 
pranciškonų lizdelį!

Už kiekvieną, kad ir ma
žiausią auką, Tėvai Pranciš
konai bus amžinai dėkingi ir 
už visus gyvus ir mirusius 
savo Geradarius nuolat mel
sis ir laikys Šv. Mišias!

Pirmam ir istoriniam Lie
tuvos Pranciškonų vienuoly
nui Amerikoje įkurti, Tėvai 
Pranciškonai suorganizavo 
Fundatorių ir Rėmėjų Fondą. 
Garbės Fundatoriai laikomi 
tie, kurie vienuolynui įkurti 
aukoja $500.00, Fundatoriais 
— kurie aukoja $100.00, Rė
mėjais — kurie aukoja kad 
ir mažiausią auką.

1. Už visus Lietuvos Pran
ciškonų šv. Antano Vienuoly
no Fundatorius ir Garbės 
Fundatorius kiekvieno mėne
sio pirmą penktadienį prie 
Švenč. Jėzaus Širdies atlai
komos šv. Mišios.

2. Mirus Fundatoriui ir 
Garbės Fundatoriui, už jo vė
lę atlaikomos gedulingos Mi
šios su egzekvijomis ir ap
vaikščiojami Kryžiaus Keliai.

3. Fundatoriai gauna dykai 
„Šv. Pranciškaus Varpelį”.

4. Garbės Fundatorių var
dai bus įamžinti marmurinė
je lentoje, kuri nuolat kabės 
ant vienuolyno sienos ir lan
kytojams primins G. Funda- 
rių dosnią pagalbą įkuriant 
pirmą Lietuvos Pranciškonų 
vienuolyną Amerikoje.

5. Už visus Vienuolyno 
Fundatorius ir Rėmėjus kiek
vieno mėnesio pirmą antra
dienį prie Šv. Antano atlaiko
mos dvejos Mišios.

6. Už visus gyvus ir mi
rusius Fundatorius ir Rėmė
jus Pranciškonai kasdieną 
meldžiasi.

Franciscan Fathers 
310 Orchard Pl., Pittsburgh 
10, Pa.

LONDONO LENKAI APIE VILNIŲ
Londono lenkai, dalyvau

jant lenkų vyriausybės prezi
dentui ir ministeriams, ko
vo 15 d. atvykę į Londono 
katedrą šv. P. Marijos kop
lyčioje pakabino Aušros Var
tų Šv. P. Marijos paveikslą 
su lenkišku ir anglišku mal
dos tekstu. Nors maldoje yra 
ir gražių tekstų, kaip prisi
minimas, kad Marija daug 
kartų yra gelbėjusi Vilnijos 
gyventojus ir prašymai, kad 
atitolintų nuo miesto nelai
mes ir, atmenant draugų pra
lietą kraują, dovanotų nusi
kaltimus, tačiau ten yra ir 
politinių atspalvių: Vilnius 
vadinamas „naszym” ir „pol- 
skiem Wilnem” („Mūsų, len
kų Vilniumi”).

Nors tose iškilmėse dalyva
vo aukščiausieji lenkų vy
riausybės asmenys, į jas ne
atvyko nei Londono arkiv. 
B. Griffin, nei nė vienas iš jo 
vyskupų pagelbininkų (jų 
Londono diecezijoje yra du).

Lietuvos ministeris Lon
done Balutis atitinkamoms 
įstaigoms nusiuntė protesto 
raštą, kuriame labai rimtu ir 
atsargiu tonu išdėstė lietu
vių nusistatymą: pažymėjo, 
kad Lietuva, būdama katali
kiškas kraštas ir artimas len
kų kaimynas, giliai atjaučia

Kanadoje išeinantis žurna
las „Relations” paskelbė tik
slius duomenis apie nužudy
tuosius dvasininkus Ispanijo
je 1936-1939 m. Statistinės 
žinios paimtos iš „Revista 
Catholic” š. m. vasario m. Pa
duodami skaičiai vyskupijo
mis, bet bendras skaičius nuo 
Ispanijos raudonųjų rankos 
kritusių pasaulinių kunigų 
yra 4,010. Iš vienuolių-dau- 
giausia nužudyta kunigų šv. 
Marijos širdies vienuolyno- 
237, tėvų pranciškonų-104, 
tėvų jėzuitų-100, domininko- 
nų-97, augustinionų-93, kapu- 
cinų-89, pijorų-84, saleziečių 
-67, lazaristų-56, benediktinų 
-48.

Kitų vienuolių nužudyta po 
mažesnį skaičių, tik daug nuo 
raudonųjų rankos žuvo vie- 
nuoliiį-brolių (ne kunigų) : 
Krikščionių Mokyklų Brolių- 
145, maristų brolių-109, Šv. 
Gabrieliaus brolių-3. Iš viso

Balandžio - April 2 )DENTŲ pram
Kitataučių Sp

ir lenkų tautos dabartines 
kančias. Praeityje Lietuva su 
Lenkija yra turėjusios daug 
ką bendro ir dabar jos ben
drai kenčia nuo nacių ir ken
tėjo nuo bolševikų. Kai Len
kija liko vokiečių agresijos 
auka, lietuviai, nežiūrėdami 
patirtos skriaudos atplėšiant 
sostinę Vilnių, nepasidavė vo
kiečių skatinimams pulti 
Lenkiją, bet netgi pagelbėjo 
daugeliui lenkų, kenčiančių 
nuo invazijos. Tačiau lietu
viai niekada neatsižadėjo sa
vo teisių į Vilnių. Ką kitos 
tautos mano apie lenkų no
rus prisijungti Vilnių, turė
jome progos daug kartų pa
tirti ir tą dar kartą pabrėžė 
min. pirm. Churchillis, kai 
vasario 22 d. pasakė: „Mes 
nesame pripažinę Vilniaus o- 
kupacijos, įvykdytos lenkų 
1920 metais”.

Ministeris Balutis priminė, 
kad lenkai nepatenkinti, jog 
stipresnis jų rytų kaimynas 
bando savaip spręsti ginčus, 
bet gi lenkai, keldami reika
lavimus Vilniaus atžvilgiu, 
vartoja beveik tuos pačius 
metodus savo silpnesnio kai
myno — Lietuvos atžvilgiu. 
Ypač apgailėtina, kad lenkai 
šitokiu būdu bando savo reli
giniais veiksmais pridengti 
savo politinius siekimus.

Pirmosios mėsos, riebalų, 
sviesto, sūrių ir kitų gaminių 
racionavimo metinės buvo at
švęstos kovo 29 d. raudonųjų 
ženklų programoje. Ta pro*- 
ga Kainų Administratorius 
Chester Bowles pasakė: 
„Svarbiausias faktorius, ku
ris padėjo pasekmingai pra
vesti mėsos racionavimą, bu
vo vartotojų kooperavimas. 
Be visų tinkamo supratimo ir 
parėmimo mėsos racionavi- 
mas — tuo pačiu ir OPA kai
nų kontrolės racionavimo 
programa — būtų nepavyku
si.”
Per pirmuosius mėsos racio

navimo metus bendras civi
lių mėsos suvartojimas buvo 
didžiausias šio krašto istori
joje. Išskiriant 1940-42 metų 
vartojimą praėjusių metų 
mėsos vartojimas buvo aukš
čiausias nuo pat 1928 metų. 
Bowles pabrėžė, kad „net su 
tais dideliais ištekliais ra- 
cionavimas buvo reikalingas, 
kadangi civilių vartotojų pir
kimo galia nepaprastai paki
lo.”

Lietuviai Kunigai 
Veikia Bolivijoj

Saleziečių vienuolija jau 
turi keletą jaunų lietuvių ku
nigų, kurių keletas, kaip jau 
buvo pranešta, iš Europos iš
vyko į Pietų Ameriką. LKFS 
B. korespondentas praneša 
iš Portugalijos, kad jis gavęs 
nuo jų laišką, kuriame rašo, 
kad laimingai pasiekė P. A- 
merikos krantus, kad jie yra 
nustebinti ir sužavėti Ameri
kos grožiu ir ramumu.

Argentinoje, Buenos Aires 
mieste, jie aplankė Lietuvos 
Atstovybę, Tėvų Marijonų ir 
įvairias saleziečių įstaigas. 
Po kelionės, užtrukusios net 
45 dienas, gavo progos atsi
gauti. Paskutinės žinios skel
bė, kad jie ruošiasi vykti į 
Boliviją. Galimas dalykas, 
kad jau bus išvykę. Jų tarpe 
yra ir kun. P. Maskolaitis, 
kurio brolis gyvena Chicago- 
je.

nužudy- 
skaičius

suregis-

vienuolių Ispanijoje 
ta 1,475, tačiau šis 
dar nėra pilnas.

Bendras iki šiol
truotų Ispanijoje nužudytų
pasauliečių kunigų ir vienuo
lių skaičius - 5,485. Priskai- 
tant dar ir tuos, kurie mirė 
dėl kankinimų kalėjimuose, 
žuvusiųjų dvasininkų skai
čius prašoktų 6,000. Jie savo 
krauju uždėjo antspaudą ti
kėjimui, kuriuo gyveno ir ku
rio mokė, jų kraujo auka ne
galės išdilti iš istorijos la
pų.

Pažymėtina, kad Madride 
gyvena viena lietuvaitė, išL 
tekėjusi už ispano gydytojo, 
kuri išgelbėjo vieno kunigo 
gyvybę. Ji buvo gavusi doku
mentus, kad ji yra Lietuvos 
pilietė, jautėsi saugiau ir ga
lėjo savo namuose nuslėpti 
pavojun patekusį kunigą. Da
bar tas kunigas yra Madrido 
vyskupo sekretoriumi.

OPA paskelbė, kad atidėta 
data raudonųjų ir mėlynųjų 
ženklų galiojimo užsibaigi- 
mui pirkti mėsai, riebalams, 
alyvoms ir konservuotiems 
vaisiams bei daržovėms. Nuo 
dabar raudonieji ir mėlynieji 
ženklai Karo Racionavimo 
Ketvirtojoje Knygoje galios 
neribotai, lygiai kaip batų ir 
cukraus ženklai. Tačiau pa
naikinimas užbaigimo datos 
nepakeičia ženklų galiojimo 
pradžios. Kiekviena šeiminin
kė gali kombinuoti šeimos 
pirkinius racionuotoms pre
kėms, remdamasi trijų rau
donųjų ženklų (vertų 30 žen
klų) baze kiekvienam antram 
sekmadieniui ir 5 mėlynųjų 
ženklų (vertų viso 50 taškų) 
kiekvieno mėnesio pirmai 
dienai.

Kaz. Vidikauskui
65 Metu Sukaktis
Laikraštininkas K. Vidi-> 

kauskas šiemet švenčia 65 m. 
amžiaus sukaktį, pernai šven
tė 30 m. savo vedybinio gy
venimo ir 40 m. savo darbuo
tės plunksna. Jis ir dabar ne 
tik lietuviškiems laikraš
čiams prisiunčia medžiagos, 
bet lietuviams palankias in
formacijas moka pravesti uk
rainiečių, lenkų ir kituose 
laikraščiuose, taipgi yra 
LKFSB-ro bendradarbis.

Geriausio pasisekimo 
darbuotėje!

Kainų Administravimo Įs- 
staiga praneša, kad rauginti, 
marinuoti ar spirite prezer- 
vuoti vaisiai, kurie buvo iš
imti iš racionavimo praėjusį z 
gruodį, vėl bus racionuoti 
pradedant birželio mėn. Var
totojai yra perspėjami, kad 
nėra ekonomiška susidaryti 
atsargas prieš birželio mėne
sį. šie vaisiai greitai genda, 
gi praėjusio gruodžio mėn. 
nuo racionavimo atleisti vai
siai jau ir taip buvo užlaiky
ti nuo 1942 metų.

ir

j o

Traukia jaunuosius

Toronto lietuviai labai 
sirūpino įtraukti į lietuvišką
jį veikimą daugiau jaunesnių
jų.

su-

Apie Lietuvi ^im
■praėjo la-
>ii ryt-Ukrainiečių laikraš 

meriko j e skelbia apie p pilna,
nų kovas Lietuvoje 
pasikėsinimą prieš ge 
biliūną, kurs buvęs sui

Visa eilė lenkų lai 
persispausdino ONA i 
ros paduotą ištrauką 
tijoje leidžiamo 
Draugo”, kurs apra3-ul1- 
lenkų atsiektus dalyl - • o 
priklausomybės gyvei 
apie kančias šio karo (y •

Eilė įvairių tautų 1 
čių pažymėjo, kad vad ; ne.
„demokratinių lietuvi V(L
mas New Yorke, kui;' 
reiškiamos mintys už 
vos prijungimą prie - 
buvo organizuotas kol^0^ 
tų- _ J.

„Ukrainskii Golos”* 

 

ša, kad Argentinoje, t|^; ■(mer^os 

 

tų uždarytų svetimond.Ųiivos ne- 
bomis leidžiamų laikflįsteigti- 

 

uždarytas ir lietuviui^ rinkimas, 
leistas „Momentas’

Lenkų ir ukrainiečii ĮĮjčjnkaitie- 
raščiai, su mažomis 1^. Aukoto
mis, kurias sudaro koi v. Raiše- 
tų spauda, palaiko lie|_p šilins- 

 

kovojančius prieš bolLj.^ioo 
pastangas įjungti Li|j^jja- 
Sovietų valstybę. J^kienė,

„Przewodnik Katj.^0 

 

atsiliepdamas į rusų paf.^np t 
nimus^prisijungti rytij^ ’0.

.Sapiegienė, 
lOimaitie- 
ilfirviskas,

,Į»J. V. 
įj Kirkė 

choras, 
ir so- 

jjįi

Į komitetą įi 
" J. Dulbis, A. K 

piega, A. Sts 
Viznis, A. Tui 
J. Stanislausk; 
A. Skirka ( 
pakviestas), E 
pakviesta iš i 
gaičių, kurios 
darbuotėj reil 
rinkimas patv 
vienbalsiai ir

Tarybos

^Zanavi- 
įatooniio

pasakė

mes, prisimena ir 
pretenzijas į Vilnių, 
laikraščio išvedžiojin 
našūs, kaip ir kitos j 
dos, bet visgi įdomus 
reiškimas: „...supr 
kad lietuviai siekia la 
ieško savo teisių. To 
gamtos įstatymas. Tai 
tas klausimas, bet ki 
galvojantį žmogų stebi|j;W' 9' 
kią teise Rusija turi i 
pretenzijų į Vilnių.” į

Ukrainiečių laikraš 
ladelphijoje paminėj 
Vasiliausko kunigyst 
sinį jubiliejų.

aP.Ku- 
askienė, M. 
Balsevičius, 

LDulbis, A.

SVARBI, ĮDOMI, NAUJA KNYG

Darbai”

Motinų Die 
sime gegužės 1 
ruošia gražų 
nimą, su gra 
mis papuoštą 
roji Motinėlė’ 
parapijos abi 
nuos gražių c 
Geras orkes' 
kiams, pelnas 
Visi turi susi 
rengimu.

Klebonas 
kas jau savai' 
ga. Parapijie 
greitai pasve

New Ha

Politinių ir socialinių mok
slų žurnalas „Annals”, kurį 
leidžia Amerikos Politinių ir 
Socialinių Mokslų Akademi
ja, savo šių metų kovo mėne
sio numerį paskyrė centrinės 
ir rytinės Europos proble
moms ir tų kraštų gyventojų 
siekimams nušviesti. Duoda
ma gausiai medžiagos, kiek-1 
vieno krašto žymiems vy
rams leidžiant išdėstyti savo
jo krašto viltis ir siekimus. 
Specialūs straipsniai skirti 
Estijos, Latvijos, Lietuvos 
gyvybiniams klausimams.

Apie Lietuvos kovas dėl

nepriklausomybės, apie pa
siektus laimėjimus nepriklau
somo gyvenimo metu, apie 
neteisybes iš nacių ir bolševi
kų pusės, suglaustai, turinin
gai rašo ministeris Žadeikis, 
pabrėždamas lietuvių nepa
laužiamą troškimą laisvės. 
Ministeris rašo:

„Kadangi laisvė yra viena 
iš pačių švenčiausių teisių, 
betkoks imperialistinis ban
dymas pavergti savo silpnes
nį kaimyną turi būti laiko
mas pirmo laipsnio tarptau
tiniu nusikaltimu, krimina
lu”.

OPA praneša, kad visų šal
dytų daržovių ir vaisių, kurie 
sudaro 6 procentus viso ra- 
cionuoto maisto, taškų vertė 
iki balandžio 29 d. bus lygi 
nuliui. Tai buvo padaryta dėl
to, kad Karo Maisto Adminis
tracija pareiškė reikalą at
leisti šaldytuvus mėsos, pid- 
no ir paukščių produktams ir 
kitiems 1944 metų maisto ga
miniams.

Kiti svarbūs taškų pertvar
kymai liečia konservuotus 
žirnius ir fygų bei slyvų mar
meladą (jam), kurių taškų 
vertė lygi nuliui. Manoma, 
kad žirnių taškų nulio vertė 
yra laikina. Mažos skardinės 
tomatų sunkos (14 uncijų ir 
mažiau), kurioms nebegali
ma gauti skardos, buvo su
mažintos iki 1 taško, kai tuo 
tarpu mažesni pertvarkymai 
buvo padaryti didelėms toma
to sunkos ir sriubos skardi
nėms.

■okevičienė, 
i haitis, J. 
iP.Ramei- 
LRadzvilas,

’Odol Išlai-
Eipinigai bus

Lietuvių

ii Suslevi- 
11 Gustas, 
i Kairys, K. 
įiP.Žilaitis, 
IViznis, B.

Netikėtai 
mirtis aplank 
rapijiečių Ne 
atskyrė iš gy 
ir mylimą v 
tėvą James 
susižeidęs di 
lių dienų lig< 
landžio 4 d.

Velionis bi 
būdo, pamalė 
nas būdama 
parapijos ch< 
balsą. Dažn: 
noj. Daug p; 
pijai su save 
atlikdami p 
vimo darbus 
gyvybę pa 
stiprume.

Paliko liū 
ną, du sūnų 
ris yra kad 
loj; James k 
negavo proj 
velio laidoti 
dorių ir kiti

Laidotuvė 
jam Penkta 
zimiero baž: 
už velionies 
antrą Velyk

Nors balandžio mėnesio 
mėsos ištekliai civiliniam 
vartojimui rodo šiokį tokį su
mažėjimą, tačiau vertė nau
jųjų ženklų, kurių galiojimas 
prasidėjo balandžio 2 d., be
veik nepakeičiama. Visi švie
ži veršienos, kiaulienos, jau
tienos ar avienos piovimai tu
rės tas pačias žemas taškų 
vertes, nustatytas kovo mė
nesiui.

Sviesto taškų vertė lieka 
taip pat nepasikeitusi (16 
taškų), kai tuo tarpu įvairių 
riebalų taškų vertė numuš
ta vienu tašku. Grietinei, 
neufchate sūriui ir varškei

taškų vertė pakelta dviem 
taškais — tai yra 12 taškų 
už svarą balandžio mėnesiui. 
Taukai (lard) pasilieka ne- 
apdėti taškais, gi margarinas 
—6 taškai už svarą.

Kainų Administracijos Įs
taigos kainų peržiūrėjimą se^- 
kė Karo Maisto Administra
cijos pranešimas dėl civili
nių kvotų dėl pieno produktų 
ir mėsos balandžio-birželio 
periodui. Pagal WFA, bus 
kiek mažiau mėsos, bet dau
giau sviesto. Nuosprendis pa
laikyti 16 taškų sviesto ver
tės buvo padarytas pasita
rus su Amerikos Sviesto In
stituto ir kitų pramonių atsa- 
komingais asmenimis.

Lietuvis Londono bažnyčioje

Chicagos ateitininkų orga
nizacijos narys Ant. čelkis, 
seržantas, dabar yra Anglijo
je. Radęs laisvesnio laiko ap
lankė Šv. Povilo katedrą, o 
paskiau turėjo didelio 
džiaugsmo Londone atradęs 
lietuvių bažnyčią.

žavėjosi dailiu bažnyčios 
išpuošimu ir maloniu klebono 
Dr. K. Matulaičio prietelin- 
gumu. Nors parapijos salė 
bombų sugriauta, bet bažny
tėlė dar nenukentėjusi.

Ar jau aukojai Amerikos 
Raudonajam Kryžiui?

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

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

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

Aukštesnės ir pradžios mokyklos sistematingai ir 
karnai apibūdintos. Sės. Kazimieriečių (30), Sės. Pr __ ______
kiečių (17) ir Sės. Nukryžiuoto Jėzaus (3) vedamos j'ii gyvos galvos. Nuo 
rapijinės mokyklos alfabetinėj tvarkoj sutvarkytos ir ęį muzikos kūryb 
karnai aprašytos; kiekvienos mokyklos adresas irgi veikimo ir, apskritai, 
duotas. Minėtų Kongregacijų lietuvių kalbos ir katechi^ įgyveno arti Kau 
niai kursai surašyti. savo mažani

išdavė muzikos kury
IV. MŪSŲ SPAUDA I . r,

ji?“ SHzęs is Amenl
Šiame skyriuje aprašyta net 12 katalikiškų laik - - 

bei žurnalų; iš tų aprašymų matyti katalikų spaudos 
eitis ir dabartinė jų veikla.
V. BIOGRAFIJOS.

Paskutiniame knygos skyriuje aprašyta dešimties 
mių veteranų veikėjų gyvenimas ir jų darbai; jų tarpe 
žymėtini kun. A. Staniukynas, Motina Marija, muzika 
žemaitis ir kiti.

Knygoje—,, Am. Liet. Kat. Darbai” labai įdomiai 
vaizduotas Amerikos lietuvių katalikų gyvenimas. K 
iliustruota su 40 paveikslų. Knygos gale įdėtas turini 
Prof. Pakšto straipsnis: „Amerikos lietuviai katalikai 
voje dėl Lietuvos nepriklausomybės”. Visi Amerikos Ii 
viai kunigai surašyti alfabetinėje tvarkoje ir paduoti 
antrašai. Knygos pabaigoj įdėta vardų ir vietų rody!

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

Su užsakymais kreiptis

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

pasidžiaugti
3 gražiomis
’krdingai su-ninių altori

kun. J. Va

J. ŽL

s Šimkų
II-10i,1943 m. X-15 d.)

(Tęsinys)

^Naujoji Romuva” Nr 
^mėn.ld.St. Šimkus 
keistas. Po to jis ir t

žurnalą. Tais pači 
’ Jldžia paskyrė jam I

. 1 io aiucui
su K. Petrausku i 

kanonais į Lietuvos 
kad galėtų vai 

, kelti ūpą koncert 
jis akompaniatori 

- savo ir kitų patriot]

mažai turėjo drs 
.Ų38 buvo gerbiamas.' 
k darbuotės suka 
? komitetas iš įvaikių ž 
išimant visas profes 

< Pjati minėjimo progra 
Tas įrodo, k;

Šimkaus Kūryba 
kiškai” i

.J- yra lengvas 
kūrybą įdėt 

Jokios kūrybos dirbi 
. visokios rūšies „kų 
-Lordas automob 

teli!!.- raiškia ats 
gailis; reiškia kalb 

Pasakyti 
Jf^.Wus; reiškia k 
li^mdulių niuansus m 

“'Wsti nedaaidėjus 
ftrsus! 0 taip gali
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ORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Utai^ idgeport, Conn 

menkoje^ 
nų kovas L

muolija jau 
į lietuvių ku
tas, kaip jau 
š Europos’ iš- pasikėsini^ 
įeriką. LKFS biliūną, ku$

V ’!• 1CHXX.VZ JLX14.JUL. <J . V.

įsa eilelį uskas. Procesiją tvarkė
4 A. Zanavičius; choras, 

V. Stanišauskui, ir so-

itas praneša 
kad jis gavęs persispausdi^ 
□iriame rašo, ros paduotą

et Velykos praėjo la- 
kilmingai, žmonių ryt- 
bažnyčia buvo pilna, 

i laikė kleb. kun. J. V.

pasiekė P. A- tiioie te v 
s kad ii? vra n » i Pasirode gražiai, s, Kaa jie yra Draugo” ■
žavėti Ameri- ---------

priklausom^andžio 16 d’ čiaJvVkoimumu.
Buenos Aires 
ankė Lietuvos 
rų Marijonų ir 
ečių įstaigas, 
atrūkusios net 
o progos atsi- 
iės žinios skel- 
lošiasi vykti į 
mas dalykas, 
.vykę. Jų tarpe 
?. Maskolaitis, 
yvena Chicago-

(bos, kurias rengė Ame-
J Lietuvių Tarybos 

„ „neJ$FPort° skyrius. Prakal- 
lidarė kun. Al. Zanavi- 
Įis visus pasveikino nuo 
ičio klebono, kuris ne
dalyvauti. Vakarą v&- 

canas Klimaitis.
rbias prakalbas pasakė 
likos” redaktorius J. 
|a; visiems patiko aiš- 
r svarbūs nurodymai 
nūsų darbus Amerikos 
Pergalei ir Lietuvos ne-

apie kančias j

likauskui
Sukaktis

nkas K. Vidi- 
et švenčia 65 m. 
ktį, pernai šven- 
o vedybinio gy
ni. šavo darbuo- 
. Jis ir dabar ne 
kiems laikraš- 
nčia medžiagos, 
ns palankias in- 
loka pravesti uk- 
enkų ir kituose 
j, taipgi yra L 
endradarbis.

pasisekimo

i jaunuosius

Į komitetą įeina šie nariai: 
J. Dulbis, A. Klimaitis, A. Sa
piega, A. Stanišauskas, A. 
Viznis, A. Tuska, J. Skubąs, 
J. Stanislauskas, P. Rameika, 
A. Skirka (pastarasis bus 
pakviestas), Bus ir daugiaus 
pakviesta iš moterų ir mer
gaičių, kurios bus ateityje 
darbuotėj reikalingos. Susi
rinkimas patvirtino komitetą 
vienbalsiai ir įgaliojo veikti.

M. Cibulskis. Kleb. kun. E. 
Gradeckas giedojo egzekvi
jas ir iškilmingas šv. Mišias. 
Už velionies sielą pasimelsti 
susirinko giminės, šeima, ge
ri draugai ir pažįstami.

Šioj sunkioj liūdesio valan
doj reiškiame gilią užuojautą 
Onai Navickienei, sūnums, 
broliui Izidoriui ir visiems gi
minėms.

New Britain, Conn, i Elizabeth, N. J
AMERICAN
RED CROSS40 vai. atlaidai

Balandžio 30 d., sekmadie
nį, per sumą prasidės 40 vai. 
atlaidai. Iškilmingi mišparai 
ir svečių kunigų pamokslai 
bus vakarais. Parapijiečiai 
prašomi pasinaudoti dvasinė
mis malonėmis.

Pamaldos už Lietuvą
Balandžio 30 ir gegužės 1 

d. mūsų par. bažnyčioje bus 
laikomos mišios Lietuvos 
laisvės intencija.

Sodaliečių Veikla
Šiais metais pirmą kartą 

susidarė New Britaine tarp- 
parapijinė Sodaliečių CYO 
Bowling League, kur ir mū
sų sporto mėgėjos dalyvavo. 
Mergaitėms gerai sekėsi, bet 
kažkodėl nesitikėjo laimėti 
rungtynių, ypač kuomet pas
kutinį kartą teko joms kovo
ti su šv. Kryžiaus lenkų para
pijos gana gerai išsilavinu
sia komanda. Bet ir šiuo mo
mentu mūsų mergaitės kant
riai ir kilniai žaidė, ne dėl 
asmeninės garbės, bet dėl tų 
idealų, kurie arti kiekvieno 
lietuvio širdies. Supratau iš 
jų pasikalbėjimų, kad ne kar
tą jų mintys nuskrido prie 
Marijos ir širdyje atsiliepė 
malda: „Marija, ne dėl sa
vęs, bet kad lietuviams tektų 
ši garbė.!” Nuoširdžios mal
dos išklausytos: rungtynės 
laimėtos, ir dar kartą lietuvių 
vardas suskambėjo visoj apy
linkėj.

Sekančios sudarė šv. An
driejaus komandą: Ona Ra
dzevičiūtė, Alena Radzevičiū
tė, Petronellė Shilingaitė, O- 
na Viznytė, Eleonora Juknai
tė, Alena Jenišonytė, Viktori
ja Urbonaitė, Irena Brazaus
kaitė ir Irena Narcum. Kada 
nors ateity įvyks joms pa
gerbimo vakarienė.

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

Balandžio 23 d. įvyks lie
tuvių masinis susirinkimas, 
parapijos salėje. Tarsimės 
Raudonojo Kryžiaus reika
lais. Kalbės miesto mayoras 
J. Murphy, Raudonojo Kry
žiaus atstovai. Kiekvieno lie
tuvio pareiga atsilankyti į šį 
susirinkimą ir pasitarti, kaip 
būtų tinkamiau sukelti dides
nę sumą pinigų ir įteikti Rau
donajam Kryžiui dėl „Club 
Car”, kurs mūsų miesto var
du bus vartojamas karo fron
te.

ria” Velykų Prisikėlimo Mi
šiose Marine Base, San Diego, 

Nebraskos teisiadaris Pet
ras Gutauskas, šv. Antano 
parapijos choros narys, gie
dojo solo Velykų ryte. Jo 
žmona yra choro dirigentė.

Ilgametę šv. Antano para
pijos narę Elzbietą Gruberie- 
nę aplankė mirties angelas. 
Didžiojoj savaitėj velionė a- 
tėjo į bažnyčią; trečiadienį 
priėjo prie išpažinties ir pri
ėmė komuniją; 4 vai. ji ruošė 
savo velykinius baltinius, bet 
užmigo ir elektros jėga užde
gė jos drabužius, apdegino 
kūną.

Senelė buvo sulaukusi 82 
metų. Kun. J. Jusevičius su
teikė paskutinį patepimą.

Velionė palaidota balan
džio 8 d. šv. Marijos Magda
lenos kapinėse iš šv. Antano 
lietuvių bažnyčios, kur ji be
veik kasdien lankėsi daugiau 
kaip per 20 metų.

Motinų Dieną šįmet minė
sime gegužės 14 d. Choras jau 
ruošia gražų muzikali vaidi
nimą, su gražiomis dainelė
mis papuoštą. Tai yra „Ge
roji Motinėlė”. Po vaidinimo 
parapijos abu chorai padai
nuos gražių dainų, bus solo. 
Geras orkestras gros šo
kiams, pelnas eina parapijai. 
Visi turi susidomėti šiuo pa
rengimu.

Bayonne, N. J
čiųpažymįi 
„demokratei 
mas New į 
reiškiamoj 
vos prijJ 
buvo orgaį 
tų.

„Ukrainą 
ša, kad 
tų uždarytį 
bomis leifc 
yžda^j^somybei atsteigti. 
leistas „M

Lenkų į | 
raščiai, $ L 
mis, kurias J 
tų $4.00 — V. Raiše-

; ^“Mpo $2.00 — P. šilins- 
pastangas Įiv Mateikienė; po $1.00 
S°?T: °- Einorienė, O. Ma-

Mtienė, A. Vilčinskienė, 
a|s“leI^<Eelienė, P. Vaznienė, O. 
nimus piyjkienė, E- Bajorienė, J. 
mes, prisįl j Januškienė, O. 
Pretendsįlivienė, M. Sapiegienė, 
laikraščio itauskienė, O. Klimaitie- 
našūs, hipfRuzgienė, A. Čirviskas, 
dos, betvepiušiūnienė, V. Skirka, 

ir reiškimas: rkienė, M. Lukas, Mrs. 
kad lietuviili E. Totoriūnas, P. Ku- 
ieško savo®, K. Višniauskienė, M. 
gamtosį&iičienė, J. Batsevičius, 
tas klauslįtinskas, J. Dulbis, A. 
galvojantįifiuskas, A. Sapiega, O. 
kią teise 
pretenziją!

ir aukų rinkimas.
A. Stanišauskas, J. 

uskas, O. Mačiukaitie- 
Įt. Breivienė. Aukoto-

Klebonas kun. Kazlaus
kas jau savaitė laiko, kai ser
ga. Parapijiečiai linki jam 
greitai pasveikti.

New Haven, Conn

Gegužės 7 d. Marijos Vai
kelių draugija rengia šaunų 
,,talento vakarą”, kuriame 
dalyvauja visas mūsų jauni
mas. Taipgi ir senesnieji vai
dintojai. šis vakaras tikrai 
bus nepaprastas.

Tadas Kuligauskas, 
i jaunas Philadelphijos lietu
vis smuikininkas, du kartu 
grojęs prezidentui Roosevel- 
tui Baltuose Rūmuose, balan- 

jdžio 23 d. smuikuos Bostone 
Onos Ivaškienės vedamos 
Jaunamečių Lietuvių grupės 
šokių ir dainų vakare.

jo

ietuviai labai 
mkti į lietuvišką- 
augiau jaune s niu

su-
ladelphijoį 
Vasikaiisk 
sinį jubilię

RBI, ĮDOMI, Nil'll
Lmerikos LietuviyKa 

Darbai”

ido Kunigų Vienybė. Redagavo: 
, kun. N. Pakalnis, kun. J.
Inyga labai gražiai išleista, difc 
usl., turinio 336 p. Iš viso 352 
į penkius skyrius.

J PARAPIJOS ' 

. aprašomos (plačiau ar trumpio 
i parapijos alfabetine tvarka; 
antrašai, kunigų vardai ir 11

LUGIJOS IR ĮSTAIGOS 

sos žymiosios (19) centrelines 
lugijos, turiningai ir vaizdžiai 
į matyti jų praeitis ir darbuotė 
uliečių.

JKSLO ĮSTAIGOS 

ukštesnės ir pradžios mokyklos 
apibūdintos. Sės. Kazimieriedii (?■ 

(17) ir Sės. Nukryžiuoto Jėzaus 
lės mokyklos alfabetinė] tvarkoj 

aprašytos; kiekvienos mokykte 
s. Minėtų Kongregacijų lietuvių 
ursai surašyti.

ŪSŲ SPAUDA 
iame skyriuje aprašyta net 12 
imalų; iš tų aprašymų matyti 
r dabartinė jų veikla.

OGRAFIJOS.
Paskutiniame knygos skyriuje apfi 
veteranų veikėjų gyvenimas ir j^ 

tini kun. A. Staniukynas, Moti® 

utis ir kiti.

Knygoje—„ Am. Liet. Kat Darbai 

luotas Amerikos lietuvių katalikų 

ruota su 40 paveikslų. Knygos 
. Pakšto straipsnis: „Amerikos 1^^ 
dėl Lietuvos nepriklausomybės”^ 

kunigai surašyti alfabetinėje 

ašai. Knygos

Kiekvienam susipratusiam katal^ 

ią knygą įsigyti. Knygos kaina 

0; paprastais aptaisais —

u užsakymais kreiptis

“AMERI^
222 So. Ninth

pabaigoj

Pittsburgh, Pa

ė, O. Pašiukevičienė, 
uskas, J. Masaitis, J. 
, A. Skirka, P. Ramei- 
arnelis, L. Radzvilas, 

uskas, V. Biliskas, F. 
K. Rudis, S. Suslevi- 
. Jakutis, A. Gustas, 
rskas, J. Kairys, K. 

s, J. Blažys, F. Žilaitis, 
iauskas, A. Viznis, B. 
ė, J. Stanislauskas. 
suaukota 70 dol. Išlai- 
engus, kiti pinigai bus 
i Amerikos Lietuvių 
s Centran.
i reikia pasidžiaugti 
s pirmomis gražiomis 
omis ir širdingai su- 
aukomis.

Netikėtai negailestinga 
mirtis aplankė mūsų gerų pa
rapijiečių Navickų namus ir 
atskyrė iš gyvųjų tarpo gerą 
ir mylimą vyrą, rūpestingą 
tėvą James Navicką, kuris, 
susižeidęs dirbtuvėje, po ke
lių dienų ligoninėje mirė ba
landžio 4 d.

Velionis buvo labai ramaus 
būdo, pamaldus žmogus. Jau
nas būdamas priklausė prie 
parapijos choro, turėjo stiprų 
balsą. Dažnai dalyvavo sce
noj. Daug pasidarbavo para
pijai su savo broliu Izidorių, 
atlikdami įvairius remonta- 
vimo darbus. Mirtis pakirto 
gyvybę pačiam gyvenimo 
stiprume.

Paliko liūdinčią žmoną Ci
ną, du sūnus (Danielių, ku
ris yra kadetas oro mokyk
loj ; James kariuomenėj—abu 
negavo progos dalyvauti tė
velio laidotuvėse), brolį Izi
dorių ir kitus gimines.

Laidotuvės įvyko Didžia
jam Penktadieny iš šv. Ka
zimiero bažnyčios. Šv. Mišios 
už velionies sielą atnašautos 
antrą Velykų dieną. Prie, šo- __  ___________ ______
ninių altorių Mišias laikė nuolynui, velionės broliui, ir 
kun. J. Valantiejus ir kun. seserims.

Mirč Seselė
Sesuo M. Emerencija (Dai

nius) mirė šv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolyne balandžio 
11 d.

A. a. Seselė baigė šv. Jur
gio pradžios mokyklą, De
troit, Mich. Įstojo į Šv. Pran
ciškaus vienuolyno High 
School 1923 m., kurią baigusi 
1926 m. įstojo į Novicijatą. 
Seselė mokė Hartford, Conn., 
Elizabeth, N. J., Philadelphia, 
Pa., Rochester, N. Y., ir New 
Britain, Conn. Keletą metų 
vargonininkavo motiniškame 
name.

Velionė paliko nuliūdime 
motiną, brolį Antaną, kuris 
dėl ligos turėjo palikti Se
minariją ir kuris dabartiniu 
laiku taip pat sunkiai serga, 
brolį Joną, seseris: Sės. M. 
Agnietę Šv. Pranciškaus vie
nuolyne, Elzbietą, Izabelę ir 
Juliją ir šv. Pranciškaus Se
seris.

Laidotuvės įvyko šeštadie
nį, balandžio mėn. 15 d.

Reiškiame gilią užuojautą 
Šv. Pranciškaus Seserų Vie-

nas iš mūsų gerai žinomų 
choristų, Adomas Kvederas 
(Kwider) — aldermanu. Pir
mą kartą šio miesto istorijoj 
lietuviui teko ta pareiga. Lin
kini jam ištikimai ir gerai 
darbuotis savo naujame dar
be.

J. Žilevičius

svs Šimkus
(1887 m. 1-10 d., 1943 m. X-15 d.)

(Tęsinys)
pat metų „Naujoji Romuva” Nr. 2 pra- 
d nuo sausio mėn. 1 d. St. Šimkus iš Švie- 
nisterijos atleistas. Po to jis ir buvo su

leisti savo žurnalą. Tais pačiais me- 
los gale, valdžia paskyrė jam 600 litų 
mėnesiui iki gyvos galvos. Nuo tada jis 
pasinerdamas į muzikos kūrybą. Atsi- 
uo viešojo veikimo ir, apskritai, nuo pla- 

je, Birutės kaime, savo mažam ūkelyje 
"sidaręs atsidavė muzikos kūrybai.
pastebėti, kad, grįžęs iš Amerikos 1920 

Šimkus drauge su K. Petrausku ir A. So- 
vo įstoję savanoriais į Lietuvos kariuo- 
kultūros sekciją, kad galėtų važinėti po 
r kariuomenei kelti ūpą koncertais. Pir- 
buvo solistai, jis akompaniatorius, o ra- 

K. Binkis — savo ir kitų patriotinių eilių 
torius.
jis muzikų tarpe mažai turėjo draugų, bet 
nėję jo vardas buvo gerbiamas. Kai 1935 
inėjo jo 30 metų darbuotės sukaktį, buvo 
s didelis komitetas iš įvairių žymių vi- 
s veikėjų, apimant visas profesijas. Bu- 
tyta labai plati minėjimo programa, kuri 
pervisą Lietuvą. Tas įrodo, kad visuo- 

laikė pagarboje.

endravimo, apsigyveno arti Kauno, Fre-

Stasio Šimkaus Kūryba
ti „tautiškai” — yra lengvas darbas, 

iau pseudo-tautišką kūrybą įdėti į moks- 
ą. Įsteigus tokios kūrybos dirbtuves, ga-
risigaminti visokios rūšies „kultūros” ir
padarų, kaip Fordas automobilių... Bet 

e Pseudo-Tautiškai, reiškia atspėti tan
iausius palinkimus; reiškia kalbėti tautos 
, plakti jos širdimi, dasakyti pasakos, 
audos tąsos vaizdus; reiškia karalienės- 
kirtingus spindulių niuansus mūsų žemę 

nt, reiškia nugirsti nedaaidėjusias melo- 
armonijos garsus! O taip gali kurti tik

Balandžio 10 d. įvyko susi
rinkimas, kuriame išrinkta 
nauja Sodalicijos valdyba: 
Mari j. Pavasary te (pirm.),I- 
rena Brazauskaitė (vice- 
pirm.), Ona Valinčiūtė 
(rašt.) ir Alena Jenišonytė 
(iždin.) Linkime joms sėk
mingai vesti mūsų Sodalietes 
prie dar kilnesnių darbų Die
vui, Marijai ir Tėvynei.

Pavasarinis sodaliečių pa
rengimas, kuris įvyko balan
džio 16 d., pasiliks visų atsi
lankiusių atminime, kaip gra
žus, linksmas., kilnus, tikrai ; 
patriotinis lietuviško meno j 
pasirodymas. Valio sodalie- 
tėms, kad nepagailėjo visų 
valandų ir vargo, kad paro
dytų visiems, kad jūsų širdy
se dega meilė Lietuvai, jos 
kalbai ir dainoms.

Lietuvis aldermanas
Balandžio 11 d. New Bri- 

taino gyventojai rinko mies- j 
to mayorą ir kitus valdiniu- J 
kus, jų tarpe išrinktas vie-;

Jungtinis koncertas
Šį sekmadienį, bal. 23 d., 7 

vai. vak., lietuvių salėje, Park 
Street, įvyks šv. Andriejaus 
par. choro koncertas. Daly
vaus ir Hartfordo choras su 
savo solistais. Koncertui va
dovauja varg. A. Grigoraitis.

Visi New Britaino ir apy
linkės lietuviai kviečiami į šį 
didelį, gražų koncertą.

M.

So. Boston, Mass,-t '

Meno vakaras
Balandžio 23 d., 6 vai. vak., 

Municipal Building salėje, 
tarp G ir H gatvių, So. Bos
tone, įvyks nepaprastas meno 
vakaras. Rengia Lietuvių 
Jaunamečių Tautinių Šokių 
Grupė. Vadovauja Ona Ivaš- 
kienė. Programoje bus ir sve
čių jaunamečių iš Philadel
phijos: smuikininkas Tadas 
J. Kuligauskas ir šokėja Lo
retta Kavaliauskaitė.

Šv. Mykolo par. choro pra>- 
moga bal. 16 d. labai gerai 
pavyko. Parapijai gražaus 
pelno liko. Rengimo komite
tas labai dėkingas komp. J. 
Žilevičiui ir solistei p. Pau
lauskaitei už talką; jos su
dainuotos dainos buvo labai 
gražiai išpildytos, publikos 
dideliu plojimu priimtos.

Moterų choras, varg. J. 
Liubinsko vedamas, gerai pa
sirodė. Komediją „Dvi kūmu
tės” atliko Milvidienė ir Ber
notienė, o kom. „Gaidys ant 
stogo” — lindenietės Šukytė 
ir Guzevičienė. Abu vaidini
mai publikai patiko.

Koncertui rengti daugiau
sia pasidarbavo choro narės 
Mrs. Fekete, Latožienė, Bag
donienė, Kalautienė ir Mic
kevičiūtė.

Rengimo Komitetas

Omaha, Nebr
Lietus užgavo Omahos jau

nimo puikius drabužius Vely
kų dienoje, bet švenčių dvasia 
neužgesinta.

Šv. Antano bažnyčia buvo 
pilna maldaujančių žmonių 
per visas mišias. Kleb. kun. 
Jusevičiaus pamokslas lietė 
šių dienų įvykius ir skelbė 
naują viltį žmonėms Kristaus 
Prisikėlime.

Arti tūkstančio žmonių, jų 
tarpe didelis skaičius karių, 
dalyvavo tikybiniame kon
certe Velykų vakare garsiam 
Boy’s Town, kur 85 jaunuo
lių balsai žavėjo klausytojus 
Dowd koplyčioje. Miesto vir
šininku yra prelatas Edward 
J. Flannagan.

Corp. Lydia Baravykas 
(Bovick) giedojo „Avė Ma-|

Lietuvių jaunimas dalyva
vo margučių ieškojimo kon- 
teste Spring Lake parke Ve
lykų dienoje. Vietiniai biz
nieriai aukojo dovanas laimė
tojams.

P. Šimkienė turėjo labai 
linskmas Velykas, nes buvo 
parvykę jos du sūnūs ir žen
tas. Vienas sūnus pirmą kar
tą aplankė motinėlę po dve
jų metų. Leit. Shimkus prieš 
šešias savaites dalyvavo oro 
atakose Italijoje.

Wanda Dzykevičiūtė, ga
vus žinią apie savo sesutės 
sunegalėjimą, išvyko į Fair- 
field, Conn.

Seselių kazimieriečių mo
kyklų prižiūrėtoja buvo atvy
kusi į Omahą. Su sesele The- 
ophila atvažiavo ir seselė 
Alexa. Seselė Theophila ap
lankė Boy’s Town ir didžiavo
si prelato Flanagano darbuo
te.

Jonas Stoškus

tie, kurių kiekvienas šiltas kraujo lašas yra ato
mas to didžio kūrinio-tautos...” — yra pasakęs St. 
Šimkus.

Šios velionies mintys yra jo kūryboje keliautas 
kelias. Pirmutinis jo veikalas „Kur bakūžė sąma- 
nota” buvo sukurtas bestudijuojant Varšuvoje. 
Gerai suprato Vaičaičio eiles ir joms sukūrė la
bai širdingą, jaunuolišką, naivią kompoziciją, ne
mažai svetimybės persunktą. Nors jis taikosi prie 
bakūžės, bet tos bakūžės melodijų atgarsių neį
jungia. Bet ji pilna romantizmo ir lietuviškoji vi
suomenė, ištroškusi kuo nors muzikos srityje ^a- 
vo jausmą patenkinti, širdingai ją sutiko. Taip 
ji karštai buvo priimta, kuo ne tautine melodija 
pasidarė, kitaip sakant, tos bakūžės stilius il
gai Lietuvoje vyravo. Ši pirmutinė kompozicija, 
išleista Petrapilyje ir pavesta K. Petrauskui, ku
lis tą dainą ir išpopuliarino. Ten pat parašyta ir 
išleista buvo „Plaukia sau laivelis”, irgi tame pa
čiame stiliuje, prie savo paties žodžių. Harmoni
zavo ten pat ir išleido pirmutines liaudies daine
les solo ir chorams: „Mūsų dainos”, „Dvi dainos”, 
„Trys dainos”, „Keturios dainos” ir „Dainų dai- 
norėlis”. Šie jo darbai pirmutinio naivumo šir
dingumo, savotišku lengvu stilium ir padarė 
Šimkų plačiai žinomu visiems lietuviams kompo
zitorium. Visos tos dainelės taip sutvarkytos, 
kad bet kas jas gali dainuoti. Primityvi, paprasta 
harmonizacija lengvai buvo, menkai mūsų visuo
menei muzikoje tesusivokiančiai, suprantama. 
Kiekvienas, kad ir menkai prasilavinęs chorve
dys ar choras, pajėgė jas dainuoti ir susigyventi 
su jomis. Jas visuomenė pamėgo daugiau už jų 
gryną širdingumą ir paprastumą, negu J. Nau
jalio ar M. Petrausko (Sasnausko buvo per sun
kios, išskyrus „Karvelėlį”) kūrinius, kuriuose vy
ravo ne jausmas, bet sausa teoretinė tiesa, kai 
Šimkus dažnai teoretinius griežtumus paaukoja 
jausmo pareiškimo naudai. Viskas buvo tada vie
toje: jaunas tautinis atgimimas, jauna, vos pra
dedanti viešai rodytis, kultūrizuota liaudies dai
na.

Vėliau jis pradėjo kurti jau didesnius muzikos 
kūrinius, panaudodamas greta jausmo ir griežtą 
teoretinį žinyną, kurį gavo Petrapilio konservato
rijoje. Jis patiekė spaudoje sekančius veikalus: 
„Oželį”, „Mes padainuosime”, grynai aukštosios 
muzikos kombinacijos (kontrapunktinius) suge
bėjimas, su liaudies melodijomis galimus pada-

ryti. „Lietuviais esame mes gimę” choro dainuo
jama darė begalinį įspūdį, retas nuo ašarų iš su
sijaudinimo susilaikydavo. Operetės „Čigonai” ir 
„Išeivis” irgi daug grožybių savyje turi. Iš „Či
gonų” atskirai išleisti veikalai, kurie plačiai mė
giami, yra šie: „Lopšinė”, „Sunku man gyventi”, 
„Era mano brangi”, „Aš įsivilkčiau čigono rūbą”, 
„Atsisveikinimas su giria”, o iš „Išeivio” — 
„Atsisveikinimas su tėvyne” tikrai didelį furo
rą sukelia. Tai vis veikalai, pirmosios jaunatvės 
sielos išsiveržimai. Tame laikotarpyje spausdinta 
kelios dešimtys liaudies dainų chorams, kurių 
tarpe yra nepaprastai prasiplatinusių, kt.: „Va
žiavau dieną”, „Ant tėvelio dvaro”, „Bijūnėlis” ir 
eilė kitų.

Iki Šimkus nuvyko Vokietijon studijoms, tas 
kūrybos laikotarpis yra daugiausiai visuomenė
je žinomas ir pamėgtas. Tą laikotarpį jis užbaigia 
„Geležinio Vilko maršu”, „Mes Lietuvos kareivė
liai”. Kai jis susipažino su moderniosios muzi
kos dėsniais, ūmai pasuko kairėn ir nugrimdo tos 
harmonijos bangose. Lyg pereinamąjį punktą su
daro pianui solo „Siluetai”, liaudies atgarsiais 
ataustos varijacijos. Jose jis sudaro perėjimo 
lieptą. Po to seka „Nugrimzdęs Dvaras” (balada) 
basui solo su moterų choru ir piano pritarimu, 
vėliau praplėsta ir simfoniniam orkestrui pritari
mas sukurtas. Po to laiko jo kūryba išsivysto ir 
pribręsta pilnumoje naujosios harmonijos formo
se. Jis praaugo visuomenės muzikoje nusivokime 
pažangą, nebesitaikė prie visuomenės skonio, bet 
kūrė taip, kaip jis jautė savo sielos gelmėse. To 
laikotarpio kūrybos veikalai muzikos žvilgsniu 
yra labai įdomūs, europinės muzikos kultūros ly
gio, bet lietuviai jo kūrybos nebepajėgė suprasti, 
jiems pražuvo „saldžiamelodis” Šimkus, atsirado 
Šimkus tolimas, mažai besuprantamas. Chorai 
mažai bedainuoja jo naujai sukurtas ar harmoni
zuotas dainas, solistai irgi nekaip susigaudo jojo 
sielos labirinte. Tokiu būdu Šimkus pabėgo nuo 
visuomenės greičiau pribręsdamas, negu jo auklė
ta saldžiuose akorduose ta visuomenė spėjo kilti.

Jis sukūrė simfoninę poemą „Nemunas” simfo
niniam orkestrui, daug kartų statė ją pats, bet 
visuomenė nemokėjo tuo veikalu taip širdingai ir 
visuotiniai pasidžiaugti, kaip džiūgavo išgirdus 
„Kur bakūžė samanota”, ar „Marš, marš, karei
vėliai”, ar „Bijūnėlį”, ar „Lietuviais esame mes 
gimę”. Tuo tarpu suminėti veikaliukai yra menk-

niekis, grynai muzikos atžvilgiu žiūrint, prieš 
poemą „Nemunas”.

Gražų įspūdį, gal didesnį, sudarė jo didinga 
kantata „Kovotojai už Lietuvos laisvę”. Matyti, 
ko nesuprato muzikoje, tą pasakė dainuojamas 
tekstas.

Bene tik paskutinis bus jo veikalas opera, 
1939 m. išbaigta — „Pagirėnų Danutė”. Ji buvo 
įtraukta į Valstybės Operos repertuarą. Operai 
siužetas paimtas iš 19 amžiaus pabaigos; žodžius 
parašė prof. B. Sruoga ir Stasys Santvaras. Vaiz
duojama jo gimtinio krašto, Seredžiaus, apylinkės 
ūkininkų santykiai su dvarininkais. Kaip savo
tiškai ir ryškiai jis mylėjo savo kraštą, aiškiai į- 
rodo, kaip jis pirmą kūrinį pradeda apdainuoda
mas lyg savo bakūžę samanotą ir baigia didingu 
veikalu, apvainikuodamas visą savo darbuotę ope
ra „Pagirėnų Danutė”. Sakau „baigia” dėlto, kad 
vargiai po tokio didelio veikalo ką nors greit 
berašė, nes okupacijos užkirto tam visam kelią: 
pavojus gyvybei, pragyvenimo klausimas ir kiti 
pavojai, sujungti su žiauriom okupacijom.

Suėmus jo kūrybą, susidarys virš 200 chorams 
dainų, apie 40 dainų solo ir keletą mažesnių vei
kalų pianui, na, ir tie didieji, čia tik suminėti. Tas 
sudaro didelį ir be galo vertingą indėlį į muzikos 
kultūrą ilgiems amžiams. Tik gaila, kad jo opere
tes ir kiti didieji veikalai neatspausdinti. Nėra 
garantijos, kad pasauliniame karo sumišime jie 
negali žūti. Gal rasis jo draugų būrelis, kurs jo 
pagarbai sugebės jo vieną kitą didesnį rankraštį 
išleisti.

Gaila netekus mūsų garbingo ir didelio kompo
zitoriaus. Tautai nuostolis neįvertinamas. Liūdi 
visa tauta, netekusi dainų „Lietuviais esame mes 
gimę” ir „Bakūžės” autoriaus. Ypatingai liūdi tie, 
kurie supranta, kad didelį menininką tautai išsi
auginti ima labai daug laiko. Medžiaginę kultūrą 
galima greičiau pakelti, bet meninę kultūrą iš
auklėti ima ilgus laikus, todėl meninės kultūros 
kūrėjai yra neįvertinamai brangūs tautai as
mens. Jei ne ši žiauri okupacija, kur trūksta ne 
tik gydytojų, bet ir medikamentų, atrodo, kad 
jis būtų galėjęs po operacijos pasikelti, bet da
bar... dabar beliko tik kapas ir dar nežinia, kur 
jis-

Ašarotom akim tenka tam didžiam mūsų me
nininkui, Stasiui Šimkui, skaudžia širdimi tarti:

Ilsėkis ramiai savo Tėvų žemelėje, kurią taip 
mylėjai. Tegu Amžina ramybė būna Tavo sielai.



-

G,«- 
iū....

AMERIKA

AMBULANSAS LĖKTUVAS 
BUS NUPIRKTAS

Kaip sužinota, Philadelphi
jos lietuvių Raudonojo Kry
žiaus ir Karo Pergalės Komi
teto pastangomis, jau par
duota karo bonų už $145,000 
dėl ambulansinio lėktuvo. 
Garbė tenka Komitetui ir vi
siems bonų pirkėjams, čia 
vėl gražiai patarnavo ponia 
Antanaitienė, kuri per savo 
radijo stotį pardavė bonų 
lėktuvui apie $30,000. Jos pa
sidarbavimas įvertintas ir 
valdžios, ir ji jau gavo ati
tinkamą ženklą ar tik ne ge- 
nerolės už visus karo bonus, 
kuriuos ji pardavė per savo 
programą.

Pagirtina, kad Komitetas 
vieningai dirba jam pavestus 
patrijotinius darbus. Argi nė
ra verta vieningai dirbti dėl 
tokių kilnių tikslų. Visuome
nė dar lauktų iš to Komiteto, 
kad jis pradėti] rūpintis ir 
Lietuvos bei lietuvių šelpimo 
reikalais. Juk lietuviai atkri- 
tėliai lietuvių vardu vilioja 
mūsų aukas svetimiems. To
dėl tas Komitetas galėtų gra
žiai darbuotis ir pradėti aukų 
ir drabužių rinkimą Lietuvai. 
Juk jei dirba dėl kitų šelpi
mo, taip kaip tikri lietuviai 
galėtų pagelbėti savo darbu 
savo broliams lietuviams. 
Laukiama, ar neatsiras patri- 
jotingų lietuvių, kurie pa
tieks sumanymą į delegatų 
susirinkimą ir gal Komitetas 
paims Lietuvos šelpimo rei
kalus į savo rankas. Laukia
me.

SAVANORIU Į MARINUS

Balandžio 24 dieną Anta
nas Gabris, 3627 Earp St„ iš
ėjo savanoriu į marinus. Jis 
paliko savo motiną, žmoną 
Frances ir dvi dukreles: Kon
stanciją ir Karoliną. Išeida
mas pasiryžo ir „Amerikai” 
žinių parašyti. Pasisekimo!

BUVO REKOLEKCIJOSE

Seserų Kazimieriečių rū
pesčiu, jų Villa Joseph Marie, 
Newtown, Pa. buvo surengta 
dviejų dienų uždaros rekolek
cijos mergaitėms. Į tas re
kolekcijas buvo nuvykę apie 
15 mergaičių. Dauguma iš šv. 
Kazimiero parapijos. Reko
lekcijas vedė tėvas misionie
rius iš šv. Vincento vienuoly
no. Mergaitės patenkintos re
kolekcijomis ir laukia kitų.

Ar pirkai Karo Bonų tiek, 
kiek galima?

IŠRINKTAS VARDAS

Raudonojo Kryžiaus ir Ka
ro Pergalės Komiteto susirin
kimas įvyko balandžio 17 d. 
Allegheny Ave. Pranešta, 
kiek surinkta aukų Raudona
jam Kryžiui, nupirktas am- 
bulansas, kuriam ir vardas 
išrinktas Philadelphia-Lithu
anian Mercy. — Tai lyg bus 
simbolis, kad visa Lietuva 
šiandien reikalinga gailestin
gumo ir pagelbos rankos. Ji 
tikrai sužeista, merdėjanti, 
kankinama ir dar daugiau no
ri visi neprieteliai ją kankin
ti. Ji laukia gailestingo gy
dytojo ir geros širdies.

Gerą susirinkimo tvarką 
ardė perilgos ir „direktoriš
kos” kalbos. Vienas delega
tas, rodos p. Pranaitis, net 
išbarė pirmininką, kad jis 
davė kalbėti kitam delegatui 
neva ne į klausimą, o pats nu
šnekėjo dar ilgiau visai ne į 
klausimą. O kitas, ar ne Gru
žauskas, net iš vietos sušuko.

DINGĘS JŪRININKAS

Julijonas Mažeika, 330 
Earp St., Philadelphija, Pa., 
dingo su savo draugais po
vandeniniame laive tarnauda
mas. Jau keli mėnesiai, kai 
negauna jokių žinių, bet nie
kas nenustoja vilčių, kad jau
nuolis yra dar gyvas ir svei-

kad „komunistai išpirks Lie- kas> kad ir “^isvėj.
tuvą”. Gerai, kad moterėlės 
ir nebeiškentė ir pradėjo 
klausti ar čia „vienybės” ko
mitete ir komunistų esama. 
Kitas „draugų” „prakeikė” 
parengimo negerą tvarką. 
Per susirinkimą buvo plati
nami atsišaukimo lapeliai 
„Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto”. Nė vienas patri- 
jotas lietuvis nežino tokios 
Philadelphijos lietuvių drau
gijos ir nepriklauso.

ITALIŠKOJ VAKARIENĖJ 
BŪRYS LIETUVIŲ

Šv. Kazimiero parapijos 
Karo Bonų komitetas, ku
riam vadovauja p. B. Mickū- 
nienė, sugalvojo visiškai keis
tą dalyką. Jos surengė itali- 
jonišką spagečių ir makaro
nų vakarienę balandžio 18 d. 
nuo 6 vai. lig 10 vai. vak.

Kiekvienas galėjo valgyti 
ir apsilaižyti, taip „smokau- 
niai” buvusios jaunos šeimi
ninkės parengusios. Tai vis 
naujenybė. Ir gerai, kodėl ne
pamėginti keistesnių dalykų.

Kiek teko nugirsti, vaka
riene visi patenkinti, nes pil
nai pavalgė ir kitą dieną vėl 
valgyti norėjo, tai yra - nie
kas nesirgo ir viskas gerai 
pasibaigė. Komitetas gal ga
vo kelius dolerius pelno savo 
nuostoliams padengti. Mat, 
vis atsiranda išlaidų dirbant 
visuomenės darbą.

Šis Komitetas išplatino ka
ro bonų už kelias dešimtis 
tūkstančių dolerių ir ženklų 
už keliolika tūkstančių.

Julius yra gimęs 1924 m. 
kovo 10 dieną. Būtų ką tik 
atšventęs savo 20 metų su
kaktį. Jis buvo baigęs aukš
tesnę mokyklą su pasižymėji
mu ir turėjo gerą darbą. Bet, 
krašto meilės ir didelio uolu
mo vedamas, savanoriu įsto
jo į jūrininkus, baigė ten ke
lias mokyklas ir buvo paskir
tas tarnauti viename povan
deniniame laive. Prieš kiek 
laiko gauta žinia, kad jų lai
vas nebegrįžo.

Jis buvo vytis ir jo pa
veikslas vyčių Honor Roll ei
lėj pažymėtas, kaip labiau
siai pasiaukojusio kario. Vy
čiai pasižadėjo nuolat mels'- 
tis jo intencija. Juk jis taip 
neseniai aplankė vyčius ir jų 
susirinkime gražiai papasa
kojo savo įspūdžius iš jūri
ninkų gyvenimo.

Jaunuolis su didžia religine 
dvasia ir tėvų palaiminimu 
paskutinį kartą atsisveikino 
su tėveliais ir visais namiš
kiais. Be motinos, tėvo ypa
tingai laukia žinių apie savo 
broliuką keturios sesutės ir 
vienas broliukas. Visi drauge 
lyg mato jį dar keliaujantį 
namo, pas savus...

RADIJO VAKARAS 
PASISEKĖ

Lietuvių radijo programos 
iš stoties WTEL vedėjas p. 
Antanas Dzikas buvo suren
gęs savo programos 7 metų 
gyvavimui paminėti vakarą. 
Programą išpildė svečiai ir 
viešnios iš Brooklyn©, N. Y., 
vadovaujant varg. P. Dulkei.

Gerai rengtas ir garsintas 
vakaras sutraukė apie 500 
publikos į puošnią lietuvių 
muzikalinę salę. Programa 
pradėta pavėluotai, nors jau 
padaryta pažanga, nes tik 30 
minučių vėliau, kai kitos pro-1 
gramos prasidėdavo valanda 
ar dar vėliau.

Svečiai savo programoj tu
rėjo margumynų arba šiupi
nio programą, pradedant dai
nomis, šokiais, monologais, 
dialogais, duetais ir 1.1. Nes
kaitlingas chorelis nuotaikin
gai išpildė linksmo turinio 
daineles. Visa programa bu
vo tikrai Šurumburum nuo
taikoj, tik juokis ir juokis, 
kiek tik gali. Labiausiai pri
juokino panelė Ona Zink savo 
juokingais monologais. Jei 
vietoj dviprasmiškų juokų 
būtų duota daugiau kuklių, 
bet gyvenimiškai juokingų 
posakių, tai gal būtų buvę 
geriau. Bet dailiai pajuokti 
ydas bei nonormalumus, tai 
jau gal būtų sveikiau. Kaip 
juokdarė, ji nepakeičiama, ir 
kitos tokios gal iš lietuvių 
mūsų apylinkėj ir nesuras
tum. Visi dalyviai patenkinti 
tokia lengva programa.

Radijo vakarą parėmė ir 
pagerbė lietuvių programą 
daugumas tikrųjų lietuvių. 
Mat, dalis suklydėlių ir ne
praustaburnių jau iš kailio 
neriasi, kaip pakenkti lietu
vių programai ir šmeižia sa
vo šlamšte Dziko ir Antanai
tienės radijo programas. Gai
la, kad jie patys save tik su
niekina. Juk jei programų 
niekas neklauso ir netiki, tai 
kodėl jūs taip šūkaujate? 
Vagie, kepurė dega! Ar tos 
gausios publikos atsilanky
mas nėra įrodymas, kad tik 
keli lietuvių padžiuvėlių ne
nori pažinti tiesos, o daugu
ma lietuvių remia p. Antano 
Dziko programą. Sveikintina, 
kad jis taip gražiai jau 7 me
tus ištvėrė.

Programos metu buvo pa
daryta rinkliava Amerikos 
Raudonajam Kryžiui ir su
rinkta $88.25. Tai graži suma. 
Programos metu kalbėjo sve
čiai, p. Steponavičius, kun. 
Dr. V. Martusevičius, kun. 
Raila, kun. Bagdonas.

Loreta Kavaliauskaitė, 
Philadelphijos jauna lietuvai
tė, gabi šokėja ir maloni dai
nininkė, balandžio 23 d. da
lyvaus Bostone Onos Ivaškie- 
nės vedamos Jaunamečių Lie
tuvių grupės šokių ir dainų 
vakare. Jai akompanuos jos 
sesutė.

PLATINA BILIETUS

EMILIJOS GROŽIO SALONAS į

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

IŠGĄSTINGAS GAISRAS
Balandžio 11 d. Pt. Breez 

sekcijos lietuviai pergyveno 
baisią dieną. Mat, apie 12 vai. 
dienos metu ten įvyko keli 
gaso sprogimai ir kilo milži
niškas gaisras, kurs grėsė iš
kilti į didžiausią pabaisą, jei 
užsidegtų ten buvę pilni.tan
kai gaso.

Gaisro liepsnos buvo iški
lusios taip aukštai, kad, at
rodė, debesis siekė. Lietu
viams buvo baisu todėl, kad 
ten dirbo daug lietuvių ir ne
žinojo, kas atsitiko su jų na
miškiais, o gandai ėjo vieni 
už kitus baisesni, kad kelios 
dešimtys esą užmuštų ir šim
tai sužeistų.

Greitosios pagelbos ambu- 
lansai lakstė ir rinko sužeis
tus ir mirusius bei sudegu
sius. Bet po viso paaiškėjo, 
kad žuvo apie 6 žmonės ir 
apie tiek pat sužeistų. Lietu
vių jų tarpe nebuvo nė vieno, 
žmonės atsikviepė po to, kai 
viską sužinojo.

RAŠO IŠ ANGLIJOS

Jaunas karys vytis Anta
nas Rimgaila dažnai rašo iš 
Anglijos. Tarp kitko jis pa
žymi, kad ten jis jaučiasi la
bai gerai. „Malda vis dėlto 
yra mano geriausia draugė 
ir šioj šalyje. Jei tai nebus 
pasigyrimas, tai noriu para
šyti, kad pasidariau dar pa
maldesnis. Einu šv. Komuni
jos ne tik sekmadieniais, bet 
ir penktadieniais.” Tai tikrai 
suraminanti mintis namiš
kiams ir pamoka kitiems ka
riams, kad tolimoj šalyj, jei 
nori, karys gali būti pamal
dus ir jaustis daug laiminges
nis būdamas arti savo Kū
rėjo.

Philadelphijiečiai turės la
bai gražią progą pamatyti ir 
išgirsti Bostono lietuviukų 
garsią programą gegužės 13 
dieną, šeštadienį, Lietuvių 
muzikalinėj salėj, 2715 E. Al
legheny Ave.

Bilietai į tą gražų vaka
rą jau galima įsigyti pas 
šiuos gerb. platintojus:

Ant. Dzikas, 3619 E. 
Thompson St.; J. Grinių, 3118 
Richmond St.; M. Miluką. 
1427 S. 2nd St; Oną Ungu- 
raitę, 333 Wharton St.; J. 
Kairevičių, 2855 Cantrell St.; 
Pr. Pūką, 609 N. 12th St.; p. 
Seilienę, 1223 E. Moyamens- 
ing Avė.; Lietuvių Klube, 928 
E. Moyamensing Avė.; Juozą 
Kavaliauską 1601 S. 2nd St.; 
W. Norkų, 2647 Eddington 
St.; A. Mažeikienę, 222 Mor
ris St.; J. Buroką 319 Sears 
St.; M. Antanaitytę 2630 E. 
Ontario St.; S. Kateivą, 1118 
E. Moyamensing Avė.; Ba?- 
linską, 2715 E. Allegheny 
Ave.; C. Žemaitį, 1201 Green 
St.; K. Roman-Ramanauską, 
4110 Mt. Vernon St.; O. So- 
bienę, 3256 Edgmont St., Sve- 
cinską, 2801 Cantrell St.; M. 
Pecikonytę, 3143 Salmon St.; 
J. Gustį, 332 N. 6th St.; Vit- 
kūnienę, 1917 E. Moyamens
ing Avė.; J. Biržietį, 3016 S. 
79 St.; p. Vilimienė, 3438 Sal
mon St.

Tai pirmieji, kurie platina 
bilietus į taip gražų ir nau
dingą parengimą. Laukiame 
dar daugiau platintojų sava
norių.

Per tą koncertą bus pami
nėta Lietuvių Spaudos atga
vimo 40 metų ir Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 24 metų 
sukaktys.

NAUJOS STACIJOS

PATINKA PAVEIKSLAS

Balandžio - April 21,

CHICAGOS ATEITININKŲ SUKAK
ATŽYMIMA DIDELIAIS LAIMEJM

Chicagos Ateitininkų drau
govės trejų metų darbuotės 
sukaktuvių proga randame 
joj tikras lietuviškas ypaty
bes. Tai nepaprasta meilė 
aukštesniam katalikiškam 
gyvenimui ir kultūros mėgi
ntas. Jų nepaprastas tautinių 
šokių, mėgimas, gražūs, au
tentiški rūbai, kuriuos drau
govės nariai dėvi viešuose 
parengimuose, yra gerai juos 
užrekomendavę meno mėgė
jų srityje.

Visuose pasirodymuose na
riai dėvi rūbus, kuriuos jie 
patys yra siuvę. Ateitininkų 
nariai pradėjo paprotį dėvėti 
šiuos rūbus ir viešuose ban- 
kietuose, pasilinksminimuose 
ir scenoje. Kai kurios liaudies 
meno mėgėjos dėvi tautinius 
rūbus parengimuose ir mies
to centre.

Tautinių šokių grupė yra 
Ateitininkų draugovės tikras 
turtas. Kadangi draugovė 
gauna daug pakvietimų pasi
rodyti scenoje, šokių grupė 
turi pasiruošusi mėgiamiau
sius lietuvių tautinių šokius 
savo repertuare: suktinį, ku
bilą, voveraitę, kalvelį, blez
dingėlę ir kitus.

Kadangi vaidinimai duoda 
žmonėms pasilinksminimo, o 
nariams scenoj tobulintis, A- 
teitininkų draugovės meno 
grupė turi vaidinimo grupę. 
Draugovė savo Chicagos gy
venime yra pastačius keletą 
vaidinimų. Vienas iš geriau
sių jų perstatytų veikalų yra 
„Pajūrio Auka”, šiais metais 
scenos mėgėjai statys dar A- 
merikoj nematytą veikalą: 
„Taip tėvas norėjo”.

Jų dalyvavimas tarptauti
niuose festivaliuose yra pa
girtinas. Svarbiausi draugo
vės pasirodymai 1943 metais 
buvo National Folk-Festival 
Philadelphijoj, U. S. O. pro
grama kareiviams Highland 
Park, Illinois; Victory Gar
den’s Harvest Festival, Sol
dier’s Field, Chicago, Illinois; 
United States Treasury Crui
ser Rally, Chicago, Illinois, 
Medinah Temple.

Šokių grupė yra dalyvavu*- 
si lietuvių laikraščių parengi
muose: Chicago j, Pittsbur- 
ghe, Philadelphijoj ir Cleve- 
lande. Jie išpildė programą ir 
kapitono Al. Lukas pagerbtu- 
vių bankiete. Vieši pasirody
mai publikai pernai įvykdavo 
bent du sykiu į mėnesį.

Pernai rugpiūčio 10 d. A- 
teitininkų šokėjų grupė lai
mėjo pirmą prizą tarptauti
nių šokių šventėj Soldier’s 
Field, Chicagoj. Chicago 
„Sun” taip atsiliepė apie jų 
laimėjimą:

„Somehow it seemed ap
propriate that the represen
tative of one of the nations

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 -16 Richmond Street Philadelphia, Pa. S

VYČIŲ SPORTININKAI
Southeast Catholic moki

niai F. Barčius ir Joe Utkus 
yra atsižymėję sporte. Bar
čius krepšinio žaidime, o Juo
zas Utkus kaip bowlininkas. 
Abu ateinančiais metais gal 
jau bus pirmųjų eilėse.

Šios mokyklos krepšininkai 
laimėjo visos Pennsylvanijos 
katalikų krepšinio čempijo- 
natą. Pasisekimo tiems vy
čiams sportininkams.

Paveikslas „Song of Berna
dette” rodomas Philadelphi- 
jos teatre jau 8 savaitė, ir vis 
dar labai daug lankytojų. Kai 
kada lankytojai eilėse turi 
stovėti po pora valandų, kad 
galėtų patekti vidun. Už bi
lietą moka net po $1.10. Pa
žymėtina, kad ir lietuvaitės 
ir lietuviai eina to paveikslo 
pamatyti. Nors šiaip ir nela
bai eidavo.

Šv. Jurgio par. bažnyčioje, 
kun. Dr. V. Martusevičiui 
pradėjus klebonauti, susi
laukta naujų altorių, naujų, 
patogių suolų ir klaupkų. O 
dabar neseniai pasirodė ir 
naujos, gražios Kristaus kan
čios stacijos. Senosios jau bu
vo labai nusenusios ir jų per 
dažymas, pataisymas būtų 
gal daugiau kaštavę, nei nau
jų įsigijimas.

Jurgietis

bodą” straipsnyje apie dide
les ir mažas valstybes rašo, 
kad nors taip Anglija, kaip 
ir Amerika pageidauja, kad 
taip Lenkija, kaip ir JugosL 
lavija nusileistų prieš Sovietų 
reikalavimus, bet jos anaip
tol nemano pataikauti šiau
rės meškai...

Tas pat yra ir su lietuviais, 
nes Lietuvoje veikiąs patri- 
jotų Komitetas nemano pri
pažinti Maskvos viršenybės. 
Lietuviai reikalauja pilnos 
nepriklausomybės, pilno su
verenumo.

Spaudos Peržvelgėjas

that has suffered most 1 
the crushing might and 
ror of modern war-littll 
thuania won first prizą 
the best dancing”.

Draugovė pradėjo šių j 
darbuotę dalyvaudama! 
riaus ir Girėno posto N| 
Metų vakare, kurio p| 
buvo skiriamas lietuvi™ 
karų kareiviams mieštoj 
re. Sausio 26 d. šokių gi 
dalyvavo Chicago Sej 
Men’s Centre, No. 1. Ai 
ninku draugovė išpildė j 
vakaro programą su vau 
mu sausio 30 d. Marql 
Park parapijos salėj. Tai 
vo a. a. kun. Al. Baltučių 
ras prieš išvykstant į H 
dą, kur jis pasimirė. Vai 
13 d. draugovė dalyvavl 
šokiais Lietuvos neprikla 
mybės paminėjimuose:] 
Agnes auditorium Chid 
ir St. Francis auditorium 
diana Harbor.

Atvelykyj įvyko pina 
nis pasauly tautinių lieti 
šokių ir dainų pasirodj 
per televiziją. Dvidešimt 
nučių lietuviški šokiai in 
nos pirmą sykį buvo per! 
per televizijos bangas! 
programą suruošė Ateiti 
kų draugovės šokių moi 
ja Bronė Skirienė ir d 
govės reikalų vedėjas Jį 
Stoškus. Reikalų vedėjai 
vo šį sumanymą nuo bui 
draugovės uoliausio | 
Antano Skiriaus.

1941 m. Ateitininkų g 
Amerikoj buvo suorgam 
ta Chicagoj, gegužės 1 
kun. J. Prunskio vadovl 
Padėjo kun. Deksnys, A 
nina Navikaitė, Antanas 
rius, Bronė Skirienė, Po 
Baltinis ir Lucija Pili] 
(Zaikienė). Vaidinimo cU 
torius yra kun. Kazimj 
Barauskas, kuris įdeda! 
laiko šiame reikale.

Lucija Piliponis-ZaikM 
vo pirmutinė draugovės fl 
jų grupės mokytoja iri 
žiai tą darbą atliko iki 
metų. Naujos šokių mol 
jos yra B. Skirienė ir Al 
vikaitė. Ona Piežienė | 
dainų mokytoja iki šių n 
bet laikinai yra pasitraų 
nuo savo pareigų.

Pirmutinis draugovė® 
mininkas buvo Mariana] 
alumnas Povilas Baltinis 
bar Dėdės Samos kary!

Šių metų valdyba į 
pirm. kun. Juozas Pruri 
vicepirm. Bronė Skirienį 
nansų vedėjas Antanas 
trokas, rašt. Antanina K 
kaitė, reikalų vedėjas Ml 
napolio alumnas Jonas s 
kus; papildamoji komij 
Pranas Bumbliauskas, B 
Bartaškaitė ir Sophia Sa 
tė.

Savo švelniu būdu Al 
ninku draugovė skleidžia 
tuviškus šokius, dainas,] 
dinimus Amerikos vistų 
nėję. Draugovė stengias] 
kelti lietuvių vardą, kui 
jiems tenka dalyvauti. |

Jonas A. Stoi

W T E L
LIETUVIU RADIO PROGR 

Trečiadieni 7:00 p.m. Se8t 8:0 
Direktoriau 

ANTANAS DZIKAS 
3619 East Thompson Str 

Philadelphia, Pa.
Telefonuokite: Regent 891

Raudonasis Kryžius visada 
budi. Visada ir parama jam 
reikalinga.

NELIETUVIŲ SPAUDOJ

Bal. 7 d. lenkų „Nowy 
Swiat” pranešime iš Amster
damo yra pažymėta, kad jū
rininkystės kursus baigė J. 
Makėnas ir Tarnas Vainaus
kas; spėju, kad abu lietuviai.

Ukrainiečių dienraštis „Svo-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalanskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roma 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St.„ 

Philadelphia, Pa. į 
Moderniška laidojimo įstaiga, 
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UOS TEN, MIŠKE, SUŠAUDĖ
J. PETRUITIS

(Tęsinys)

Balandžio
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NAUJA MALDAKNYGE

“DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS”
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Iš Lietuvos

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

ti. Velniai juos žino, ką jie 
ten taip labai šaudė!

Prieinant gražų pušyną, 
kuriame stovi kareivinės (vo- 
jenny gorodok), apie devyni 
kilometrai nuo Minsko, švys
telėjo mums į akis pirmieji 
tekančios saulės spinduliai, 
nes mes ėjom Mogilevo plen
tu į rytus. Raitas jojąs vy
resnysis enkavedistas su tri
mis kvadratais ant apykaklės 
davė komandą: „Rieže!” — 
eiti lėčiau.

Nepaprastai gražus birže
lio 25 d. rytas. Labai žavia
me pušyne stovi „vojennyj 
gorodok”. Dešinėj pusėj prieš 
vieną gražų trijų aukštų mū
rinį baltą namą, dideliam gė
lių darželyje su klombomis, 
taip pat stovi Lenino ir Sta
lino didžiulės statulos.

Sušaudymai Prasideda
Mes ėjome plento viduriu, 

enkavedistai abiem pusėmis 
plento takeliais. Kairėj pu
sėj, netoli mūsų miške, vis 
dar nesiliauja kulkosvaidžių 
ir šautuvų smarkus šaudy
mas. Niekaip negalėjome su
prasti, ką jie ten šaudė, nes 
vokiečių kariuomenė dar la
bai toli, anapus Minsko. Da
bar mums šviečia iš abiejų 
pusių: priešakyje — tekan
čios saulės raudoni spindu
liai, o užpakalyje — smarkiai 
degąs Minskas. Vienoj vietoj, 
praėjus apie penkiolika kilo
metrų nuo Minsko, mums už 
draudė žiūrėti į dešinę pusę, 
bet mes vis tiek pamatėm, 
kas ten yra. Pušyno pakraš
tyje gulėjo dviem eilėmis 
kniupšti suguldyti kaliniai— 
apie trys šimtai žmonių. 
Minskiečiai, mūsų draugai, 
mums painformavo, kad ten 
gulį anksčiau už mus iš kalė
jimo išvesti visi jau mirti nu
teistieji kaliniai. Tarp jų, tur 
būt, buvo ir mūsiškiai iš Kau
no kalėjimo sykiu su mumis 
išvežtieji, nes jie buvo Mins
ko kalėjime atskirai uždaryti 
ir nė vieno jų nebuvo mūsų 
voroje, o Minsko kalėjimas li
ko visiškai tuščias. Mums la
bai rūpėjo sužinoti, kur din
go ponia Vanda P-nė. Antra
me Minsko kalėjimo aukšte, 
virš kalėjimo raštinės, vieno
je kameroje sėdėjo viena mo
teris, kurią birželio 24 d. rytą 
pirmoji bomba, krisdama į 
mūsų kalėjimo raštinę palei 
mūsų kamerą, užmušė. Mes 
manėme, kad tai buvusi po
nia Vanda P-nė, bet krimina
liniai kaliniai, kurie kalėji
me sėdėdami apie viską dau
giau žinių turi, negu politi
niai, užginčijo, kad ne ji, bet 
ten buvusi kažkokia jauna 
mergaitė minskietė. Pačiam 
Minsko kalėjime, sako, tik du 
kalinius gulinčius kalėjimo li
goninėj, enkavedistai nušo
vę: lenkų pulkininką Dobro
volskį ir dar kažin ką kitą, 
o visus kitus išvedę sykiu su 
mumis. Sako, kad įpuolęs į 
jų kamerą vienas enkavedis
tas, staiga paklausęs:

— Kuris čia yra pulkinin-

Lemiami metai
Ispanijoje gyvenąs ir studi

juojąs lietuvis dijakonas Jur- 
kšas gavo laišką iš vokiečių 
okupuotų sričių, kuriame ra
šoma, kad žmonės pergyvena 
didelį įtempimą. Visi ten įsi
tikinę, kad šie metai bus le
miami.

Pagaliau davė komandą 
žengti pirmyn. Taip greitu 
žingsniu mus vedė sugriauto
mis miesto gatvėmis, nuolat 
šaudydami pabėgančius iš ri
kiuotės, jog mes voros vidu
ryje būdami, turėjom bėgti, 
kad neatsiliktume nuo prieša
kinių eilių.

Gatvėse, kuriomis ėjome, 
duobes ir griuvėsius aplenk
dami, labai negražus vaizdas. 
Krisdamos bombos čia taip 
sugadino gatvių grindinį ir 
taip suraitė elektros tamvajų 
geležinius bėgius, į viršų pa
stačiusius juos tysoti, kad 
baisus žiūrėti. Palei išverstą 
duobę guli aukštielninką pa
drikusiai negyva moteris, ki
toj vietoj kraujų klane susi
rietęs vyriškio lavonas kniūk- 
so, ten toliau nežinia kokia 
žmogaus kūno dalis su tru
pučiu kruvinų skarmalų 
drypso... Kai kurios gatvės 
visiškai sumaišytos, perdėm 
sujauktos su namų griuvė
siais, kad eidami turėjome 
jas aplenkti. O kiek žmonių 
sutriuškino tuose namų griu
vėsiuose ir jų rūsyse palai
dojo, nebegalima ir įsivaiz
duoti. Miestas gi nebuvo iš 
anksto evakuotas, visas šim
tas tūkstančių gyventojų vie
na diena negalėjo pabėgti, to
dėl čia labai daug liko jų 
amžinai ilsėtis.

Mes, didžiulė kelių tūkstan
čių pajuodusių, nudriskusių, 
vienmarškinių ir basų — vy
rų ir moterų — vora, labai 
skubiai kažin kur, užgriuvu
siomis gatvėmis vingiuodami, 
einame, tikriau sakant, bė
game, net uždusdami bėga
me. O čia iš abiejų pusių, per 
porą žingsnių nuo mūsų vo
ros, šautuvus į mus atkišę, 
enkavedistai vis dar mus ra
gina: „skorėj, skorėj”! „Ne- 
otstavai”! Bėgdami nakties 
tamsoj klaikiomis, tik lieps
nojančių gaisrų nejaukiai 
tarp stūksančių griuvėsių 
milžiniškų šešėlių apšviesto
mis, gatvėmis pro žmonių gu
linčius lavonus matome, kad 
bėgame iš sugriauto liepsno
jančio miesto. Kur mus veda, 
kur mes taip skubiai bėgame 
— nežinome. Be to, mus ly
di labai įkyri muzika: „pach, 
pach-pach, pach... pach-, pach 
-pach!”... Tai enkavedistai vi
są laiką be jokios paliovos 
šaudo bandančius iš voros 
bėgti ir atsiliekančius kali
nius. Jie daugina lavonų skai
čių Minsko gatvėse.

Pagaliau perėjome dar ne
sudaužytą tiltą (vėliau jis 
buvo sugriautas) ir po kiek 
laiko tokio skubaus žengimo 
pro spirito varyklą kairėje 
gatvės pusėje (ta miesto da
lis dar ne visiškai buvo su
griauta) atėjome į gražiai

----- ---------
Maldaknyge 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.

nubaustas už plėšimą, tai 
tai tiems jų, bet ir tai ne vi
siems, pavyko išsigelbėti. 
Jiems liepė eiti į plentą. Bet 
tuos, kurie paklausė, ėjo į 
plentą, o nespruko į mišką, 
vėl sučiupo tie patys enkave
distai ir sušaudė. Visus gi ki
tus, tariamai čia pat nuteis
tus, po vieną vedė truputį to
lėliau į mišką ir nušovė dviem 
revolverio šūviais į pakaušį. 
Kiekvieną dvidešimt penktą
jį atleidinėjo gyvą į plentą, 
matyti, tik tuo tikslu, kad gu
lintieji, turėdami mažą vil
ties kibirkštėlę išsigelbėti, 
ramiau gulėtų, laukdami savo

Kolumbo Vyčių 
Daug Karių

New Haven. —- Kolumbo 
Vyčių centro valdyba balan
džio 16 d. iškėlė garbės vėlia
vą savo nariams kariams pa
gerbti. Šiuo metu Amerikos 
karinėse jėgose yra 75, 268 
Kolumbo vyčiai.

Vėliavos iškėlimo proga 
prezidentas Roosevelt atsiun
tė savo sveikinimą. Iškilmė
se dalyvavo arkiv. Spellman, 
Connecticut gubernatorius 
Baldwin, senatoriai Walsh ir

sprendimo eilės. Ir mūsų sep-. Danaher. Sveikinimus atsiun-

Į Vilnių grįžo 16 kunigų
Lenkų informacijų biulete

nis „Poland Fights” praneša, 
kad iš priverstinų darbų sto
vyklų grįžo į Vilnių 16 kuni
gų. Tai vis pasenę ar ligų per
varginti žmonės.

Žudynės Vilniuje
Netoli Vilniaus esančiuose 

Panerių kalnuose, kaip pra
neša viena užsienio agentūra, 
kas antradienį ir penktadie
nį, beveik reguliariai, vykdo
mos lenkų egzekucijos. Prieš 
nužudydami, naciai savo au
kas dažnai sumuša iki sąmo
nės netekimo.

Teisme
Teisėjas: Tai tamstą ir va

dino jis tiesiog jaučiu?

Kaltinamasis: Ne, jis tik 
mano dukterį vadino telyčia.

Kaip persimainė
— Kai buvau netekėjusi, vi

suomet Kalėdoms ir vardi
nėms man nupirkdavai bran
gių dovanų. Ar nepameni? 
Dabar gi nuo tavęs nieko jau 
nebegaunu.

— Mano mylimoji, — tarė 
vyras. — Kurgi matei ar gir
dėjai, kad žvejys duotų vilio
nę žuviai, kai ją turi prie 
meškerės galo?

Pamiršo
Prieš vakarienę, už nepa

klusnumą, Pranukas gavo 
nuo motinos beržinės košės.

Eidamas gulti Pranukas 
atsiklaupė prie savo lovelės, 
sudėjo rankeles ir šiaip pasi
meldė :

— Brangus Dievuliau! Pa
laimink mano tėtuką, sesutę, 
broliuką, dėdę ir dėdienę ir 
padaryk, kad būčiau geras ir 
pavyzdingas.

Paskui, pažvelgęs į motiną, 
sako: — Manau, kad motute 
supratai, kodėl savo maldoje 
jus praleidau?

Pragyvena
— Kuo užsiima tavo 

lis Andriejus?
— Iš oro pragyvena.
— Kaip tai... Gal jis ka

riuomenės lakūnas?
— Visai ne. Jis priklauso 

prie orkestro... ir pučia klar
netą.

Mandagus
I Ūkininkas: Tavo sūnus, 

Baltrau, labai mandagus jaw- 
nikaitis.

II Ūkininkas: Kodėl?
I Ūkininkas: Jis kas vaka

rą, sugrįžęs iš miesto su ma
no dukterim, atidaro jai var
tus.

II Ūkininkas: Tai mažmo
žis... Kas vakaras jis ir kar
vėms tai padaro.

Džiaugsmas
Mokytoja: Vaikeliai, nie

kados privačiai nedarykite 
tai, ko nedrįstumete atlikti 
viešai. /

Juozukas: — Hurah! Hu- 
rah!... Nereikės maudykloje 
praustis!

Pranas Bekampis

6,000 Vilniaus žydų kapuose
Lenkų informacijų agentū

ra praneša, kad pereitų metų 
balandžio mėn. 5 ir 6 dieno
mis Vilniaus vaivadijoje buvo 
nužudyta 6,000 žydų. Gestapo 
kofiskavo jų nuosavybę.

Kainos Lietuvoje
Pernai naciai buvo nus

tatę tokias kainas už kilogra
mą (du su puse svarų): a- 
gurkai-7.50 markių, salotos 
3-75 markių, špinatai 2.25 
mark., rubarbarai-075, ridi- 
kėliai-3.30, šparagai-nuo 1.50 
iki 3.30 markių, rišulėlis mor
kų, nemažiau kaip 10 morkų- 
0.90.

Normaliu kursu už dolerį 
buvo mokama apie dvi su pu
se markių.

bro-

f,

r

m!

tyniolikos mirti nuteistųjų 
žmonių, kuriuos syki su mu
mis išvežė iš Kauno kalėji
mo birželio 23 d., pėdsakai 
dingsta šioj vietoj, apie pen
kiolika kilometrų nuo Mins
ko, einant Mogilevo plentu. 
Labai gailiuosi, kad nepa
klausiau tų išsigelbėjusiųjų 
žmonių, ar toj jų mirtininkų 
grupėj buvo ir moterų, ar tik 
vieni vyrai.

Einame toliau. Jau ir saulė 
pradėjo kepinti, labai karšta. 
Troškulys baisiai kankina, 
ypač mus, kauniškius, kurie 
jau trečia diena ne tik val
gyti, bet ir vandens atsiger
ti maža tegavome. Mes, kau
niškiai, kiek pajėgdami, sten
giamės laikytis vienoj krū
voj, nors mums tai labai sun
kiai vyksta, nes atsiliekan- 
tieji ir kai kurie iš užpakalio 
pro mus prasiskverbiantieji 
sumaišo mūsų eiles. Bet mes 
savuosius iš tolo pamatome, 
nes jie geriau už kitus apsi
rengę ir galvas, vietoj kepu
rių, baltomis bei margomis 
nosinėmis apsiraišioję. Kai, 
eidami kur pakalnėn, ar kali
nau lipdami, pamatom nuo 
priešakio iki galo visą plente 
tysančią mūsų vorą, tiesiog 
stebimės tokia žmonių dau
gybe — vora apie trys kilo
metrai ilgio. Praskrendančių 
vokiečių lėktuvų nė kiek nebi
jom, nes mes gerai žinome, 
kad vokiečių lakūnai puikiau
siai supras, matydami mus, 
apsuptus ginkluotų enkave
distų, kas mes esame ir iš kur 
einame, dar ir nufotografuos.

Abiem mūsų plento pusė
mis, šalikėliais, važiuoja ir 
eina vaikais, ryšuliais ir la
gaminais nešinų bėgančių iš 
Minsko ir jo 
nių — vyrų, 
kų — ištisos

Pilni šalia 
primėtytų lagaminų, ryšulių, 
skarmalų, įvairių indų, žmo
nių, šunų ir arklių lavonų — 
net nemalonu žiūrėti.

Nežinau, kiek atstumo pra
ėjus, man taip pakirto kojas, 
taip baisiai pradėjo jas skau
dėti per kelius ir kulšis, kad 
aš ne tik paeiti, bet be draugų 
pagalbos ir pastovėti nebega
lėjau. Pulkininkas B. G. taip 
pat nebegalėjo paeiti. Bet ne- 
nuilstąs mūsų rūpestingasis 
pulkininkas J. gl-kas tučtuo
jau organizavo jaunuosius 
mūsų kelionės draugus pasi-

tusiųjų tarpe buvo ir Kana
dos ministeris pirmininkas 
King.

e palikti?
Velniai juos žino! Gal 
no mus įkaitais paimti, 
akiau jam.
učtuojau meskit žemėn 
aiktus! Mesk tą ryšu- 

n jį tempi? Meskit pal- 
mėn, jums jie nebebus 
ingi! — šūkauja enka- 
ai.
dėjo žmonės mėtyti, 

turėjo rankose: ryšu- 
erbukes, paltus, dube- 

vikaitė. Om I, puodukus — tik barš- 
dainų mokytei 
bet laikinai p 
nuo savo

Pirmutinis! 
mininkas bu* 
alunmasPoA 
bar Dėdės

Šių mel 
pirm. kun. tL r jau vįsaį pamišai ? 
vicepirm.kvailiojęs! Tu, Alek- 

ar Kaune, bebūdamas 
oje, nesąmones mums 
ai, — sudraudė A. A-tį 
inkas G.

tikrųjų, Jonai, čia jie, 
i, ką nors nepaprasto 
ė. Kam jie reikalauja, 
es viską pamestume? 

gi čia, kur nors tuose 
o griuvėsiuose, mus su- 
s? O gal ves kur nors 
ir, suvarę visus, prigir- 

'■— teiraujasi mane pulk.
Tik, Jonai, mudu ne- 

ieskime, būkime sykiu. 
;Mes visi savieji turim 
is neišsisklaidyti tarp 
Nemanyčiau, kad jie 

žudytų, nes nepaprastai 
ė minia... Gal daiktus 

mesti, kokiais nors ki- 
umetimais, Bet ką ga- 
inoti, tokie nelabieji vi- 

ANWi"o gali sugalvoti. Tačiau

amba visoje gatvėje.
i tėškiau į grindinį du- 
kurį dėl visa ko buvau 
ęs.
amsta vyresnysis, ar

rkai reikia nusivilkti?
lausė Aleksas A-tis 

redistas jam nieko ne-

keičiant mums vesti. Man ka
pitonas Stasys J. pasakė:

— Nebijok, pulkininke, jei 
visiškai nebegalėsi kojų vilk
ti, tada ant pečių nešime, bet 
nepaliksime, kad tie bjaury
bės čia tave nušautų.

Mane vedė, teisingiau sa
kant už pažastų paėmę nešė, 
pasikeisdami, kap. Stasys, 
Jonas G., Jonas D., Vaclovas 
K-, Vladas T., Vincas M., An
tanas V. ir kiti, kuriems ne
apsakomai esu ir būsiu dė
kingas, kol gyvas būsiu. Tik 
nuostabiai stipriai laikėsi 
mūsų profesorius K. Jis be 
jokios pagalbos visą kelią ne
paprastai žvaliai ėjo.

Ilgai negalėjome suprasti, 
kas ten darosi mūsų voros 
gale, kad veik kas minutė be 
jokios paliovos girdime po 
pora revolverio šūvių. Vėliau 
mums minskiečiai pasakė ir, 
pagaliau, mes patys įsitikino
me, kad revolverio šūviais į 
pakaušį nušauna atsiliekan
čius ir toliau nebegalinčius 
bendroje voroje eiti kalinius. 
Pradėjom po truputį neri
mauti. Jei jie mus ves du šim
tus kilometrų, neduodami nei 
valgyti, nei gerti, be abejo, 
tokiu būdu pakeliui visus iš
šaudys, Mogilevo nepasiekus. 
Iš tikrųjų, kaip vėliau suži
nojome, jie ir turėjo įsakymą 
elgtis taip, kad mes visi, ne
pasiekę Mogilevo, išnyktume, 
bet jau Červenėje (Ilgumenė- 
je) jiems buvo sutrukdyta tą 
uždavinį vykdyti.

(Bus daugiau)

Ėjo garlaiviai
Pereitą vasarą dukart sa

vaitėje plaukiojo garlaiviai 
tarp Kauno ir Tilžės.

Vien tik bausmes

Švedų laikraštis „Svenska 
Dagbladet” praneša, kad Lie
tuvoje buvo pasmerkti mirti 
ir sprendimas įvykdytas pen
kiems žmonėms už nelegalų 
ginklų laikymą; 15 žmonių 
pasmerkta mirti už sabotažą, 
o septyni kiti už kitokius „ka
ro nusikaltimus”. Dešimt as
menų, bandžiusių išsisukti 
nuo mobilizacijos, pasmerkti 
ilgiems metams kalėti.

/T

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia Notary Public

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisam uoto jasTelefonuosržvelgėjas
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d St.

ra.

ieemed ap- 
? represen- 
;he nations

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

praSau 
nęs Modt 

dele, 
keleiviniam*

Viliai ne"

apylinkių žmo- 
moterų ir vai- 
vilkstinės.
plento grioviai

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

ORIUS

ew Jersey

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

U
LIETUVIU W- 

TrefflifflenH*

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

meksfaltuotą Mogilevo plen-; kas Dobrovolskis? 
tą.

MU Eut

apie dide
lybes rašo, 
glija, kaip 
Jauja, kad 
• ir JugosL 
ieš Sovietų 
jos anaip- 
cauti šiau-

lietuviais, 
dąs patri- 
mano pri- 
iršenybės. 
įja pilnos 
pilno su-

Dausų vedėjas' 
trokas, rasti 
kaitė, reikalų' 
napolio alums 
kus; p: 
Pranas 
Bartaškaitėii; 
tė.

Savo švelt 
ninku draugi 
tuviškus so
dinimus 
nėję. Draugo* 
kelti lietuvių" 
jiems

ikėkim Dievo Apvaizda, 
ki šiol dar mes nepražu- 
!. Pažiūrėsime, kelintas 
r čia bus mūsų tragedi- 
ktas...
Manau, kad jau šitas ak
us paskutinis, — atsako 
jis, laikydamasis mano 

os.

rs enkavedistai ir labai 
džia kalbėtis, nuolat šū- 
ami „molčat”, „nerazgo- 
at”, bet mes, būdami to- 
didžiulėj žmonių minioj, 

oj visiška tyla išlaikyti 
as nepriverstų, turime 
os pusbalsiai pasikalbėti.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Kai tik pulkininkas, gulė-
Perėjus geležinkelio liniją į damas lovoje, atsiliepęs, tuo- 

pradėjo švisti. Dešinėj pusėj 
prie pat plento pamatėme di
džiulį akmenų skaldymo fa
briką su užrašu ant vartų: 
„Kamnelomnia” ir ant tvoros 
sienų išlipdytais įvairiais pla
katais, skatinančius fabriko 
darbininkus kelti darbo na
šumą. Prie vieno dviejų aukš
tų gražaus balto mūrinio na
mo fronto stovėjo ant beto
ninių keturkampių pjedestalų 
dvi milžiniško dydžio baltos 
statulos — Lenino ir Stalino. 
Miesto riboms pasibaigus, 
ties Budilovo kaimu (kolcho
zu), kairėj pusėj prie pat 
plento, kur stovėjo mediniai 
vartai su penkiakampe, iš 
medžio padaryta žvaigžde 
vartų viršuje, visiškai išaušo 
ir čia pat už kaimo miške pra
dėjo kukuoti gegutė. Pirmą 
sykį šiemet gegutės balsą iš
girdau, kuris labai mane su
jaudino. Tačiau neilgai ji ga
lėjo ten kukuoti, net tam pa
čiam miške pradėjo kulkos
vaidžiais ir šautuvais šaudy-

jau prišokęs prie jo enkave
distas ir paleidęs du revolve
rio šūvius jam į kaktą. Ki
tam kaliniui taip pat. Šaukęs 
dar trečio kalinio pavardę, 
bet tas trečiasis neatsiliepęs.

Vėliau man teko kalbėtis 
su dviem nepaprastu būdu iš
sigelbėjusiais kaliniais iš tos 
miške suguldytos grupės, pro 
kurią mes dabar nežiūrėdami 
į ją, ėjome. Jie man sakė, kad 
čia, miške, buvęs sudarytas 
jiems savotiškas teismas: du 
leitenantai ir trys eiliniai en
kavedistai juos teisę. Teismo 
metu jie visi kniupšti, nosis 
priglaudę prie žemės, nė kiek 
nekrutėdami, turėjo gulėti. 
Teismas juos šaukęs po vieną 
ir klausinėjęs, kuriuo straips
niu ir už ką kaltinami. Iš tos 
visos trijų šimtų žmonių iš
sigelbėję, maždaug, apie dvy
lika žmonių, t. y. kas dvide
šimt penktasis žmogus. Kas 
gerai žinojo baudž. kodekso 
straipsnius ir mokėjo gerai 
sumeluoti pav., pagal 153 str.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

KONCERTAS
RUOŠIA

AMERIKA
Sekmadienį

BALANDŽIO-APRIL 30,1944

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

Pradžia 4 vai. popiet
Bilietai iš anksto po 75 c. ir 1 dol.; prie kasos — 

1 dol. ir 1 dol. 25 c.

PROGRAMOJE:
BARBARA DARLYS, dramatinis sopranas
Tadas Šidlauskas, pianistas
Genovaitė Vitaifyte ir Lionė Juodytė, duetas
Jauni pianistai
Angelų Karalienės Par. Choras, vedamas muz. 
Prano Dulkės

PO PROGRAMOS BUS ŠOKIAI
Visi esate maloniai kviečiami dalyvauti šiame 

koncerte.
Rengimo Komisija

PAMINESIM KOMP. ST. ŠIMKŲ
_______ ♦----------------------------------------------

Pernai spalių mėnesį Lie
tuvoje mirė Stasys Šimkus, 
vienas įžymiausių lietuvių 
kompozitorių. Apie jo gyve
nimą, kūrybą ir plačią veik
lą išsamiai „Amerikoje” ap
rašė ir dar šiame numeryje 
rašo kompozitorius Juozas 
Žilevičius. Daugelio populia
rių dainų autorius turėtų su
silaukti ir atitinkamo pami
nėjimo.

Stasio Šimkaus pagerbi
mas, jo mirties paminėjimas 
bus atitinkamai pravestas 
„Amerikos” Pavasario kon
certe, balandžio 30 d., 4 vai. 
popiet, Transfiguration salė
je. Bus pasakytas trumpas 
žodis apie kompozitoriaus 
Stasio Šimkaus gyvenimą ir 
jo kūryba, o artiste Barbara 
Darlys vieną savo programos 
dalį turės tik iš Šimkaus kū
rinių. Art. B. Darlys padai
nuos tas kompozitoriaus dai
nas, kurias jis pats labiausiai vesti į vieną vietą — į Trans- 
mėgdavo.

„Amerikos” Pavasario 
Koncertas šioje apylinkėje 
bus pirmoji proga, kurioje 
galėsime tinkamai pagerbti 
įžymų lietuvių tautos meni
ninką — kūrėją.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajus šiomis dienomis 
baigiamas. Balandžio 17 d. 
lietuvių komiteto pirm. adv. 
K. R. Jurgėla ir ižd. D. J. A- 
verka nuvyko į centro įstai
gą New Yorke ir įteikė 1,700 
dol., kaip New Yorko lietuvių 
dovaną Amerikos Raudona
jam Kryžiui. Drauge pareikš
ta, kad Lietuvių Komiteto 
darbas dar nebaigtas, nes ke
letas aukų lapų dar nesugrą
žinta.

Komiteto apyskaita netru
kus bus paskelbta.

•'•V

AMERIKA Balandžio - April 21,

ARTISTE BARBARA DARLYS

Tai

Artistė Barbara Darlys, 
dramatinis sopranas, savo 
balsą daugiausia lavino Ame
rikoje. Pirmaisiais balso la
vinimo studijų metais Chica
go je ji laimėjo muzikos klu
bų sąjungos konteste, o kitais 
metais — Melbos stipendiją. 
1943 m. ji laimėjo pirmą vie
tą įvairiuose bandymuose ir 
buvo priimta į Chicagos 
Grand operą. Jos pirmasis 
pasirodymas buvo svarbiojoj 
„Gioconda” operos rolėje.

1935 m. ji buvo pakviesta 
į Lietuvos operą, kur turėjo 
pirmaeiles roles. Anksčiau 
padaryti pasižadėjimai vertė 
ją grįžti sekančiais metais į 
Ameriką, kur ji dainavo su 
Festival opera. 1936 m. ru
denį vėl grįžo Lietuvon ir ta
po nuolatine Lietuvos valsty
binės operos artiste, pildyda-

Sekmadienį, balandžio 23 
d., Apreiškimo par. bažnyčio
je prasidės 40 valandų atlai
dai.

Pamokslai bus sakomi ry
tais ir vakarais. Iškilmingi 
Mišparai bus 7:30 vai. vaka
rais. ,

Bal. 23 d. 3 vai. popiet bus 
pamaldos už visus parapijos 
karius ir jų motinas.

ma pirmaeiles lyrinio ir dra
matinio soprano roles. Karo 
išvakarėse grįžo Amerikon.

Būdama Lietuvoje, artistė 
Barbara Darlys buvo kviečia
ma dainuoti į kitas Europos 
valstybes. Ji yra koncertavu
si Briuselyje, Stockholme, 
Varšuvoje, Rygoje, Prahoje 
ir kitur. Visur jos koncertai 
buvo šiltai sutikti. Ji dainuo
ja septyniomis kalbomis. Jos 
paruoštų dalykų sąrašas la
bai platus, net iš 30 operų, o 
šiaip kūrinių — šimtai.
„Amerikos” Pavasario Kon

certe artistė Barbara Darlys 
duos labai įvairių dainų pro
gramą. Pirmuoju savo pasi
rodymu ji atliks Stasio Šim
kaus dainų programą, pa
skirdama tai velionies pagar
bai.

Angelų Karalienės 
Parapija

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9228
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIP

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

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.

Dr. Clarence A. Manning, 
Columbios universiteto profe
sorius, pasakys kalbą apie 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Bilietai tik po 35 c.

iš

Newark, N. J,
Radijo Koncertas

St. ir Onos Pocių v 
New Jersey lietuvių 
programa šį sekmadie 
landžio 23 d., Newarko|: 
Jurgio dr-jos salėje, 180- 
York Avė., turės pava 
koncertą. Programą p 
artistės Barbara Dari 
Marijona Kižytė, pija 
T. Šidlauskas, vietinis 
choras, kuriam vado 
Marytė šlikaitytė.

Koncerto pradžia 4 v 
piet. Bilietai po $1.25 ir 
Šokiams gros Ant. Pa 
orkestras iš ElizabethO 
lietai tik šokiams 50 c.

GRĮŽO KUN. J. BALKONAS
Balandžio 15 d. iš kelių sa

vaičių poilsio grįžo kun. Jo
nas Balkūnas, Maspetho par. 
klebonas. Atrodo tvirtai pa
ilsėjęs, šviežiai nusiteikęs.

figuration salę, esančią kam
pe Marcy Ave. ir Hooper Str., 
Brooklyne/

Šią vietą labai lengva su
rasti. Jamaica linijos trauki
niu važiuojant, reikia išlipti 
Hewes Str. stotyje. Važiuo
jant Broadway ar Grand gat- 
vekariais, išlipti prie Hewes 
Str.

Koncerto pradžia yra 4 vai. 
popiet, o durys atdaros nuo 
3 vai. Visiems patartina būti 

I laiku '

L. K. Federacijos New Yor
ko apskrities susirinkimas į- 
vyks penktadienį, balandžio 
28 d., 8 vai. vak., Apreiškimo 
Ęar. salėje.

Draugijų atstovai ir veikė
jai prašomi būtinai dalyvau
ti.

Mūsų klebonas kun. J. A- 
leksiūnas gegužės m. sulauks 
15 metų kunigystėje, šiai su
kakčiai atžymėti yra rengia
ma didžiulė vakarienė. Bus 
gegužės 21 d. Apreiškimo pa- 
rap. salėje. Bilietas $2.50 as
meniui. Komisija darbuoja
si, kad vakarienė būtų sėk
minga ir mūsų klebonas tin
kamai pagerbtas.

Parapijiečiai ir visi klebo
no kun. J. Aleksiūno pažįs
tami kviečiami ruoštis daly
vauti gegužės 21 d. iškilmėse.

Raudonojo Kryžiaus sky
riaus margučių balius bal. 15 
d., nors lietus pilte pylė, pui
kiai pavyko. Atsilankiusieji 
gražiausiai pasilinksmino. 
Rengėjos labai dėkoja V. Že- 
mantauskui ir St. Pusvaše- 
kiui už talką, Ginkui ir ši- 
manskui už dovanas ir vi
siems atsilankiusiems.

Šį sekmadienį, bal. 23 d., 
par. salėje, 6:30 vai. vak., bus 
sąjungiečių ruošiamas mar
gumynų vakaras. Įdomią pro
gramą išpildys varg. J. Brun- 
dza su choristais ir sesučių 
pranciškiečių išmokyti mo
kyklos vaikučiai. Sąjungietės 
padainuos, eilėraščių pasa
kys. Atvyks „viešnios net iš 
Paryžiaus”, kurios įdomiai 
pasirodys. Bilietai po 50 c.

Rengėjos kviečia visus at
silankyti. Visi bus patenkinti, 
maloniai ir linksmai praleis 
vakarą. Sąjungietės visada 
gražiai pasirodo.

Vaikams bilietai po 25 c.; 
mažiems, einantiems drauge 
su tėvais, dykai, — po pro
gramos bus ir šokiai.

Rengėjos.,

ai susilpninti

ijos Įstaiga 
i Lietuvos. Jos 
sage liudijan- 
jtsparumą.
įsi Kaime na-

:ė po 
(ieškodami 18 
□uolių. Juos 
rto batalionus.

PAVASARINIS BALIUS
RENGIA ŠVENTO VARDO DRAUGIJA

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

Seržantas Balys P. Laučka 
Velykų šventes praleido kur 
nors Indijoje, iš kur siunčia 
sveikinimus visiems savo 
pažįstamiems.

Pakelyje iš Afrikos į Indi
ją, seržantas buvo sustojęs 
Arabijoje, kur matė garsiuo
sius vandens tankus, kuriuos 
pastatęs karalius Saliamo
nas. Indijoje sąlygos esančios 
palankios, tik perdaug ten el
getų.

Šį sekmadienį Amžinojo 
Rožančiaus draugija eis ben
drai prie Šv. Komunijos 9 vai. 
Mišių metu. Vakare 4 vai., po 
mišparų, bus procesija ir pa
laiminimas. Po pamaldų į- 
vyks susirinkimas. Visos na
rės esate kviečiamos daly
vauti.

Mūsų parapijos Šv. Vardo 
dr-jos vyrai šio penktadienio 
vakare balandžio 21 d., parap. 
salėje, rengia pavasario ba
lių. Įžanga bus 40c. asmeniui, 
te. Gėrimų irgi netrūksta.

Visi parapijiečiai yra kvie>-
čiami ateiti ir praleisti sma- drovės valdybos susirinkimas 
giai laiką. Kurie turite gra-1 bus penktadienį, balandžio 28 
žius balsus, galėsite padai- d., Klubo salėj, 8:30 vai. va- 
nuoti. ‘ °- kare.

Radio Voice of the Lithuanians
1 P. M.

MONDAY • WEDNESDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

• FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

LANKESI svečiai

Šiomis dienomis New Yor
ke lankėsi kun. Jonas A. Vai
tekūnas, Providence, R. I., 
lietuvių par. klebonas. Buvo 
atsilankęs „Amerikos” įstai
goje, ir ta proga „Amerikos” 
Dešimtmečio Fondui paauko
jo 10 dol.

Svarbiais organizacijos 
reikalais bal. 20 d. New Yor
ke lankėsi LRKSA. pirm. L. 
Šimutis, sekr. Wm. T. Kvet- 
kas ir ižd. J. Joneika. Tą va
karą jie turėjo pasitarimus

— Bal. 16 d. susituokė La
dislaus Trojanawski su Ste
fanija Vasalkaite.

— Bal. 15 d. palaidotas Vy
tautas Sakalauskas.

— Bal. 15 d. sugrįžo kun. 
kleb. Jonas Balkūnas.

— Tretininkų susirinkimas 
įvyks pirmadienio vakare, 
bal. 24 d.

— Šį sekmadienį popiet pa
rapijos salėje sodalietės dar 
kartą vaidins „The Man
sions”. Šį kartą pagerbs su
grįžusį kleboną.

Praeitą savaitę Jonas ir 
Alice Skaruliai su dukrele 
parvažiavo iš Middleport, 
Ohio, į Brooklyną. Apsigy
veno pas Steckius (Skarulie
nės tėvelius).

Maspetho piliečių klubo 
moterų skyrius rengia puikų 
margučių balių šį šeštadienį 
balandžio 22 d., Klubo salėj, 

160-39 56 Drive.

NAMAI-APDRAUDA
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. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

Lietuvių Auditorijos Ben-

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

Kreipkitės
420 East 31-si Street, New York, N. Y

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 mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasterlavimą, šaligat
vių cementavimų ir kt. ejarbus

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

Londf 
ro lėkti 
visu su 
vakarų 
kinys t 
grindini 
bazė, s; 
Berlyne 
lyvavo 
bombon 
dėjo kc

Tai j{ 
lės die 
bombon 
vokiečii 
landžio

Lond 
riuomei 
kad rus 
limą 
Dniestr 
kiečiai 
sai pras 
tačiau j 
žimai 
naują p 
džio 26

Atro< 
Malino^ 
Ukrain< 
dėjo ne 
joj, kui

Geri, pigūs, patogu 
mai. Gerose vietose. P 
navimas teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastun^
Real Estate InsurancJ ^aPs' 

496 Grand St., Brooklyn,
Tel. EVergreen 7-167

Clement Voketai
Advokatas

41-40 — 74th Stre
Jackson Heights, N.

NEwtown 9-5972

Saugok Savo A
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394-398 Broadway, Brooklyn, N.-ipatiko 7TT10- k.US S 
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L Kad

LIETUVIŠKA 

alude 
Karšti Užkandžiai 

KASDIEN 
Patogi Vieta Užėjimui 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
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FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVE 

Maspeth, N. Y.
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