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Vt^^|rdinolas O’Connell mirė 
tikęs 84 metų amžiaus, 
L metų, kai daugelis tik 
ininko gyvenimo veda, 
(velionis kardinolas buvo 
lūs, lyg būtų buvęs tik 
pnžio sulaukęs, 
irdinolo veikla ir įtaka 
> toli išėjusi iš Bostono 
vyskupijos. Jo žvalūs 
rsniai buvo žinomi Vati- 
, jaučiami plačioje Ame- 
je. Jį gerbė ir protestan- 
r žydai. Savo ilgame am- 
‘ gausiais darbais jis į- 
mo savo vardą.
lliko vielionis daug kny- 
tnuzikos kompozicijų, ei- 

Radijo KoJčių’ gi.lių SiesmiM- Bet di’ 
St. ir Odos I 

New Jersey Iii 
programa šį sel 
landžio 23 d., 
Jurgio dr-jos sa 
York Avė., turės 
koncertą. Prop? 
artistės Barban 
Marijona Kižyti 
T. Šidlauskas, vi? 
choras, kuriam į 
Marytė šlikaityti

Koncerto pradžl 
piet. Bilietai po d 

Šokiams gros At 
orkestras iš Elis 
lietai tik šokiams.:

VIŲ palogus
AUSTOS RŪŠIES
i, Kava, Arbata, Hot Chocolaį
KARIENE Gerlauilai į. 
ule iš geriausios smetonot,^ 
ms priimami užsakymai K?<| 

cas Cinkus

Newark,

VAKARŲ EUROPA LAUKIA INVAZIJOS

irta- 
aeri- 
East 
įtral 
;oms 
ilinę 
3 ar- 
Vlar. 
aus- 
:ojų. 
ling, 
•ofe- 
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.Ilsias jo palikimas—dau- 
naujų parapijų, naujų 

Hyčių, mokyklų, prieglau- 
^įo svarbiausias — ugdy
ki žmonių sielose gyvosios 

o Bažnyčios.

Londonas. — Amerikos ka
ro lėktuvai balandžio 26 d. 
visu smarkumu bombardavo 
vakarų Europą, šį kartą tai
kinys buvo Brunswick, pa
grindinė vokiečių aviacijos 
bazė, sauganti priėjimą prie 
Berlyno. Bombardavime da
lyvavo apie 500 sunkiųjų 
bombonešių. Bombonešius ly
dėjo kovos lėktuvai.

Tai jau buvo dešimta iš ei
lės diena, kai amerikiečių 
bombonešiai naikino įvairias 
vokiečių vietoves. Iš viso ba
landžio mėnesy amerikiečiai

iš Anglijos bazės puolė vaka
rų Europą 19 kartų, kurių 
trylika virš Vokietijos. Dau
giausia vis bombarduotos 
lėktuvų dirbtuvės ir aerodro
mai.

Visi ženklai rodo, kad šie 
dideli bombardavimai yra va
karų Europon įsiveržimo iš
vakarėse.

Vokiečių žvalgybiniai lėk
tuvai dažnai atlekia Anglijos 
pusėn, ieškodami anglų ir a- 
merikiečių kariuomenių susi
koncentravimo vietų.
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aro Informacijos Įstaiga 
p žinių iš Lietuvos. Jos 
nos, bet drauge liūdi jan- 
į lietuvių atsparumą.
asario mėnesį Kaune na- 
zvalgybininkai lakstė po 
ivių namus, ieškodami 18 
.9 metų jaunuolių. Juos 
Įia eiti į darbo batalionus, 
lutus grūda į kalėjimus 

koncentracijos stovyk- 
Atsisakančius stoti į ba
lnus ar netinkamus karo 
ybai siunčia į Vokietijos 
lų dirbtuves. Siunčia į 
vietas, kur 
ita Amerikos

Londonas. — Vokiečių ka
riuomenės vadovybė praneša, 
kad rusai pradėjo didelį puo
limą plačiame žemutinio 
Dniestro klonio fronte. Vo
kiečiai prisipažįsta, kad ru
sai prasiveržė keliose vietose, 
tačiau pažymi, kad prasiver
žimai „sulaikyti”. Apie šį 
naują puolimą Maskva balan
džio 26 d. dar nieko nesakė.

Atrodo, kad rusų generolo 
Malinovskio trečioji armija 
Ukrainoje persitvarkė ir pra
dėjo naują veiklą Besarabi
joj, kur siekia susijungti'su

daugiausia 
ir Anglijos

susilpninti 
išsiųsdami

Saugok Savi

skiečiai nori 
rvių tautą, 
ūtin sveikiausią tautos
Bet lietuviai, kaip sako 

., nepasiduoda. Lietuvių 
tasis vyriausias komite- 
ragina jaunuolius slaps- 
3 ir nesiduoti išgabena-

gali kas sakyti, kad lie- 
i nesipriešina tironams?

ilia griežtų priemonių, 
ečių budeliai vartoja ir 
i pataikavimo būdą. Pra- 
> „grąžinti” lietuvių nuo- 
rbes, prekybos įstaigas, 
is. Bet visa tai negelbsti, 
uviai žino ir supranta pa
dėjo tikslus, 
ietuvis, kentęs 
spaudas, žino savo kelią, 
uvis sąmoningas. Veltui 
ų žiaurumai ir jų „pri
minimo” priemonės!

seimo. Bet turime žinių, kad 
pirmykštis nutarimas jau pa
keistas. Seimas bus. Jo vieta 
— Scranton, Pa. Jo laikas 
—liepos mėnesio gale.

Tenka tik pasveikinti L. K. 
Susivienijimo vadovybę. Sei
mas yra būtinas organizaci
jos gyvenime veiksnys. Jis iš
judina kuopas, atskirus vei
kėjus.

L. K. Susivienijimui reikia 
daugiau judėjimo, daugiau 
dinamikos. Jam reikia ir dau
giau stipresnės paramos iš 
katalikų visuomenės. Kas tik 
galime, pagelbėkime!

maršalo Konevo antrąja ar
mija, žygiuojančia Rumuni
jon.

Šiuo metu tebetęsiamas 
Sevastopolio apsupimas. Vo
kiečiai neturi ten jokios vil
ties išsigelbėti, bet jie ginasi. 
Rusai bombarduoja ten iš ka- 
nuolių ir lėktuvų dieną ir 
naktį. Daugiausia saugomas 
ir bombarduojamas uostas, 
kad Juodosiomis jūromis vo
kiečiai neišsiųstų savo dides
nių dalinių.

Pranešimai iš Maskvos 
skelbia, kad vokiečiai į Se
vastopolį nuolat siunčia še
šių motorų lėktuvus savo ka
riams išgabenti. Visame 
mieste pilna priešlėktuvinių 
patrankų, bet tai nesulaiko 
rusų nuolatinio puolimo iš o- 
ro.

Vokiečių kontroliuojama 
Lietuvos spauda praneša, 
kad, darant kratą pas lietu
vį Umbrazą, Klaipėdoje, po
licija rado didelį kiekį krali- 
kų. Jie esą buvę pavogti ir 
pardavinėjami juodojoje rin
koje.

Umbrazas esąs buvęs kele
tą kartų baustas anksčiau, 
dabar gi — pasmerktas mir
ti.

Okupantų specialus teis
mas nubaudė trejais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo tar
nautoj ą Dragunavičių iš 
Smurgonių, kurs, netgi gra
sindamas ginklu, atsisakęs 
vokiečių valdininkui duoti e- 
lektros srovę iš jo prižiūri
mos jėgainės pataisymui ma
šinos, sabotažninkų sugadin
tos. Keletą metų kalėjimo nu
bausti kalėjimo sargai Bim- 
biras ir Tauras iš Ašmenos 
už peržengimą savo galios ir 
grasinimą kalėjimu kaimie
čiui, siekiant iš jo išgauti 
maisto ir pinigų.

Omaha, Nebr. — Balandžio 
15 d. čia automobiliaus ne
laimėje žuvo Petras P. Gu
tauskas, Nebraskos senato 
narys, veiklus šv. Antano lie
tuvių parapijietis. Velionis 
buvo tik 33 metų, o senatan 
pirmą kartą buvo išrinktas 
1935 m.

Balandžio 11 dieną jis 
buvo nominuotas jau ketvir
tam terminui. Senate pasižy
mėjo darbininkų reikalų gy
nimu. Uoliai gynė Nebras- 
koj ir pavergtų tautų reika
lus.

Turėjo gražų baritono bal
są, sekmadieniais visada gie
dodavo chore lietuvių bažny
čioje.

Iškilmingai palaidotas bal. 
19 d. Garbės karsto nešėjais 
buvo gubernatorius Griswold,

vicegubern. Johnson, mayo- 
ras Butler, Amerikos Darbo 
Federacijos Omahoj pirm. 
Guenther ir 33 Nebraskos se
natoriai. Iš namų į bažnyčią 
velionies kūną atlydėjo kleb. 
kun. J. Jusevičius, o iškilmin
gas mišias laikė kun. Jurgis 
Mikulskis, velionies dėdė. Bū
rys kunigų meldėsi sanktua- 
rijume. Kun. J. Jusevičius pa
sakė pamokslą, kuris įdėtas 
į Nebrasko senato užrašų 
knygą.

Į laidotuves buvo atvykę 
velionies tėvai, brolis ir se
serys (viena vienuolė).

Liko velionies žmona Jad
vyga Edna (Butkiūtė), par. 
choro vedėja, dukrelė ir du 
sūneliai. Buvo kilęs iš Du 
Bois, Pa.

Velionis buvo labai daug 
žadanti pajėga.

MACARTHUR VIS ARTYN FILIPINŲ ’

kelias

Noremo knygoje „Timeless 
Įhuania”. yra nemažai to- 
į vietų, kurios tikrai ken- 
i Lietuvos nepriklausomy- 
I bylai. Viena iš tokių — 
Įtvirtinimas, kad lietuvių 
ita dar nepriaugusi demo- 
Įtiniam valstybės tvarky
lis!.

Teikiamas geria- 
patikrinimas, 
AKINIAI prieik 
kainomis pagal ji

SI įstaiga įsteigta P

t Pilim r &^Pie tai „Drauge” buvo pa- 
oiengei kun j Prunskis. Ta 
optometrists-Įstaba labai nepatiko žmo

nis, kurie dalyvavo tos 
lygos išleidime, kurie jos 
feirodymą laiko nepaprastu 
Įtarnavimu lietuvių tautai, 
knygos ginti išėjo „Vieny
be” „sąmoningas tautinin- 
Įs” D. Klinga. Jis visu aki- 
Bšiškumu tvirtina, kad „lie
pų tauta dar nesubrendusi 
ustybiniui gyvenimui”.
įApie tą „nesubrendimą” jis 
Srendžia vien tik tuo faktu, 
id lietuvių tarpe yra komu- 
Btų. Bet komunistų turi ir 
pkai, ir prancūzai, ir čekai, 
(graikai ir kitos tautos! Pa
li p. Klingos „filosofiją” iš- 
Įtų, kad nė viena tauta nėra 
jibrendusi „valstybiniui gy
dimui”.
Bet tokiam galvotojui men- 
I „patieka” — jam panašių 
bai nedaug.

-Ryšium su karo meto šun
iniais, L. K. Susivienijimo 
pdyba buvo nusiteikusi šie- 
|t nešaukti organizacijos
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Roosevelt Laimi

valstybės demokratai 
savo atstovus į demo- 

partijos konvenciją, 
du sąrašai — vienas

Balandžio 25 d. Massachu
setts 
rinko 
kratų 
Buvo
kandidatų, kurie pasisakė už 
prezidentą Rooseveltą ketvir
tam terminui, o antras — 
prieš Rooseveltą. Roosevelto 
šalininkai laimėjo 51 atstovą, 
o buv. gubernatoriaus Ely-5.

AŠ ESU AMERIKIETIS

Mayoras La Guardia pas
kelbė gegužės 21 d. „Aš Esu 
Amerikietis Diena”. Tai die
na naujiems Amerikos pilie
čiams pagerbti ir ištikimybei 
savo šaliai sustiprinti.

Didelės iškilmės bus Cent-

Lėktuvų Statyba 
Daug Pašoko

C. E. Wilson, lėktuvų vir
šininkas, pranešė, kad lėktu
vų statyba tiek svoriu, tiek 
skaičiumi kovu mėn. buvo re
kordinė visiems mėnesiams. 
Pirmą kartą į mėnesį buvo 
pastatyta virš 9,000 lėkuvų, 
t. y. 9,118 visokio tipo lėktu
vų. Taip pat pirmą kartą lėk
tuvų statyboje buvo peršokta 
100,000,000 svarų rėmų svo
rio.

Suomiai Atmetė 
Taikos Sąlygas

Helsinkiai---- Suomijos vy
riausybė ir tautos atstovybė 
vėl atmetė Sovietų Sąjungos 
pasiūlytas taikos sąlygas.

Ryšium su šiuo pranešimu, 
Švedijoje buvo paskelbta, kad 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė pranešė Suo
mijos vyriausybei nutrau
kianti diplomatinius santy
kius.

Šios savaitės pradžioje ge
nerolo MacArthur vadovau
jami daliniai įsiveržė į olandų 
valdytą Naująją Gvinėją, kur 
japonai buvo labai įsistiprinę. 
Įsiveržta į Holandijos sritį, 
kur stengiamasi užimti lėk
tuvų bazes.

Hollandijos srity japonai 
turi apie 14,000 karių. Jie mė
gino pulti amerikiečius iš 
Tanahmerah įlankos, bet jų 
puolimo žygis buvo atremtas 
su dideliais priešui nuosto
liais. Amerikiečiai ir turėjo 
savo aukų, bet jų skaičius dar 
nepraneštas. Holandiją gina 
japonų 38 divizija, kurią su
daro šiaurinės Kinijos kovų 
veteranai, drauge su jų jū
rų šeštuoju daliniu.

Amerikiečiai sumušė japo
nus prie Sabrono, apie 3^2 
mylios nuo pagrindinio Ho
lland! jos aerodromo.

Anglų valdytoje N. Gvinė
joje japonai išstumti iš Ai- 
topes vietovės, kur paimta ir 
belaisvių . Amerikiečiams pa
teko nemažai amunicijos.

Mažesni Streikai
Nežiūrint to, kad vasario 

mėn. daugiau darbininkų 
streikavo, bet buvo nustota 
mažiau darbo valandų nei 
sausio mėn., praneša Darbo 
Department© Darbo statisti
ka. Vasario mėn. buvo nu
stota maždaug 33-Ų& procen
tų mažiau darbo valandų.

Balandžio 22 d. 5:45 vai. 
vak. Bostone mirė Jo Em. 
kardinolas William O’Con
nell, ilgametis Bostono arki
vyskupijos ganytojas, 84 me
tų amžiaus. Jo iškilmingos 
laidotuvės bus penktadienį, 
balandžio 28 d., iš anksto pa
ruoštoje koplyčioje.

Velionis kardinolas buvo 
gimęs 1859 m. gruodžio 8 d. 
gausioje, neturtingoje šeimo
je, Lowell, Mass. 1881 m. bai
gė Boston College. Kaip pasi
žymėjęs studentas, buvo iš
siųstas Romon tęsti aukštų
jų mokslų. Kunigu įšventin
tas Romoje 1884 m. sausio 
8 d.

Pirmoji jo darbo vieta bu
vo viena Bostono parapija. 
Po kelerių metų buvo pa
kviestas Amerikos Kolegijos 
Romoje vedėju. Tada jis pa
keltas prelatu. 1901 m. gegu
žės 9 d. prel. O’Connell pas
kirtas Portland©, Maine, vys
kupu. Netrukus popiežius Le
onas XIII paskyrė jį savo a- 
paštališkuoju delegatu į Ja
poniją, kur darbavosi viene
rius metus. Iš ten 1906 m. 
grąžintas Amerikon ir pas
kirtas Bostono arkivyskupo 
pagelbininku. Mirus arkiv. 
Williams, 1907 m. vysk. 
O’Connell buvo paskirtas 
Bostono arkivyskupu, kurio 
pareigose išbuvo iki pat sa
vo mirties. Kardinolu paskir
tas 1911 m.

Velionis buvo nepaprastų 
gabumų ir didelio darbštumo- 
asmuo. Buvo ne tik puikus 
sielų ganytojas, vyskupijos 
valdytojas, bet ir muzikas, ir 
poetas, ir rašytojas, žinojo

Prelatas J. H. Casey, LLD., 
išrinktas Brooklyn© Tablet r____ , „________
savaitraščio prezidentu. | daug svetimų kalbų.

CHURCHILL UŽ TAUTŲ SĄJUNGĄ
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ŠEIMOS SAVAITE

Tautinė šeimos savaitė bus 
nuo gegužės 7 iki 14 d. Tiks
las : dvasinis sustiprinimas 
šeimos ryšių karo metu 
pokariniam laikui.

Pasmerkė mirti

ir

Leido Pakelti
Avižų Kainas

Balandžio 23 d. teko daly
vauti Naujosios Anglijos lie
tuvių katalikų semelyje. 
Džiugu buvo pamatyti, kad 
senieji veiklos veteranai ne
sitraukia iš darbo dirvos. O 
dar džiugiau, kad jų eiles sti
prina jauni profesionalai, 
kaip adv. Jankauskas, adv. 
J. Grigalus ir kiti.

Tą pat dieną teko būti ir 
Bostono jaunamečių lietuvių 
šokėjų grupės meno vakare. 
Jį ruošė grupės įsteigėja ir
nepakeičiama jos vedėja Ona ral Park aikštėje. 
Ivaškienė. Scenoje pasirodė ------------ -
per 60 jaunamečių-mergaičių 
ir berniukų. Tiesiog žavėtina 
girdėti ir matyti jauname-1 
čius, 4-14 metų, deklamuo- 
jam, Kaioant ir dainuojant skaitytojus jr ju pažįstamus maloniai kviečiame dalyvauti 
1 i/“iri i iri o Irn i I •» 4-i t t rt r-^ tJ u A. c

„Amerikos” Pavasario Koncerte.
Šiame koncerte tinkamai bus pagerbtas a. a. kompozito

riaus STASIO ŠIMKAUS atminimas. Viena programos da
lis susidarys vien iš St. Šimkaus kūrinių.

Koncertas įvyksta šį sekmadienį, balandžio 30 d., 4 vai. 
popiet, TRANSFIGURATION salėje, kampas Hooper Str. 
ir Marcy Ave., Brooklyne. Ši koncertui patogi salė yra tarp 
Broadway ir Marcy Ave. Ją pasiekti labai lengva. Geriausia 
važiuoti Jamaica Linijos traukiniu š Canal Str. ir iš Jamaica 
pusės; išlipti reikia Hewes Str. stotyje, nuo kur salė visai 
arti.

KONCERTO PROGRAMĄ pildys įžymioji operos ar
tistė BARBARA DARLYS, darnus GENOVAITĖS VITAI- 
TYTĖS ir LIONĖS JUODYTĖS duetas, pianistas TADAS 
ŠIDLAUSKAS, muz. PRANO DULKĖS vedamas ANGELŲ 
KARALIENĖS par. choras ir trys jauni pianistai.

Po koncerto programos bus šokiai, kuriems gros A. 
PAVYDŽIO orkestras.

Mes iš širdies kviečiame visus „Amerikos” Bičiulius ir 
gausius jų draugus. Mes tikime, kad šis pavasario koncer
tas bus labai jauki, meniška, kiekvieno lietuvio širdžiai ar
tima ir brangi pramoga.

Mes tikime, kad šį mūsų kvietimą priimsite tokiu pat 
šiltumu, kokiuo mes jį Jums reiškiame.

Ačiū ir — iki malonaus pasimatymo „Amerikos” Pa
vasario Koncerte šį sekmadienį, balandžio 30 d., 4 vai. po
piet, Transfiguration salėje.

lietuviškai, šokant lietuviš- į 
kus šokius. Visi jie taria 
nuostabiai taisyklingai lietu
viškai.

Kad kiekviename mieste 
turėtume po vieną tokią idea- 
listę, kaip p. O- Ivaškienė!

New Yorko-New Jersey 
draugijų konferencija gegu
žės 14 d. Pennsylvanijos vieš
butyje, New Yorke, atrodo, 
bus didelis pasisekimas. Visa 
eilė draugijų išrinko savo at
stovus, yra paskirta ir au
kų.

Draugijos, dar neišrinku
sios atstovų, prašomos tai 
likti. Svarbu, kad konferen
cijos rengimo komisija iš an
ksto žinotų apitikrį atstovų 
skaičių.

Šalia Didžiojo New Yorko, 
puikiai ruošiasi ir New Jer
sey draugijos. Smagios ži
nios plaukia iš Harrisono, Pa- 
tersono, Newark©. Laukiama 
naujienų iš Elizabetho, Bay- 
onnės, Jersey City. Paskubė
kite!

da-

IŠ ŠIRDIES KVIEČIAME
Visus New Yorko apylinkėje gyvenančius „Amerikos”

RENGĖJAI.

Kainų Administracija 
vė urmininkams sutikimą pa
kelti vienu ir trim centais už 
svarą virš buvusių aukščiau
sių kainų pakučiui avižų (rol
led oats).

Tokiu būdu detalinėje pre
kyboje tai reikš maždaug tri
jų centų pakėlimą už 20 un
cijų avižų (rolled oats), ir 
apie 8 centus pakėlimą už 48 
uncijų pakelį.

Sunku nusiųsti maisto.
Šių metų pradžioje nacių 

kontroliuojamoje Lietuvos 
spaudoje buvo paskelbta, kad 
į Vokietiją darbams išvež
tiems žmonėms iš Lietuvos 
tegalima siųsti maisto siunti
nius ne sunkesnius, kaip pu
sę kilogramo (kiek daugėliau, 
kaip svaras), o iš Vokietijos 
į Lietuvą teleidžiama siųsti 
tik ketvirtadalis kilogramo.

Iš Washington© praneša, 
kad racionavimo raštinėse 
yra pavogta 300,000,000 galo
nų gazolino kuponų.

GIRDI LIETUVOS SLAPTI RADIJU
LKFSB. Londono kores

pondentas praneša gavęs ži
nių iš Stokholmo, kad tenai 
girdėję slaptąją Lietuvos ra
dijo stotį, per kurią kalbėjo 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto žmonės.

Patvirtinta iki tol veikusių
jų komitetų politinė linija: 
kvietė vyrus nestoti į vokie
čių kariuomenę ir nevažiuo
ti priverstiniems darbams į 
Vokietiją. Visais galimais bū
dais kliudyti okupantams su
mobilizuoti 1912-1925 m. gi
mimo vyrus. Lietuvoje dabar 
einąs vyrų gaudymas, me
džioklė. Paima vyrus iš na
mų, iš laukų, iš darbo vietos. 
Suimtuosius okupantai gabe-

na į 6-jį fortą Kaune arba į 
Praveniškių stovyklą. Ten jie 
rūšiuojami: stipresnieji ima
mi kariuomenėn ir tuoj siun
čiami pafrontėn, o likusieji 
gabenami į bombarduojamus 
Vokietijos miestus, į dirbtu
ves.

Pasiekė net Prancūziją

Prieš kiek laiko Jungt. A- 
merikos Valstybėse išleistoji 
knygelė apie sušaudytus ku
nigus Lietuvoje pasiekė Pie
tų Ameriką, Kanadą, Austra
liją, Angliją; vienas egzemp
liorius per neutralius kraš
tus netgi pasiekė Prancūzijo
je gyvenančius lietuvius. r »

Londonas. — Bal. 18 d. An
glijos tautos atstovų rūmuo
se kalbėjo ministeris pirmi
ninkas Churchill ir pareiškė, 
kad smulkmeniški planai po
karinio laikotarpio taikai pa
laikyti turės palaukti karo 
užbaigos, tačiau jis pareiškė 
viltį, kad reikėtų ką nors iš
gelbėti iš veikusios Tautų 
Sąjungos.

Vienam atstovui pareiškus 
pageidavimą, kad nieko pa
našaus į Tautų Sąjungą ne
bebūtų steigiama, Churchill 
pareiškė, kad Tautų Sąjunga, 
jei ji būtų turėjusi tinkamos, 
paramos, būtų buvus sėkmin
ga įstaiga.

Kiek leidžiama suvalgyti

Net ir kaimo ūkininkams 
nustatytos normos, kiek jie 
gali maistui sunaudoti javų: 
kiekvienam asmeniui per me
tus leidžiama sunaudoti 140 
kg. rugių (ar kitų grūdų) 12 
kg. miežių ir 15 kg. žirnių (ki
logramas yra apie du su puse 
svaro). Tik klausimas, ar vi
si ūkininkai gali turėti net ir 
sau tokias normas, kai oku
pantams privalo statyti javų 
kiekius, didesnius negu ūkio 
pajėgumas leidžia.

Serga Gabaliauskas

Jau kelinta savaitė, kai 
serga „Lietuvių žinių” re- 
dakt. St. Gabaliauskas ir yra 
St. Francis ligoninėje, PittsJ- 
burghe. Ligos krizę jau per
gyveno, bet gydytojas sako, 
kad dar keletą savaičių teks 
praleisti lovoj.

Tieskime karo pergalei ke
lius karo bonąis. Turėkime 
jų, kiek tik galima.
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savo spaudos konferencijoje 
nurodė, kad Tarptautinė Dar
bo Organizacija, kuri balan
džio 20 d. pradėjo konferenci
ją Philadelphijoje, po karo 
nuolat stiprės ir įgys daugiau 
svarbos.

T. D. O. buvo įsteigta po 
Pirmojo Pasaulinio Karo pa
kėlimui socialinio teisingumo 
ir darbo sąlygų pagerinimui. 
Nors ji yra nepriklausoma, 
bet ji buvo susieta su Tautų
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Malonėkite pažiūrėti, kuriomis dienomis tenka Jūsų

Sąjunga ir, prezidentas pa
brėžė, kaip T. D. O. raportuo
ja, kai mes po dabartinio ka
ro atsieksime kokią nors 
tarptautinę organizaciją, su 
ta organizacija bus taip pat 
susieta.

Mažiausia 40 tautų, T. D. 
O. narių, kurių vienas narys 
yra Jung. Valstybės, bus re
prezentuojama Philadelphi- 
jos konferencijoje iš trijų na
rių delegatų, sudarytų iš vy
riausybės, darbo ir darbdavių, 
atstovų.

International Labor Office, 
nuolatinis organizacijos se
kretoriatas, kuris nuo 1940 
metų, kada išsikėlė iš Žene
vos, įsikūrė Montrealyje, pa
skelbė, kad rekomenduos 
konferencijai priimti bendrų 
principų rinkinį socialinio 
saugumo programai per visą 
pasaulį išplėsti.

Svarbiausias pasiūlymas 
tame rinkiny yra tas, kad pa
jamų saugumas būtų garan
tuotas visiems samdomiems, 
ar save samdantiems asme
nims prieš visus svarbiausius 
netikėtus įvykius, ir kad me
dicinos priežiūra būtų vi
siems prieinama per viešus 
ar socialinius apdraudos pa
tarnavimus.

Jeigu šie pasiūlymai dėl

gai pašalpos būtų mokamos 
nemažiau kaip už 26 savai
tes, ir kad motinystės pašal
pos būtų mokamos šešias sa
vaites prieš gimdymą ir še
šias savaites po to. Senatvės 
pašalpos turėtų būti moka
mos vyrams virš 65 metų 
amžiaus ir moterims virš 60 
m. Nedarbo pašalpa turėtų 
būti mokama, iki „tinkamas” 
darbas bus pasiūlytas ap
draustam asmeniui. Pašalpos 
mokėtinos namams ypatin
goms nelaimėms ištikus, dra
bužiams naujagimiui ir laido
tuvėms.

Socialinė apdrauda turėtų 
padengti visus samdomuo
sius ir save samdančius as
menis ir priklausomuosius 
nuo jų, iš kurių galėtų būti 
išlaikomos kontribucijos, ne
sudarant neproporcionalių 
administratyvinių išlaidų ir 
kuriems būtų galima, kaip 
rekomendacijoje sakoma, 
„mokėti pašalpas su reika
linga medicinos ir samdymo 
patarnavimų kooperacija ir 
su tinkamu apsisaugojimu 
nuo išnaudojimo.”

Rinkinys rekomenduoja so
cialinę pagalbą vaikų išlaiky
mui. Kur „numatomas tiks
las” yra paremti dideles šei
mas, ar užbaigti numatytam 
vaikų auklėjimui subsidijo
mis per socialinį draudimą, 
subsidijos turėtų būti daug
kartinės, mokėtinos neatsi
žvelgiant į tėvų pajamas.

Dėl medicinos priežiūros, 
rekomendacijos įžangoje sa
koma, „Dabar yra pageidau-

praplėtimui tarp visų darbi
ninkų ir jų šeimų, įskaitant 

; ir kaimo gyventojus ir save 
samdančiuosius, ir sumažini
mui neteisingų anomalijų.”

Rekomendacijoje sakoma, 
kad medicinos priežiūra tu
rėtų patenkinti individo prie
žiūros pareikalavimus — tiek 
gydymuisi, tiek apsaugai — 
kuriuos suteiktų medicinos 
ir kiti profesionalai, pasinau
dojant visais patogumais, su
teikiamais medicinos institu
cijų.

Medicinos priežiūros tar
nyba, pareiškiama rekomen
dacijoje, turėtų padengti vi
sus visuomenės narius, ne
žiūrint to ar jie pelningai už
darbiauja, ir turėtų aprūpin
ti padengimą „kontraktais su 
nariais medicinos ir pan. pro
fesijų ir pasirūpindama ati
tinkamų institucijų patarna
vimais.”

Tas rinkinys rekomenduo
ja, kad patarnavimai turėtų 

I būti ar tai vieši, ar socialiniu 
draudimu papildomai su so
cialinės pagalbos baze. Kur 
patarnavimas yra viešas, sa
koma, kiekvienas turėtų tei
sę į visą teikiamą priežiūrą 
ir toji tarnyba turėtų būti 
finansuojama tam tikrais 
progresyviniais taksais, ar 
bendrais pajamų taksais. Kur 
socialinis draudimas yra pa
tarnavimų pagrindas, yra re
komenduojama visuomenės 
parama kontribucijoms padi
dinti.

OWI.

Kadangi vyriausybė su 
žino taškų vertę kai kuri 
konservuotiems vaisiams 
daržovėms, nereikia mai 
kad jų yra pakankam? 
dėlto nėra reikalo juos 
muose konservuoti. Sun 
nimas taškų vertės ša

Popierinių maišelių trūkumas
Karo Produkcijos Įstaiga 

praneša, kad popiermalkių 
dalis, skiriama popierinių 
maišelių gaminimui, rodo, 
kad detaliniam ir urminiam 
vartojimui antrajam metų 
bertainiui maišelių išteklius
bus mažesnis nei trečdalis tiems vaisiams bei daržov 
prieškarinių išteklių. buvo reikalingas, kad p

Howard Coonley, WPB Pamosuoti sandėlius 
Konservavimo skyriaus di- patalpų trukumo
rektorius, pareiškė, kad „esą- Pydoma sandelių erdve I 
mieji paskirstymai reiškia, reikalinga greičiau gen 
kad vienas naujas maišelis ar tiems patalpinti, 
vyniojimo popierius turi at- OWI kreipė visų dėmi 
stoti tris ar keturis vartotus Prezidento balandžio 1 dii 
prieš tai, kada šis kraštas įs- kreipimąsi, raginant kie 
tojo į karą.”
Invalidų veteranų naudoji

mas

ną amerikietį, kuris tik 
sodinti Victory daržą. Še 
sveikatai gerame stovyje 
laikyti raginama sodinti 

Paul V. McNutt, WMC pir- giau žalių lapų daržovių;
mininkas, pareiškė, kad šio ‘ ‘ ‘tonų jų daržovių ir ton

parapijai turėti sudėtines Mišias už Lietuvos laisvg.J3ū-- pajamU saugumo ir medici
tų gera, kad kuo daugiausia parapijiečių^ dalyvautų tose 

šiose ir karštai melstus už Liej'uvos laisvę, švęntos
Mišios yra galinga malda!

Šv. Jurgio par. Brooklyn, 
N. Y. — Šioj parapijoje iš 
tikrųjų tikra Tėvynės meilė. 
Kiekviena dr-ja jau atsiliepė 
ir prižadėjo nuolat melstis už 
Lietuvos laisvę. Tretininkės 
prižadėjo 30 šv. Mišių; ko
munijų 30; stacijų 60; rožan
čių 60; Litanijų ir maldų 74. 
Narė M. Kučinskienė atkal
bės šv. Antano litaniją ir No- 
venos maldas prie Panelės šv. 
Stebuklingo Medalikėlio per 
visą Vajaus laiką ir išklau
sys 20 šv. Mišių už Lietuvą.

Apreiškimo par. Frack
ville, Pa. — Vasario 25 d. šv. 
Mišios buvo atnašautos už 
Lietuvos laisvę. Be to parapi
jiečiai prižadėjo: šv. Komuni- 
jų-120; šv. Mišių išklausys- 
130; rožančių-11; stacijų-6; 
kitų gerų darbų-34.

Šv. Petro ir Povilo par. 
Hazleton, Pa. Tretininkės ir 
Gyv. Rožančiaus dr-jos susi
darė du rateliu po 30 narių; 
vienas ratelis kas mėnuo au
kos šv. Komuniją, o kitas ro
žančių kas mėnuo atkalbės.

Švč. Trejybes par. mokyk
la, Hartford, Conn. — šv. Mi
šių- 56; komunijų-46; rožan- 
čių-56; stacijų56; kitų gerų 
darbų-4536.

Šv. Petro ir Povilo par. mo
kykla, Elizabeth, N. J___ šv.
Mišių-324; komunijų-211; ro- 
žančių-404; stacijų-323; kitų 
gerų darbų-21,091.

Šv. Jurgio par., Brooklyn, 
N. Y. Šioj mažoj parapijoje 
iš tikrųjų žydi tikra Tėvynės 
meilė. Kiekviena dr-ja jau at
siliepė ir prižadėjo nuolat 
melstis už Lietuvos laisvę. 
Tretininkės prižadėjo 30 šv. 
Mišių; kom. — 30; stacijų— 
60; rožančių — 60; litanijų ir 
kitų maldų ir novenų — 74. 
Mrs. Konstancija Karpus Lie
tuvos laisve didžiai sielojasi. 
Ji prižadėjo išklausyti 12 Mi
šių ; aukoti 12 Kom; rožančių 
— 12; stacijų — 12; 1474 
maldų, litanijų ir Novenų 
prie Marijos Stebuklingo Me- 
daliko.

Šv. Jurgio par., Phila., Pa. 
Maldos Apaštalavimo dr-ja 
ir Tretininkės prižadėjo 920 
Kom; 933 pilnų rožančių; 920 
šv. Mišių.

Šv. Kazimiero par., Mon
treal, Canada. H. Tatalytė pa
siuntė 16 Lietuvą mylinčių 
sąrašą: šv. Mišių — 345; 
Kom. — 257; rožančių — 
231; stacijų — 156; gerų dar
bų ir maldų — 700.

Nukryžiuotojo Jėzaus Se
serys, Elmhurst, Pa. Šv. Mi
šių — 279; šv. Komunijų — 
270; rožančių — 152; kry
žiaus keliai — 269; apsimari
nimų — 1600; artimo meilės 
darbų — 1200; maldų 25,- 
242.

Šv. Petro ir Povilo par.j 
Hazelton, Pa. Teofilė Rauli- 
skienė prižadėjo 4 kom; 9 ro
žančius; 3 stacijas.

Šv. Pranciškaus par. mo
kykla, Miners Mills, Pa. Šios 
mokyklos vaikučiai kasdien 
aplankys Švenč. Sakarmentą 
ir aukos ypatingas maldas už 
savo tėvelių žemę.

Apreiškimo par., Brooklyn, 
N. Y. Parapijos draugijos ir 
žmonės sudėjo šią maldų 
puokštę už Lietuvos laisvę: 
išklausys Mišių — 2,287; už
prašys Mišių 6; rožančių — 
9,133; Komunijų priims — 
1805; nuolat Kom. ratelis; 
stacijų — 622; litanijų ir ki
tų maldų — 4511.

Šv. Jurgio par., Chicago, 
Ill. Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų 2-ro skyriaus narės pa
sižadėjo Lietuvos intencija 
išklausyti 75 šv. Mišias; 15 
moterų kas savaitė išklausys 
vienerias šv. Mišias kol baig
sis karas; 60 kryžiaus kelių 
apvaikščios ir sukalbės 75 
dalis rožančiaus.

Don Bosco Institute, T. Sa
leziečių, Ramsey, N. J. Atlai
kys dvejas šv. Mišias. Tomis 
dienomis studentų šv. Komu
nijos ir visos maldos bus pa
švęstos Lietuvai.

Laukiam dar išgirsti iš ki
tų Bažnyčios draugysčių pri-

MAISTAS KOVOJA UŽ LAISVĘ

nos priežiūros bus konferen
cijos patvirtinti, jie turės bū
ti pateikti visų kraštų atitin
kamoms įstaigoms įstatymų
leidimo ar kitokiems įteisi
nimo veiksniams patvirtinti.

Rinkinys yra suprojektuo
tas, kaip yra nurodoma reko
mendacijos įžangoje, „atsi
žvelgiant į Atlanto Čarterio 
penktojo principo išpildy
mus”, kuris kviečia tarptau
tiniu ekonominiu bendradar
biavimu garantuoti „pagerin
tas darbo sąlygas, ekonomi
nį progresavimą ir socialinį 
saugumą.”

Siūlomoji rekomendacija 
pajamų saugumui ragina, 
kad būtų organizuojami pla
nai kontribucinės socialinės 
apdraudos baze, bet ne ne- 
kontribucinės socialinės pa
galbos principu. Siūloma, ta
čiau, kad reikalai, kurie nėra 
paliečiami socialinio draudi
mo, būtų patenkinti sociali
nės pagalbos. Ypatingai, saJ- 
koma, pagalba turėtų būti 
suteikta išlaikomiems vai
kams ir invalidams, seniems 
ir našlėms.

Sritys, kurios turėtų būti 
padengtos socialiniu draudi
mu, pareiškiama rekomenda
cijoje, yra ligos, motinystės, 
invalidumas, senatvė, duonos 
uždarbiautojo mirtis, nedar
bas, netikėtos išlaidos ir su- 
sižeidimai darbo metu.

Pasiūlytas taisyklių rinki-

sidėti prie šv. Mišių ir Mal
dų Vajaus už Lietuvos laisvę. 
Visi Maldos Apaštalavimo 
skyriai visų pirma turėtų at
siliepti. Sudarykite savo Ko
munijų ar rožančių ratelius, 
išklausytų Mišių ir kitų gerų 
darbų sąrašus ir tuoj aus juos 
malonėkite Maldos Apaštala
vimo Centrui prisiųsti.

Visos katalikiškos draugi
jos sukruskite! Nenuilsta
mai, karštai ištesėkime mal
doje už Lietuvos laisvę!

„Jėzaus Širdie, Teateina 
Tavo Karalystė ir į Brangią 
Tėvynę.”

Maldos Apaštalavimo Cen
tras.

St. Robert’s Hall 
Pomfret Centre, Conn.

Karo Maisto Administraci
ja išsamiausiame karo meto 
maisto padėties pranešime 
pabrėžė, kad bendra 1943 me- 
tų maisto ganlyba buvo maž
daug vienu trečdaliu didesnė 
už prieškarinį (1935-1939 
m.) vidurkį. 1944 metų der
liaus kvota yra dar aukštes
nė, tačiau net pilnas šios re
kordinės programos išpildy
mas negalės pilnai patenkinti 
vis didėjančių pareikalavimų.

WFA apskaičiavo visus pa
reikalavimus, tiek militari- 
nius, tiek lend-lease, tiek J.A. 
V. civilinius, pakilusius virš
1943 metų pareikalavimų se
kančiai: visos mėsos pareika
lavimas pakilo — 6 procen
tais; pieno produktų — 3%; 
valgomųjų taukų, įskaitant 
sviestą, 11%; kiaušinių iki 
4%; bulvių — 14%; konser
vuotų daržovių — 8%; kon
servuotų vaisių — 7%.

„Militariniai ir lend-lease 
pareikalavimai vis dar didė
ja”, WFA pranešime aiškina
ma, „ir civilių pirkimo jėgai 
augant, maisto pareikalavi
mas neišvengiamai prašoka 
išteklius. Yra tiesiog neįma
noma dėlto, kad gamybos a- 
pimtis yra ribota, bet taip pat 
kadangi maisto gamybos į- 
rengimai yra panaudoti visų 
karo reikalų gaminimui, pra
dedant šautuvais ir baigiant 
karo laivais.”

Maisto paskirstymo tiks
las yra užtikrinti atitinkamą 
dalį įvairiems vartotojams. 
Didesnioji dalis mūsų žemės 
ūkio gaminių produkcijos eis 
civilių vartojimui. Kariniai 
pareikalavimai priklausys 
nuo bendro vyrų skaičiaus 
karo tarnyboje ir jų propor
cijos užjūriuose ir vietovių 
skaičiaus kovos frontuose.

Siuntiniai į Rusiją 1944 
metais yra numatomi kiek di
desni, nei paskutiniais me
tais, tačiau žymiai daugiau 
maisto būtų reikalinga aprū
pinti rusus patenkinamais iš
tekliais, pareiškė WFA.

Pagal raportą, mūsų mais
to siuntiniai į Didž. Britani
ją sudarys tik mažą dalį bri
tų bendro pareikalavimo, ir
1944 m. nedaug tesiskirs nuo 
1943 m. Bus siunčiama pa
kankamai maisto, kad palai
kytų žmonių kovos ir gamy

bos jėgą. Paskirstymai, pažy
mėti raporte, rodo, kad civi
liai gaus apie tris ketvirta
dalius sviesto išteklių, kas 
yra vienas ketvirtadalis 
sviesto mažiau negu 1935- 
1939 m. vidurkis; maždaug 
tiek pat kiaušinių, kaip ir 
1943 m.; ir kai kurių vaisių 
mažiau, kuriuos tačiau iš da
lies papildys didesni citruso 
vaisių ištekliai. Programoje 
numatoma stabilizuoti skys
to pieno vartojimą pagal pra
ėjusių metų birželio mėn. var
tojimą. Pieno vartojimas nuo 
pat karo pradžios pastoviai 
kilo. Kiaulienos, avienos, jau
tienos ir veršienos kiekis ci
viliams bus maždaug 4% di
desnis, negu 1935-1939 vidur
kis, ir maždaug toks pat kaip 
1943 m.

J. A. V. Švietimo Įstaiga 
apskaičiavo, kad apie pusė 
šio krašto 25,433,542 mokyk
los vaikų dalyvaus mokyk
lų vadovaujamose daržinin
kystės programose, remiamų 
iš apie 226,000 mokyklų mo
kytojų. Per šią programą mo
kiniai bus raginami ir moko^- 
mi tikslios daržininkystės 
technikos ir priežiūros.

Dr. W. H. Gaumnitz iš Švie
timo Įstaigos pareiškė: „Šį 
pavasarį ir šią vasarą Ameri
kos mokyklų vaikai turėtų 
naudoti tuščias rankas ir tuš
čią žemę, kad 1944 metų Vic
tory daržų projektą padarytų 
pasekmingu.”

Mokyklos ir mokiniai pa
dės pasiekti 1944 metų tikslą 
— 10,000,000 tonų daržų 
maisto, įvairiais būdais: var
todami mokyklų turimą ar 
nuomojamą žemę Victory 
daržams; paremdami darži
ninkystės projektus civilių 
organizacijų; atnešdami na
mie išaugintus daržovių pro
duktus kaimininkystės konL 
servavimo centran, kuris daž
nai randasi mokyklose.

Karo Gamybos Įstaiga pra
neša, kad namų konservavi
mas paskutiniais trejais me
tais padidėjo trigubai, kas ly
giuojasi su smarkiai padidė
jusiais pareikalavimais.

OWI.
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karo metu, atrodo, karo ga- 1944 metų tikslas yra - ;feliau jis atsi- 
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ma panaudoti daug didesnį 
procentą suinvalidintų šio 
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000,000 daugiau nei pn 
siais metais. Praėjusių
20,000,000 Victory daržij^Vudytojak kol 

karo metu, kadangi karo ga- gamino 42 procentus Juf^ Linkime 
mybos fabrikai vis daugiau nių Valstybių šviežių di 
ir daugiau samdo asmenis, vįų išteklių, 
turinčius fizinius trūkumus.

Paskutiniai tyrimai apie 
turinčių fizinius trūkumus 
darbininkų panaudojimą ro
do, kad jų 1943 metais buvo 
pasamdyta maždaug septy
nis kartus daugiau, negu 
1940 metais.

Mr. McNutt toliau tęsė, 
kad „Mes negalime ignoruoti 
to fakto, kad tūkstančiai iš 
fronto sugrįšiančių vyrų bus 
priskaitomi prie turinčių fi
zinius trūkumus. Samdomųjų 
statistika duoda mums vilčių, 
kad pramonės ir gamybos da
bartinis nusistatymas link 
turinčiųjų fizinius trūkumus 
pasiliks toks pats ir pokari
niam laikui.”

Naujieji batų kuponai
Orlaivių ženkleliai Nr. 2. 

Kard Racionavimo Trečiojoje 
Knygelėje, galės būti varto
jami pirkimui vienos poros 
batų pradedant gegužės 1 — 
pareiškė Kainų Administra
cijos Įstaiga, šis ženklelis ga
lios neribotai, lygiai kaip ir 
orlaivių ženklelis Nr. 1, kuris, 
dar tebegalioja.

Kaip anksčiau pranešta, 
ženklelis Nr. 18 iš Karo Ra
cionavimo Pirmos Knygelės, 
kuris galiojo vienos poros ba
tų pirkimui nuo birželio 16, 
1943, nustos galiojęs balan
džio 30 d.

OPA išleido smulkų prane
šimą apie batų mėnesinę ga
mybą ir vartojimą, iš kurio 
matoma, kad 1943 metais ra- 
cionuotų batų išdalinimas 
viršijo jų gamybą 53,000,000 
porų, šis didžiulis eikvo
jimas inventorių atsargų aiš
kiai rodo, kodėl buvo reika
linga sumažinti batų raciona- 
vimą civiliams.

Daugiau „victory” daržų
Karo Informacijos Įstaiga, 

pasiremdama Karo Maisto 
Administracijos ir Kainų Ad
ministracijos suteiktomis 
statistikomis, pateikė kelias 
priežastis, kodėl šiais metais 
bus reikalinga daugiau Victo
ry daržų bei naminio konser
vavimo.

Pirmiausia, esant tiek 
daug vyrų užjūrio tarnybose, 
iš esmės reikia daugiau kon
servuoto maisto. Atsižvel
giant į tai, iš konservavimo 
fabrikų reikalaujama nuo 
1944 metų gaminių atidėti 56 
procentus limos pupelių, 31 
procentą kukurūzos, 41 pro
centą pupelių, 56 procentus 
tomatų ir 64 procentus toma- 
tų sunkos.

Pagal dabartinius apskai
čiavimus, tai reiškia, kad ci
viliai turi laukti gauti apie 
20 procentų mažau vaisių ir 
15 procentų mažiau daržovių, 
negu jie gavo iš 1943 metų 
išteklių.

Antra, esant daugiau vyrų 
ir moterų karo pajėgose, liko 
mažiau žmonių komerciniam 
daržovių ir vaisių konserva
vimui.
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Pakraščių sargybos akai 
ja

Per visą kraštą geg įėsu Jonu Kroko 
10 ir 11 dd. bus egzamin jjtė su vienu ka- 
mi kandidatai į J. V. Pal įime jaunave- 
čių Sargybos Akademiją 
ėmimas kadetais į minė .— 
kademiją bus daroma p įs" koncertą šį 
k ant egzaminų būdu kan j Brooklyne, at- 
tus, kurie turi būti ne įiiščia ir apylin- 
nesni 17 metų amžiaus i j Reikia paremti 
senesni 22 metų amžiaus ' ........ “
m. gegužės 1 d. Užklaus 
dėl egzaminų vietos ir 
informacijų turi būti siuj jtaerikos7’ kon- 
mi: Commandant, U 
States Coast Guard, _
shington, D. C. , rtL L - Pereitą

Degtukai knygutėse ųhu į šią vietą 

Degtukai knygutėse, 1 ^atostogų. Patė- 
rinčiose komercinio skel iGreenporto ir at
buvo parduodąmi net į ami laikosi lie- 
cehtųuž'50 knygučių, srs jiems ir sun- 
skelbia Kainų Adminis M 
jos Įstaiga. Dabar nuS 
tos aukščiausios kaino 
kančiai: už 50 knygučių 
lėse krautuvėse po 14 c< 
gi grandinių (chainst 
krautuvėse ir super-ma 
po 13 centų už 50 knyg 
arba 25 centai už 100 
gučių.

Darbų patarėjai
Norėdama padėti siflV0lu*0, 

tantiems šio karo vetera ^.^M^uota vi 
susirasti sau tinkamus 
blausiai naudingus krašt 
ro pastangoms darbus, 
Darbo Jėgos Komisija - 
S. Employment Service 
tato visose savo viet 
raštinėse patarėjus vė 
nams („Veteran’s coi 
lor”).

Panašūs patarėjai paša 
ti ir prie kai kurių ligom; 
WMC praneša, pabrėždf 
kad šioji įstaiga jaučiai; 
toks patarnavimas yra t 
nai reikalingas tautinei! 
nomijai ir taip pat ve| 
nams, kurių atleidžiama 
25,000 per mėnesį.

Nauji laikrodžiai I
Karo Gamybos Įstaigai 

neša, kad maždaug 1,20® 
laikrodžių-budintojų bua 
gaminta per š. m. balanl 
gegužės ir birželio menei

Karo Gamybos Įstaigai ___ _____ ,
pat praneša, kad tiktaipOs operos žvaigždės 
200,000 elektriškų lygi 
bus pagaminta per lik 
1944 metų mėnesius, 
programa buvo sudaryl 
gaminti 2,000,000 lygir 
bet dėl darbo vietos sm 
mo, jų bus pagaminta 
apie vieną dešimtadalį!^ 
skaičiaus. »■

WPB taip pat pareiti 
kad šeimininkės greitaiĮ 
daugiau ir įvairesnių d; 
emaliuotų puodų.
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konservuotiems ----------
daržovėms, nerej) 40 vai. atlaidai
kad jų yra pa^ įlandžio 30 d., sekmadie- 

>er sumą prasidės 40 vai. 
Idai. Iškilmingi mišparai 
večių kunigų pamokslai 
I vakarais. Parapi j iečiai 
įomi pasinaudoti dvasinė- 
malonėmis.
Pamaldos už Lietuvą 
alandžio 30 ir gegužės 1 
lūsų par. bažnyčioje bus 
omos mišios Lietuvos 
zės intencija.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Stanišauskas; taipgi prie au
kotojų turi būti „A. Klimai- 
tis”, o ne O Klimaitienė. Dėl 
šių klaidų visus atsiprašau.

AMERICAN RED CROSS
WASHINGTON, DC.
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Londone Nukentėjo
Lietuvos Atstovybė

vų vajų pritraukti 3,000,000 
asmenų į namų slaugos kur
sus. šis vajus gali užsitęsti 
per keleris metus, nes mano
ma, kad ne daugiau, kaip 800, 
000 įsirašys šiais metais. Pra
eitais metais 533,483 asmenų 
gavo baigimo certifikatus. 
Mažiausiai 26,399 slaugių 
mokytojų bus reikalinga mo
kyti klases. Registruotos 
slaugės, kurios moka vieną 
arba daugiau svetimų kalbų 
ir kurios gali pašvęsti laiko, 
kviečiamos paskambinti į sa
vo rajono Raud. Kryžiaus 
skyrių.

Ką tik išleista knygelė a- 
pie Raud. Kryžiaus namų 
slaugos praktiką ispanų kal
boje. Ruošiama ir portuga
lų kalboje. Tą knygą išleidžia 
Brazilijos Raud. Kryžiaus 
draugija. Ispanų kalboje kny
ga leidžiama Pan American 
Bureau of the League of Red 
Cross Societies, kuri išleista 
Santiago, Chile. Pristatymas 
ispanų kalboje knygos gali 
užimti kiek laiko dėl trans- 
portacijos sunkumų ir kitų 
kliūčių, bet kaip tik čionai 
bus atsiųsta, tai tuoj bus iš
platinta tarp ispaniškai kal
bančių pietvakarių valstybė
se ir kitur, kur gyvena ispa
nų kilmės žmonės.

A. R. K.

Prieš kiek laiko Londoną 
dažniau lankė vokiečių lėk
tuvai. Netoli nuo Lietuvos 
pasiuntinybės rūmų kritusios 
bombos ištrenkė porą langų. 
Bet jau vėl padaryti reikalin
gi remontai ir pasiuntinybės 
įstaigos veikia kaip anksčiau. 
Šiaip iš Londono lietuvių dar 
niekas nėra sužeistas.

Londono lietuvių parapiją 
aplankė USA lietuviai kariai, 
worcesterieciai: Jonas Mar
cinkus ir Bronius Borysas, 
kun. Ad- Jeskevičiaus pusbro
lis.

Londone lietuviai dar 
pakankamai maisto, šv. 
zimiero dieną Londono 
tuvių klebonas kun. Dr.
tulaitis dar galėjo iškelti var
dinių vaišes, į kurias atsilan
kė min. B. Balutis, V. Balic- 
kas, P. Varkala, St. Prapuo- 
lenytė.

ALT vietinis skyrius turės 
savo susirinkimą ateinantį 
ketvirtadienį, toje pačioje 
vietoj; visi esat kviečiami da
lyvauti. Bus svarbių pasita
rimų dėl ateities darbuotės, 
taipgi bus išsiųsti pinigai 
centran.

Passaic, New Jersey, nesef- 
niai susirinko 28 moterys, 
lenkų ir rusų kilmės, tikroje 
„melting pot” nuotaikoje, iš
klausyti paskaitos p-lės Mary 
G. Drozel, registruotos slau
gės, kuri veda Raudonojo 
Kryžiaus namų slaugos kur
sus. Vieną vakarą per savai
tę p-lė Drozel veda demon
stracijas ir paskaitas apie li
gonių priežiūrą rusų ir len
kų kalbose.

Bridgeport, Conn, namų 
slaugos klasės vedamos len
kų ir graikų kalbose. Fort

Kent skyriuje, Maine valsty
bėj, Raudonojo Kryžiaus di
rektoriai gavo prašymą slau
gės mokytojos prancūzų kal
ba. Kalifornijoj, Manager 
War Relocation projekte, Ca
therine Yamaguchi, Raud. 
Kryžiaus slaugė, moko per
keltus japoniečius, kaip save 
prižiūrėti nelaimei užpuolus.

Wilmington, Delaware, kla
sės vedamos italų kalboje. 
Texas ir kitose valstybėse 
klasės vedamos ispanų kal
boje. Kitkur klasės buvo ve
damos lietuvių, vokiečių ir ki
tose kalbose.

Tai yra tiktai kelios Raud. 
Kryžiaus Namų Slaugos kla
sės, kurios suorganizuotos 
svetimose kalbose per visą 
Ameriką. Priežiūra ligonių 
išnaikina visokias rasės kliū
tis, tikybos ir buvusių poli
tinių priešų ainiai, dabar dir
ba drauge sveikatos kons
truktyvių idėjų darbą. Klasės 
būna dažniausiai bažnytinė
se salėse.

Amerikos Raudonasis Kry
žius ką tik pradėjo intensy-

Dalyvaus konferencijoje
Bal. 10 d. šv. Vardo dr-jos 

susirinkime su pasitenkinimu 
išklausytas seselių pranciš- 
kiečių laiškas, kuriame iš
reikšta padėka draugijai už 
auką. Seselės pasižadėjo mel
stis už draugijos karius.

Pritarta New Yorko—New 
Jersey lietuvių dr-jų konfe
rencijai gegužės 14 d. Penn
sylvania Hotel. Konferenci
jos tikslą aiškino pirm. K. 
Nakrašis- Atstovais išrinkti 
K. Nakrašis, rašt. M. Stanio- 
nis, rep. J. Stasilionis, fin. 
rašt. J. Aleknavičius, K. Je- 
raševičius, M. Mikonis. Kiti 
dalyvaus svečiais. Jaunųjų 
skyrius atstovais išrinko J. 
Kasparą, V. Peterį ir J. Ko- 
hanską.

Raudonojo Kryžiaus lietu
vių skyriui paskirta 50 dol.

Bal. 16 d. įvyko visuome
nės susirinkimas, kuriame 
sudaryta Raud. Kryžiaus ko
miteto valdyba: pirm. A. Jan
kauskienė, vicepirm. K. Nak
rašis, rašt. Kasparas, iždo 
glob. O. Peteriūtė ir J. Kati
lius, korespondentė anglų 
kalba — M. Birkner.

Klebonas kun. L. Voisie- 
kauskas pasakė kalbą ir pa
aukojo 10 dol. Nutarta sukel
ti 500 dol. Jau buvo dvi rink
liavos. Bus aukojamas ir 
kraujas. Pirm. A. Jankaus
kienė yra davusi savo kraujo 
jau 4 kartus.

Ižde jau yra 300 dol. Tai 
tik pradžia.

dėlto nėra reikaį 
muose konservu 
nimas taškų 
tiems vaisiams bę 
buvo reikalingu, 
tų paliuosuoti gw 
laikino patalpų m 
pildoma sandėlių 2 
reikalinga gred 
tiems patalpinti

OWI kreipė J 
Prezidento balanį] 
kreipimąsi, ragįJ 
ną amerikietį, m 
sodinti Victory į] 
sveikatai gerame] 
laikyti raginamaJ 
giau žalių lapų J 

’ tonųjų daržovių 
1944 metų tikslai] 
000,000 Victory J 
000,000 daugiau L vokiečių nelaisvėje. Ed- 
siais metais. Pnįf- 
20,000,000 Vieton 
gamino 42 prod 
nių Valstybių štį 
vių išteklių.

Pakraščių samu

Per visą krd 
10 ir 11 dd. bus d 
mi kandidatai į j ] 
čių Sargybos Ah:j 
ėmimas kadetais I 
kademiją bus dari 
kant egzaminų bit 
tus, kurie turi J 
nesni 17 metų aj 
senesni 22 metų J 
m. gegužės 1 d. [f 
dėl egzaminų viri 
informacijų tūrio 
mi: Commam 
States Coast 
shington, D. C, I

Degtukai b|
Degtukai knyjetai dienų atostogų. Patė- 

rinčiose komerriyau’kad Greenporto ir at
buvo parduoda^ 
centų už 50 h" 
skelbia Kainų AŠ 
jos Įstaiga. Dak 
tos aukščiausios 
kančiai: už 50m 
lėse krautuvėse d 
gi grandinių ra 
krautuvėse ir d 
po 13 centų užS 
arba 25 centai d 
gučių.

Darbų pat
Norėdama pad 

tantiemsšiokarotOOO. Sveikiname darbščius 
susirasti sau tiuimdeno lietuvius! 
biausiai naudingei Jok. Stukas, Js.
ro pastangoms^ 
Darbo Jėgos K(£| 
S. Employments 
tato visose sat 
raštinėse patarę 
nams („Veterar 
lor”).

Panašūs patari] 
ti ir prie kai 
WMC praneša, F| 
kad šioji įstaiga 
toks patarnavi® 
nai reikalingas d 
nomijai ir taip! 
nams, kurių at 
25,000 per mėnesi

Nauji lailJ 
Karo Gamybos] 

neša, kad maids] 
laikrodžių-budint] 
gaminta per š. t| 
gegužės ir biržei I 

KaroGamM— 
pat praneša, Siurbteli kapitonas. O gal jis ima abejoti įspūdžio 
200,000 elektriSjiprumu? žodžio jėga pripratęs suklupdyti, pri
bus pagaminta F 
1944 metų 
programa buvo^ 
gaminti 2,000,ft'- 
bet dėl darbo 
mo, jų bus pa^j 
apie vieną dešc 
skaičiaus.

WPB taip FH 
kad šeimininkės F 
daugiau ir įvaiki 
emaliuotų puodų

“Pasidairius”
ewark, N. J. — Simone- 
ai gavo žinią iš karo de- 
tmento, kad jų sūnus, Ed- 
las, seržantas, buvo pra- 
gs, kada vokiečiai nušovė 
jombnešį. Vėliau jis atsi-

das Simonevičius buvo 
i Vokietijos 13 kartų kai- 
jombnešio šaudytojas, kol 
[tiko nelaimė. Linkime, 
Į šis gabus jaunuolis lai- 
įgai sugrįžtų pas savuo-

Šiomis dienomis apsivedė 
[Alseikiūtė su Jonu Kroko 
M. Račkiūtė su vienu ka
iriu. Sveikiname jaunave- 
us.

I „Amerikos” koncertą šį 
Emadienį, Brooklyne, at- 
ks nemažai iš čia ir apylin- 
I lietuvių. Reikia paremti 
Kultūringą, puikų laikraš- 
[kuris tikrai dirba Dievui 
Tėvynei! Iki pasimatymo 
tmadienį, „Amerikos” kon- 
Įte, Brooklyne!

Jreenport, L. I. — Pereitą 
aite išvykau į šią vietą

įinkės lietuviai laikosi lie- 
riškumo, nors jiems ir sun-

Sveikiname.

Linden, N. J. — Balandžio 
I d. Lindeno Lietuvių Cen- 
llinis Komitetas surengė 
etuvių dieną savo parke; 
lyvavo apie 100 žmonių. 
Ubėjo P. Mikšis, miesto 
iyoras, J. Stukas, J. Girai- 
L P. Plungis. Muzikalę pro- 
ąmą išpildė „Rūtos” mergi- 
į choras, ved. J. Stuko. Ka
rbonų buvo išparduota virš

Jonelis

Newark, N. J.

Bažnytinis koncertas
Gegužės 7 d. 4 vai. popiet 

Švč. Trejybės par. bažnyčioje 
bus bažnytinės muzikos kon
certas. Programą pildys 
Brooklyno šv. Jurgio par. 
choras, muz. J. Brundzos va
dovybėje.

Visi kviečiami atsilankyti.

Bridgeport, Conn

„Dabarties 0 
daugiau laikrasM 
jai, kaip knygU j 
reikalinga kaR 
raščių, kurie gfl 
tiesas ir plėstų ^1

Motinų dienos vaidintojai 
gražiai studijuoja muzikali 
veikalą „Geroji Motinėlė”. 
Vaidins O. Janušaitė, M. Ži
linskaitė, O. Simanaitė, B. 
Šumskytė, C. Andriulaitienė, 
A. Klimaitis, J. Simanis, A. 
Simanis. Visas veikalas su
pintas iš gražių dainų. Bus 
gražaus vaizdo ir juokų. At
siminkime — gegužės 14 d. 
parapijos salėje!

Bal. 23 d. bažnyčioje šv. 
Mišių metu staiga mirė nuo 
širdies smūgio p. Gražulienė, 
sena parapijietė. Palaidota 
bal. 26 d. Paskutinį patarna
vimą bažnyčioje suteikė kun. 
Al. Zanavičius.

Kleb. kun. J. V. Kazlauskas 
pakilo iš gripo ir bal. 23 d. 
laikė sumą.

Waterbury, Conn

O.

Karo kapelionas
Kun. Alfredas Čebatorius, 

šv. Juozapo par. vikaras, įs
tojo į kariuomenės kapelio
nus. Netrukus išvyksta į Har
vardo universitetą specialių 
kursų.

Kun. Čebatorius Waterbu- 
ryje darbavosi penkeris me
tus. Buvo visų mėgiamas. Pa
rapijiečiai gražiai su juo at
sisveikino ir palinkėjo gra
žiausio pasisekimo kariuome
nėje.

Hartford, Conn

turi 
Ka- 
lie- 

Ma-

Praeitame „Amerikos” nu
meryje įvyko kelios klaidos: 
yra praleista pavardė J. Dųl- 
bio, kuris atidarant prakal
bas kalbėjo nuo visų vietinio 
A. L. Tarybos skyriaus na
rių. Turėjo būti, kad rinko 
aukas J. Stanislauskas, ne J. |

Penkių milijonų dolerių ka
ro bonų vajaus komitetas rū
pinasi parduoti bonų ko dau
giausia. Balandžio 27-29 d. d. 
„Victory House” nuo 10 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. bus vie
šas bonų pardavinėjimas. Va
jaus tikslas — parduoti ,,ek- 
stra”bonų.

Komitetas prašo visus, ku
rie pirko bonus vasario 16— 
balandžio 30, užsirašyti. Ko
mitetą sudaro J. Tareila, Jok. 
Trečiokas, J. Klikna, Dr. M. 
J. Colney, Izabelė Krugelie- 
nė, Antanina Colney, Ch. 
Strickulis, P. Steponavičius.

Komitetas

Prakalbos
Bal. 30 d. 5 vai. popiet lie

tuvių mokyklos salėje rengia
mos įdomios prakalbos. Kal
bės prel. J. Ambotas, Elena 
Devenienė iš Waterburio 
kiti. Dalyvaus choras, 
nininkai Kazys ir Ona 
bai ir kiti.

Visi laukiami!
Buvo koncerte

Bal. 23 d. būrys hartfor- 
diečių su savo par. choru bu
vo nuvykę į New Britainą, 
kur įvyko didelis koncertas. 
Dalyvavo A. Grigoraičio ve
damas New Britaino par. 
choras ir J. Balsio vedamas 
mūsų choras. Solistais buvo 
Ona Vailonienė, Valerija 
Kaunietytė, M. Kripas, Sin
tautai, Morta Warnat. Įspū
dingą kalbą pasakė kleb. kun. 
M. Pankus.

Žinutės
— Kariuomenėn išeina Ed. 

Mončiūnas, S. Gedutis, Ant. 
Stanulis, Edv. Kasmonaitis.

— Lietuviai skuba taisyti 
dantis pas Dr. Krikščiūną, 
kuris irgi ruošiasi kariuome
nėn.

— CLC savo susirinkimą 
turės bal. 30- d. vyčių kam
bariuose.

— Bal. 22 d. Bond viešbu
tyje paminėta moterų Gildos 
dr-jos 10 metų sukaktis. Dr- 
ja daug veikia labdarybės 
srityje.

— Kostantas ir Veronika 
Tamošiūnai surengė jaukias 
išleistuves Edvardui Mončiū- 
nui, veikliam mūsų draugijų 
nariui. Jo brolis adv. Pra
nas jau anksčiau išvyko į lai
vyną.

J. Noreika

Išsiskyrimas
Staiga užplūdo ją laimė. Akys raibo nuo gėlių, 
buvo tokia nepaprasta daugybė, kad visas tea- 
,s buvo panašus į žydintį sodą. Visa spindėda- 

Rauda lengvai linksėjo, skęsdama gėlėse, 
mos plaukte plaukė į ją, tokią jauną ir tokią 
fvingą solistę.
paniurusiose kapitono Blavesčiūno akyse nepa- 
Btamoji dainininkė uždegė žiburius. Ta besi- 
rpsanti mergaitė savo lieknu kūnu užstojo visus 
agiškuosius jo praeities momentus, tepalikda- 
įa nuogą dabartį.
[Pertraukos metu Blavesčiūnas vaikščiojo su 
ivo ginklo draugu teatro apartamentuose tarp 
įugybės kitų žmonių, dalindamasis įspūdžiais.
I-— Aš menkas žinovas, bet vis dėlto Raudos 
pncertą laikau daug vertingesnių, sakysime, kad 
(už mūsų senos operos žvaigždės Nainienės.
I— Beveik, — slėpdamas savo tikrą nuotaiką,

teiti, ištiesti ir vėl akimirksniu suburti žalsvus 
kašto gynėjus, pats bijo patekti į minkštučio 
kelnių lūpų garso valdžią. Juoba, kad tai artistė, 
jfemėgsta jis kokečių. Įkyrėjo, įgriso jos. Blaves- 
Įūnas net ėmė vaizduotis jas nepakenčiamas nuo 
o laiko, kai... Bet argi verta iš laiko kapų kelti 
yykius? Kas, kad žydinčių kerų burtuose šėlo šir- 
lys, žadėdamos amžiną vasarą. Tai tik buvo. Ir 
ftivo gal tik tam, kad pikta nelaimė galėtų pasi
ūdyti visoje savo nuogybėje.

— Ji padarys puikią karjerą, jei likimas kojos 
iepakiš, — kalba draugas.
Į — Aš irgi taip manau.
Į Pasigirsta zirzimas, ir puošni teatro minia ima 
laukti pro visas teatro duris į savo vietas.
Į Salėje geso šviesos ir tilo šiugždesys. Kažkur 
alkone pavirto kėdė. Prie durų atsistojo raudo
nomis livrėjomis šveicoriai. Tyla augo didyn ir 
Ūatyn.

Blavesčiūnas kaktą prisidengė ranka. Nežino
mas jausmas apėmė visą krūtinę. Tartum jo šir
dis būtų tapusi išraižytu terenu, kurio patogiomis 
prieigomis ima slinkti dviejų galingų priešo ar
mijų žvalgai. Jie slenka taip įtemptai ir klastin
gai, kad iš krūmų nepabaido giedančių paukščių, 
o upelius perbrenda neišvaikydami neršiančių žu
velių. Buitis alsuoja ramiai, nieko nežinodama. 
Bet jis aiškiai jaučia žingsnius ir ženklų mostus 
nematomų ginkluotų vyrų savo širdyje, nežinia 
kuriam galui pavirtusioj tuo išraižytu terenu. Vi
sa salė ima nerimti laukdama. Ji prapliups katu
čių lietumi, pamačiusi baltame šilko rūbe spindin
čią moterį. Klausysis, išplėšdami nosių šnerves, 
jos dainų ir, jai nutilus, staugs nepaliaujamą:

— Bravo, bravo... bis!...
Uždanga pakilo.
Blavesčiūnas nuleido ranką nuo kaktos ir leng

vos ironijos kupinu žvilgsniu apėmė scenos gilu
moje pasirodžiusią Raudą. Triukšmingai sutinkal- 
ma, išėjo ji plunksnos lengvumu. Kukli ir drauge 
išdidi — nepavergiama šio pasaulio galiūnams. 
Šypsnio pilnos lūpos. Akys žėri ugnimi, kaip lai
domos vilyčios bakstelėdamos į žiūrovų širdis. 
Burtininkė. Barsto nuodingas adatas ir nežinia 
ką mąsto pataikiusi.

— Artistė! — piktinasi Blavesčiūno liežuvis, 
raitydamasis tvirtai uždarytoje dantų daržinėje. 
Suspaustose kapitono lūpose atsimuša Raudos 
šypsena, o akys negali paslėpti to jausmo, kuris 
nepažįsta geležinių valios žąslų.

Įsiviešpatauja tyla.
Pianisto valdomi, pasileidžia nežaboti pianino 

garsai. Veržiasi, kyla, šėlsta ir atima visą kartu
mą. Užlieja vargą ir ašaras. Nutiesia kelią į pačią 
širdį žengiančiai dainai. Ir vos tik prasiveria Rau
dos lūpos, klausytojų minia ima svaigti nežemiško 
gėrio burtuose. Tokia galinga ir tokia pagaunan
ti jos daina. Žavėtoja. Ne šio pasaulio sutvėri
mas. Kaip daugelio tūkstančių jėgų laivo maši
nos piauna siūbuojančias jūros bangas, į tolimą 
šalį veždamos įgulą, taip Raudos daina bėga kaž
kur, pavergusi tiek daug širdžių.

Blavesčiūnas užmiršo ir paukščius krūmuose, 
ir neršiančias žuvis upeliuose, ir mikliai slenkan
čius kareivius žvilgančiais durtuvais.Kaip mėly-

ir 
dai- 

Gau-

Didelės kainos

JAPONAI AMERIKIEČIAI KOVOJI 
UŽ AMERIKA, - SAKO ICKES

Washingtonas. — Pagal 
War Relocation Authority ra
portą vidaus reikalų sekreto
riui H. L. Ickes, maždaug 
vienas penktadalis iš 112,000 
japonų kilmės asmenų, prieš 
2 metus evakuotų iš Vakarų 
pakraščio į „relocation” cen
trus, dabar gyvena nebe cen
truose ir patys save išlaiko.

Raporte, kuris buvo pa
skelbtas ryšium su antru me
tiniu WRA minėjimu, pareiš
kiama, kad daugiau kaip 19,- 
000 evakuantų, įskaitant mo
teris ir vaikus, buvo duotas 
neribotas leidimas apsigy
venti bet kur į rytus nuo iš
skyrimo srities iki pat Atlan
to pakraščio. Tarp 2.000 ir 
3,000 kitų buvo duota laikini 
leidimai, kaipo farmų pagal
bai, dirbti už centrų ribų.

WRA direktorius Dillon S. 
Wyer raportavo, kad japonai 
daugiausia dirba žemės ūkio 
darbuose, tuo padėdami pa
kelti tautos maisto išteklius. 
Daugelis kitų padeda fabri
kuose, krautuvėse ir ofisuose,

ir didelis skaičius stojo sava
noriais į Jungtinių Valstybių 
Armijos tarnybą.

„Beveik visas mūsų kraš
tas užmiršo tai, kad visi šie 
žmonės pirmoj eilėj yra Ame
rikos piliečiai, ir turi teisę 
naudotis teisėmis, garantuo
jamomis visiems Amerikos 
piliečiams konstitucijos 14- 
tuoju papildymu”, pareiškė 
sekretorius. „Du trečdaliai 
tų žmonių gimė Amerikoje, 
ir 72 procentai iš tų Ameri
koje gimusiųjų niekuomet nė
ra matę Japonijos. Jie gyve
no visą savo gyvenimą Ame
rikoje, ėjo į amerikoniškas 
mokyklas, žaidė su kitais a- 
merikiečiais, dirbo su kitais 
amerikiečiais, ir planavo savo 
ateitį tiktai ta mintimi, kad 
jie visą gyvenimą pasiliks a- 
merikiečiais. Tiek piliečiai, 
tiek svetimšaliai buvo kruopš 
čiai persijoti ir tiktai tie, ku
rie rasti lojalūs piliečiai ar 
įstatymų paisą svetimšaliai, 
gavo leidimą apleisti tuos 
centrus.”

Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone pranešimu, juo
dojoje rinkoje Lietuvoje 
sviesto svaras kaštuoja 25 
markės (10 dolerių), cukraus 
svaras 18 markių (apie 7 do
lerius), lašinių svaras 30 
markių (apie 12 dolerių).

SS ir policijos vadas Lie
tuvoje Visockis esąs perkel
tas į Minską, jo vieton pas
kirtas koksai tai Cham.

Pranešama apie tragišką 
mirtį Lietuvos teatro artistų 
Monkaus ir Chomskio (šio 
brolis yra Lietuvoje kunigu).

Naciai Kaune' areštavo J. 
Pikčilingį ir Pečkaitį.

Sekretorius Ickes pabrėžė, 
kad tūkstančiai amerikiečių 
japonų kilmės kovoja už Jun
gtines Valstybes Italijoje ir - 
kitose pasaulio dalyse.

„Italijoje”, jis pasakė, 
„vienas armijos batalionas, 
kuris buvo sudarytas iš japo
nų kilmės amerikiečių, ypa
tingai pasižymėjo karštose 
kovose. Šis batalionas nus
tojo daugiau kaip 40% per
sonalo. Šitam vienetui buvo 
suteikta vienas Pasižymėji
mo Kryžius (Distinguished 
Service Cross) ir 13 Silver 
Stars už atsižymėjimą kau
tynėse; jam taip pat buvo 
suteikti 58, ar daugiau, 
Purple Heart medalių”.

OWI.

1

nų padangių sakalas, plačiai ištiesęs sparnus, 
džiaugiasi beribe laisve, taip kapitono mintys pa
siduoda jausmų nešamos į tuos nežinomus pasau
lius, kuriuose taip gera, kad žemę užmiršęs, nori 
ten amžinai pasilikti.

Rauda dainavo, dainavo. Nutilo.
Paskui prabėgo trisdešimt septynios darbo ir 

kasdieninių rūpesčių prišutintos dienos. Apie 
Raudą daug rašė laikraščiai. Vieni labiau, kiti 
mažiau gyrė dainininkės talentą. Bet nė vienas 
neiškentė, nepranašavęs jai daug žadančios atei
ties. Blavesčiūnas, iki tol atsitiktinai teskaityda- 
vęs recenzijų skyrius, staiga labai pamėgo juos. 
Tačiau ne tam, kad slapta, kaip nedrąsus įsimy
lėjėlis, gaudytų žėrinčius perlus, o tam, kad tu
rėtų naujų argumentų tyčiotis iš jį apėmusios 
karštligės.

— Artistė. Puiki artistės ateitis. Taip. Scenoje 
rodyti dantis, o už kulisų kiekvienam atsiduoti ir 
visada pabėgti! Artistė...

Storose likimo knygose buvo išreikšta neatspė
jama valia. Ir turėjo atsitikti, kas atsitiko. Vieną 
vakarą karininkų ramovėje Blavesčiūnas susipa
žino su Rauda. Šoko du valsu ir vieną tango. Kitą 
laiko dalį praleido plepėdami. Juos supažindinęs 
kapitono gimnazijos dienų draugas pats kažkur 
ilgesnį laiką pradingo.

Grįžęs iš to vakaro, Blavesčiūnas griežtai nu
sprendė Raudą esant išskirtinę artistę. Ir ėmė 
pūsti mistiški rytų vėjai. Gulėdamas minkštoje 
lovoje, Blavesčiūnas ilgai nesumerkė akių. Jam 
buvo nuostabiai gera mintimi glamonėti rausvo 
šilko rūbą. Klausytis minkštučio garso. Arti pri- 
sikišus, žiūrėti į ramias, o tokias iškalbingas akis.

— Tamsta labai panašus į civilizuotą erelį, — 
pasakė ji.

— Būsiu dėkingas likimui, jei aštriais nagais 
lakštingala pasitikęs gera valia.

— Tai pavojinga.
— Kodėl?
— Gera valia gyvenime tik dangstomasi.
— Tai lengva pastebėti.
— Ne visada. Ir paprastai būna taip, kad paste

bima pervėlai.
— O vis dėlto aš manau, sutiksite, kad mūsų 

pažintis įgautų ritmą.

— Gerai, — tarė ji, kažką galvodama, ir pridū
rė : bus malonu sulaukti Tamstą sekmadienį 5 vai. 
po pietų.

Taip begalvodamas, kapitonas ėmė jausti nuos
tabiai greit bėgantį laiką. Prie lovos ant kėdės 
padėtas kišeninis laikrodis buvo vienintelis jo 
kambario gyvas draugas. Tas menkutis daiktas 
nuo ryto iki vakaro šnekėjo nesustodamas. Žemė 
kaukdama neria erdvėmis, o jis, kapitonas Bla- 
veščiūnas, guli, mąstydamas apie nuostabią mo
terį.

— Argi jau visos artistės turi būti ant vieno 
kurpalio padarytos? Kaip visur, taip ir jų tarpe 
yra išimčių. Be abejo. — Ir juokingas ima rodytis 
pačiam toks atkaklus ligšiolinis jo įsitikinimas, 
kad artistė negali būti pastovi.

— Juk ne profesija valdo asmenybę, o žmogus 
jos teikiamus patogumus, kad galėtų išsinerti iš 
savo individualaus kevalo ir įsilieti Visatos rit
mam Rauda ne tik talentinga dainininkė, bet ir gi
lios sielos žmogus. Artistės padėtis nekelia jos į 
aukštumas. O tas būna tik stiprių asmenybių tar
pe. Išorinis spindėjimas menkučius apsvaigina, 
tačiau didelių žmonių jis negali pavergti, nes jie 
savo vidine jėga yra aukščiau ir už garbę ir už 
turtą...

Palengva Blavesčiūno vaizduotėje ima nardyti 
vispusiškai tobula moteris. Savo dailiomis ranko
mis ji glosto manevruose užgrūdintą karininko 
krutinę ir savo nuostabiu balsu dainuoja jam vie
ną ariją po kitos. Tai visiškai nepanašu į grum
tynes dviejų armijų, patyliai slinkusių išraižy
tomis prieigomis aną vakarą, kada jis pirmą kar
tą ėmė klausytis jos dainų.

Staiga nauja mintis blykstelėjo ūžiančioje ka
pitono galvoje. Mintis išnaudoti tą aplinkybę, kad 
ji iki šiol nežino jo profesijos. Tai galėsią turėti 
dvejopos reikšmės. Pirmiausia, jei viskas riedėtų 
sklandžiai, tai vieną gražią dieną pasirodęs uni
formuotas, labai nustebins ją. Antra — jei vis
kas nudardės pakalniui, tai ji negalės karininko 
mundirui daryti priekaištų. Toji mintis jam ėmė 
taip labai patikti, kad surado ir tretįjį patogumą 
— būsią iš viso įdomiau. O kad jam pasiseks še
šėlyje laikyti savo profesiją — neabejojo.

(Bus daugiau)
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SUNKIAI SERGA

(Tęsinys)

PATRONO ATLAIDAI
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LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 pan. Beit 8:00 

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

8610 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 3937

Jos. Kavalauskas
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. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa. 
odernlška laidojimo {staiga. 

elfi, graži koplyčia, erdvi sal6. 
elelvlngiems sutelkiama
Viskas nemokamai Kreipkite 

diena ar naktį, y

RUOŠKIMĖS SUKAKTIES MINĖJIMUI
(Kalba pasakyta ponios E- 

lenos Milukienės, iš radijo 
stoties WTEL balandžio 22 
dieną).

Šį vakarą man tenka didelė 
garbė prabilti į Jus. Mėginsiu 
Jums, nors truputį, nupasa
koti, kokį didelį darbą dirba 
lietuvės moterys, bet kadangi 
moterų darbas daugiausia 
rišasi su namų ruoša ir vaikų 
auklėjimu, tai dažnai jų dar
bas lieka visai nepastebėtas 
ir neįvertintas.

Prisiminkime tuos senus 
laikus, kai Jūs ar Jūsų močiu
tės dar gyveno Lietuvoj. 
Prieš keliasdešimts metų Lie
tuvos geografiškai nebuvo, 
bet lietuvių dvasia ir tada 
viešpatavo kaimuose, ūkinin
kų tarpe, nes tada lietuviškų 
miestų kaip ir nebuvo. Vyrai, 
užimti ūkio darbais, prakai- 
tavo kvepiančiuose javų lau
kuose. Tuo tarpu moterys bū
davo namų šeimininkės. Jos 
rūpinosi, kad jų gyvuliai bū
tų pašerti; valgis pagamintas, 
ir, svarbiausia, kad vaikučiai 
būtų tinkamai prižiūrėti. At- 
likusios visą dienos darbą, 
užsidengusios langus jos sės
davo prie ratelio. Mažesnieji 
vaikai jau miegodavo, kai di- 
desniesiems motina, prie ra
telio sėdėdama, su didžiau
sia kantrybe, stengdavosi, iš 
pat mažens, įkvėpti mokslo 
troškimą. Vaikai buvo moko
mi lietuviškai iš elementorių, 
kurie buvo spausdinami kai
myninėse valstybėse ir slap
tai per rubežių gabenami į 
Lietuvą. Gabenti uždraustas 
knygas buvo sunkus ir labai 
pavojingas darbas, bet ir čia 
lietuvė moteris, rizikuodama 
kartais net savo gyvybe, 
stengėsi pasidarbuoti Lietu
vos gerovei. Kada vaikai iš
mokdavo „slibizavoti” ele- 
mentorių, motinos jiems pa
rūpindavo maldaknygių. Bet 
nei viena tikra lietuvė neno
rėjo, kad jos vaikas, išmokęs 
skaityti maldaknygę, susto
tų. Jos norėdavo ir stengėsi, 
kad vaikai pasiektų ko dides
nio išsilavinimo. Jos mokyda
vo juos lietuviškų dainų ir 
pasakų. Jos stengėsi įkvėpti 
tikrą lietuvišką dvasią, ku
rios ir didžiausias priešas ne
galėtų pavergti.

Ir taip po ilgo laiko, Lietu
va tapo laisva ir nepriklauso
ma. Ji numetė visus ją ver- 
žiusius pančius, čia reikia pa
dėkoti lietuviškoms moti
noms, kurios išmokė savo

vaikus lietuviškai kalbėti ir 
lietuviškai galvoti. Pagalvo
kit gerai, ar Lietuva būtų ga
lėjus tapti laisva ir nepriklau
soma, jei joje nebūtų žmonių, 
kuriems niekas nebūtų pasa
kęs apie Lietuvos praeitį ir 
jos didybę?. Ne. Ir dėlto, sa
kau, kad lietuvė moteris tik
rai verta didelės pagarbos, 
kad sugebėjo, besislapstyda- 
ma nuo prispaudėjų, įdiegti 
savo vaikams Lietuvos meilę.

Šiemet švenčiame 40 metų 
lietuvių spaudos atgavimo 
sukaktį. Deja, Lietuva, per
gyvenus vos 23 nepriklauso
mumo metus, vėl pateko prie
šams į rankas. Ir šį kartą 
Lietuva daug sunkiau pergy
vena savo nelaimę, nes sykį 
paragavusiam laisvės žmo
gui daug sunkiau nešti pa
vergėjo jungą. Lietuviai gy
vena sunkiausius savo gyve
nimo metus, bet aš tikra, kad 
dabar Lietuvoj tūkstančiai 
sykių daugiau motinų, kurios 
savo vaikus moko gyventi vil
timi, kad Lietuva ir vėl bus 
laisva ir kad vėl mums su
švis skaistus rytojus. Visi ke
liai bus nukloti gėlėmis, kur 
lietuvis, didingai galvą pakė
lęs, neš lietuvišką trispalvę, 
reiškiančią laisvę ir nepri
klausomybę.

Lietuvių spaudos atgavimo 
sukakčiai paminėti, Ameri
kos Lietuvių Tarybos Phila
delphijos skyrius ruošia gra
žų vakarą, kurio visą progra
mą išpildys garsūs Bostono 
lietuviai artistai, kurie jau 
pernai džiugino Philadelphi- 
jiečius savo lietuviškais šo
kiais, dainomis ir kitokiais 
margumynais.

Todėl maloniai kviečiame 
visus atsilankyti į šį vakarą, 
kurs įvyks gegužės (May) 
13 d., šeštadienį, 8 vai. vak. 
Lietuvių muzikalinėj salėj, 
2715 E. Allegheny Ave. Pra
šome įsigyti bilietus iš anks
to, nes vėliau gali pritrūkti į 
tokį gražų vakarą.

Garsusis šv. Jurgio benas 
jau pradėjo savo pratybas ir 
atsigaivina ant naujų ir labai 
gerų pagrindų. Dabar jau bus 
tikrai galingas muzikos be
nas, kurs galės groti gražiau
siai ir linksminti visus, kurie 
jo balsus išgirs. Pasisekimo! 
Sudarytas komitetas iš rėmė
jų-

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3804 -16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

LANKĖSI VYSKUPAS

Balandžio 13 d. šv. Jurgio 
parapijoj apsilankė J. E. Ga
nytojas Vyskupas. Jis iškil
mingai buvo sutiktas mokyk
los, parapijiečių ir apylinkės 
kunigų.

Vyskupas suteikė sutvirti
nimo Sakramentą 76 asme
nims, mokyklos vaikučiams 
ir keliems suaugusiems. Vai
kučiai buvo visi uniformuoti 
ir mergaitės pasipuošusios 
gražiausiais kaspinais ir bal
tais drabužiais. Vyskupui 
klausinėjant pastebėta, kad 
vaikučiai buvo labai drąsūs 
ir sumaniai atsakinėjo į visus 
klausimus.

Po pamaldų vyskupui įteik
ta gėlių puokštė, kurią jis iš
dalino vaikučiams ir suteikė 
jiems laisvę nuo pamokų.

Šis gegužės mėnuo bus y- 
patingu būdu maldos mėne
siu už Lietuvos laisvę. Juk vi
si amerikiečiai lietuviai tęsia 
maldos ir Mišių vajų už Lie
tuvos Nepriklausomybę, tai 
gegužės mėnesyj dar labiau 
visi sutartinai maldaus Dan
gų pagelbos išgelbėti kenčian
čią Lietuvą ir kankinamą lie
tuvį.

Šv. Kazimiero parapijoj so- 
dalietės ir kiti turės savo ge
gužės mėn. procesiją gegužės 
7 d. Ir ta procesija ir visos 
tos maldos šalia bendro tiks
lo turės ypatingąjį-melstis už 
taiką ir prisikelsiančią Lie
tuvą.

Vaikučių Pirmoji Komuni
ja bus gegužės 7 d. Diena, kai 
jaunos sielos pirmą kartą pa
sisotins dangiškąja Duona, 
kuri bus jų stiprybė ir di
džiausia galybė viso jų atei
ties gyvenimo. Toms iškil
mėms rengiasi klasė, draugai, 
pažįstami, artimieji, ypač tė
vai ir motinos, nes ir jie nori 
džiaugtis savo vaikučių lai
mingiausia diena. Ta diena 
yra viena ilgiausiai atminti
nų dienų.

Šiemetinė klasė stengiasi 
tą dieną dar daugiau padary
ti atmintiną visai parapijai. 
Lauksime, kaip jiem tai pa
siseks atžymėti, kad visi il
giausiai minėtų ir išlaikytų 
;os dienos gražiausius įspū
džius.

Kaip spauda pranešė, 
servantas Matas Mendys, 243 
Fitzwater St., yra dingęs nuo 
to laiko, kai buvo bombarduo
ja Vokietija kovo 8 dieną. Jo 
tėvas Tomas Mendys gavo 
pranešimą.

Seržantas Kazys Bago- 
čius buvo parvykęs poilsio 
keliolikai dienų iš labai toli
mos vietos. Po dviejų suvirš 
metų nesimatymo su namiš
kiais ir pažįstamais, jam tos 
dienos namie buvo labai ma
lonios ir trumpos. Ypatingai 
nudžiugino savo mielą mamy
tę ir tėvelį, kurie taip laukė 
pasimatyti su savo mielu sū
neliu.

Jaunuolis turi labai daug 
ir įdomių naujienų iš savo gy
venimo. Kai tik pasibaigs ka
ras ir nebus pavojų, tai jie 
atidengs ne vieną įdomią nau
jieną ir „Amerikos” skaity
tojams.

* kariuomenėje.
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KAS RAUSIA VIENINGU
MĄ

Nuo pirmos valandos, kai 
Philadelphijos lietuviai išrin-1 
ko naują Raudonojo Kry
žiaus ir Karo Pergalės Komi
tetą, „pažangieji”, kaip jie sa
ve vadina, nebeištvėrė, nėrė
si iš kailio, pradėjo raustis 
po vieningo veikimo pama
tais. Kadangi kitos jėgos jie 
neturi, kaip galingą rėksnių 
gerklę ir nežmonišką akiplė
šiškumą šmeižti, meluoti, vi
sus savo priešus asmeniškai 
suniekinti, tai jie ir pradėjo 
tą kampaniją.

Visiems savo gaivališkiems 
ir nuolatiniams užpuldinėji
mams patrijotinių ir neparsi- 
davėlių lietuvių jie pasirinko 
kelius papūgiškus žodžius, 
kuriais ir stengiasi apkarsty
ti visus sau nepatinkamus.

P. Smitas atidarė „kompa-

išvadindamas visus „fašis
tais”. Jei ne keletas drąsių 
moterėlių, tai gal jis būtų jau 
tuomet iškėlęs ir kitus „gink
lus”. Nuo tos dienos vietoj 
dirbti Raud. Kryžiui ir per
galei, jie rausiasi po visų pa- 
trijotų dūšias visus biauriai 
plūsdami. Pradėjo ir tęsia už
puldinėjimą ant J. Kavaliaus
ko, bet jie tik išgarsina jo 
biznį ir nieko negali įkąsti 
jam, nes dirba su dauguma 
lietuvių. Tas pats atsitiko už
puolus biznierių Pošką, kuris 
patraukė net jų pačių žmones 
eiti pas taip gudrų biznierių, 
kad net „drąsuolius” išgąs
dino.

Didžiausią užpuolimą jie 
suorganizavo ant lietuvių ra
dijo programų vedėjų, pp. 
Antanaičių ir Antano Dziko. 
Jie jau šaukia, kad ir radijo 
aparatus sudaužys, mes nie
kas jų programos nesiklau
sąs, kaip tik „pažangieji”, o 
jie taip uoliai klauso, kad ir 
žodis žodin užrašo, tai para
ginimas radijo valandų vedė
jams duoti daugiau jiems lau
kiamos programos, kad jie 
dar labiau jus garsintų. Pa
našiais „titulais” ir vardais 
išgarsino ir Philadelphijos 
„kunigėlius”, kurie būk ir da
rą daugiausiai „trubelių”; 
kad ne jie, sako, tai mes tik 
pamokslus susirinkimuose 
sakytum, o dabar ir jie kar
tais pasako. Ką padarysi, 
mat, dveji pamokslininkai 
vis susikerta. Lig šiol kai ku
rie dar nesuprato, kodėl tie 
„pažangieji” nedirba, bet 
griauna. Tą išaiškino p. Pra
naitis, sakydamas, kad ir, 
„mes turime būti Valdyboj, 
kitaip mes ardysim”. Mat be 
valdybos komitete nenori dir
bti. Gal todėl neišrinktas ko
miteto vicepirmininkas J. Lu- 
kosevič atvirai veikia prieš 
Komitetą, rengia atskirus va
jus, žada veikti vienas ir tt. 
Todėl, kad paskutiniame su
sirinkime ir iškeltas klausi
mas prašyti klubų, kad jie 
atsiųstų kitus delegatus, ku
rie dirbtų su komitetu, bet 
nesiraustų po Komiteto dar
bais. Pažymėtina, kad jie visi 
dabar susibėgo į kokį tai Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetą, kurio valdyboj figū
ruoja mažai kam žinomi: P. 
Mack, A. Markienė, O- Zal- 
neraitienė, P. Zaleckas. Bet 
lietuviai žino, kur jų renka
mos aukos siunčiamos.

Petras Jurgaitis, 219 Miff
lin St., jau antri metai labai 
sunkiai ir pavojingai serga. 
Prieš kiek laiko jau buvo pa
gerėjęs, bet neseniai vėl sun
kiai atkrito ir labai pavojin
gai serga. Jo duktė sesuo kaA- 
zimierietė buvo parvykusi iš 
Chicagos sarginti savo tėvo. 
Sugrįžo ir sūnus karys Vin
cas. Kitas sūnus yra už van
denų ir negali sugrįžti.

Šv. Jurgio parapijos Pat
rono atlaidai buvo paminėti 
balandžio 23 d. iškilmingom 
pamaldom-suma, su asista ir 
atitinkamu pamokslu. Vaka
re kitų pamaldų nebuvo. Pa
žymėtina, kad parapijiečiai į 
atlaidus buvo kviečiami ir 
per radijo programą. Jie ra
ginti atlikti išpažintį ir pel-

Teko patirti, kad Lietuvos 
Vyčių 3-oji kuopa iš šv. Ka
zimiero parapijos gegužės 28 
d. rengiasi vykti į New Yor- 
ką, kur Aušros Vartų parapi
jos salėje vaidins 5 veiksmų 
dramą „Leitenantas Anta
nas”.

Vaidintojai jau pradėjo re
petuoti savo vaidinimą, nes 
nori, kad gražiai pasisektų.

Skautus šv. Jurgio parapi
joj pradėjo organizuoti nese
niai, bet jau pradėjo jie mo
kytis savo taisyklių ir gra
žiai veikia.

Daugiausia jais rūpinasi 
kun. St. Lukšys. Bet jis šalia 
skautų dar žada suorganizuo
ti ar atgaivinti ir lietuvių 
jaunimą — vyčius, kurie šioj 
parapijoj gražiai veikė.

ir dirba dėl svetimų ir musų 
lietuvių pajuokos.

Prie Tarybos jau priklauso 
šios organizacijos: LK. Fede
racijos Philadelphijos sky
rius, Lietuvių Pašalpinis Klu
bas, 928 E. Moyamensing 
Avė., Lietuvių Muzikalinės 
Salės Bendrovė ir jų Klubas, 
2715 E. Allegheny Ave., Lie
tuvių Moterų Taryba ir daug 
pavienių asmenų ir veikėjų. 
Skyrius nori išvystyti savo 
veiklą ir nuolat veikti lietu
vės atgavimui ir kenčiančiam 
vių gerovei ir Lietuvos lais- 
lietuviui pagelbėti.

Skyriaus didesnis darbas 
bus atliktas gegužės 13 d. Lie 
tuvių Muzikalinėj salėj, 2715 
E. Allegheny Ave. Tai bus 
nepaprastas meno vakaras: 
40 metų nuo spaudos atgavi
mo ir 24 m. nuo Steigiamojo 
Seimo minėjimas. Tai bus tę
sinys visų rajoninių konfe
rencijų, kurios daromos po 
visą Ameriką. To nepapras
to susirinkimo ir programa 
bus labai nepaprasta ir įdo
mi. Mat, svečiai iš Bostono, 
vadovaujant p. Ivaškienei, iš
pildys lietuvių tautinių šokių 
ir dainų bei žaidimų klasišką 
programą, tokią, kurią tik re
tai kas turi laimės pamatyti, 
nes ji pildoma National Folk 
Festivaliuose, kurie šiemet 
antrą kartą bus Philadelphi- 
joj.

Po to numatyta ir kiti 
svarbūs lietuvių kultūrinimo 
ir veikimo darbai. Jau pla
nuojama surengti lietuvių 
meno, rankdarbių ir, apskri
tai, senienų paroda, kuri bū
tų parodymas kitataučiams, 
kaip lietuviai yra žymūs, kad 
turi tokių savo brangenybių. 
Bus veikiama, kad lietuvių 
vardas per jų knygą ir kitus 
būdus būtų paskleistas Phi
ladelphijos didžiosiose biblio
tekose ir kituose namuose. 
Ateities veiklos darbų eilė 
gražiai aptarta delegatų su
sirinkime balandžio 24 dieną.

Teko sužinoti, kad kalbė
toju tame svarbiame lietuvių 
susirinkime gegužės 13 d. pa
kviestas J. Kajeckas iš Lie
tuvos Atstovybės. Jis pasa
kys svarbią kalbą. Kadangi 
šis parengimas Philadelphi- 
jiečiams ir apylinkei šis su- 

, sirinkimas atstovaus ir šiuo 
metu šaukiamas konferenci
jas visuose rajonuose, todėl ir

Pittsburgh, Pa.

'LL. J. PETRUITIS

Prieš kurį laiką Philadel- 
phijoj daug buvo kalbų, kai 
jauna mergaitė, Ada Virginia 
Fox, 2129 Tioga St., kuri bu
vo pavogusi kūdikį James 
Coule, 18 mėnesių, iš 3629 
Richmond St., ir padėjusi 
1521 Green St.

Pati po to buvo pabėgusi 
į Virginiją, bet teismas pri- visi konferencijose numatyti

Balandžio 21 d., kai poli
cininkas A. Massi, 2135 17th 
St., gaudė kitus nusikaltėlius, 
tai tuo metu du jauni berniu
kai įsibrovė į jo namus ir pa
vogė $100.00. Vagišiai buvo 
sugauti ir permesti ant že
mės, bet vienas išsilaisvinęs 
pagrasino nušauti, jei nepa
leis draugo; tai ir paleido ir 
jie paspruko. Policininkas 
skubėjo namo, bet pervėlai — 
pinigų jau neberado. Ir po
licininkams taip pasitaiko...

Praeitą savaitę Camden N. 
J. mirė Ona Suza, kuri palai
dota balandžio 22. Ji buvo 72 
metų amžiaus. Pranas Gied
raitis, 62 m., mirė balandžio 
17 d., palaidotas balandžio 21 
d. Jo laidotuvėmis rūpinosi 
J. Kavaliauskas.

Izidorius Guokas mirė ba
landžio 15 d. Iškilmingai pa
laidotas balandžio 20 d. iš šv. 
Jurgio parapijos bažnyčios. 
Patarnavo p. K. Ramanaus
kas.

Velionis paliko kelius bro
lius, sūnus, žmoną ir daug 
pažįstamų.

Amerikos Lietuvių Taryba 
veikia

Paskutiniu metu Amerikos 
Lietuvių Tarybos Philadel
phijos skyrius labai gražiai 
ir sėkmingai pradėjo veikti. 
Vienas didžiausių ir labai 
reikšmingų darbų, tai kultū
rinimas tautiečių patrijoti- 
nėmis kalbomis per lietuvių 
radijo programas. Kiekvieną 
kartą kalba naujas kalbė
tojas ir vis ką nors daugiau 
pasako. Lig šiol jau kalbėjo 
šie: kun. St. Raila, J. Grinius, 
M. Milukas, W. Norkus, kun. 
dr. V. Martusevičius, E. Mi- 
lukienė, C. Cheleden, kun. St. 
Lukšys. Jų aktualios ar kul
tūrinės kalbos padarė gilaus 
įspūdžio į visus klausytojus. 
Vieni džiaugiasi, kiti pyksta 
ir bijo, kad nebūtų lietuviai 
išmokyti tiesos ir tikro pat- 
rijotiškumo, nes paskiau ga
li nebeklausyti tų, kurie juo
kiasi iš patrijotinių lietuvių

reikalai ten bus paliesti.
Džiugu pažymėti ir tai, kad 

visi lietuviai remia tą taip 
svarbų susirinkimą ir taip į- 
domią programą. Juk tokių 
dalykų galima pamatyti tik 
labai retai. Bostono lietuviai 
jaunuoliai yra atsižymėję 
garsiuose tautiniuose paren
gimuose, kad ir mums tik 
tenka garbė, kad mes galime 
pamatyti jų programą. Net 
kitataučiai, kurie įdomaujasi 
lietuvių tautiniais šokiais, 
dalyvaus toje šventėj. Pa
kviesti bus International In
stituto atstovai ir įvairių tau
tų žmonės, kad ir jie pasigė
rėtų mūsų liaudies menu ir 
dainomis.

Viena reikia mums lietu
viams turėti mintyje: mes 
patys įvertinkim tas gražy
bes, kad būtų pilna salė ir 
kad pasirodytum, jog mes 
suprantam kokių gražybių 
turime. Tuo savo supratimu 
mes parodysim, kad Lietuva 
verta laisvės ir nepriklauso
mybės, ir kad niekas neturi 
teisės jos atimti iš tokios tau
tos, kuri turi tokią turtingą 
savo tautos kultūros ir kal
bos lobyną.

Naujas kapas
Ką tik penkioms savai 

suėjus po Seselės M. Be 
laidotuvių, šv. Kazimiero 
pinyne, seserų pranciški
plotelyje, mirtis vėl su 
naują kapą.

Balandžio 10 d. vid 
tį atsiskyrė su mumis i 
šiuo pasauliu Sesuo M 
Emerencija, po trejų m 
ligos.

Sesuo M. Emerencija 
35 metų amžiaus. Gii 
Pennsylvanijoje tarp mi 
tųjų anglių kalnų, kur n 
kusi, dar jauna būdama, 
vo mylimo tėvelio, persik 
su savo motinėle, seselė, 
ir broliais į Detroit, 
Ten vienus metus lankė 
Sakramento parapijos (da 
katedra) aukštąją moky 
pasijutus šaukiama vien 
nin gyveniman, pribū 
Pittsburghą ir baigia a 
tąją mokyklą Milvale, Pa. 
vokietes pranciškietes, 
mūsų Seserys buvo tuo 
prisiglaudusios. Taigi v 
nė Seselė buvo viena iš 
mųjų mūsų besikuriančio 
nuolyno juvenačių. Novi 
tą atliko 1926 m., čia Di 
Apvaizdos Kalne, vienuti 
valdant Motinai M. Kryz 
mai, vokietei.

Mirusi Sesuo M. Erne 
ei ja paliko nuliūdime s 
seną mamytę, ponią Dain 
kienę, brolius Antaną ir 
ną, seseris Elzbietą, Iza 
ir Julioną — Detroite, ir 
šerį Pranciškietę Seserį 
Agnietę, mokytojauja 
Pittsburghe, Šv. Kaži 
lietuvių parapijos aukšt 
mokykloje.

Velionės kūnas buvo p 
votas vienuolyne iki b 
džio 14 d., kuomet 4:30 
vakarop, buvo perkel 
koplytėlę. Prie šių apeigų 
vo kun. Juozapas Pi 
Bridgeville, Pa. Prie šių a 
gų dalyvavo ir Mirusių 1 
parus padėjo giedoti kun. 
nas Misius, tėvas Jus 
Vaškys, kun. Juozapas S 
kus ir kun. Antanas M. 
ružiškis.

Iškilmingai palaidota 
landžio 15 d.

Prie didžiojo altoriaus 1 
šias giedojo Seserų Kape 
nas, kun. J. Skripkus, asi 
vo kun. Al. Jurgutis ir 
Br. Radžius. Apeigų ved 
buvo pranciškonas klie

Prie šoninių altorių mi 
laikė tėvas Justinas Vaš 
ir kun. Antanas M. Ka 
kis.

Visiems gerbiamiems ku 
gams šeimos ir Seserų var 
nuoširdžiai dėkoja, 
Motina M. Dovydą, vyresni
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KARIŲ AUKOS
Balandžio 20 d. iš _______

shingtono praneša, kad iBi&amės tarp sa- 
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toks geras, jei 

ienkavedis- 
>toargę. Mes ma- 
^ir jie sunkokai 
t nors jie po tra
tai keičiasi, nes 

ja jų sunkveži- 
jų daiktus ir 
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i tou nuo tilto iki 
tojau puolė gerti 

,,;too ir kaip įma-

tai dienai J. A. V. visuose 
ro laukuose žuvusių karių b 
vo 43,808, sužeistų — 70, 
dingusių be žinios — 41,3 
ir nelaisvėn paimtų — 33, 
karių.

Jūrose žuvusių — 18,7 
11,726 sužeistų; 9,282 din 
šių be žinios ir 4,424 nei 
vėn patekusių jūrininkų. |
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Naujas k. I
Ką tik penkio J JUOS TEN, MIŠKE, SUŠAUDĖ 

suėjus po Seseles J 
laidotuvių, šv. 
pinyne, seserų 
plotelyje, mirtis' 
naują kapą.

Balandžio 10 į 
tį atsiskyrė su 
šiuo pasauliu S& 
Emerencija, po k 
ligos.

J. PETRUITIS

(Tęsinys)

įvandens... vandens!...
ame ir einame be jokio 
į). Saulė kepina be pasi- 
imo. Troškulys kanki- 
net silpna darosi. Mane 
kininką G-, galima sa-

Sesuo M. Emerį lebeveda, bet vilkte vel- 
35 metų amžiai )s beveik jau kojų nebe- 
Pennsylvanijoje įname. Praeidami upe- 
tųjų anglių kalnų irba kokią balą ,tiesiog 
kusi, dar jauna bjį une, vandenį pamatę, 
vo mylimo tėvelio 3en^ neerzintų mūsų en- 
su savo motinėle, Hstai, nuolat gerdami 
ir broliais į Dėti- Jni savo gertuvių. Mū- 
Ten vienus metus’ SI1 mylima-s pulkininkas 
Sakramento parapį p 
katedra) aukštu na: 
pasijutus šaukianj 
nin gyveniman, i 
Pittsburghą ir į 
tąją mokyklą Milų 
vokietes prancišH 
mūsų Seserys bud 
prisiglaudusios. d 
nė Seselė buvo vii 
mųjų mūsų besikir]

:as, kiek galėdamas, mus

Še, pulkininke, tą trupi- 
duonos: pakišk jį po 

iriu ir laikyk, tik nepra- 
jis nuramins tau trošku- r '

;am jis duoda keletą 
ilių cukraus pačiulpti, 
ažin ką iškeitė su kri
tiniais kaliniais į sauje-

vanduo yra geriausias mais
tas. Iš karto pasijutau esąs 
sotus ir stiprus, tik nuo že
mės savo jėgomis pasikelti 
dar negalėjau, nes pasiutu
siai gėlė kojas. Niekaip nega
lėjau suprasti, kaip tos mo
terys dar gali laikytis. Ne
jaugi jos gali būti ištvermin
gesnės už vyrus? Tiesa, min- 
skiečiams kaliniams kiek len
gviau kęsti, nes jie buvo so- 
tesni ir šiokio tokio maisto 
dar su savim turėjo. Dauge
lis moterų, mačiau, turėjo 
duonos sausainių ir cukraus. 
Mes, kauniečiai, jau trečia 
diena beveik nieko nebuvom 
valgę ir su savim nieko ne>- 
turėjom, todėl kelionė mums 
buvo daug sunkesnė.

Kitoj upės pusėj taip pat 
saugojo mus enkavedistai, 
kad kas nors iš mūsų neban
dytų perplaukti per upę. Kai 
kuris jų ten ir maudėsi.
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nuolyno juvenačiipikraus ir duonos gabaliu- 
tą atliko 1926 nu|Tai bus mums vaistai,— 
Apvaizdos Kalne J jis: — paskui gal vėl 
valdant MotinaiMfks k4 nors sugriebti”, 
mai, vokietei, ai kurie, saulės spindulių

Mirusi Sesuo Įtrenkti, staiga sukniumba 
cija paliko nuliūdkelių ir palieka. Mes juos 
seną mamytę, ponhpikiame, o netrukus vis 
kienę, brolius Ankfstame du revolverio šū- 
ną, seseris Elzbietą. Kiti tik šiaip sau per 
ir Julioną — Detrcfc nusilpę atsisėda ant ke- 
serį Pranciškietę Jtruputį pailsėti. Aplenk- 
Agnietę, mokytai toki vargšą, kalbame: 
Pittsburghe, Šv, ji Klausykime, tuojau iš- 
lietuvių parapijos ipme du revolverio šūvius, 
mokykloje. kip ir yra, neapsirinka-

Velionės kūnasnnetrukus išgirstame šir- 
votas vienuolyne ii veriantį garsą „pach- 
džio 14 d., kuomet k”, kuris dar labiau prislė
vakarop, buvo {ai niūrią mūsų nuotaiką. 

L koplytėlę. Prie šiltininkas J. š. ir kapitonas 
vo kun. Juozapas pip rūpestingai organiza- 
Bridgeville, Pa-Priepūsų kauniškių grupės žy- 

~ gų dalyvavo ir Mirfcad nė vienas neliktų pa- 
ų parus padėjo giedifti. Pamatę nusilpusį stip- 

nas Misius, tėvas|ieji tuojau turi paimti ir 
Vaškys, kun. Juozą Ji arba nešti.

" kus ir kun. Antanaifies Smilovičių miesteliu, 
1 ružiškis. ps yra kilometro atstume 

Iškilmingai palalnėj mūsų plento pusėj, 
landžio 15 d. Rodamas pro šalį, enkave- 

Prie didžiojo alkių vadas mus paguodė:
šias giedojo Seserį— Valgyti aš jums negaliu 

? nas, kun. J. Skripfelti, nes aš nieko neturiu, 
1 vo kun. Al. Jurgutjįvandens tai gausite. Pen- 

Br. Radžius. Apeifirilometrai nuo čia, sako, 
1 buvo pranciškonas mti upė. Ten duosiu jums 
> Prie šoninių altoiigerti, nusiprausti ir pa

laikė tėvas JustinJti.
Į ir kun. Antanas llNeapsakomai, apsidžiau-

kis b. Dabar mes patys sten-
Visiems skubiau eiti, kad tik

gams šeimos ir Supčiau pasiektume tą upę, 
nuoširdžiai dėkoja, brangųjį vandenį vandenė- 
MotinaM.Dov’yda. pes nieko daugiau nenon- 

__J, tik vandens, vandens, 
KARIUAWngaus vandenėlio! „Ma- 

_____L žmogus tas enkavedistų
Balandžio ŽOjtfias, — kalbamės tarp sa- 

shingtono praneša r — kad jįs pažadėjo duoti 
tai dienai J. A. V.v^ms ir vandens atsigerti.” 
ro laukuose žuvusių! ir nebūtų toks geras, jei
vo 43,808, sužeistų'įnūsų palydovai enkavedis- 
dingusių be žinios4 nebūtų pavargę. Mes ma- 
ir nelaisvėn paimtų-Įne, kad jau ir jie sunkokai 
karių. |ka kojas, nors jie po tru-

Jūrose žuvusių Jtį pasilsėdami keičiasi, nes 
11,726 sužeistų; pinige važiuoja jų sunkveži- 
sių be žinios ir Uįįai, kurie veža jų daiktus ir 
vėn patekusių jūrit-’fcs pačius pavėžina.

[Pagaliau priėjom ir mūsų 
ganymą — upę. Nežinau 
lip ji vadinasi, tur būt, koks 
|rs Berezinos intakas, maž- 
Įug panašus į Nevėžį, apie 
isdešimt kilometrų nuo 
ansko. Mūsų visą vorą su- 
įrė į dešinę plento pusę, pa- 
I medinį tiltą, ant pievos, 
nkavedistai susėdo aplinkui 
ūsų vorą ratu nuo tilto iki 
bes. Visi tuojau puolė gerti 
mdens, kas kuo ir kaip įma
udami. Aš savo kojomis ne
įgalėjau prieiti prie van- 
įns. Atėjęs prie upės, tuojau 
ritau ant pievos ir gulėjau, 
Up maišas. Vandenį man 

1113 Mt. Verno’bšė mano skrybėle Vincu- 
PhiladelphfeT8 M-nas, kuris labai rūpi- 

todemUta 4si “a.n™- Xmano
lew, gran kopiyfo ^raugai ir draudė is karto 
:eieivingieni* »ntdkf*^kr daug gerti, bet aš vis tiek 
Viskas nemokamiJ. fegaJėjau atitraukti lūpų nuo 

<Uen,w lindens. Man atrodė, kad

j LIETUVIŲ RADIO $ 

j Trečiadieni 7:00 pjn> 

Direktorių i 
ANTANAS R 

3619 East Thonip** | 
Į PhiladelphiaN 

j Telefonuoklte:

Tel. POPIar 411#

Charles J. M 
(RamaūMS^ 
laidom 

dibektof

Čia, prie tos upės, ilsėjo
mės gal pusantros valandos. 
Paskui pasigirdo pora šūvių, 
komanda stok, „skorėj, sko
rėj”, eilėmis po keturis į plen
tą. Man begulint taip sustin
go kojos ir taip jas skaudė
jo,, kad aš visai nebegalėjau 
jų pajudinti. Bet mylimųjų 
draugų, Stasiuko J. ir V. pa
keltas nuo žemės, pasikabi
nęs ant jų rankų, su didžiau
siu skausmu, dantis sukan
dęs, pradėjau jas vilkti paže
miu. Aukštyn pakelti jų ne
galėjau nė vieno centimetro. 
Lygiu plentu eiti kur kas 
lengviau, negu kupstuota pie
va, nes nereikėjo kilnoti ko-
jų, užteko jas, visu svoriu pa
sikabinus ant draugų rankų, 
tik perstatinėti vis pirmyn. 
„O jūs brangūs draugai, — 
maniau sau: — jums patiems 
taip sunku keliauti, o čia dar 
ir mane turit tempti, geriau 
mane čia paliktumėte”.

Jau visai temstant, priė
jome didelį mišką — pušyną, 
į kurį mus visus suvedė kai
rėj plento pusėj, liepė išsiri
kiuoti eilėmis po trisdešimt 
žmonių arti vienas kito, sės
ti, nekrutėti ir nekalbėti. Tą 
visą po pušimis sėdinčią žmo
nių minią enkavedistai apsu
po ratu. Jie taip pat susėdo, 
atstatę į mus savo automati
nius šautuvus. Kiek tolėliau 
nuo mūsų iš anksto jau sto-
vėjo tankai, šarvuočiai, sunk
vežimiai, kulkosvaidžiai ir ar
tilerijos pabūklai. Pradėjus 
kam nors kilnotis iš vietos, 
enkavedistai iš savo automa
tų tuojau paleidžia visą seri
ją šūvių viršum mūsų gal
vų, todėl judėti mums buvo 
labai pavojinga. Kiek pasėdė
jus, visiškai sutemo, ir mums 
buvo įsakyta gulti tose pačio
se vietose, kur sėdėjome.

Tą dieną nuo Minsko iki čia 
mes atžygiavome keturiasde
šimt penkis kilometrus. Kilo
metrai čia sužymėti gražiai 
tašytais keturkampiais ak
mens stulpais. Tarp tų di
džiųjų kilometrinių ketur
kampių stulpų kas du šimtai 
metrų pastatyti mažesni to
kie pat keturkampiai akmenų 
stulpai, kurie rodo metrų 
skaičių. Mat, tas plentas bu
vo rengiamas autostradai. 
Apie trisdešimt kilometrų 
nuo Minsko Mogilevo krypti
mi jau meksfaltuotas, toliau 
paruoštas meksfaltuoti.

Nors naktis buvo ir gan vė
si, bet mes sugulę ir prisi
glaudę prie vienas kito, visi 
labai greit sumigome. Greit 
sumigome, bet greit, vos švis
ti pradedant, pabudome, nes 
labai sušalome, ypačiai tie, 
kurie neturėjo paltų ir kurie 
visiškai buvo vienmarškiniai. 
Man nebuvo perdaug šalta, 
nes susivyniojau į paltą. Vie
ną šoną man gerai šildė vien
marškinis gudas, kurį buvau 
priglaudęs po tuo pačiu pal
tu.

Šaudinėjimai nesiliauja
Mane labai erzino tie jų 

prakeikti šūviai truputį gi
liau miške be jokios paliovos 
per visą naktį. Jie man atro
dė labai įtartini. Gali būti, 
buvo ir bandančių bėgti, bet 
tada šūviai turėtų skardėti 
čia pat, prie mūs gulinčių 
žmonių masės. Dabar gi jie 
girdėti vis toj pačioj pusėj, 
kiek giliau miške. Negali bū
ti, kad nakties metu būtų da
romi šaudymo pratimai! Man 
vis atrodė, kad jie, gal būt, 
ima iš mūsų gulinčiųjų žmo
nes ir veda giliau į mišką, no
rėdami sumažinti tam tikrą 
žmonių skaičių. Vieną, aš 
pats mačiau, enkavedistą ve
dantis į mišką, bet tai buvo 
gan atokiai nuo manęs — ne
galėjau suprasti: gal jis savo 
reikalais prašėsi. Aš gulėjau 
vienam žmonių krūvos pa
kraštyje, iš plento pusės. Kas 
darėsi kitam gulinčiųjų krū
vos pakraštyje, giliau miške, 
negalėjau pamatyti.

Truputį prašvitus, pasigir
do komanda keltis. Susėdome 
labai drebėdami, nes pakilus 
nuo žemės, kuri jau mūsų kū
nų buvo šiek tiek sušildyta, 
pasidarė dar šalčiau. Be to, 
saulei tekant, oras visada at
rodo šaltesnis. Dabar liepė 
mums susėsti grupėmis po 
dvidešimt žmonių ir kiekvie
nai grupei davė po vieną ke- 
paluką (2 kg) duonos, iš ku
rio besidalydami kai kurie 
gavom, galima sakyti, po vie
ną kąsnį, o kai kurie ir visiš
kai negavome. Aš taip pat 
negavau, nes atsidūriau ne 
savųjų žmonių grupėje.

Baisiai nusigandome pa
matę, kad mūsų visų myli
mas pulkininkas J. Š-kas, ku
ris visą laiką tik mumis rū
pinosi, dabar jis pats sustin
gęs guli ant žemės, kaip ne
gyvas. čia gyd. M-jus ir ki
ti pradėjo jį trinti, masažuo
ti, kaip įmanydami, gaivinti. 
Gal po pusvalandžio laiko pa
galiau pavyko jį mums atgai
vinti.

Mūsų enkavedistai pavalgė 
pusryčių — mėsos konservų 
iš skardinių dėžučių su duo
na, ir saulei tekant, vėl pra
dėjome tą pačią sunkią mums 
nežinomą kelionę tuo pačiu 
plentu. Vėl viskas taip pat, 
kaip vakar: „skorėj, skorėj”, 
„neotstavaj”, voros gale nuo
lat girdėti įkyrūs revolverio 
šūviai „pach-pach”, ir tas 
pats troškulys mus tebekan- 
kina. Apie kavą mes nebe- 
svajojame, tik duokit mums 
vandens atsigerti! Iš nakties 
mano kojos dar daugiau pa
blogėjo, vos dantis sukandęs 
begaliu jas pajudinti, šian
dien mūsų savo jėgomis ne
paeinančių skaičius dar pa
daugėjo: prisidėjo pulkinin
kas J. Š-kas, kuris vakar dar 
kitus vedė, p. L. ir kiti. Jau 
ir mūsų stipruoliai — Stasys 
ir Jonas — atrodo labai pa- 

j vargę, o dar jie ir kunigai
— Pranas ir Antanas — tuo 
tarpu dar gana stipriai laiko-

j si ir mane dar pavedėja. Pet
ras K. eina basas, pusbačius 
rankoje nešinas, sakosi dar 
labai toli galįs keliauti, tik 
kad jam kas duotų vandens 
atsigerti. Tik mūsų profeso
rius *K. nieko nepaisydamas 
eina ir tiek.

Maždaug, po valandos lai
ko miškas pasibaigė. Prasidė
jo raistas. Karklų krūmokš
niais apžėlusio raisto vidury
je priėjome upelį. Kai.perė
jome apgriuvusį seną medinį 
tiltą, mus nuleido nuo aukšto 

Į stataus plento pylimo per šla
pią durpėtą balą, prie gan ne
švaraus upelio pagirdyti. Kad 

, ir drumzlinas buvo vanduo, 
bet mes labai patenkinti gė
rėme tą brangų gaivinantį 
skystimą — tai mums buvo 
labai geri pusryčiai.

Po pusryčių einame toliau 
ir vėl prieiname didelį mišką
— pušyną. Man labai baisūs 
tie enkavedistai, ‘ kurie va
žiuoja viename sunkvežimy
je. Jų tenai sėdi apie trisde
šimt vyrų, kai kurie jų iš ma
tymo pažįstami.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
NAUJA MALDAKNYGE

“DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS”
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
— *—

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

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

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

Ten sėdi ypatingieji enka
vedistai, teisingiau vyresnie
ji, nors jie irgi tokiomis pat 
eilinių kareivių uniformomis. 
Jie dėvi tokias pat tamsiai 
mėlynas kepures su raudo
nais lankais aplinkui, ant a- 
pykaklės priešakyje raudoną 
pailgą keturkampį ir tamsiai 
mėlynas kelnes su raudona 
siūle šonuose. Ten sėdi Kau
no, Vilniaus ir Minsko enka
vedistai, tarp jų vienas man 
pažįstamas lietuvis iš Kau
no. Jie mus gaudė ir tardė. 
Jie nuolat mus stebi, čia jie 
mus aplenkia, čia vėl sustoja 
ir praleisdami labai atidžiai 
žiūri į mus. Aš labai gerai 
pastebėjau, kad po kiekvieno 
tokio jų stovinėjimo mus ly
dintieji enkavedistai keletą 
žmonių iš mūsų voros išveda 
„sutvarkyti”. Vienas lydin
čių jų enkavedistų paima vo
roje einantį žmogų už rankos, 
išveda iš rikiuotės ir perduo
da kitiems enkavedistams, 
sakydamas:

— Nado jėgo privesti v po- 
riadok. (Reikia jį sutvarky
ti). Paėmę tą žmogų enkave
distai tik truputį pavedėja į 
mišką, ir tuojau pasigirsta 
du revolverio šūviai. Mačiau, 
kaip vienas toks žmogelis, ku
ris dešinėj voros pusėj, netoli 
mūsų ėjo, labai griaudžiai 
verkdamas, griebdamas en
kavedisto ranką bučiuoti, 
prašėsi, kad jį nevestų, bet 
jo verksmas nieko negelbėjo 
— jį išvedė, ir tuojau pasi
girdo du revolverio šūviai.

Iki šiol mes buvom laimin
gi: iš mūsiškių Kauno grupės 
niekas dar nebuvo išvestas. 
Bet atėjo ir mūsų eilė. Enka
vedistai įžiūrėjo ir lietuvių 
grupėj dvi aukas. Išvedė Bro
nių B., kuris tuo laiku vedė p. 
L. ir spyrėsi prieš enkavedis
tą, teisindamasis, kad reikia 
nepaeinantį žmogų vesti, bet 
enkavedistas, paėmęs jį už 
rankos, vistiek ištempė iš vo
ros. Kitas enkavedistas tuo 
metu ištempė Juozą Z. Nebe
atsimenu kokiu būdu aš tuo 
pat metu su vedančiais mane 
vyrais gerokai atsilikau, čia 
aš savo akimis miške, dešinėj 
plento pusėj, pamačiau vaiz
dą, kuris baisiai sujaudino 
mane. J. Z. su raudonu šali
ku, kuriuo jis buvo kaklą ap
sirišęs, sėdėjo ant kelmo vei
du į plentą. Prieš jį stovėjo 
enkavedistų grupė ir, matyt, 
kažin ką kalbėjo. Kiek de
šiniau ir arčiau stovėjo B. B- 
as nugara į plentą. Staiga 
Juozas Z. pakilo nuo kelmo ir 
ėmė eiti toliau į mišką. Iš 
paskos jį lydėjo vienas enka
vedistas, įrėmęs revolverį į 
jo pakaušį. Paėjėję kokį de
šimtį žingsnių, sustojo prie 
pušies. Tuo pat momentu į 
Juozo pakaušį enkavedistas 
paleido vieną paskui kitą du 
revolverio šūvius. Mano Juo
zas, su kuriuo, jam gyvenant 
Alytuje dažnai susitikdavau 
ir draugavau, tuojau sukniu
bo. Gal tik porai minučių pra
slinkus, toj pačioj vietoj vėl

pasigirdo tokie pat du revol
verio šūviai, kurie, tur būt, 
nusinešė ir B. Bno gyvybę. 
Juozo kameros draugai pa
sakojo, kad Juozas, devynias^ 
dešimt trečioj kameroj sėdė
damas, daugiausia burdavęs 
kortomis, kurios jam nuolat 
pranašavusios tolimą kelionę 
ir mirtį. Juozo mirties vaiz
das taip labai mane sukrėtė, 
kad visiškai nebegalėjau pa
vilkti kojų.

Mūsų plentas apie penkio
lika kilometrų eina gražių 
pušų mišku. Labai gražios 
šimtametės aukštos lieknos 
pušys vienoj ir kitoj plento 
pusėj. Tuo mišku eidami, čia 
vienoj, čia kitoj plento pusėj 
ir mūsų voros gale visą laiką 
girdime du revolverio šūvius. 
Tos lieknosios pušelės viską 
mato, kas čia darosi, ir, tyliai 
ošdamos, tik savo žalias gar
banotas galvutes linguoja. Ir 
iš tikrųjų, gal man tik taip 
atrodė, kad mūsų vora labai 
sutrumpėjo. Daug mūsų ke
lionės draugų šiame nepap
rastai gražiame pušyne su
laukė amžino poilsio. Kad tik 
greičiau prieitume to gražio
jo pušyno galą; eidami ma
nome sau: jis mums labai 
daug gyvybių gali kainuoti.

Visiškai negalinčių toliau 
eiti ir atsiliekančių skaičius 
vis daugėja, revolverio šū
viai kaskart vis dažnėja. Ir 
šiaipjau eidami nuolat mato
me čia vienoj, čia kitoj pusėj 
gulinčių žmonių lavonus. Mes 
nežinome, kaip jie čia atsira
do. Bet kiek dabar jų ten lie
ka, mums praėjus, tur būt, 
suskaityti nebegalima. Atsi
rado vienas gudruolis, kuris 
pradėjo žygiuoti visomis ke- 
turiomis-keliais ir rankomis. 
Bet jis nespėja eiti sykiu su 
mumis, mes jį labai greit ap
lenkiame. Jis vis tiek nenusi
mena, tikisi tokiu būdu iš
vengsiąs dviejų revolverio šū
vių. Padėti jam niekas nebe
gali, nes visi galvojame, ar 
nepasekti jo pavyzdžiu. En
kavedistai, matydami jį re- 
pečkomis einantį, irgi sako: 
„Eto chorošo, očen chorošo!” 
(Tai gerai, labai gerai).

(Bus daugiau)

Iš Anglijos praneša, kad 
tarp 22,000,000 tos šalies ka
ro dirbtuvėse darbininkų 7,- 
000,000 yra moterų .

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— S150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Saleziečiai Lietuvoje
Per neutralius kraštus pa

siekė žinios, kad tėvai sale
ziečiai dirbą savo religinį 
darbą Lietuvoje, kaip anks
čiau. Netaip seniai juos ap
lankė kun. Dr. J. Puišys, kurs 
yra išvykęs lietuviais priver
stiniems darbams išvežtais į 
Vokietiją ir ten teikia religi
nius patarnavimus. Lietuvos 
saleziečiai, panašiai kaip ir 
kiti, dar galį šiaip taip prasi
maitinti.

Portugalijoje apie Lietuvą

LKFSB. korespondentas 
praneša iš Portugalijos, kad 
ten visai eilei žymesnių as
menų buvo padalinta knygu
tės apie 15 lietu vo j e sušaudyi- 
tų kunigų (anglų kalba) ir 
kad skaičiusieji parodė didelį 
atjautimą Lietuvos kančių. 
„Lithuanian Bulletin” ir „Li
thuanian Situation” kores
pondento taipgi perduodama 
į Britų instituto skaityklą. 
Mūsų korespondentas rašo, 
kad Portugalijoje gyvenimas 
vėl darosi kiek normalesnis. 
Pirma buvo pasunkėjęs susi
siekimas dėl manevrų. Veik 
viskas buvo mobilizuota.

Matyt, Porgalija nebuvo 
tikra, kokią reakciją vokie
čiai parodys dėl Azorų salų. 
Kadangi viskas praėjo ra
miai, tai ir gyvenimas sunor
malėjo. Langai dar yra aplip
dyti popieriais ir miestuose 
lyg yra aptemdymas, bet vien 
tik tramvajai važiuoja su mė
lynais stiklais. Portugalijoje 
anksčiau jokio sunkumo ne
buvo su maistu, tačiau šių 
metų prastas derlius ir spe
kuliantų veikimas padarė, 
kad ir Portugalijoje įvestos 
maisto kortelės muilui, ry
žiams, makaronams, aliejui, 
sviestui. Yra sunkumų ir dėl 
duonos, tačiau įvedus korte
les, nesimato maisto trūku
mo.

Indijoje japonai savo pra
siveržimo liniją ilgina ir pla
tina. Vienoje vietoje jie užde
gė džiungles. Tuomi jie pri
vertė Anglijos ir Indijos ka
riuomenių dalinius pasitrauk
ti. Japonai artinasi Imphal 
miesto. Nuo Burmos sienos 
japonai yra atžygiavę Indi
jon apie 25 mylias.

Lenkų iš Londono žiniomis, 
Vilniaus apylinkėje sukilėliai 
nušovė 248 vokiečių karei
vius.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Keisti žmonės
Jauna panelė, gavus pirt- 

mutinį valstybės leidimą vai
ruoti automobilių, išvažiavo 
į laukus pabandyti savo ga
bumus prie rato. Bevairuoda
ma keliu pastebėjo, kaip kele
tas telefono kompanijos dar
bininkų lipo į stulpą.

— Neišmanėliai, — tarė ji. 
— Kodėl jiems bijoti? Ar jie 
mano, kad aš taip blogai vai
ruoju automobilių, kad jie tu
ri sulipti į stulpus?

Apsidraudimas
Apdraudos agentas: — Ar 

turi ką nors palikęs tiems, 
kurie ateis paskui tave?

Žmogus: — Taip. Prie du
rų pakabinau iškabą „Agen
tų nereikalauju”, o rūsy pa
liksiu šunį tiems, kurie ne
moka skaityti.

Netvarka
Žmogelis, nusipirkęs nau

ją žieminę kepurę, nuėjo į te
atrą. Kepurę pasidėjo ant kė
dės šalia savęs.

Sena moteris atėjo į tą pa
čią eilę ir atsisėdo ant kepu
rės. Žmogelis ranka palytėjo 
moteries dešinį petį ir tarė:

— Moteriške, ar žinai, ant 
ko atsisėdai?

Moteris: — Ar žinau? Jau 
šešiasdešimt šešerius metus 
gyvenu... rodos, turėčiau ge
rai žinoti.

Guzikai
— Mamyte! Ar Afrikos pa

gonys dėvi rūbus ? — klausia 
penkerių metų mergaitė savo 
motinos bažnytinių pamaldų 
metu.

— Ne, vaikeli — atsakė 
mandagiai motina.’

— Tai ką tie juodieji žmo
nės veiks su guziku, kurį tė
tukas įmetė į rinkliavos pin
tinėlę?

Žiopliškas pasikalbėjimas
Juozas Grybaitis rengiasi 

priimti antrus pilietybės po
pierius. Raštininkas klausia:

— Ar esi vedęs?
— Taip...
— Su kuo?
— Su moterim.

— Žioply, žinau, kad su mo
terim. Kur tu girdėjai, kad 
kas su vyru apsivestų?

— Ogi mano sesuo Elzbie
ta.

Pranas Bekampis

Ar jau aukojai Amerikos 
Raudonajam Kryžiui?

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



AMERIKA Balandžio - April 28,

Brooklyno Lietuviai Gydytoja*,

AMERIKOS LIETU

LIKŲ VISUOME1 

KULTŪRINIO G 

SAVAITRA

EINA KAS PENI

AMERIKOS” PAVASARIO Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

KONC RT AS
Tel. EVergreen 8-922

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

šventadieniais susitari

Entered as Second-Clas 
Office at Brooklyn, N.

------------------
ARTISTĖ BARBARA DARLYS

BALANDŽIO-APRIL 30 d

TRANSFIGURATION HALL
Marcy Ave. & Hooper Str. 

Brooklyn, N. Y.

Muz. Pranas Dulkė, 
Angelų Karalienės par. choro 
vedėjas, veiklus lietuviško 
darbo rėmėjas, artimas „A- 
merikos” bičiulis. Jo veda
mas choras dalyvaus „Ame
rikos” Pavasario Koncerte 
balandžio 30 d. Transfigura
tion salėje.

Maspetho Žinios

Pradžia 4 vai. popiet

PO KONCERTO — ŠOKIAI

Gros A. Pavydžio Orkestras

Bilietai iš anksto po 75 c. ir 1 dol 
Koncerto dienoje prie kasos: 1 dol. ir 
1 dol. 25 c.

Koncerto programoje bns: buv. Lietuvos ir Chicagos operų artistė BARBARA DARLYS, pia
nistas TADAS ŠIDLAUSKAS, GENOVAITĖS VITAITYTĖS ir LIONĖS JUODYTĖS duetas, AN
GELŲ KARALIENĖS PAR. CHORAS, vedamas muz. PRANO DULKĖS ir jauni PIANISTAI.

Koncerte bus paminėtas pernai Lietuvoje miręs kompozitorius STASYS ŠIMKUS.
TRANSFIGURATION salę pasiekti labai lengva: važiuojant Jamaica Linijos traukiniu išlipti 

Hewes Str. stotyje, iš kur eiti Hooper gatve iki Marcy Ave. Salė yra Hooper gatvėje tarp Broad
way ir Marcy Ave.

Visus maloniai kviečia
RENGIMO KOMISIJA

Margučių balius
Bal. 16 d. sąjungiečių ruoš

tas margučių balius puikiai 
pasisekė. Atsilankiusieji sa
vo akis kreipė į gražiai iš
margintus margučius. Dova
nas laimėjo St. Subatienė, N. 
Civinskienė, Budrikienė, Ku- 
činskienė, Olungevičienė, Jo
cienė. Pintinę su dovanomis 
laimėjo p. Zabelskienė. Dide
lį, gražų šokoladinį kiaušinį 
aukojo J. Ginkus. Kitas do
vanas suaukojo sąjungietės. 
Dalis pelno paskirta Raudo
najam Kryžiui ir New Yorko 
New Jersey lietuvių draugijų 
konferencijos reikalams. Vi
siems dalyviams labai daug 
džiaugsmo suteikė atsilankęs 
kleb. kun. J. Balkūnas.

Kuopos pirm. A. Kivitienė 
ir rengėjos taria lietuvišką 
ačiū visiems, kurie kuo nors 
prisidėjo prie šio gražaus 
darbo.

Vieša padėka
Bal. 15 d. Pranciška 

vickienė, gyv. 59-78 58
netikėtai sutiko daug džiaug
smo ir malonumo savo gimta
dienio proga. Ji iš širdies dė
koja V. Vyšniauskienei ir sa
vo krikšto dukteriai Onai

Jieva Jankienė, prityrusi Mataliano už mišių užprašy- 
balso lavinimo ir piano moky- mą ir surengtą puotą, dukre- 
toja, duoda pamokas savo bu- lems Pranciškai ir Emilijai, 
te, 166 No. 8th Str., Brookly
ne (telefonas EVergreen 
8-0842). Reikalui esant, pa
mokos duodamos ir mokinių 
namuose.

Ponia Jankienė, pati būda
ma įžymi menininkė, yra su
mani muzikos pedagogė. Jos 
mokiniai greit daro pažangą.

Na-
Rd„

KUN. N. PAKALNIS 
IŠVYKO ATOSTOGŲ

MUZIKALUS DUETAS MIRĖ ANT. GIRNIENĖ MUZIKOS PAMOKOS

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

Tel. EVergreen 7 -1
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždą

New Yorl 
Draugijų

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirij
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
'-jausiu bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI*

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn,

Angelų Karalienes 
Parapija

Bilietai jubiliejinei, kun. J. 
Aleksiūno 15 metų kunigavi
mo sukakčiai paminėti, vaka
rienei platinami visu tempu. 
Draugijos, jų valdybos ir na
riai stengiasi, kad parengi
me dalyvautų ko daugiausia 
svečių.

Vakarienė bus sekmadienį, 
gegužės 21 dieną. Bilietų kai
na $2.50 asmeniui. Rengėjai 
žada pavaišinti visus daly
vius ko geriausiai.

Šv. Vardo dr-jos vakaras 
bal. 21 d. dėl blogo oro pras
tai vyko. Svečių atsilankė ne
daug, bet kurie dalyvavo, bu
vo pavaišinti kaip ir visuo
met — gerai sutaisytoms sil
kėmis ir juoda lietuviška duo
nute. Ačiū tariama visiems, 
kurie dirbo ir kurie dalyvavo 
tame parengime.

Šv. Jurgio Parapija

GĖLIŲ VAKAR]

Šv. Monikos našlių i 
ja savo Globėjos dieni 
gūžės 4 d., 8 vai. vak., j 
kimo par. salėje, rengi 
vakarėlį su užkandžiu

Bus programėlė. Nai 
da svečius skaniai pa 
ti ir dainomis palink 
Kurie ateis, nesigailėi 
lės kviečia visus ir vis 
lietai po 50 c.
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PARDUOD

Kun. Norbertas Pakalnis, 
Apreiškimo parapijos klebo
nas, balandžio 28 d. išvyko 
atostogų. Grįš birželio pra
džioje.

Linkime labai jaukaus po
ilsio ir laimingo sugrįžimo.

IŠVYKSTA VAIDINTI

Artistė Barbara Darlys ge
gužės 10 d. išvyksta su New 
York Opera Čo. keliolikai diel- 
nų vaidinimams. Ji turės pir- 
mailes operų roles. Operų pa
statymai bus Pennsylvanijos, 
Ohio ir New Yorko valstybių 
miestuose.

Artistė B. Darlys „Ameri
kos” Pavasario Koncerte tu
rės labai įdomią programą. 
Ji dainuos vienoj daly vien 
kompozitoriaus Stasio Šim
kaus kūrinius. Turės arijų iš 
operų, kelis lietuvių kompo
zitorių kūrinius ir grupę liau
dies dainų.

Genovaitė Vitaitytė ir Lio
nė Juodytė, jaunos Brooklyno 
Apreiškimo par. choro solis
tės, yra labai mėgiamos lie
tuviškos publikos. Paskutiniu 
metu jos abi sudarė labai dar
nų „tymą” — jos uoliai ir pla
ningai lavinasi dainos mene. 
Jos abi sudaro labai darnų 
duetą. Turi paruošusios daug 
gražių dainų.

Malonu ąia pasidžiaugti, 
kad abi šaunios dainininkės 
dalyvaus „Amerikos” pava
sario koncerte, kurio progra
moje jos išpildys įžymią da
lį.

Vertėtų atsiminti, kad „A- 
merikos” koncertas įvyks šį 
sekmadienį, balandžio 30 d., 
4 vai. popiet, Transfiguration 
salėje, Marcy Ave. ir Hooper 
Str. kampe, Brooklyne.

JAUNI PIANISTAI

„Amerikos” Pavasario Kon
certe įdomią programą paį
vairins ir trys jauni lietuviu
kai, kurie mėgsta muziką, ku
rie seka savo patriotiškų tė
velių lietuvišku keliu.

Tie jauni pianistai bus: 
Rūta Averkaitė, Teresėlė 
Vaičiulytė ir Algis Jurgėla. 
Bus malonu pasigėrėti, kaip 
jauniausios lietuvių kartos 
„atstovai” pasirodys prie pia
no.

MUZ. DULKĖ RŪPINASI...

Muz. Pranas Dulkė, Angelų 
Karalienės par. vargoninin
kas, visados daug dirbo. Bet 
šiomis dienomis jis ypač uo
liai rūpinasi ir „Amerikos” 
pavasario koncertu. Balan
džio 16 d. jis su savo grupe 
išpildė Philadelphijoje lietu
vių radijo koncerto visą pro
gramą. Ten jam labai pasise
kė. Nėra abejonės, kad ir ba
landžio 30 d. puikiai pasiseks.

Angelų Karalienės par. 
choristai visada remia gra
žius lietuviškus darbus, tad 
jie mielai sutiko ir „Ameri
kos” pavasario koncerto pro
gramą praturtinti.

Balandžio 22 d. šv. Jono li
goninėje, Long Island City, 
mirė Antanina Girnienė, 67 
metų amžiaus. Velionė gyve
no 57-41 64 Street, Maspethe.

Giliame nuliūdime liko vy
ras Silvestras, sūnus dijako- 
nas Kazimieras, duktė Pran
ciška Karniewicz, sūnūs: An
tanas, Juozas, karys Alfon
sas (pietų Pacifike), karys 
Aleksandras (Anglijoje), de
vyni anūkai, Lietuvoje septy
nios seserys ir vienas brolis.

Velionė buvo kilusi iš Ži
lių kaimo, Salamiesčio par., 
Vabalninko valse. Amerikoje 
išgyveno 46 metus. Ilgą laiką 
gyveno Maspethe, kur pri
klausė Šv. Rožančiaus ir Al
toriaus dr-jose.

Iškilmingai palaidota bal. 
25 d. 2 Kalvarijos kapinėse. 
Maspetho par. bažnyčioje ge
dulo pamaldose dalyvavo 20 
kunigų.

Visi apgailestavo, kad ve
lionė nesulaukė birželio mė
nesio, kai jos sūnus Kazimie
ras bus įšventintas kunigu.

Laidotuvėse patarnavo V. 
R. Valantiejienės įstaiga.

DAINUOS OPEROJE

„New Jersey Opera” dr-ja 
bal. 30 d. 3:15 vai. popiet 
Orange, N. J., mokyklos au
ditorijoj, stato operą „La 
Traviata”. Vadovauja Wm. 
Spada.

SERGA PIRMININKE

Apreiškimo par. šv. Moni
kos našlių draugijos pirmi
ninkė Uršulė šašienė prieš 
Velykas sunkiai susirgo po 
nelaimės, kurioje susižeidė 
galvą. T^is dienas buvo ligo
ninėje, o dabar gydosi na
mie, gydytojo priežiūroje.

Pažįstami prašomi aplan
kyti — 691 Evergreen Ave., 
Brooklyne

kurių pritarimu puota su
rengta; sūnums kariams Jo
nui ir Povilui ir žentui J. 
Aechsner, prisiuntusiems 
sveikinimus iš Anglijos, Elzb. 
Tarnauskienei ir jos sūnui 
kariui Juozui už atsilanky
mą ir gėles, Altoriaus drau
gijai už sveikinimus.

Pranciška Navickienė yra 
sunkioje padėtyje; prieš dve- 
jis metus mirė jos mylimas 
vyras Jonas; ji pati silpnos 
sveikatos. Per daugelį metų 
ji buvo labai darbšti parapi
jos draugijų veikėja ir auko
toja. Dabar, kada jos sveika
ta labai pakirsta, ji labai dė
koja visiems ją užjaunčian- 
tiems. O. P.

Bal. 23 d. įvyko Moterų Są
jungos 35 kuopos ruoštas 
margumynų vakaras. Progra
mą pildė muz. J. Brundza ir 
jo choro grupė iš mokyklos 
mergaičių. Padainavo sąjun- 
gietė Stančaitienė su dukre
le. Dainavo solo L. Kazlaus
kaitė. Ilgą eilėraštį pasakė P. 
Vizbarienė — apie pavasarį.

Sesutės M. ir V. Tamošai
tytės ir Adelė Raškevičiūtė 
irgi padainavo. Daug kuo pri
sidėjo O. Balsienė, J. Staš- 
kienė, P. Gaudešienė, M. Ku- 
činskienė, M. česnuleviečienė, 
S. Jekupčionis. Programą ve
dė kuopos pirm. M. Brangai- 
tienė.

Kuopa labai dėkinga vi
siems 
jams, 
siems, 
siems.

programos pildyto- 
visiems atsilankiu- 
visiems pagelbėju-

Buvusi

LANKOSI KAPITONAS

Praeitą savaitę iš Anglijos 
parvyko pas savo tėvus Mas- 
pethan aviacijos kapitonas 
Al. Navickas. Anglijoje jis 
prabuvo per 20 mėnesių. At
liko daug svarbių misijų.

Maloniam kapitonui linki
me gražaus poilsio, smagaus 
pasisvečiavimo.

KLASČIAUS PARKE 
GEGUŽĖS SEPTINTA

STATO OPERETĘ

Maspetho par. choras, 
muz. A. Vismino vadovybėje, 
gegužės 7 d. par. salėje stato 
operetę „Provincijos Viešbu
tis”. Pradžia 7 vai. vak. Bi
lietai po 55c.

Operetėje dalyvauja ge
riausios choro jėgos. Po vai
dinimo ir koncerto bus šo
kiai.

Išteka šoblevičiūtė
Šį sekmadienį 4 vai bus iš

kilmingas šliūbas choristės 
Elenos Šoblevičiūtės, ištekan
čios už Pačėso. Solo giedos 
Kulbokytė - Vyšniauskienė, 
Brundzienė su Pakinkiene du
etą, o choras-Veni Creator. 
Vestuvių puota bus par. sa-

Jaunavedė yra ilgametė 
choristė, gera sodalietė, pa
vyzdinga lietuvaitė.

FEDERACIJOS NARIAMS

ŠV. JURGIO DR-JOS 
NARIŲ DĖMESIUI

Geri, pigūs, patogi 
mai. Gerose vietose, j 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, 1 
ko prašo. Apdraudžiuj 
rinu) ir žmones. ; j

Kreipkitės:

Joseph Vastui
Real Estate Insura

496 Grandest., Brooklyn
Tel. ergreen 7-lf
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MONDAY • WEDNESDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

Radio Voice of
1 p.

the Lithuanians
M.
• FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

Operos artistų tarpe yra ir 
Pranas Stankūnas.

LANKOSI KORPORALAS

Šiomis dienomis Maspethe 
pas savo motinėlę vieši korp. 
Jonas A. Valantiejus, mari
nas. Iš atostogų grįžta į ma
rinų Grove City College, Pa.

Gegužės 7 d. 3 vai. popiet 
Klasčiaus parko salėje bus A- 
leko Vasiliausko koncertas. 
Šalia jo programą pildys Ele»- 
na Bartush, Chicagos Civic 
operos artistė, dain. Petras 
Šimonis iš Bostono, pianistas 
Tadas Šidlauskas, armonis- 
tas Dirginčius 
dainų, juokų ir 
rybių.

ir kiti. Bus 
kitokių įvai-

Rengėjai

Šv. Jurgio draugijos sekan
tis susirinkimas bus ateinan
tį trečiadienį, gegužės 3 d., 
7:30 vai. vak., piliečių klubo 
salėje. Visi nariai raginami 
dalyvauti. Lankykime savo 
susirinkimus, kurie visada 
yra svarbūs.

Praeitame susirinkime mū
sų draugija pritarė New Yor- 
ko-New Jersey lietuvių drau
gijų konferencijai, jos reika
lams paskyrė 25 dol. ir iš
rinko atstovus. . Narys

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

Draugijų atstovai ir veikė
jai prašomi būtinai dalyvau
ti.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš 
lyginimu, plasteriavimą, šaligat
viu cementavimų ir irt. darbus.

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