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Chunking. — Kinijos ka
riuomenės vadovybė pranešė, 
kad jos daliniams pasisekė 
atremti japonus Honano pro
vincijoje prie Loyang miesto. 
Kiniečiams čia daug pagelbė
jo amerikiečių generolo Che- 
nnault lakūnai su savo bom
bonešiais ir naikintuvais.

Honano fronte kiniečių pa
dėtis labai pavojinga. Loyan- 
go miesto kritimas reikštų 
atviras duris į Kinijos vidu
rį. Manoma, kad japonai gali 
būti pasiryžę visomis jėgo
mis išmušti Kiniją iš karo.

Naujas japonų žygis Kini
joje prasidėjo balandžio 18 
d. Nuo to japonai pasiekė ke
lių laimėjimų. Kinijos kariuo

menei trūksta geresnio ir 
stipresnio apsiginklavimo. 
Kinijoje jaučiama, kad pri
siartino didelio pavojaus va
landa.

ŽUVO KOGA

Japonijos radijas pranešė, 
kad japonų laivyno vadas ad
mirolas Mineichi Koga žuvo 
eidamas savo pareigas. Jo pe
lenai pervežti į Tokio. Jis žu
vęs kovo mėnesy, bet tik da
bar apie tai pranešta.

Kinijoj manoma, kad adm. 
Koga pats nusižudė, perplau
damas vidurius.

Roosevelt Grįžo 
Gerai Pailsėjęs

Washington. — Gegužės 7 
d., po mėnesio poilsio, sugrį
žo prezidentas Roosevelt. Tik 
dabar paskelbta, kad prezi
dentas ilsėjosi So. Carolina 
pakraštyje, Bernardo M. Ba- 
rucho plantacijoje. Jis ten, 
gydytojų patariamas, stengė
si nusikratyti bronchito. Tai 
jam gerai pavyko. x

Prezidentas grįžo saulės 
nudegintas, daug žuvavęs, ge
rai miegojęs. Visą laiką pa
laikė susisiekimą su Baltai
siais Namais, todėl nesusi
krovė jam perdaug darbo.

Gegužės 8 d. Roosevelt ma
tėsi su Kongreso vadovybės 
nariais. ,

Rusai Jau Sevastopolyje
----- -------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 X

BERLYNAS NEGAUNA NĖ ATSIKVĖPTI

Londonas. — Gegužės 8 d. 
buvo Berlynui didžiausio puo
limo iš oro diena. Miestą die
nos metu bombardavo apie 
2,000 Amerikos bombonešių 
ir naikintuvų. Tą pačią dieną 
apie 1,500 Sąjungininkų lėk
tuvų bombardavo geležinke
lius, tiltus ir kitus karinius 
taikinius Prancūzijoje ir Bel
gijoje. Iš Italijos apie 1,000 
Amerikos lėktuvų puolė Bu
kareštą, rumunų sostinę.

Berlyno puolimo metu a- 
merikiečiai neteko aštuonių 
bombonešių ir penkių naikin
tuvų. Stockholmo korespon
dentų iš Berlyno pranešimu, 
bombardavimo metu Berlyne 
žuvę apie 1,000 asmenų.

Gegužės 9 d. Berlyną vėl 
dienos metu puolė apie 2,000 
Amerikos lėktuvų. Oro kau
tynėse nušauta 119 vokiečių 
lėktuvų. Amerikiečiai neteko 
tą dieną 49 lėktuvų.

“LIETUVAI PAGALBOS KOMITETO” 
BOLŠEVIKAMS NELEIDO STEIGTI 

e

Lėktuvą Nelaimės
LAIVYNO VADU NAUJI PASITARIMAI
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Brooklyne prieš kiek laiko 
susidarė Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas su bolše
vikų svarbiuoju pareigūnu 
Antanu Bimba priešakyje. 
Komiteto nariai per bolševi
kų spaudą pasiskelbė rinksią 
pinigus ir drabužius Lietuvos 
žmonėms. Pradėtas rinkimo 
vajus visuose miestuose, kur 
tik yra bolševikų suklaidintų 
žmonių. Kai kur jiems neblo
gai sekasi.

Bombą Nuostolius 
Šveicarai Skaito

Berne. — Amerikos lakū
nų balandžio 1 d. per klaidą 
bombardavimas šveicarų 
Schaffhauseno miesto pada
ręs miestui nuostolių už 8,- 
500,000 dol. Taip pranešė 
miesto tarybos posėdyje ta
rybos pirm. Bringolf.

Gegužės 7 d. įvyko kelios 
armijos lėktuvų nelaimės:

W. Chester, Pa., Oakland 
kapinėse nukrito vienas bom
bonešis ir sudegė, žuvo 7 la
kūnai.

Pakelyje iš Louisianos į 
Newarką, N. J., prie Elmira, 
N. Y., nukrito transportinis 
lėktuvas ir sudegė. Žuvo 6 
asmens.

Pope Field, N. C., sudužo 
vienas transporto lėktuvas. 
Žuvo 4 lakūnai.

vadovybė pranešė, kad San 
Francisco mieste šiomis die
nomis buvo susitikę laivyno 
viršininkas admirolas King, 
Pacifiko laivyno virš. adm. 
Nimitz ir Pietinio Pacifiko
laivyno virš. adm. Halsey.

Šie trys admirolai tarėsi

Airiai Tures
Rinkimus

japonus. Pasitarimo smulk
menų neskelbiama, bet yra 
žinomas admirolo King ne
atlaidus pasiryžimas tęsti ja
ponų puolimą Pacifike, ne
žiūrint milžiniškų pasiruoši-
mų Europos fronte.

Atrodo, naujų žygių Pacifi- 
ke pagrindinis tikslas bus įs
teigti naujas bazes, atidarant 
kelią generolo Mac Arthur 
daliniams į Filipinus.

Maskva. — Maršalas Stali
nas gegužės 10 d. pranešė, 
kad rusų kariuomenė užėmė 
Krymo didįjį uostą, Sevasto
polį. Jo paėmimas atžymėtas 
Maskvoje 24 šūviais iš 324 
kanuolių 1 vai. ryte.

1941-42 m. rusai Sevasto
polyje prieš vokiečius ir ru
munus išsilaikė 250 dienų. 
Vokiečiai Sevastopolį ginti 
pajėgė tik tris dienas.

Stalinas savo įsakyme, ku
riuo pranešė Sevastopolio at
siėmimą, išskaičiavo 30 gene
rolų vardus, ypač išskirda
mas generolo Tolbukino ir 
maršalo Vasilevskio vardus. 
Prieš karą Sevastopoly gyve
no 112,000 žmonių. Dabar iš 
jo liko beveik vieni griuvė
siai. Šio svarbaus Juodųjų 
jūrų uosto kovoje dalyvavo 
Stalingrado, Odesos ir kitų 
vietų mūšių veteranai.

Rusų pranešimai skelbia, 
kad Krymo pusiausalio kau
tynėse per vieną mėnesį vo
kiečiai neteko 100,000 karių 
— užmuštų ir nelaisvėn pa
imtų. Dabar, užbaigę šį žygį, 
rusai turės naujam veržimui- 
si dvi savo divizijas.

Pamėginę tarp lietuvių, bol
ševikai įsidrąsino ir norėjo 
savo komitetą inkorporuoti 
New Yorko valstybėje. Jų 
prašymas pateko į New Yor
ko valstybės Vyriausią Teis
mą.

Teismas, susipažinęs su bol
ševikų komiteto prašymu, 
nutarė jį atmesti. Vadinasi, 
bolševikų A. Bimbos komite
tas neva pagelbėti Lietuvos 
žmonėms visiškai neturi le- 
galinio pagrindo veikti.

Savo sprendime, teismas 
nurodė, kad tokiam komitetui 
legalizuoti reiktų turėti Vai-: 
stybės Departamento ir Lie-! 
tuvos vyriausybės atstovybės 
Washingtone pritarimą. Bol
ševikai norėjo apeiti net ša
lies vyriausybę, neatsiklaus- 
dami Valstybės Departamen
to. žinoma, apie atsiklausi- 
mą Lietuvos atstovybės jiems 
baisu ir pagalvoti, nes jie ne
nori laisvos, nepriklausomos, 
demokratinės Lietuvos.

NAUJA ČEKU SUTARTIS SU RUSIJA
*------------------------------------------------------------------------------------------------

Londonas. — Čekoslovaki
jos vyriausybė pranešė pasi
rašiusi su rusais susitarimą, 
pagal kurį bus tvarkomos iš
laisvintos Čekoslovakijos sri
tys. Susitarimo turinys esąs 
parašytas pačių čekų.

Pagal sutartį, kai tik če- 
koslovakijon įeis Rusijos ka
riuomenė, galės pradėti veik
ti čekų civilinė valdžia, bet 
vyriausia vadovybė kariniuo
se dalykuose bus rusų kariuo
menės vado rankose. Visas ci
vilinis gyvenimas būsiąs 
tvarkomas pagal čekų įstaty
mus. čekai galės tuojau or
ganizuoti savo kariuomenę.

Gandhi Laisvas

kiek mums žinoma, savo dar
botvarkėse turės tokius už
davinius, kurie yra arti šir
dies kiekvienam lietuviui a- 
merikiečiui. Ar ne geriau, kad 
jiems įvykdyti gyvenime pa
siryžtų ir pritartų įgalioti or
ganizuotos visuomenės atsto
vai, o ne pavieniai asmens?

Niekas nepavydi visetinin- 
kams remtis tik pavieniais 
asmenimis. Darbo užteks ir 
organizuotai visuomenei, ir 
tokiems asmenims, kurie ne
suranda sau vietos draugiji
niuose vienetuose.

----------- G -----------

Brooklyno bolševikai labai 
apsidžiaugė, kai vietinis pi- J 
liečų klubas savo susirinki- j 
me nesutiko dalyvauti New i 
Yorko-New Jersey lietuvių 
draugijų konferencijoj. Toks 
nutarimas įvyko todėl, kad 
iš 500 narių į susirinkimą a- 
tėjo tik 60 narių. Bolševikai 
laimėjo, nes Lietuvos drau
gai miegojo — jie susirinki- 
man neatėjo.

Bet „Laisvė” nė žodeliu ne
prabilo, kad daug didesnės 
draugijos, nei piliečių klubas, 
ne tik išrinko atstovus, bet 
ir aukų paskyrė. Tai lietuvių 
siuvėjų 54 skyrius ir šv. Jur
gio vyrų draugija.

New Delhi. — Anglijos vi- 
cekaralius Indijoje paleido 
laisvėn indų tautinio judėji
mo vadą Mohandą K. Gandhi.

Gandhi paleistas iš arešto 
dėl susilpnėjusios jo sveika
tos.

Lietuviai Atidarė 
Šokią Šventę

Philadelphia. — Gegužės 
10, 11, 12 ir 13 d. Academy 
of Music vyksta Amerikos 
tautinių šokių šventė, kurio
je yra ir atskirų tautinių gru
pių pasirodymai. Yra pa
kviesti ir lietuviai, kuriems 
atstovauja Bostono Lietuvių 
Jaunamečių Tautinių šokių 
grupė, kuriai vadovauja Ona 
Ivaškienė.

Lietuviai buvo paprašyti 
dalyvauti atidarymo dienoje. 
Bostoniečių grupėje yra 22 
jaunamečiai. Jie ne tik šo
ka, bet ir dainuoja.

Gegužės 13 d. bostoniečiai 
lietuviai išpildys pusantros 
valandos programą Am. Lie
tuvių Tarybos Philadelphijos 
skyriaus rengiamame spau
dos laisvės atgavimo ir Lie
tuvos Steigiamojo Seimo su
kakčių minėjime.

V. F. LAUKAITIS-NAUJAS SLA. PIRM.

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje nariai kovo ir ba
landžio mėnesiuose rinko val
dybą. Gegužės 8-9 d. buvo 
balsų skaitymas. Rinkimų da
viniai yra šie:

Pirmininko vietai:
V. Laukaitis 2,715
F. J. Bagočius 2,447
D. Klinga 99
Vicepirmininko vietai:
Paulius Dargis 2,252
V. Kerševičius 1.549
J. Mažukna 1,435

Sekretoriaus vietai:
Dr. M. J. Vinikas 4,024
V. Masytė 715
Kl. Jurgelionis 462

Iždininko vietai:
Kazys Gugis 2,799
Juozas Bačiūnas 1,904
Kazys Čeledinas 471

Iždo globėjų vietai:
Stasys Mockus 3,780
Eufrazija Mikužiūtė 2,563
A. Maceina 1,518

V. Brazauskas 1,149
A. Strimaitis 495
J. Aimanas 473
Daktaro Kvotėjo vietai:
Dr. St. Biežis 3,814 
Dr. Aid. šliupaitė 702 
Dr. J. Baltrušaitienė 657
Šie rinkimai SLA. organi

zacijai davė du naujus parei-
Adv. V. J. Laukaitis yra 

Laukaitį ir vicepirm. Paulių 
Dargį. Abu jaunosios kartos 
asmens.

Adv. V. F. Laukaitis yra 
baltimorietis, šv. Alfonso lie
tuvių parapijos narys, veik
lus respublikonas, lietuviško
je veikloje artimiau dirbąs su 
tautininkais. Jo pasidarbavi
mu, Maryland valstybėje kas
met Vasario 16 yra švenčia
ma.

Paulius Dargis gyvena 
Pittsburghe, kur veikia dau
gely draugijų, turi radijo 
pusvalandį, dirba teisme, 
veiklus tarp demokratų. Sa
vo pažiūromis yra artimas 
socialistams.

Dublinas. — Airijos tautos 
atstovų rūmai 64 balsais 
prieš 63 atmetė vyriausybės 
pasiūlytą naują transporto 
tvarkymo įstatymą. Kadangi 
premjeras De Valera savo 
siūlymą laikė svarbiu, todėl 
jis pasiūlė prezidentui Doug
las Hyde paleisti tautos ats
tovybę.

Nauji rinkimai būsią gegu
žės 30 d.

JAUNŲ LAKŪNU 
DIDELI ŽYGIAI
Londonas. — Amerikos a- 

viacijos kapitonas Robert S. 
Johnson, 24 metų, gegužės 8 
d. baigė savo skraidymą di
deliu laimėjimu — jis numu
šė du priešo lėktuvus. Iš vi
so jis sunaikino Europos 
fronte 27 priešo lėktuvus. Pa
cifiko fronte tokio pat rekor
do pasiekė majoras Richard 
Bong. Tai du lakūnai, kurie 
pralenkė pirmo pasaulinio 
karo kapitono Rickenbacke- 
rio laimėjimus.

Aname kare Rickenbacker 
numušė 26 priešo lėktuvus.

Kapit. Johnson yra lakū
nas nuo vaikystės dienų. Pir
mą kartą į padangęs jis vie
nas lėktuvu pasikėlė, kai bu
vo tik 14 metų.

Catherine Smith 
Palaidota Geg. 10
Gegužės 4 d. nuo plaučių 

uždegimo ligos mirė Cathe
rine A. Smith, 65 metų, buvu
sio New Yorko gubernato
riaus žmona. Iškilmingai pa
laidota gegužės 10 d. iš šv. 
Patriko katedros, kur iškil
mingas gedulo mišias atlaikė 
J. E. arkiv. Spellman.

Velionė su savo pagarsėju
siu vyru išgyveno 44 metus. 
Paliko penkis vaikus, visus 
sukūrusius šeimas. Ji buvo 
labai ramaus būdo, į politinį 
gyvenimą visai nesikišo, nors 
visada lydėdavo savo vyrą 
didesnėse kelionėse ar svar
biuose susirinkimuose.

Laidotuvių pamaldose da
lyvavo per 8,000 žmonių. Pre
zidentas Roosevelt atsiuntė 
savo senam draugui Smithui 
labai nuoširdžios užuojautos 
telegramą.

Dirbtuvė Grąžinta 
Savininkams

Chicago. — Montgomery 
Ward & Co. įstaiga ir nuosa
vybė gegužės 9 d. grąžintos 
savininkams. Jos buvo laiki
nai perimtos į prekybos se
kretoriaus rankas, prezidento 
įsakymu, kai darbdaviai ir 
darbininkai nepasiekė susita
rimo dėl unijos.

Naujuose darbininkų bal
savimuose, 2,440 darbininkų 
pasisakė norį priklausyti CIO 
unijai, o 1,593 pasisakė norį 
neturėti unijos. Iš viso bal
suoti galėjo 6,894 darbinin
kai.

Septintą Kartą 
Davė Kraujo

Viena Chicagos lietuvė, Pe
tronėlė Kurauskienė, šiomis 
dienomis net septintą kartą 
davė savo kraujo Raudona
jam Kryžiui. Ji jaučiasi ge
rai ir yra pasiryžusi duoti 
kraujo, kiek tik ilgai bus ka
ras.

„Jei mūsų sūnūs negaili sa
vo kraujo karo lauke gindami 
laisvę, nė mes neturime gai
lėtis savo kraujo gelbėdami 
juos sužeistus ir ligoje”, — 
kalba ji.

Jos pačios sūnus Boleslo
vas yra kariuomenėje, ser
žantu.

Jai padarė didelį įspūdį, kai 
ne taip seniai viename susi
rinkime matė kalbantį Ame
rikos karį, kuriam fronte bu
vo nutrauktos rankos. Tasai 
karys pasakė, kad jau nebe
būtų Amerikos matęs, jei ne 
kraujo įliejimai, kuriuos jam 
Raudonasis Kryžius po sužei
dimo padarė.

Daugiausia Karių 
Iš New Yorko

Washington.- — Karo de
partamento žiniomis, nuo 
1940 m. lapkričio mėnesio iki 
1944 m. sausio~l d. į Ameri
kos karines pajėgas įstojo 8, 
258,600 vyrų ir moterų.

Daugiausia karių davė 
New Yorko valstybė — 945,- 
500 vyrų ir 16,476 moteris. 
Po to seka Pennsylvania — 
666,500 vyrų ir 11,613 mote
rų.

GRĮŽO P. LABANAUSKAS

Iš Kalifornijos New Yor- 
kan grįžo Lietuvos jūrų ka
pitonas Paulius Labanaus
kas, baigęs Kalifornijos in
stitutą elektros inžinerijos 
magistro laipsniu.

Teko patirti, kad kap. La
banauskas apsigyvens New 
Yorko valstybėje.

Darbo Federacijon 
Lewis Nebeina

Washington. — John L. 
Lewis, angliakasių unijos 
pirmininkas, atsiėmė prašy
mą, kuriuo jis norėjo grįžti 
į Darbo federaciją. Be to, jis 
pareikalavo grąžinti 60,000 
dol., kuriuos jo unija buvo 
įmokėjusi kaip depozitą už 
vienerių metų mokestį.

Lewis pasmerkė Darbo fe
deracijos vadovybę, kaip pa
taikaujančią Roosevelto val
džiai.

Vienas slapta patrijotų 
Lietuvoje leidžiamas laikraš
tis praneša, kad Gestapo su
ėmė 22 lietuvius, iš kurių trys 
be teismo buvo sušaudyti, o 
kiti 18 ištremti į koncentraci
jos liogerius Vokietijoje :

SALVADORE STREIKAI, SUKILIMAI

San Salvador. — San Sal
vadoro respublikos preziden
tas generolas Maximiliano H. 
Martinez gegužės 9 d. atsista
tydino. Prezidentu jis išbuvo 
per 12 metų su viršum.

Bal. 2 d. respublikoje buvo 
sukilimas, bet jis nepavyko.

Martinez labai žiauriai nu
baudė sukilimo vadus. Bet 
krašte tęsėsi neramumai, ir 
Martinez padarė išvadas. Jo 
pasitraukimą pagreitino kilęs 
streikas.

San Salvadore yra apie 1,- 
829,000 gyventojų.
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1920 m. gegužės 15 d. Kaune, laikinoje Lietuvos sos
tinėje, susirinko Lietuvos Steigiamasis Seimas. Visi krašto 
gyventojai, sulaukę 21 metų (kariai-17 metų), nežiūrint 
tikybinių ar tautinių skirtumų, dalyvavo jo rinkimuose. Tai 
buvo pirmoji tautos atstovybė, išrinkta lygiu, tiesiu, slaptu, 
visuotiniu balsavimu.

Steigiamasis Seimas susidarė iš 112 atstovų. Daugu
mą jame turėjo krikščionys demokratai, ūkininkų sąjunga 
ir darbo federacija. Nežiūrint to, vyriausybė Steigiamojo 
Seimo metu buvo sudaryta koaliciniais pagrindais. Šalia 
daugumos atstovų buvo pakviesti ir kitų partijų asmens. 
Tai liudijo apie krikščionių demokratų ir jų bendradarbių 
partijų gilų patriotizmą ir aukštą kultūringumą.

Steigiamasis Seimas prieš akis turėjo didelius darbus: 
nustatyti atsisteigusios valstybės santvarką, paruošti ir 
priimti aukščiausią šalies įstatymą — konstituciją, pra
vesti žemės reformą, įvesti šalies pinigą, laimėti pasaulio 
pripažinimą valstybės nepriklausomybei ir kt. Nežiūrint 
įvairiausių kliūčių, Steigiamasis Seimas atliko milžiniškus 
darbus. Atstovaudamas tautai, kuri iki 1920 m. pavasario 
neturėjo tikros progos demokratiniu keliu pareikšti savo 
valios, Steigiamasis Seimas liudyte liudijo Lietuvos žmo
nių pribrendimą savarankiškam valstybiniam gyvenimui.

Steigiamasis Seimas aiškiai parodė, kad lietuvių tauta 
visiškai svetima kraštutinumams: per rinkimus į tautos 
atstovybę nepateko nė vienas komunistas, neįėjo j on nė vie
nas kandidatas ir iš tos partijos, kuri buvo pasisakiusi prieš 
dvarininkų žemių išdalinimą bežemiams ir mažažemiams.

Steigiamasis Seimas pasisakė už demokratinę respub
liką, kurioje vyriausiu šalies tvarkytoju yra pati tauta. Jis 
priėmė konstituciją, kuri užtikrino visiems šalies gyvento
jams dygybę prieš įstatymą, kuri davė kraštui saugų eko
nominį pagrindą. Svarbiausia, Steigiamuoju Seimu Lietu
va išlaikė valstybinius egzaminus labai aukštu laipsniu.

Šiandie, kai reikia vėl vesti kovą dėl Lietuvos nepri
klausomybės atsteigimo, Steigiamasis Seimas labai ir la
bai prisimintinas. Jis iškalbingiausiai prabyla apie 

- lietuvių tautos norą būti laisva, nepriklausoma, demokrati
ne valstybe. Todėl tik sveikinti reikia Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kurios siūlymu keliuose lietuvių žymiai apgyven
tuose rajonuose gegužės ir birželio mėnesiuose ruošiami 
suvažiavimai ne tik spaudos atgavimo 40 metų sukakčiai 
atžymėti, bet ir Steigiamojo Seimo susirinkimo 24 metų su
kakčiai paminėti. Panaudokime šias sukaktis geram tikslui.

Praeitą savaitę Washingtonan grįžo Edward R. Stetti- 
nius Jr., valstybės sekretoriaus padėjėjas. Jis lankėsi Lon
done ir Afrikoje. Turėjo daug pasikalbėjimų su Anglijos 
ministeriu pirmininku Churchilliu, užsienio reikalų mi- 
nisteriu Edenu, Rusijos, Kinijos ir kitų Sąjungininkių val
stybių vyriausybių atsakingais asmenimis. Jis pripažino, 
kad pasitarimuose buvo daug keblumų, kad ne visais klau
simais pasiekta 100% susitarimo, tačiau jis grįžo įsitiki
nęs, kad Amerika ir Anglija laikysis drauge.

Čia mums rūpi pabrėžti šis Stettiniaus pareiškimas: 
Nežiūrint, ką anglai ar mes (amerikiečiai) turime paaukoti 
savo pažiūrose į ekonominius ar į politinius dalykus, mes 
liksime ir dirbsime drauge.

Žiūrint grynai Anglijos ir Amerikos akimis, toks pa
reiškimas yra labai suprantamas. Jis rodo abiejų valstybių 
pasiryžimą dirbti ir kovoti drauge iki galo. Bet žiūrint aki
mis tiesos, kuri nėra svetima nei Amerikai, nei Anglijai, 
tame pareiškime yra ir didelės tragedijos. Stettinius kalba 
apie paaukojimą savo pažvalgų, taigi, savo įsitikinimų, ku
rie yra pagrindinis dalykas žmogaus, taigi, ir tautos gyveni
me.

Tylus pavasario rytas. Be
tekanti saulė paskleidžia sa
vo auksinius spindulius ir 
siunčia savo pabučiavimus 
krauju ir ašaromis aplaisty
tai žemei, šimtametės pušys 
savo gražiom viršūnėm šla
mėdamos seka amžių tylią 
vakaro pasaką.

Per šimtmečius gimė mili
jonai žmonių, gimė pasaulio 
žinovai, Lietuvos kunigaikš
čiai, imperatoriai, karaliai iš 
garsių motinų. O motinos die
na buvo neišdildoma žmonių 
gyvenime.

Motinos dienos garsai 
skambėjo visam pasauly, o 
dabar pasiliko tik atgarsiai 
spaudos puslapiuose. Motinos 
dienos laukia kiekviena moti
na ar ji būtų jauna, ar žila
plaukė senelė. Laukia jos sū
nūs ir dukros, ir kiekvienas 
bando motutę tinkamai pa
gerbti, nors vieną maldelę su
kalbėti ar dovanėlę nupirkti.

Bet kyla klausimas, kas 
šiandien nori ją pagerbti, kas 
domisi tąja diena. Kas pra
džiugina ją, kas išpuošia jo
sios baltus plaukus. Antrasis 
pasaulinis karas atima moti
noms išauklėtus sūnus, išplė
šia moterims gerą amžių pa
gyvenusius vyrus.

Didžiojo karo šmėkla palie
tė visą pasaulį, mūsų motiną 
Lietuvą, laisvą Ameriką. 
Kasdien naujų aukų pareika
laujama.

Šiandie viso pasaulio moti
nų sūnūs budi savo šalies sar
gyboje. O kiek jau gyvybę 
paaukojo! Kiek daug supilta 
kapų, kurių niekas nelankys,

nė mažos gėlelės nepasodins. 
Tik švilpiantis vėjas savo me
lodija gros audros metu.

Daug kenčia priešo nelais
vėj, koncentracijos stovyklo
se, kur nė padangių skrajū
nas, lengvasparnis debesėlis, 
nenuneš motinos karščiausių 
meilės jausmų. Jie negalės 
pasiekti savo motinos rankų, 
kurios mažyčius per daug 
metų nešiojo; negalės pažvel
gti į josios akis, kurios sau
gojo nuo nelaimių, per naktis 
nemiegojo.

Vienas kitas jaunuolis gal 
parvyks savo mamytės pa
sveikinti tos dienos iškil
mėms; kitiems bus lemta su
tikti tą brangią šventę karo 
sargyboje, sausžemyje ar 
vandenyno bangose.

Mūsų sūnūs taip toli nuo 
savo motinos. Gal tik mintimi 
parskris prie savo gimtinio 
namelio lango motinos dienos 
ryte, kada visas pasaulis jos 
garbei švenčia. Mūsų sūnūs 
supranta ir mąsto, kad jų 
motutė ir šiandie nemiega ir 
nenustoja jų mylėti. Nuvar
gusi motinos širdis plaka 
vien dėl sūnaus. Jei jos galio
je būtų, ji visam pasauliui 
sušuktų, sakydama: o, pasau
li, sustok, suprask, nežudyk 
mūsų vaikų!

Jos lūpos šnabžda karštos 
maldos ir laimingos pergalės 
žodžius. Praeis karas, su
skambės taikos varpai. Mūsų 
sūnūs iškovos laisvę ir nepri
klausomybę pavergtoms tau
toms. Tada ir motina bus lai
minga.

Apie kokius paaukojimus čia kalbama? Atsakymą 
nesunku rasti. Tikriausiai reikalas liečia Atlanto čarterį 
ir jo dėsnių pritaikymą visoms tautoms. Atlanto Čarteris 
visoms pavergtoms tautoms buvo šviesusis kelrodis, buvo 
didžioji viltis, buvo tiesusis švyturys. Bet vienam Jungti
nių Tautų nariui Atlanto čarteris yra lyg stambi akyje 
rakštis. Tas narys labai reikalingas pergalei prieš bendrą 
priešą pasiekti, todėl jo viešoji drąsa nuolat didėja net ir 
ten, kur tikėtasi susilaukti didžiausio pasipriešinimo.

„World-Telegram’ ’ p. Simms gegužės 4 d. labai aiškiai 
pabrėžia, kad Rusijos bendradarbiavimo su Anglija ir A- 
merika kaina turės būti Anglijos ir Amerikos pritarimams 
Rusijos planams rytų Europoje ir Balkanuose. Jo žiniomis, 
Londone politiniai stebėtojai žiūri į Lietuvą, Latviją ir Es
tiją kaipo visiškai netekusias nepriklausomybės, kurios e- 
sančios galutinai laikomos „rusiškomis”. Londone šis „klau
simas” jau esąs laikomas įvykusiu faktu, nes kitaip ne
sitikima laimėti Rusijos bendradarbiavimo.

Gegužės 7 d. Maskvoje bolševikų laikraštis „Karas ir 
Darbo Klasė” pareikalavo, kad Atlanto Čarteris būtų taip 
aiškinamas, kaip jį aiškina Maskva. Laikraštis puola tuos 
Anglijoje ir Amerikoje asmenis, kurie Atlanto Čarterio di
džiųjų dėsnių vardan reikalauja nepriklausomybės Lietu
vai, Latvijai ir Estijai. Bolševikai ir toliau laikosi savo 
šlykštaus melo ir baisios klastos Pabalčio respublikų at
žvilgiu — jie vis rašo ir kalba, kad tų kraštų žmonės patys 
savo noru prisidėjo prie Rusijos.

Stettiniaus, Simmso ir Maskvos bolševikų laikraščio 
pareiškimai nuostabiai supuola laiko atžvilgiu. Iš viso to

Gegužės 17 d. sueina 30 m., 
kai Pranciškus Karevičius 
buvo Petrapilyje konsekruo
tas vyskupu, o tų pat metų 
geg. mėn. pabaigoj iškilmin
gai apėmė valdyti žemaičių 
vyskupiją, kaip 
vyskupas.

Arkivyskupas 
yra gimęs 1861 
apskr., Mosėdžio
paugęs pradėjo mokytis, bai
gė Petrapilio kun. seminari
ją ir akademiją, buvo pa
kviestas profesoriauti Petra
pilio dvasinėj akademijoje, be 
to-yra buvęs pretektu šv. Kot 
rinos gimnazijoje, Mogilevo 
vysk, kanauninku ir ėjo kitas 
aukštas pareigas Petrapilyje.

Būdamas vyskupu Kaune 
besikuriant Lietuvos nepri
klausomai valstybei, nemažai 
pasidarbavo. Jis priėmė Lie
tuvos kariuomenės priesaiką, 
ta proga 1919 m. geg. 11 d. 
nuo parengto altoriaus į ka
rius taip kalbėdamas:

— Esant Izraelio tautai 
Babilonijos nelaisvėje per 70 
metų, išnykusi buvo pas iz
raelitus visai viltis, kad jų 
valstybė būtų atgaivinta. Ir 
matė Ezekielius lauką didį, 
kaulų pilną. Ir papūtė vėjas, 
gyvybės įžengė į apmirusius 
kaulus, apsivilko kūnu ir at
sistojo ant savo kojų ir pasi
darė didi kariuomenė... Il
giau, negu Izraelio tauta, la
biau už juos mūsų tauta buvo 
be gyvybės ir be vilties, ši 
diena parodo, kad mes gyvy
bę atgavę, atsidavę tėvynės 
labui, įgysime sau teises tai 
gyvybei laikyti”...

Tie jo žodžiai skambėjo 
pirmoje iškilmingoje kariuo
menės priesaikoje Kaune.

Steigiantis Lietuvoje baž
nytinei provincijai, vysk. Ka
revičius pasitraukė į tėvų 
marijonų vienuolyną, už nuo
pelnus gavęs' paaukštinimą į 
tituliarinius arkivyskupus. 
Šiemet kaip tik sueina 15 me
tų, kai arkiv. Karevičius pa
darė amžinus vienuoliškus į- 
žadus (1929 m. liepos 9 d.) 
Ekscelencija gyveno Mari
jampolėje, vienuolyne, daug 
skaitydamas, studijuodamas 
ir savo pilnu nuolankumo gy
venimu duodamas ypatingai 
gražų pavyzdį.

St. Gabaliauskas 
Jau Sveiksta

Nors iš ligoninės jau sugrį
žo red. St. Gabaliauskas, bet 
gydytojo patarimu, dar turės 
keletą mėnesių pailsėti po sa
vo gana sunkios širdies ligos.

Laikinai jį plunksnos darbe 
pavaduoja kun. P. Lunskis, 
kurs redaguoja „Liet, ži
nias”, kol St. Gabaliauskas 
susveiks.

Per vieną neutralų kraštą 
mus pasiekė žinia iš Prancū
zijos, kad tenai esantieji lie
tuviai labai ilgisi žinių apie 
Lietuvą ir išeivijoje gyvenan
čius vientaučius. Prancūzijo
je gyvenančius lietuvius pa
siekė vienas veikalas, kuria
me aprašomi bolševikų siau
tėjimai Lietuvoje. Tą knygą 
skaitė su susidomėjimu, leis
dami iš rankų į rankas.

Poetas Aleksandravičius 
galutinai redaguoja savo di
sertaciją, nori greičiau su tuo 
darbu užbaigti, kad greičiau 
galėtų atsiduoti savo pamėg
tai dailiajai kūrybai. Jis dė
koja visiems prieteliams už 
suteiktą paramą ir sveikina 
visus.

Kariuomenės vadovybė 
praneša, kad šiame kare A- 
merika nustojo 23 aukštųjų 
karių generolų. Pirmam pa
sauliniam kare žuvo tik du 
generolai.

Šis karas labai suardė dau
gelį lietuvių šeimų. Kaip pa
vyzdį galime prisiminti Ma
žonų šeimą. Jie turėjo savo 
nuosavybę, kurią atėję bol
ševikai atėmė. Naciai, pasi
rodė, bolševikų darbus noriai 
tęsė ir nuosavybės negrąžino. 
Tėvai pasiliko gyventi Kaune, 
Prūsų gatvėje. Dvi seserys, 
kaip britų pilietės, pateko į 
Australiją. Viena jų yra ište
kėjusi už Kunsterio ir gyve
na Brisbane.

Brolis, būdamas Amerikos 
pilietis, pateko į Maskvą ir 
Amerikos pasiuntinybėje ga
vo tarnybą, o dar viena se
suo pateko net į Italiją.

Suskaičiuota, kad prezi
dentas Roosevelt yra pasky
ręs 296 teisėjus. Iš viso pre
zidento skiriamų teisėjų vi
soje šalyje yra apie 305, tad 
šiandie federaliniai teisėjai 
beveik visi yra Roosevelto 
paskirti.

Vyriausiame Teisme Roo
sevelt yra paskyręs 7 asmens 
(iš viso teisme yra 9 teisė
jai). Daugiausia teisėjų Roo
sevelt yra paskyręs 1937 m. 
— 45.

Apie 26 žmones mūsiškių 
nuvedė prie tvarto. Netrukus 
atvedę greta manęs pastatė 
Petrą K., pulkininką Juozą 
T., pulkininką Antaną š. ir 
profesorių K. Pulkininką Ba
lį G., pulkininką Juozą š., 
Vincą D. ir brolius kun. Pra
ną ir Antaną J., Vincą M. ir 
kitus pastatė kitame mūsų 
voros gale.

Netrukus atėjo vienas en
kavedistas ir paklausė:

— Kuris čia yra 
rius?

Gavęs atsakymą, 
profesorių į kiemo 
tur būt, prie tvarto.

Mūsų grupę, maždaug apie 
keturius šimtus žmonių, iš
rikiavo eilėmis po keturis kie
me, palei kalėjimo sieną, pas
kui pasuko mus dešinėn ir iš
vedė iš kiemo pro kitus kalė
jimo vartus antron kalėjimo 
pusėn, čia vėl mus sustabdė 
prie išorinės kalėjimo sienos 
gatvės pusėj. Iš gatvės pusės 
mus apsupo tanki enkavedis
tų gradinė.

— Čia prie tos kalėjimo 
sienos, tai jau tikrai mus šau
dys, — šnibždėjosi kaliniai 
tarp savęs.

Iš tikrųjų buvo labai pana
šu, kad čia mes būsime sušau
dyti, nes enkavedistai, gal 
pusvalandį laiko laikydami 
mus prie tos sienos, rengėsi 
kažin ką daryti: vieni sku
biai bėginėjo į kalėjimą, kiti 
pro vartus iš kalėjimo, tarp 
savęs kažin ką paslaptingai 
šnibždėdami. Ir kalėjime ka
žin kas pradėjo šnypšti, lyg 
kokios dujos, iš baliono lei
džiamos. Mes patamsyje sto
vėdami, tik prie vienas kito 
labiau glaudžiamės, laukda
mi, kada bus duota paskuti-

CHOPIN PARAŠE LIETUVIŠKI DAIN$ ___ *
Bestudijuodamas Kalifor

nijoje jūrų kapit. P. Laba
nauskas viename Pasadenos 
knygyne, senų dainų rinkiny
je, surado garsiojo kompozi
toriaus F. P. Chopino sukom
ponuotą dainą.

Tas muzikos genijus, gyve
nęs ir miręs Paryžiuje, buvo 
suharmonizavęs vieną lietu
vių liaudies dainą, kurią atli
ko P. Viardot koncerte, orga
nizuotame Paryžiuje kuni- 
gaikšt. M. Čartoriskos. Dai
nelėje nupasakojama apie 
mergelę, kuri ankstų rytą 
skaisčiai saulelei šviečiant ė- 
jo į pievas gražiąsias. Sėdėjo 
jos motinėlė prie lango ir 
klausė, kodėl jos plaukus 
drėgmė pagavo ir tt.

Australijos lietuviai
Australijoje gyvenąs B. 

Balnius gavo laišką nuo savo 
brolio, kurs yra anglų ka
riuomenėje, esąs vieno anglų 
kapeliono pagelbininku, su 
savo daliniu veikęs Afrikoje 
ir Italijoje.

Australijos lietuvė K- Krai- 
ckūnienė susirašinėja su sa
vo vyru, kuris kažkur plau
kioja netoli Anglijos. Ji ruo
šiasi važiuoti pas savo vyrą 
į Angliją.

Australijoje gyvenąs lietu
vis kun. J. Tamulis yra galu
tinai pasiruošęs kelionei į šį 
kontinentą. Galimas dalykas, 
kad, jei kliūčių neatsiras, 
apie birželio ar liepos mėne
sius bus jau Kanadoje.

UŽSISAKYKITE “LITHUANIAN 
BULLETIN”

nė komanda, pasipils ki
kruša, pervers mūsų ki
ir atsimuš į kalėjimo s
o mes sudribsime vienas R Brazdžionis 
kito, čia mūsų gyvenimo 
las ir nutruks...

Staiga tarp kalėjimo si
ir mūsų stovinčios voru
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į lis savo gyvybe 
sire vienturčiui sū- 

■gis. deja, dar to ne- 
$ liūdnas motinos 
įįėjo už žuvusį kū- 
į he vieną vaka- 

is dangumi mėnulis 
i pro langą vidun, 
įįšio palinkusi bū- 

įiiro sūneliui dainą 
^Kareivį.
Vadukas mylinčios 
rleglobstyj, bet ma- 
i ne kartą sus
imi kaimynų vai-

galima daryti aiški išvada, kad Stettiniaus pasakyme glūdi 
didelis pavojus ne tik Lietuvai, Latvijai ir Estijai, bet ir 
visai eilei kitų mažų valstybių. Didžiosios valstybės var
dan ,,ėjimo ir veikimo išvien” yra, matyti, išvakarėse bai
sių „apyzmentų”, prieš kuriuos Chamberlain su savo liet
sargiu gali būti tik menkniekis.

Bet čia mes pakartojame savo nuoširdų įsitikinimą, 
kad prezidentas Roosevelt neišsižadės savo aukštųjų dės
nių, kuriuos jis įrašė į Atlanto Čarterį. Mūsų ausyse dar 
neišdilo jo žodžiai, kad „Lietuva vėl bus laisva ir nepriklau
soma”. Mes nenorime tikėti, kad Amerikos viešoji nuomo
nė kada nors sutiktų, kad kelios mažosios tautos būsų 
atiduotos išnaikinimui. Mes kviečiame visus lietuvių kilmės 
amerikiečius būti nuolatinėje sargyboje. Kiekviena proga 
tebūna išnaudota lietuvių tautos gyvybei išsaugoti!

Anglų kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. 
Rimti politiniai editorialai visais Lietuvą liečian
čiais klausimais. Daug svarbių žinių iš pirmo šalti

nio apie gyvenimą okupuotoje Lietuvoje ir, apskri
tai, Pabaltį.

Lithuanian Bulletin stovi už Laisvą, Nepriklausomą 
ir Demokratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu 

Klaipėdoje.
Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos pra
eities, dabarties, ir ateities. Sekantis nemokamas 
priedas — brošiūra apie Lietuvos santykius su 

Vokietija.
Biuleteniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš 

viso Pabalčio
Metinė prenumerata — $5.00

Ji Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenu- 
j meratoriais — biuletenio rėmėjais (Sponsors). Užsi- 
/ mokėję $100.00 ar daugiaus, bus laikomi prenume- 
į ratoriais — biuletenio garbės rėmėjais (Honorary 
;■ Sponsors). Apie juos kas kart bus skelbiama 
\ spaudoje,■r 
n Čekius ar Money Orders prašoma adresuoti: 
į Lithuanian Bulletin, 73 West 104th Street 
< New York, N. Y.

ir aš stovėjome prieš 
eilėje. Pulkininkas A. š. 
žin kur voroje atsiliko, 
kurie kaliniai kalėjimo 
me buvo susigraibstę 
kės, kad lengviau būtų 
Enkavedistai įsakė tučt 
jas numesti.

Pagaliau sukomandav 
myn. Priešakyje mūsų 
trys enkavedistai ir d 
grandinės iš šonų. Žygiai 
labai greitu žingsniu 
ruisko plentu. Mano 1 
kad kojos nė kiek nešk 
jo, tik buvo labai sunl|ai klegėdami bėg 
lyg švino pripiltos, ir 
Įėjau eiti be kitų pagalimo.Prisiglausdavo 

 

„Geros sriubos” dalijimJ ■ m.°4?

Už poros kilometrų prir/ ^.as^ 0 1 
me mišką. Kairėj pusėj 
girdėti retas šautuvų šal
mas. Einant tolyn mif 
šaudymas kaskart vis tad 
jo ir 
šaudymą išgirdome 
nė j. Niekaip negalėjome | 
prasti, kas ir dėl ko šaų 
ma. Manėme, gal iš tik^ 
vokiečių parašiutininkų W dangumi ir vis 
santas bus nusileidęs šiaf^ta slėgė motinos 
miške. Dar kiek paėjėjusi delnus veidas su- 
mė pasiutusiai šaudyti, Kpsunkią gyvenimo 
kos zvimbė pro mūsų gali 
Mes visi staiga puolėme į 
šinėn pusėn, sukrisdami L.™ 
nas ant kito į griovį. Tuo jp mieguista saulė 
momentu, mums į _ .......... " "
krintant, iš mus lydėjui 
enkavedistų gradinės iš alsą saldus miegas 
jų pusių automatiniais “ akis, atnešda- 
tuvais pradėjo į mus sapnus. Ji au- 
kiai šaudyti. Rodos, vilta gimtinėj sody- 
pragaras užvirė: kulkos, Jamaširdyje ir ant 
koštuodamos į plento " “' 
nis; tik zvimbia ir, ka 
mos drauge su akmeni 
laksto į visas puses. Tuč 
jau paplito ir sužeistųjų 
bežmoniški šauksmai. Iri 
kavedistų šunes pradėjo c 
ti. Dešinėj pusėj, kiek t 
liau miške, pasigirdo 
moterų ir vaikų riksmas, 
tyti, čia Červenės miesto 
bėgėliai slėpėsi nuo bomb 
davimo. Nepaprasta ta 
Nematyti nieko. Tik keli 
gsniai nuo mūsų už storų 
šų tupinčių enkavedistų š 
tuvų ugnelės viena po ki 
nuolat žybčioja ir žybčię 
Aiškiai matyti, kad jie 
šaudo, nors ir labai kvai
— iš abiejų pusių. Prie 
chaotiškai netvarkingo 
dymo dar prisidėjo: iš Č 
nės pusės atvažiavęs bol 
kų šarvuotis pradėjo ž 
kulkosvaidžiais išilgai pi 
to. Jo kulkos mums, ant 
nas kito griovyje gulintienljue(lavo savo pa 
maža tepakenkė, nuo jų dafjįvaizdavo pa 
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ty of America yra išleidu J® laukia jo sugrj 
Israel Cohen knygą „VilnO 
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r eis legendos, iš lūpų eis 
į lūpas
rpstelio pasaka—gyveni
mo dalis,
.šlystės vargo liesis gi
lios upės
džiaugsmo pirmgimis ne-

kito ČiaK sukilėlių sušaudytas 
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B. Brazdžionis
Staigatj, ---------

ir mūsų rg devyngalvis slibinas 
užnugario į iže pro Lietuvą Didysis 

as, palikdamas paskui sa-

ėjo vienas en- 
aklausė:

yra profeso-

distųgradį
kyrė nuoapdegusias sodybas, su- 
gviau pasįį :tus laukus ir juodą var
čia mūsų į žmonėms. Tačiau ners 
nors vaiyi

Jos vienintelė paguoda ir 
džiaugsmas — sūnus, stojęs 
Lietuvos padangių sakalų ei
lėn. Dar vaiku būdamas, Via
dukas, atsigulęs Nemuno pa
krantėj tarp siūbuojančių 
smilgų, alkanomis akimis se
kiodavo mėlynėj beskraidan- 
čius sparnuočius ir svajojo 
užaugęs būti lakūnu. Su ko
kiu pasididžiavimu ir meile 
žvelgdavo motina į savo jau
ną karį, kurio veidas dvelkė 
ryžtingumu ir drąsa!
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NAMINIS, VIDAUS FRONTASNesuskaitomi meilingųjų 
motinų būriai užprašo mišias 
už savo sūnus kareivėlius ir 
už savo dukras slauges... Ar
tėja prie Marijos, Palaiminto
sios Dievo Motinos, visų Bu
dėtojos, paveikslo, introni- 
zuoto Jos altoriuje, melsda
mos, lyg žinodamos, kad 
kiekvienas Skaisčiausios ir 
Nekalčiausios Motinos Mari
jos paveikslas vaizduoja be
ribę Jos meilę mums visiems, 
kad Meilingiausioji Marija 
čia, šioje ašarų ir vargų pa
kalnėje, yra kilniausias pa
vyzdys vargingam mūsų gy
venimui, kad Ji visada budi 
karingoje mūsų gyvenimo ke
lionėje, kad Ji mums yra am
žinoji paguoda, kad tarp ka
rionių ir kančių galėtume at
sidavusiai kreiptis į Ją, mū
sų ir Dievo Motiną, ir kad pa- 
miltume Dieviškojo Jos Sū
naus Širdį, kuri trokšta vi
siems padėti ir gelbėti, jei tik 
į tą širdį atsikreiptume ir Ją 
garbintume.

Į karą išėjusių sūnų ir duk
terų motinos, Jūs esate kartu 
karžygės ir kankinės! Neliū
dėkite! Atsiminkite, kad 
Skaisčiausioji ir Nekalčiau
sio ji Marija, mūsų ir Dievo 
Motina, taip pat yra Sopulin
goji Motina ir Kankinių Ka
ralienė.

Kankinystė yra laisvas pa
siaukojimas. Kankiniai išlie
ja daug kraujo, daug kenčia. 
Tačiau yra ir dvasios kanki
nystė. čia neliejama kraujo, 
bet pamažu, tyliai kenčiant, 
mažinamos gyvybės sultys. 
Kiekviena kūno kančia turi 
būti ir sielos kančia. O kiek
viena sielos kančia turi būti 
tikėjimo kančia. Visos krikš
čionių kančios turi būti kan
kinių kančios. Visos kanki
nių kančios eina iš tikėjimo 
dvasios. Gi tikėjimo dvasia 
yra meilės dvasia. Tikrovė
je, tai yra tikrai karžygiško
ji kankinystė. Tokia karžygė 
kankinė buvo ir švenčiausioji 
Marija, šv. Bernardas, lygin
damas Skaisčiausios ir Ne
kalčiausios Motinos ir Dieviš
kojo Sūnaus meilę, sako, kad 
Sūnus iš meilės mirė, gi Mo
tina, negalėdama kartu mirti, 
iš meilės kentėjo. O Marija, 
kiek daug Tu kentėjai!

Katalikų Bažnyčia, skirda
ma Kankinių Karalienei šį 
gražųjį Gegužės mėnesį, ku
riame ir visa gamta Jai nusi
lenkia, išskleisdama visas sa
vo grožybes, todėl Ji nori, 
kad ir mes Ją su atsidavimu 
ir uolumu pagerbtume iš nuo
lankios širdies paeinančiomis 
kilniomis ir karštomis maldo
mis, kad savo vargus ir ken
tėjimus Jai aukotume, kad Ji, 
Dievo Motina ir mylimiausio
ji mūsų Motina Budėtoja, ga
lėtų visus mūsų skausmus ir 
kančias sudėti į pervertą ir 
plačiai atidarą brangiausiojo 
mūsų Išganytojo širdį, mels
damiesi:

Skaisčiausioji ir Nekal
čiausioj! Marija, Dievo Sū
naus Motina ir Kankiniu Ka
raliene, taip pat ir Meilin
giausioji mūsų Motina Budė
toja, neapleisk nųisų varguo
se ir kančiose, ir užtark pas 
Savo Sūnų, Pasaulio Išgelbė
toją, kad Jis globotų ir ap
saugotų mūsų sūnus ir duk
ras nuo visų pavojų karo lau
kuose, vandenynuose, padan
gėse, kad skubiausiai liautų
si šis pasaulinis žiauriausias 
karas, kad žemės tautoms bū
tų pelnyta teisinga demokra
tija su keturiomis laisvėmis, 
kad būtų užtikrinta nuopel
ninga laisvė visoms paverg
toms tautoms pasaulyje, kad 
visose pasaulio tautose už
viešpatautų tikroji taika tie
sos, teisingumo, meilės, ir 
kad visi pripažintų Dievišką
jį Tavo Sūnų, Jėzų Kristų, 
savo sąžinės ir savo sielos 
Valdovu ir Karaliumi.

Kun. A. Tamoliūnas

ATSISAUKIMAS
Į CONNECTICUT VALSTYBES LIETUVIUS 

IR ORGANIZACIJAS

Tautos maisto ekspertai 
ragina vartoti daugiau kiau
šinių, planuojant šeimos val
gius. Amerikos vištos atliko 
didelį karo produkcijos dar
bą, tąip kad yra didelis kiau
šinių perteklius.

Dabar kiaušinių kainos yra 
žemiausios per visus metus ir 
dėl dabartinio didelio kiauši
nių pertekliaus žemos kainos 
pasiliks ilgiau nei paprastai. 
Kiaušiniai netiktai duoda 
proteino, bet taip pat gele
žies, kalciaus, fosforo, vita
minų A, BĮ, D, G ir faktorių, 
apsaugantį nuo pellagros. Vi
siškai nesvarbu ar šeiminin
kė perka baltus ar rudus 
kiaušinius, kadangi visi tu
ri tą pačią kokybę.

Namų ekonomistai pažymi,- 
kad neracionuoti kiaušiniai 
puikiai pavaduoja mėsą, ir 
vartodamas jų daug, šeimi
ninkės pratęs savo racionavi- 
mo taškų išteklius.

nos būtų kilusios, kaip jos ki
lo praėjusio karo metu, tai 
karo išlaidos statybai ir gin
klams vietoje 1943 m. buvu
sių $136,000,000 būtų buvu
sios $65,000,000,000 daugiau. 
Kitaip sakant, kaštai kiekvie
no trečio tanko, laivo, šautu
vo ar lėktuvo išreikšto dole
riais ir centais, sutaupyta dėl 
vyriausybės kainų kontrolės 
programos.

GERBIAMIEJI:—
Amerikos Lietuvių Taryba paprašė ir įgaliojo Waterburio 

A. L. Tarybos skyrių rūpintis sušaukti Connecticut valstybės lie
tuvių konferenciją.

Kvietimą Waterburio Lietuvių Taryba priėmė ir šiuo skelbia, 
kad Connecticut Lietuvių Konferencija įvyks 1944 m. gegužės— 
May 28 d. šv. Juozapo mokyklos Auditorijoje, Waterbury, Conn.

Konferencijos pradžia 2:30 vai. popiet.
Prašome skubiai susirūpinti šia konferencija. Visi klubai, 

kuopos, draugijos ir šiaip visuomeniškos organizacijos kviečiamos 
dalyvauti konferencijoje.

Delegatus reikia rinkti po du (2) nuo organizacijos iki 25 
narių. Didesnės organizacijos gali rinkti ir daugiau delegatų.

Taipgi kviečiame dalyvauti pavienius visuomenės veikėjus, 
profesijonalus ir biznierius.

Taipgi prašome sukelti kiek galima daugiau pinigų Amerikos 
Lietuvių Tarybos darbams paremti.

J. V. Darbo Departamentas, 
paskelbdamas programą su
mažinimui industrinių nelai
mių mažiausia 40 procentų 
sekantiems metams, pareiš
kė, kad „devynių iš 10 nelai
mių industrijoje gali būti iš
vengta.” 1943 m. buvo 2,500,- 
000 tokių nelaimių ir dabarti
nis tikslas yra tas nelaimes 
sumažinti bent iki milijono. 
Daugiau kaip 50,000 fabrikų 
vedėjų ir prižiūrėtojų buvo 
duoti instrukciniai kursai, 
kaip apsisaugoti nuo nelai
mių. Karo Produkcijos Įstai
ga praneša, kad mirtys ir su- 
sižeidimai darbe dabartiniu 
mastu davė 270,000,000 žmo
gaus darbo dienų nuostoliu 
per metus. Algų nuostoliai, 
medicinos išlaidos ir apdrau- 
dos draugijų išlaidos ryšium 
su 1942 m. darbo nelaimėmis 
siekė bilioną dolerių. Su ne
tiesioginiais nuostoliais — 
siekiančiais $1,300,000,000 — 
susidaro darbo nelaimių di
džiuliai ekonominiai kaštai- 
net iki $2,300,000,000 per vie
nerius metus.

žmonėms. Tačiau nors 
įvė atkeliavo krauju šlak
ai taku, ji buvo brangesnė 

patį gyvenimą. .
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sielvarto apimtai
,,Neverk, Motut, aš

Tėvynė vėl bus 
kalbėjo jis, glosty

Bet pasaulis nerimo. Ir po 
dvejų dešimčių metų vėl su
žvango ginklai, ore pakvipo 
paraku. Mirties pranašas 
praskrido virš miestų ir kai
mų, mesdamas savo šešėlį ant 
žaliuojančių Lietuvos laukų 
ir snaudžiančių pušynų. Su
drebėjo motinos širdis pagal
vojus apie tėvynės sūnų liki
mą.

Ir vieną vakarą, kai saulė 
buvo jau nuslinkus! patalan 
kitoj pusėj Nemuno, kai mel
svų alyvų krūme susuokė lak
štingala, jis parvyko tarti 
„sudiev’ 
motinai, 
sugrįšiu 
laisva...’
damas sidabru papuoštą nu
svirusią galvą. Dar kartą pa
bučiavęs tą brangų ašarotą 
veidą, išėjo ir dingo nakties 
tamsumoje. Vien tik jo tols
tančių žingsnių aidas teskam
bėjo motinos ausyse. Kur ėjo 
jos vienturtis? Kas jo laukė? 
„Dieve, saugok jį!” šnibždėjo 
ji, spausdama prie sudžiuvu- 
sių lūpų Nukryžiuotąjį.

Koks didis Tavo sielvartas, 
Lietuvos Motina! Tu didvy
riškai kentei sunkius pries
paudos laikus ir su pasišven
timu saugojai senuolių kalbą. 
Didysis Karas paliko Tavo 
veide liūdesio antspaudą, nes 
Vėlinių vakarą blankioje 
žvakutės šviesoje mačiau Ta
ve rymančią prie antkapio, 
ant kurio parašyta... „Žuvo 
Nepriklausomybės Kovose...” 
O dabar naujas sielvartas 
matosi Tavo akyse. Erškė
čiais klotu taku eini per gy
venimą nesiskųsdama, tik 
kartais nubrauki nuo blaks
tienų sunkią ašarą. Bet Tu, 
Lietuvos Motute, esi mūsų 
pasididžiavimas. Tau mes 
kursime dainas ir klosime po 
kojų rožių žiedus.

Danutė Staknytė

MOTINA BUDĖTOJA
Brugėse, Belgijoje, ties vie- 

b namų langu atvaizduotas 
kalbingas atsidavusios mo
nos ištikimybės ir meilės iš
likimas.
11914 metais, kai tos moti
na sūnus ėjo į karą, prižadė
ta ties langu visada budėti ir 
tukti sūnaus sugrįžtant.
Skelbiamos žinios žymėjo, 

ad mylimas jos sūnus žuvo 
aro lauke.
Ji netikėjo gautomis žinio

mis, ir kas dieną ji neliovė 
įdėti iki nakties vėlumui.
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ros privažiavo pirę, bet paslaptingai tylu- 
mas jis padegėlis motinos paveikslas vis dar 
sų vorosvaziwudi, vis dar lūkuriuoja ir 
tų vado lengvajfvelgia į kelią Liežan, iš kur 
ir užmušė šoftęfcotina tikėjosi sulaukti savo 

įūnaus sugrįžtant...
į Jei galėtų atsitikti, kad 
Sūnus karys kurią dieną su
grįžtų iš Liežo ir ties namų 
augu pamatytų paveikslą 
neilingosios savo motinos, 
turi budi ir laukia jo sugrįž
tant, argi ne pasiskubintų 
Irie jo? Argi ne brangintų ir 
bučiuotų?...
| Tikrovėje, sūnus karys ta
ne nebyliame paveiksle jus- 
įų atsidavusios savo motinos

širdies plakimą ir realizuotų 
tą neapčiuopiamą meilę, ku
rią meilingoji jo motina turė
jo savo sūnui.

Šio antrojo pasaulinio žiau
riausio karo metais, kiek 
tūkstančių, net milijonai mo
tinų, taip, net dešimtys mili
jonų motinų, kai narsuoliai 
jų sūnūs ir grakščios jų duk
ros išėjo į karą, prižadėjo, da
rydamos priesaiką, kad ties 
langu visada budės ir lauks 
savo sūnų ir dukrų 
mo...

Visos tos motinos 
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Kokia meilė ir kokis pasi
aukojimas tų milijonų moti
nų budėtojų, kurios ties lan
gu uždeda vėliavėlę su žvaig
ždėmis.

Tie milijonai motinų budė
tojų daro visokių aukų... Dau
guma pasiturinčių motinų 
perka karo bonus. Kitos dir
ba Raudonojo Kryžiaus nau
dai. Dirba ir pavojingose a- 
municijos dirbtuvėse, dieno
mis ir naktimis, be atsilsio. 
Trečios aukoja net savo gy
vybės kraują. Gi kiti tūks
tančiai meilingųjų motinų, 
netekusių sūnų ir dukrų, liū
di ir lieja graudžias ašaras.

Šv. Kliaros nuo kryžiaus 
(mirė 1308 m.) kūnas iki šiai 
dienai nesugadintas. Per 
šimtmečius jai drabužiai 
mainomi ir jos lankytojai pa
sidalina kaip relikvijas.

1. Stipriau susiorganizuoti į pasėkmingesnį karo rėmimą sku
besnei pergalei užtikrinti.

2. Mūsų žodis bus daug tvirtesnis, jei visas jėgas sujungsi
me į krūvą už Lietuvos nepriklausomybės atsteigimą.

3. Paminėti Lietuvių spaudos laisvės atgavimo 40 metų su
kaktį.

4. Paminėti Lietuvos Steigiamojo seimo 24 metų .sukaktį ir 
dar stipriau užakcentuoti Amerikos lietuvių siekimą atstatyti ant 
demokratinių pamatų laisvą nepriklausomą Lietuvą.

5. Paminėti Klaipėdos konvencijos pasirašymo 20 metų su
kaktį.

Svečiai kalbėtojai bus pulk. Kazys Grinius ir redaktorius Juo
zas B. Laučka, abu iš New Yorko.

Vietų veikėjai esate prašomi paraginti savo organizacijas ir 
veikėjus dalyvauti šioje svarbioje konferencijoje.

KVIETIMO KOMITETAS:
A. J. Aleksis
A. Lazdauskas
T. Matas
A. G. Grantas

A. E. Petrauskaitė
M. Zailskienė
P. Jokubauskas
Dr. P. Vileišis

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Baudžia nestojusių kariuo

menėn šeimas
Anksčiau vokiečių paskelb

toji vyrų registracija Lietu
voje neatnešė jų laukiamų 
vaisių — tik maža dalis vyrų 
registravosi. Be kitų represi
jų vokiečiai griebėsi žiauraus 
keršto prieš kitus šeimos na
rius: kai negali surasti mo
bilizuojamų vyrų, areštuoja 
jų namiškius. Tokiu būdu jau 
pereitų metų rudenyje Lietu
voje buvo areštuota apie 400 
šeimų.

Kauno apylinkėse įrengta 
koncentracijos stovykla, kur 
daugiau, kaip tūkstantis lie
tuvių studentų, tarnautojų 
buvo laikoma už neklausymą 
mobilizacijos įsakymo.
Lietuvos vyrai nacių ištrėmi

me
Lietuvos Pasiuntinybė Wa- 

šingtone praneša gavusi ži
nių, kad esą areštuoti ir iš
vežti į koncentracijos stovyk
las Vokietijoje šie Lietuvos 
žmonės:

1. Buvęs vokiečių adminis
tracijos vidaus departamento 
tarnautojas J. Brėdikis, 2. 
Majoras Buragas, 3. Vilniaus 
miesto vald. sekretorius Jo- 
nas čiuberskis, 4. Kapitonas 
Darginavičius, 5. J. Katinaus- 
kas, 6. Vilniaus miesto advo
katas Kiškis, 7. Kauno gimn. 
direktorius Ant. Kučinskas, 
8. Lietuvos gener. štabo pulk. 
Kazys Mačiokas, 9. Studentas 
Leipus, 10- Vilniaus miesto 
prokuroro padėjėjas Ant. 
Liudžius, 11. žemės ūkio de
part. direktorius K. Mikšio- 
nis, 12. Kauno tarnautojas 
Vyt. Meilus, 13. Žemės ūkio 
depart, tarnautojas Myk. Pe- 
čiuliūnas, 14. Vilniaus spor
tininkų vadas Įeit. Puskuni
gis, 15. Savitarpinės Pagal
bos tarn. kpt. Vyt. Stanevi
čius, 16. Kauno ugniagesių 
policijos inspekt. Įeit. Valen
tą, 17 Vilniaus stud. Pov. Žu
kauskas.

Areštuotųjų ir ištremtų są/- 
rašas, žinoma, toli gražus ne
pilnas.

Sudegė moteris
Lietuvoje žmonės dabar, 

ypač kaimuose, turi tiek var
go su šviesa, kad, negaudami 
žibalo, yra priversti lempose 
vartoti įvairius nesaugius pa
kaitalus.

Lietuvos spaudoje minimas 
atsitikimas, kaip viena Sala

ko apylinkės moteris, paste
bėjusi, kad jau lempoje bai
giasi šviesa, pylė į neužgesy- 
tą lempą kokio tai degamo 
skysčio, kurs užsidegė, įvyko 
eksplozija, liepsnos apsupę 
moterį ir ji nuo žaizdų mirė.
Pavojus veiklesniems Lietu

vos žmonėms
LKFSB. korespondentas 

praneša iš Londono apie ten 
gautas žinias, kad besitrau
kdami vokiečiai Chersone iš- 
žudę visus gydytojus ir apie 
7,000 gyventojų. Lenkai ra
šo, kad Lwowe naciai degi
nę svarbesniuosius pastatus, 
o daugelis žymesnių žmonių 
buvo sugaunami, priemiesty 
nužudomi ir sudeginami.

Prisibijoma, kad besitrauk
dami iš Lietuvos vokiečiai ga
li padaryti didelių nuostolių 
kraštui ir atnešti baisių ne
laimių švesuomenei, jei oku
pantai pajėgs įvykdyti, ką jie 
pirmiau žadėjo ir ką vykdo 
Ukrainoje.
Lietuvoje uždarė visus nafti

nius malūnus
Per Portugaliją gauta ži

nių nuo lietuvio saleziečio 
klier. Jurkšo, kurs dabar stu
dijuoja, berods, Ispanijoje ir 
jau turėjo gauti dijakono 
šventimus.

Jis gavo laišką nuo savo 
namiškių iš Lietuvos. Jo bro
lis Vytautas išvežtas į Sibi
rą. Kitas brolis valdo to trem
tinio malūną ir sakosi turįs 
labai daug ęlarbo, nes užda
rė Lietuvoje visus naftinius 
malūnus, o jo malūnas garu 
varomas, taigi turi aptarnau
ti plačią apylinkę.

Kaip praneša Kainų Ad
ministracijos Įstaiga ir Dar
bo Department© Darbo Sta
tistikos Biuras, Jung. V. pra
gyvenimo lygis pakilo tiktai 
25.5% per visus šio karo 54 
mėnesius, kai tuo tarpu po 54 
mėn. praėjusio karo pragy
venimo lygis pakilo 65%.

Iš to 25.5% pakilimo, 70 
proc. pakilo prieš tai, kai 
prasidėjo detalinių prekių 
kontrolė. OPA apskaičiavo, 
kad jeigu gyvenimo lygiui 
būtų laisvai leidžiama kilti, 
Kaip tai buvo praėjusio karo 
mėtų, tai vartotojai būtų tu
rėję 1943 m. išleisti papildo
mai $22,000,000,000 prie jau 
išleistųjų $174,000,000,000.

Praėjusiame kare 42 centai 
iš kiekvieno dolerio, išleisto 
karo prekėms, buvo „extra 
mokėjimas” dėl infliacinių 
kainų.

Toliau OPA raportavo, kad 
jeigu šio karo industrinės kai

Milijonų maisto dėžių, sa
vanorių supakuotų, Ameri
kos Raudonasis Kryžius iš
siuntė išdalinti Amerikos ir 
Jungt. Tautų karo belais
viams ir civiliams, sulaiky
tiems Europoje ir Tolimuose 
Rytuose. Šio Raudonojo Kry
žiaus patarnavimo tęsimas 
priklauso nuo surinktų 1944 
m. Karo Fondo pinigų. -
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Darbai”

Vokiečių atsiųsti ukrainie
čių daliniai kartais parodo 
nemažą žiaurumą: 1943 m. 
geg. 15 d. jie išžudė vieną lie
tuvių šeimą Kauno priemies
tyje, kam jų nepakvietė į ves
tuves; Šiauliuose nužudė vie
ną prekybininką, kam jisai 
nepardavė jiems maisto be 
kortelių.

Šerių fabrikas
Vokiečių kontroliuojamoje 

spaudoje pasirodė žinelė, jog 
nusistatyta artimoj ateity 
Lietuvoje įsteigti šerių ap
dirbimo fabriką. Tai būsią 
vienintelis tos rūšies fabri
kas visame „Ostlande”.

Kažin, kaip tuos sumany
mus pasiseks įvykdyti...

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

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

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

Aukštesnės ir pradžios mokyklos sistematingai ir tin
kamai apibūdintos. Sės. Kazimieriečių (30), Sės. Pranciš- 
kiečių (17) ir Sės. Nukryžiuoto Jėzaus (3) vedamos pa
rapijinės mokyklos alfabetinėj tvarkoj sutvarkytos ir tin
kamai aprašytos; kiekvienos mokyklos adresas irgi pa
duotas. Minėtų Kongregacijų lietuvių kalbos ir katecheti
niai kursai surašyti.
IV. MŪSŲ SPAUDA

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

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

Knygoje—,, Am. Liet. Kat. Darbai” labai įdomiai at
vaizduotas Amerikos lietuvių katalikų gyvenimas. Knyga 
iliustruota su 40 paveikslų. Knygos gale įdėtas turiningas 
Prof. Pakšto straipsnis: „Amerikos lietuviai katalikai ko
voje dėl Lietuvos nepriklausomybės”. Visi Amerikos lietu
viai kunigai surašyti alfabetinėje tvarkoje ir paduoti jų 
antrašai. Knygos pabaigoj įdėta vardų ir vietų rodyklė.

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

Su užsakymais kreiptis

“AMERIKA”
222 So. Ninth Street 
Brooklyn 11, N. Y.
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Philadelphijos Žinios
DIDINGA PROCESIJA 

MARIJOS GARBEI
KLEBONO JUBILIEJUS

Šv. Kazimiero parapijos so- 
daliečių rūpesčiu, gegužės 7 
d., 2:30 vai. popiet buvo pa
daryta procesija, kad pagerb
tų Gegužės Karalienę. Soda- 
lės prisirengė tai iškilmei ir 
gražiai bei pamaldžiai viską 
atliko.

Religinei procesijos daliai 
vadovavo jų direktorius kun. 
V. Vėžis, o mergaičių proce
sijos vedėja buvo pirmininkė 
Elena Belskis.

Procesijoj dalyvavo mo
kyklos sodalės ir visa mokyk
los iškilmių procesija, su Pir
mosios Komunijos dalyviais. 
Jie savo uniformose, su gė
lėmis rankose ir giesmėmis 
padarė procesiją didingą ir 
labai nuotaikingą. Nemažas 
būrelis* ir suaugusių taipgi 
dalyvavo procesijoj.

Tai buvo lyg atvaizdas tų 
nuolatinių procesijų ir karštų 
maldų Marijai mūsų tėvų že
melėj Lietuvoj. Atrodė, kad 
daugiau mergaičių galėjo da
lyvauti procesijoj. Juk ne tik 
su ypatingais rūbais turi 
gerbti Mariją, bet kiekviena 
mergaitė gali ir turi tai at
likti, nežiūrint, kad ji netu
rėtų iškilmingų uniformų. 
Marija laukia širdies.

Kun. Ign. Valančiūnas, šv. 
Kazimiero parapijos klebo
nas, švenčia savo sidabrinį 
kunigystės jubiliejų, kuris 
sukanka birželio 8 dieną.
Jubiliejinės iškilmės bus bir

želio 11 dieną, sekmadienį. 
Rengiamas jubiliejinis ban- 
kietas. Bilietai į bankietą jau 
platinami. Prašoma pasku
bėti, nes gali pritrūkti, o visi 
į tokį parengimą nori eiti.

Bus išpildyta graži pro
grama, kurią rengia muz. Jo
nas Mickūnas ir jo choras. 
Bilietas $1.50.

pradėjo taisytis, pasveiko, 
pradėjo lankyti mokyklą. Da
bar visai sveika.

Daktarai stebisi. Ji buvo 
nuvežta į Pennsylvanijos 
Universiteto ligoninę ir ten 
nesupranta, kaip tai galėjo 
įvykti.

Tas įvyko mūsų Philadel
phijos mieste.

dukrelė, kuri lanko par. mo
kyklą, nors tolokai nuo mo
kyklos gyvena.

Onutė Velavičiutė, 2514 S. 
28 st., gerai žinomų lietuvių 
biznierių dukrelė, kuri lanko 
viešąją mokyklą, bet jau ki
tais metais lankys parapijos 
mokyklą.

Tai toks buvo Pirmosios 
Komunijos būrelis 1944.

Pernai Pirmąją Komuniją 
priėmė 29 vaikučiai.

ŠEIMOS SAVAITĖ

Šeimos savaitė šiemet mi
nima gegužės 7-14. Philadel- 
phijiečiai mini įvairiomis iš
kilmėmis, paskaitomis, ati
tinkamais vaidinimais, kru- 

į,_ tarnais paveikslais ir kito
kiais būdais.

Šv. Kazimiero parapijoj sa
vaitė bus iškilmingai paminė
ta per Motinos Dieną, kada 
L. Vyčiai rengia programą 
ir nori iškelti šeimos reikš
mingumą mūsų laikų gyveni
me. Būtų galima dar daugiau 
ir ryškiau Philadelphijie- 
čiams paminėti tą visuome
nės stiprybės ir galybės nar
velį — šeimą.

SUNKIAI SERGA

Julija Vilkišienė, 2826 
Snyder Ave., labai sunkiai 
serga. Yra gydytojų priežiū
roj. Kas antrą dieną lanko 
gydytojas.

Ją rūpestingai globoja jos 
dukrelės. Tai pavyzdys, kaip 
vaikai turi neapleisti savo 
sergančių ir senų mamyčių ir 
tėvelių. Už tėvų globą Dievas 
prižadėjo ilgą amžių ir lai
mingą gyvenimą.

PIRMOJI KOMUNIJA

ĮVYKO STEBUKLAS

Philadelphijoj neseniai ste
buklingai išgijo jaunutė Mar- 
gareta Downey, štai kaip šis 
atsitikimas aprašomas:

„Manau, kad tai yra gra
žus stebuklas. Abejojau ar 
kam nors sakyti, bet pasita
rusi su kunigu, tai rašau... 
Štai kas atsitiko: mano duk
ters duktė, 7 m. amžiaus, su
sirgo smegenų uždegimu. 
Staiga buvo nuvežta į ligoni
nę, ir neteko sąmonės. Ligo
ninėj pasakė, kad nėra vil
ties. Duota kraujo, paguldy
ta oxigene ir sugrąžinta na
mo ambulance. Nieko dau
giau nebuvo galima daryti. 
Jos mintys buvo neryškios, 
smegenys sugadinti. Rankos 
ir pirštai paraližiuoti. Jos 
nuovoka visai silpna.

„Pradėjom melstis į Moti
ną Seton, uždėta jos medali- 
kėlis, ant kaklo. Liepiau mer
gaitei kartoti „Motina Seton, 
Dievo tarnaite, melskis už 
mane”. Nustebau, kad mer
gaitė ištarė ir pradėjo karto
ti tuos žodžius. Po keturių 
dienų nešiojimo medalikėlio, 
ji jau sakė tėvui, kad ji ga
lėtų vaikščioti, jei kas jai pa
dėtų. Iš tikrųjų ji pradėjo 
vaikščioti tėvui padedant”.

Jos sveikata stiprėjo die
ną iš dienos. Po kelių savaičių 
ji jau viena pati vaikščiojo. 
Jos draugės aplankė ir rado 
sveiką. Daktarai sakė, kad ji 
vargiai galės rašyti ar eiti į 
mokyklą.

Po kiek laiko motina pama
tė, kad medalikėlis pajuoda
vęs, todėl nuėmė jį nuo mer
gaitės kaklo ir užkabino ant 
Kūdikėlio iš Pragos stovy- 
lėlės. Bet po to mergaitė stai
ga pradėjo blogėti, vėl sun
kiai susirgo kaip anksčiau. 
Tėvas nežinojo kas dedasi. 
Kai jis sužinojo, tai jis nuva
lė medalikėlį ir vėl užkabino 
ant mergaitės kaklo ir ji vėl

Gegužės 7 dieną 22 jaunos 
sielos pirmą kartą priėmė į 
savo širdį savo Išganytoją šv. 
Komunijoj. Jaunučiai stro
piai rengėsi per keleris me
tus, bet lauktoji ir laimingo
ji diena atėjo, palaimindama 
jų jaunas širdis dangaus ir 
žemės Valdovo sielos Penu.

Su procesija, draugų lydi
mi, uniformuoti, nežemiškais 
veideliais nusiteikę, jaunieji 
įžygiavo į bažnyčią, dalyvau
ti savo mišių aukoje ir pri
imti Viešpatį Jėzų. Kokia lai
mė ir koks džiaugsmas, kas 
galės apsakyti. Tik patys per
gyvenę, gali tai atsiminti. Su 
jais džiaugėsi ir jų artimieji 
tėvai ir motinos, broliukai ir 
seselės. Tai buvo parapijos ir 
ypač tų šeimynų šventė.

Išvakarėse jie buvo įrašy
ti į šv. Rožančiaus ir Škap- 
lieriaus draugijas. Jiem buvo 
duota Marijos geriausi gink
lai saugoti savo jaunas sielas. 
Tik kad jie nepamirštų tų sa
vo geriausių prietelių, ku
riuos taip linksmai priėmė 
vienintelėj savo gyvenimo 
dienoj.

Pirmąją Komuniją priėmė 
šie jaunuoliai:

Estelle Bagočiūtė, 212 
Greenwich St. Jos abu tėve
liai lietuviai.

Darata Barauskaitė, 225 
Mountain St., taip pat lietu
viškos šeimos dukrelė.

Emilija Buividaitė, lietuvių 
duktė, 106 Greenwich St.

Elenutė Butikytė, 320 
Greenwich St., iš tikrai lie
tuviškos ir gausios šeimynė
lės.

Irena Daunoraitė, 223 Fer- 
non St., lietuvaitė.

Elena Daujotaitė, 1705 S. 
Oriana St.

Marytė Hali, 2822 Jackson 
St.; jos mamytė lietuvaitė, 
nors mergaitė lanko viešąją 
mokyklą, bet mokėsi religi
jos ir stipriai rengėsi prie 
Pirmosios Komunijos.

Vincas Kairaitis, 1635 S. 
2nd St.

Richardas Kolajeski, 1305 
E. Moyamensing, motinos lie
tuvės sūnus.

Onutė Kurkis, 237 Green
wich St.

Jonas Mickūnas, 319 Whar
ton St., sūnus Jono (par. var
gonininko) ir Barboros Mic
kūnų.

Alekas Noreika, 219 Fer- 
non St., lietuviųrveikėjų sū
nus. •

Tomas Paliukynas, 244 
Mifflin St. Jis tik šiemet pra
dėjo lankyti katalikišką mo
kyklą ir labai patenkintas.

Eksenia Puodžiūnaitė, 309 
Earp St., lietuvaitė gelton
kasė, iš Lietuvos čia atke
liavusi, labai gražiai lietuviš
kai mokanti.

Karolis Rakšnis, 138 Miff
lin St.

Tomas šaulys, 331 Whar
ton St., lietuviukas; šneka 
gerai lietuviškai, kaip ame
rikoniškai.

Judita Saudargaitė, 233 Si
gel St.

Victoria Sutkus, 1439 S. 
2nd St., lietuvaitė, programos 
išpildymo žvaigždė.

Irena Tamulis, gėlių par
davėjų p. Tamulių duktė, 
1225 S. 2nd St.

Pranutė Tarailaitė, 3601 
Earp St„ jauniausia Tarailų

GERBIA MARIJĄ

Gegužės pamaldas pradė
jo 19 amžiuje vaikučiai Ro
mos mieste, gatvėj mels
damiesi prie Marijos ir Jė
zaus stovylos. Nuo to laiko 
tos pamaldos jaunimo yra la
bai mylimos ir pageidauja
mos. Lietuvoj visur mokslus 
einantis jaunimas susirink
davo į bažnyčią ir galingai 
giedodavo litaniją ir Mari
jos giesmes.

Ir čia vaikučiai įsirengia 
savo mokyklose ar namuose 
altorėlius, ateina į pamaldas 
ir taip gerbia Mariją per vi
są mėnesį. Pagirtina.

ATVYKO BOSTONIEČIAI

Gegužės 10 dieną iš Bosto
no atvyko į Philadelphiją lie
tuvių jaunuolių grupė iš 22 
jaunuolių ir jų vadovai Ona 
ir Aleksandras Ivaškai. Jie 
jau antri metai, kai dalyvau
ja National Folk Festival 
Philadelphijoj.

Berniukai sustojo katalikų 
jaunimo namuose, 1823 Arch 
St., o mergaitės pas pp. Ka
valiauskus ir kitur.

Jų programos vydymą Phi
ladelphijoj mūsų korespon
dentas praneš kitą sykį.

MOKO ŠOKIŲ

Ponia O. Ivaškienė tiek pa
siaukojusi lietuvių šokių me
nui kelti, kad ji sutiko išmo
kyti tų šokių ir Philądelphi- 
jos vyčius. Savo atsilankymo 
metu ji išmokys kelias vytes, 
kurios galės toliau kitas mo
kyti.

KATALIKŲ KNYGYNAS

Jo Eminencijos kardinolo 
pritarimu, Philadelphijoj or
ganizuojama katalikų knygy
nas, kuriame visi galėtų ras
ti geriausių katalikiškų kny
gų. Tuo tikslu organizuoja
ma Thomas More Fundacija, 
kurios tikslas ir bus steigti 
minėtą knygyną ir jį palaiky
ti. -

Panašių knygynų jau yra 
ne viename Amerikos dides
niame mieste. Philadelphijai 
to reikėjo seniai, nes čia yra 
katalikų centras. Mat, Phi
ladelphijoj ir priemiesčiuose 
yra 6 Kolegijos, 23 High 
schools, 18 Akademijų, 10 li
goninių, 12 našlaitnamių, 31 
labdaringų įstaigų, 4 rekolek
cijų namai, 197 bažnyčios ir 
parapinės mokyklos, 30 kop
lyčių, 5 seminarijos, 50 vie
nuolijų. Arkivyskupijoj yra 
144,983 katalikų studentai.

Kas paaukos $1,000 ar dau
giau, tas bus fundatorius, jo 
vardas bus įrašytas knygose 
ar pirktuose daiktuose. Kas 
paaukos $100.00, tas galės 
naudotis knygynu ir bus Fun
datorius. Į fondą yra priima
mos ir knygos, tik prieš au
kojant patariama pasikalbėti 
su vedėjais, jei norima visą 
knygyną paaukoti.

Aukas siųsti-John Har
rington, Treasurer, c-o The 
Market Street National 
Bank, Philadelphia 7, Pa.

MIRĖ

Ignas Baltuškoms, ilgai 
sirgęs, labai nusilpnėjęs, mi
rė gegužės 1 dieną. Buvo se
nas ir ligoje pasakojo, kad 
regi visokius vaizdus ir sap
nus. Paprastai palaidotas ge
gužės 5 d. šv. Kryžiaus kapi
nėse. Laidojo J. Kavaliaus
kas.

MINĖJIMAS IR KONCERTAS
ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽES 13, 8 VAL. V AK.

2715 E. Allegheny Ave. Philadelphia, Pa.
Paminėsim 40 metų nuo spaudos laisvės atgavimo ir ki

tus lietuviams svarbius įvykius. Meno programą išpildys 
20 artistų iš Bostono, p. O. Ivaškienei vadovaujant.

Kalbės pp. Dr. J. Rajeckas ir pulk. K. Grinius.
Rengia Amerikos Lietuvių Tarybos Philadelphijos sky

rius.
Įžanga tik $1.00.
Pelnas eis Tarybos darbams ir Lietuvos šelpimui.

MOTINOS DIENOS PAMINĖJIMAS
SEKMADIENĮ, GEGUŽES 14 D.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJ
PRADŽIA 4 VAL. P.P.

Programą išpildys pirmą kartą Vyčių Glee Club Choras, 
vadovaujant vyčiui JONUI VELAVIČIUI, Temple Universi
ty studentui.

Vyčiai pavaišins savo mamytes ir visas, kurios tik atsi
lankys i tą pagerbimą.

RENGIA LIETUVOS VYČIŲ 3 KUOPA

KUN. IGNO ZIMBLIO 
MIRTIES SUKAKTIS

Gegužės 12 d. sukanka ly
giai treji metai, kai mirė kun. 
Ignas Zimblys, ilgametis šv. 
Jurgio par. klebonas.

Vietos lietuviai jo nepa
miršta, maloniai atsimena į- 
vairiomis progomis, už jo vė
lę šv. mišias užprašo.

pijos. Jaunas kazimierietis 
pasirinko savo gyvenimo 
draugę ne lietuvaitę, bet kar
štą katalikę ir rimtą mergai
tę. Artimieji linki jiem lai
mingai gyventi.

KORTŲ ŽAIDIMAS

APSIVEDĖ

Karys Bernardas Jozaitis, 
332 Sarp St., gegužės 6 die
ną susituokė su panele Dara
ta Brinson, iš Nativity para

Kelios Vilos Joseph Marie 
gerbėjos ir rėmėjos, vadovau
jant pp. Gils ir Kavaliauskie
nei, gegužės 7 d. surengė kor
tų žaidimą p. p. Kavaliauskų 
patalpose. Atvėsęs oras su
kvietė daugiau dalyvių kaip 
tikėtasi ir padarytas geras 
pelnas. Buvo duotos geros do
vanos.

Kun. J. Golden

ŽMONES NORI ŽINOTI
16

Pagalvokime
Mūsų jaunoji karta turi la

bai lengvas auklėjimo sąly
gas, todėl vienas kitas gali 
mąstyti, kad ji yra labai kul
tūringa. Ar taip yra? Deja 
ne. Daugelis žmonių, senesnių 
ir jaunų, nežino net kas yra 
kultūra. Kas gi ji yra? Kul
tūra yra lavinimas širdies, 
minties ir valios, kad galėtų 
pastebėti ir spręsti dalykus, 
kaip jie iš tikrųjų yra ir veik
ti protingai ir nuoširdžiai vi
sose aplinkybėse.

Šis paaiškinimas padės aiš
kiau suprasti gilią kultūros 
prasmę. Sakysim, mokslinin
kas daug žino; kultūringas 
žmogus naudojasi ir pritaiko 
mokslą reikšmingiau sau, 
santykiaudamas su kitais ir 
tėmydamas visa tai, kas yra 
gražu kituose, gamtoje, mok
sle, mene. Kultūra prasideda 
širdyje, bet protas ir valia 
vadovauja; tai yra kas nors 
asmeniško, ką kiekvienas sau 
įsigyja lavisdamasis.

Jei žmogaus širdis nėra 
pripildyta didžių idealų, žmo
niškumo, nesupranta gyveni
mo tikslo, savo pareigų savo 
Kūrėjui ir savo Dievui, savo 
artimui ir savo šaliai, ir ne
gyvena atitinkamai pagal 
tuos idealus, toks asmuo nė
ra kultūringas.

Iš to išplaukia reikalingu
mas ir vertingumas religinio 
auklėjimo. Juk žmogus, kurs 
nežino KAS jis yra, KODĖL 
jis yra šiame pasaulyje, 
KOKS likimas jo laukia po 
mirties, ar galime mes jį va
dinti kultūringu? Ar galime?

J. Edgar Hoover, FBI di
rektorius, dažnai yra nurodęs 
piliečiams, kad didžiausias 
reikalas Amerikai šiandien 
yra turėti religinį ir morali
nį auklėjimą ir grįžti prie 
Dievo. Skaitykim jo vieną vė
lesnių pranešimų apie didė
jančius nusikaltimus.

Areštavimas mergaičių 
jaunesnių nei 21 metų padi

dėjo 55.7 proc. 1942 m. už 
1941. Ištvirkavimas jaunų 
mergaičių padidėjo 64.8 proc. 
Areštai už kitus smulkesnius 
ištvirkavimus padidėjo net 
104.7 proc. Areštai girtau
jančių ir netvarkingų mer
gaičių padidėjo nuo 39-9 ligi 
69.6 procentų. Berniukai 18 
metų areštuojami dažniau 
kaip kito amžiaus. Jaunuolių 
lig 21 metų areštai už užpul
dinėjimus mergaičių pakilo 
lig 17.1 proc.

Pavogimai mergaičių padi
dėjo lig 10.6 procentų, ne
tvarkingas elgesys padidėjo 
lig 26.2 procentų ir girtavi
mas 30.2 procentų.

Nenumyk; geriau išsigąsk 
ir daryk viską iš savo pusės, 
kad pagelbėtum savo šaliai 
nugalėti nusikaltimus ir į- 
vykdyti tikrąją kultūrą.

Šventas Raštas, paprastai, 
bet aiškiai, pasako, kas yra 
tikroji kultūra: „Jei turėčiau 
pranašystės dovaną, žinočiau 
visas paslaptis, ir visokį 
mokslą, bet jei meilės netu
rėčiau, nieko man nepadeda”.

Krikščioniškoji Meilė yra 
Kristaus mokslas, civilizaci
jos pagrindas, paremta tuo, 
kad Dievas yra mūsų Tėvas 
ir žmonės Broliai. „Mylėsi sa
vo Viešpatį Dievą už vis la
biau, o savo artimą kaip pats 
save”.

Sulietuvino kun. St. Raila

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

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Nusišypsok ir - 
Pamiršk Karą!

;pONDENTŲ

Ne vietoje pataikė
Sugrįžus iš svečių žmona: 

savo vyrą bara už nemaloniu 
pasakymą svečiuose.

— Kas yra ? — klausia vy- 
ras.

— Kam tau reikėjo pa
klausti Baliukonienės, kaip 
jos vyras pakenčia karštį?

t— Tai kas? Nieko blogo 
tokiame paklausime nema
tau. :

— Žioply! Jos vyras mirė ^^o Sta- 
prieš tris mėnesius.

Galės kalbėti
Iškalbi moteriškė nuėjo 

pas savo gydytoją ir vargin
gai pradėjo jam pasakoti sa
vo ligos nesmagumus. Gydy
tojas, norėdamas ką nors pa-« 
klausti, vis nesurado progos 
per jos nepertraukiamą kal
bą įeiti į reikalų bendrumą. 
Galutinai, netekęs kantrumo, 
rūsčiai moteriškei tarė: „Po- N. J. 
nia, prašau iškišti liežuvį”, 
Moteris nusigandus paklausėt 
gydytojo paliepimo: „Dabar! 
laikyk liežuvį iškištą, kol pa-j 
baigsiu kalbėti”.

Kas tai yra?
Vieno jauno vaikino, esan-| 

čio kalėjime, niekas negalėjoj 
aplankyti, išskyrus jo gimi-j 
nes. Vieną dieną paaugęs! 
žmogus atėjo prie kalėjimo! 
durų ir prašė leisti pamatyti! 
prasikaltėlį.

— Ar jūs to kalinio gimi-j 
naitis? — paklausė sargas...!

— Žinote, kad svetimiems! 
užginta kalinius pamatyti? |

— Taip, — atsakė žmogus..!
— Tai malonėkite pasaky-| 

ti man, kas esate.
— Klausyk, - atsakė žmo-i 

gus—aš tau pasakysiu, kas! 
esu. Brolių ir seserų neturiu,j 
bet to jauno kalinio tėvas yraj 
mano tėvo sūnus... Dabar! 
spręsk, ar man galima jį pa-j 
matyti, ar ne”.

Nutrūkus kalba
Marijona: Nusigandimas,! 

tai nejuokingas dalykas.
Elena: Tiesą pasakei. Marį 

no mama pasakojo man: kuo-į 
met gimiau taip nusigandau,! 
kad per metus ir pusę nekal-l 
bėjau nei žodžio.

Vis negerai
Gerai įsismaginęs žmoge-į 

lis, apsikabinęs telefono stul-į 
pą, vienas sau kalba:

— Tie automobiliai turi jė-į 
kos kaip pragaro ugnis. Įpili] 
galoną gazolino, tai lėkiai 
kaip pasiutę. Bet išsigerk tikį 
kelis stiklelius degtinės, ir iš 
vietos negali pasijudinti!

Sulipdytas
Kaminskas (kalbėdamas 

apie mažą berniuką): Jo aku-į 
tės mėlynos, kaip motinos.

Motina: Bet jis turi tėvo] 
nosį.

Vaikas: Nepamiršk paša-į 
kyti, kad turiu užsidėjęs bro-'j 
lio kelines.

Kisielius ir Zapūstas eina) 
gatve. Staiga Kisielius kalba: 
—žiūrėk, šuo be uodegos!

— Kas čia svarbaus? Jei 
uodega bėgtų be šunies, tuo-: 
met būtų nuostabumas.

Pranas Bekampis

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 pan. Belt. 8:00 pan 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

8019 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2987

■l

,Tel. POPlar 4110

• Charles J. Roman
; (Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

; 1113 Mt. Vemon St., 
Philadelphia, Pa.

JMedernlška laidojimo ištaiga. B! 
delS, graži koplyčia, erdvi aalfi. Pi 
kelelvingienu inteUdama nakvyni

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

J.
i -joje vėl sugrį- 
Lus J. M. Bur- 
kįįdabar ruošia 
Įį šventėms.

I į Jonas Razen- 
įveteranas, apsi- 

Janušonyte.

'įtonas, žinomas 
<jninkas. Linki- 
„ pasisekimo tar-

ršyungiečių kuo
ja vakaras įvyks 
^parapijos sa- 
jvalvak. Pel- 
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ero pasisekimo tar-pas saw 

gai pradėjo J 
vo ligos 0J 
tojas, nor3 
klausti, vįd 
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Galutinai J 
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nia, prašau 
Motens te ,, . , įkas metinisgydytojo 
laikyk liete;

io Sąjungiečių kuo
pimo vakaras įvyks 
ienoje, parapijos ša
ižia 6 vai. vak. Pel- 
Įmas Amerikos Rau- 
(Kryžiui. Visi kvie- 
įlankyti.
terson, N. J.
__________ i parapi
ne koncertas ir šo- 
3 sekmadienį, birže-

baigsiu hliė Washington salėje, 
lis; ir Newark© „Rūtos” 

choras, ved. J. Stu- 
auti.
dieną prisiminus

Vieno ja© 
čio kalėjime: 
aplankyti, ii 
nes. Vieių nadienį, gegužės 14 
žmogus airį ;a Motinų Diena. Mo- 
durų irpraši net nesidžiaugs su- 
prasikaltėį jq šventės, nes joms

— Ar jfe: jnūs, kurie išblašky- 
naitis?—® is pasaulio kraštus.

— Žinote,! tinų vienintelis troš- 
užginta ht a karo pabaiga ir jų 

-Taip,-i sugrįžimas. Dirbki- 
— TaiuĖ >kime, ir melskimės, 

:i man, kasė inos Dienoj kitąmet 
mėm taikos ir ramy- 
įlyje. Tik tada moti-

kandžiais ir linksma valan
dėle, kurioj dalyvaus surink
tas talentas tarp visų soda- 
liečių. Kviečiame visus ir vi
sas sodalietes dalyvauti šia
me suvažiavime.

Moterų Sąjungos kuopa už
prašė šv. Mišias visų parapi
jos motinų intencijai. Jos į- 
vyks geg. 14 d. 9:30 vai., po 
kurių visos kviečiamos susi
rinkti salėj bendriems pus
ryčiams.

M.

Waterbury, Conn.
Pagerbsim motinas!

Sekmadienį, gegužės 14 d., 
pagerbsim motinas didžiuliu 
koncertu, kuris įvyks Šv. Juo
zapo par. salėje, 7 vai. vak.

Programoje bus: kun. Dr. 
A. Bružo kalba, pianistas 
komp. Vyt. Bacevičius ir trys 
vietiniai chorai (vyčių, stu
dentų ir sąjungiečių). Koncer 
tui vadovauja komp. Al. A- 
leksis.

Laukiama svečių ir iš kitų 
miestų. Motinų dienos kon
certas visada būna gražiausia 
pramoga.

Svečio koncertas
American Friends of Li

thuania gegužės 21 d. 2:30 
vai. popiet Nemuno salėje, 48 
Green Str., rengia koncertą, 
kurio programą išpildys te
noras A. Vasiliauskas ir pia
nistas Harvey Davies. Ren
gėjų komisija kviečia lietu
vius atsilankyti.

Val. Apanavičiūtė, ištekė
jusi už A. William, apsigyve
no su savo vyru Brockport, 
N. Y.

Rep.

Utica, N. Y.

Balandžio 28-29-30 d. mū
sų šv. Jurgio bažnyčioje bu
vo iškilmingi 40 vai. atlaidai; 
kleb. kun. Justinas Grabaus
kas prašė visų parapijonų 
per atlaidų dienas melstis už 
Lietuvos laisvę.

Sekmadienį iškilmingas mi
šias atnašavo, su asista, mi
si j onierius Gabrielius Jaskal, 
C. P. už Lietuvą. Beveik visa 
parapija ėjo prie šv. Komu
nijos. Po mišių sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Per visas dienas pamokslus 
sakė misijonierius Gabrielius. 
Atlaidai baigėsi iškilminga 
procesija; Bighamtono klebo
nas kun. Emilius Krancevi- 
čius suteikė palaiminimą švč. 
Sakramentu.

Kleb. kun. J. Grabauskas 
rengiasi iškilmingai minėti 
motinų dieną gegužės 14 d.

Delegatais į šiaurinės New 
Yorko valst. lietuvių suvažia
vimą Binghamtone gegužės 
20-21 d. d. išrinkti S. Klimai- 
tis ir A. Kaušas.

Žmogelis

Omaha, Nebr.

Iš eilės antras bendras New Yorko-New Jersey apylin
kės Lietuvių Sodaliečių suvažiavimas įvyks gegužės 21 d. 
Šv. Jurgio parapijoje, Brooklyne. Numatyta įdomi progra
ma. širdingai kviečiame visas šios apylinkės mergaites, ar 
jos dabar priklauso prie Sodalicijos ar ne, net ir jaunas 
moteris dalyvauti šioje konferencijoje. Tikros esame, kad 
visos išmoksime geriau pažinti Sodaliciją, arčiau prie jos 
dvasios prieisime, pasidarysime geresnės katalikės, ištiki
mesnės dukros Pan. šv. Marijos ir Jos Sūnaus.
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iv. Henriko bažnyčio-
Įa. Jeremia Wingate, 
rželio 3 d. kunigu bus 
itas dij. Pranas Igna- 
o subdijakonu—Dom. 
kilęs iš mūsų parapi-

Britain, Conn
iečių suvažiavimas 
želi mėnesiai, kai mū- 
lietės stropiai ruošia
mai pagerbti Dangiš- 
riiną. Tai bus gegu-

estos sodalietės iš vi- 
lecticut valstybės lie- 
parapijų: Hartford, 
iry, Ansonia, New 
.r Bridgeport į suva- 
, kuris prasidės 2:00 
riet. Suruošta įdomi 
la. Kalbės kun. Dr. J. 
j iš Waterbury, Conn, 
ė Adeline Rėkus, vie
šų katalikiškoj akci- 
ėja ir nuoširdi Soda-

ketvirtą valandą į- 
'ažios bei įspūdingos 
lės pamaldos, apvai- 
ias Švenč. Panelės 

tos ir palaiminimas švč. 
‘"lentų.
ižiavimas baigsis už-

Bridgeport, Conn.
Šį sekmadienį yra Motinų 

diena. Abu parapijos chorai 
rengia gražų muzikalinį vai
dinimą „Geroji Motinėlė”. 
Vaidintojai jau gražiai išmo
ko. Bus solistų iš abiejų cho
rų. Visi turi atminti šį vaka
rą, kuris bus parapijos salė
je, 7 vai. vak., gegužės 14 d. 
Programa prasidės laiku. Po 
koncerto bus šokiai. Yra pa
imtas geras orkestras. Pelnas 
parapijai, tad visi parapijie
čiai turi atminti šį parengi
mą ir skaitlingiausiai atsi
lankyti.

Bridgeport© Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyrius per sa
vo iždininką J. Stanislauską 
jau išsiuntė pinigus nuo pra
eitų prakalbų, kurios buvo 
balandžio 16 d. Pinigai nu
siųsti Amerikos Lietuvių Ta
rybos centran.

Skyrius turės savo susirin
kimą, kuriame bus išrinkti 
atstovai į būsiančią Connec
ticut lietuvių konferenciją, 
kuri įvyks gegužės 28 d. Wa
terbury, Conn.

Bridgeport© draugijos ska
tinamos išrinkti savo atsto
vus ir nusiųsti tą dieną. Te
gul būna mūsų miestas ats
tovaujamas ko skaitlingiau
siai!

O.

Šv. Antano parapijos lietu
viai rūpestingai ruošėsi lie
tuvių spaudos šventei gegu
žės 7 d.

Įspūdingą spaudos laisvės 
atgavimo 40 metų sukakties 
minėjimą pradėjo kleb. kun. 
J. Jusevičius, atlaikydamas 
Mišias už gyvus ir mirusius 
lietuvių spaudos kovotojus. 
Frances Baravykaitės pa
ruoštas choras giedojo lietu
viškas giesmes. Pamokslo te
ma buvo apie katalikiškos 
spaudos reikšmę žmogaus gy
venime.

Lietuvių spaudos parodėlė 
įvyko 7:30 vai. vak. parapi
jos salėje. Buvo galima joje 
matyti visus lietuviškus ka
talikiškus laikraščius, lei
džiamus Amerikoje. Iš klebo
no archyvo buvo parodyti lie
tuvių laikraščiai, spausdinti 
laisvoje Lietuvoje prieš ka
rą.

Čikagietis Jonas Stoškus 
skaitė paskaitą apie Lietuvos 
spaudos atgavimą ir veikliau
sius lietuvių tautos rašyto
jus.

Po spaudos parodėlės buvo 
meninė programos dalis, ku
rią atliko mokyklos vaiku
čiai, choras ir solistai, Fran
ces Baravykaitei vadovau
jant.

KONFERENCIJOS TVARKA
Šūkis: PRIE JĖZAUS PER MARIJĄ

1:00 vai. popiet. Registracija.
2:00 vai. popiet. Sesijos pradžia: bažnytinėje salėje:

1. Malda.
2. Įžanginė pasveikinimo kalba. P-lė Ona Dau- 

kantaitė, šv. Jurgio Parapijos, Brooklyn, Soda
liečių Prefekte.

3. Sodalicijos Giesmė: „Kristui Karaliui”.
4. Pasveikinimas: kun. Thomas J. Sutherland, 

Brooklyn© Diecezijos Sodaliečių Direktorius.
5. Kalba: P-lė Marijona Schultz, Apreiškimo Pa

rapijos Katalikų Jaunimo Draugijos 
„The Annunciator” redaktorė.

6. Raportai: Parapijų Sodaliečių.
7. Kalba: Kun. Francis P. LeBuffe, S. 

cijos Rytinių Valstybių Direktorius.
8. Diskusijos ir Klausimai.
9. Nauji Sumanymai, ypač svarstymas

pastovios New Yorko ir New Jersey Lietuvių So
daliečių Apskrities.

10. Giesmė prie Pan. šv. Marijos už Kareivius ir 
Jūrininkus.

11. Sesijos uždarymas.
5:30 vai. popiet. Pertrauka.
6:00 vai. popiet. Procesija į bažnyčią, dalyvaujant vi

soms Sodalietėms, giedant Pan. šv. Marijos Li
taniją. Pašventinimas Vainiko.

Apvainikavimas Pan. šv. Marijos, kaip Soda
liečių ir Gegužės Karalienės: P-lė Ona Daukan- 
taitė, šv. Jurgio Parapijos Sodaliečių Prefekte.

Garbės Palydovės-iš visų Didžiojo New Yorko 
— New Jersey Parapijų.

Giesmė per Apvainikavimą: „Marija, Mes 
Šiandien Tave Apvainikuojame”.

Gyvų gėlių bukietų įteikimas; Prefektės ir vi
sų palydovių.

Pamokslas: Kun. Stasys Raila, Šv. Kazimiero 
Parapijos, Philadelphia, Pa.

Pasiaukojimo Aktas Dievo Motinai Pan. Šven
čiausiai Marijai.
Palaiminimas Švenčiausiu Sakramentu.
Užbaigimo giesmė: Tave, Dieve, Garbiname.

7:00 vai. vakare. Salėje: Vaišės ir Pasilinksminimas. Dai
nos išpildomos visų dalyvių. Perstatymėliai vieš
nių ir vietos sodaliečių.

Visos dienos įvykiai bus nutraukti spalvoto
mis filmomis. Filmuos Kazys Motuzas. Vėliau 
galėsime pamatyti visą suvažiavimą judomuose 
paveiksluose.

Visas užkviečia
Ona Daukantaitė, prefekte
Morta Karpiūtė, raštininkė.

Rengimo komisija: Adelė 
Barkiūtė, Elena Maldeikiū- 
tė, Eugenija Karpiūtė.

Toronto, Ont širdžiai dėkojame už reko
mendaciją.

Rochester, N. Y.
Šv. Jurgio dr-ja savo pat

rono šventę minėjo iškilmin
gai bažnyčioje ir salėje. 2 vai. 
popiet par. salėje buvo pa
silinksminimas, kur pasida
linta dovanėle, kurią suteikė 
buvęs dr-jos pirm. J. Dirsa.

Šiaurinės New Yorko valst. 
lietuvių draugijų konferenci- 
jon Rochesterio lietuviai ren
ka atstovus, šv. Marijos dr-ja 
išrinko Ameliją Tankuvienę, 
šv. Jurgio — P. Norkeli’ną, 
Federacijos skyrius — J. 
Brown.

Bažnyčiai naujai išdažyti 
aukos plaukia gausiai. Tiki
masi, darbas bus greit pradė
tas. Gegužės 7 d. par. vaka
rienė buvo labai gausi.

Praeitą savaitę mirė A. Sa-

____ .

Savaitės laikotarpy moky
klos vaikučiai surinko 155 
dol., pradėdami vajų nupirk
ti „jeep” Dėdei Šamui. Iki 
gegužės 10 d. jie tikėjosi nu
pirkti penkių šimtų dolerių 
karo boną. Sugrįžę rudenį į 
mokyklą jie nupirks antrą 
karo boną ir įteiks jį parapi
jai nupirkti „jeep” mokyklos 
vardu.

Gegužės 11 d. klebonas su
teikė vaikučiams laisvą die
ną ir surengė smagų išvažia
vimą. Trys jauni liuteronu- 
kai, sužinoję apie šį užsimo
jimą, prašė, kad ir jie galėtų 
kaip nors prisidėti. Jie jau 
išpardavė po tris laimėjimo 
knygutes ir taip padeda šia
me užsimojime.

Gegužės 14 d. kun. Jusevi
čius dalyvaus kun. Boreišio 
sidabriniame kunigystės pa
minėjime, Detroit, Mich.

Jonas A. Stoškus.

Išskaičiuota, kad ketveriu- 
kai gimsta vieni iš 658,503 
gimimų, trejukai — iš 7,569 
gimimų, dvinukai—87 gimi
mų.

Rekolekcijos
Per; visą didžiąją savaitę 

iki Velykų pirmadienio lietu
vių bažnyčioj kun. J. Kidy
kas, S. J. laikė rekolekcijas, 
Žmonės gausiai lankėsi rytais 
ir vakarais ėjo prie sakra
mentų. Visi džiaugėsi turėję 
gerą pamokslininką. Už su
teiktas mums Dievo malones 
be galo esame dėkingi Tėvui 
Kidykui.

Velykų sekmadieny bažny
čia buvo pilna. Nors buvo pa
rūpinta daugiau kėdžių, bet 
visiems neužteko. Tai istori
nis atsitikimas, kad tokia mi
nia susirinko. O kaip gražus 
buvo vaizdas šv. Mišių metu, 
kai visi ėjo prie Dievo stalo 
priimti šv. Komuniją!

Tėvas Kidykas suorganiza
vo Maldos Apaštalavimo sky
rių iš vyrų ir moterų. Daug 
žmonių pasižadėjo prisidėti 
prie bendros maldos su Ame
rikos lietuviais iki vasario 16 
d. už laisvą Lietuvą.

Misijonierius aplankė lietu
vių kalbos parapijinę mokyk
lą ir anglų kalbos mokyklas, 
kuriose mokosi lietuvių vai
kučiai. Aplankė ligonius. At
vežė nemažai maldaknygių 
„Didysis Ramybės Šaltinis”, 
kurios visos buvo išparduo
tos.

Mūsų klebonas be galo dė
kingas Tėvui Kidykui. Visuo
met jį prisimena, ypač pa
moksluose ir prašo žmonių 
pasimelsti už jį.

Kunigui J. Prunskiui nuo-

Parapijos jaunimo pirmi
ninkas Simas Bonikis sugrį
žo iš atostogų gerai sustip
rėjęs. Rengiasi šaukti jauni
mo susirinkimą ir suorgani
zuoti tvirtą Vyčių kuopą.

Balandžio 15 d. lietuvių 
kalbos mokyklos naudai buvo 
suruoštas koncertas. Publi
kos atsilankė nemažai. Du 
veikalu suvaidino suaugusie
ji ir jaunuoliai: mokyklos ko
miteto pirm. P. Jarasunas, O. 
Kalinauskienė, Vanda Jara- 
šūnaitė, P. Užbalis, St. Mat- 
jošaitis, J. Banylis ir St. Bal
čiūnas, Sufleriu buvo komite
to sekr. S. Pundzienė. Abu 
veikalai puikiai išėjo visais 
atžvilgiais.

Vaikučiai vaidino „Velykų 
Bobutę”, dviejų veiksmų pa
saką. Tiesiog meniškai, labai 
gerai vaidino ir dainavo. Štai 
mūsų naujos kartos busimie
ji menininkai: Valerija Jara
šiūnaitė, Jonas Grunskis, El
ma Beinorytė, Algirdas Uže-

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

-i;?

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.

meckas, Aliutė Račkauskai
tė, Aldona Pundžiūtė, Vla- 
dzia Grunskytė, Izabelė Gru- 
bevičiūtė. Labai gražiai eilu
tes pasakė Al. Pundžiūtė ir 
Vytautas Jarašiūnas, kuris 
tik trečias mėnuo lanko lie
tuvių mokyklą. Kaip tėvas, 
P. Jarašiūnas, abi dukrelės, 
taip ir sūnus turi įgimtus ar
tistiškus gabumus. Dar nei 
vieno vakaro nebuvo suruoš
ta, kad kas nors nedalyvautų 
iš Jarašiūnų šeimos scenoje.

Vakaro programą pranešė 
M. Dervinis. Prie kasos dirbo 
Pr. Lastauskas, prie minkštų 
gėrimų — Alf. Pundžius.

Labai įdomią prakalbą pa
sakė kun. V. McGivney, ra
gindamas visus leisti vaiku
čius į lietuvišką mokyklą, 
kad neužmirštų savo gimtos 
lietuvių kalbos. Sakė „Štai, 
žiūrėkit, kai vaikučiai yra 
gražiai išlavinti, kaip mums 
visiems malonu yra pasi
džiaugti ir pasigėrėti jų dar
bo vaisiais”.

Lietuvos konsulas G. L. P. 
Grant-Suttie prisiuntė tele
gramą iš kito miesto, linkėda
mas mokyklai ir visiems 
daug laimės. Labai atsipra
šė ir apgailestavo, kad nega
lėjo dalyvauti koncerte, nes 
buvo užimtas.

ir per radiją į visus geros va
lios žmones, nurodė didelį 
trūkumą katalikiškų aukštų
jų mokyklų. Katalikiškose 
mokyklose mokslo programa 
daug aukščiau ir tvarkingiau 
sutvarkyta, negu kitose mo
kyklose, todėl į katalikiškas 
mokyklas veržte veržiasi ir 
nekatalikai mokiniai. Skubiai 
reikalinga šešių aukštųjų mo
kyklų Toronto vyskupijoj. 
Kadangi tokiam darbui rei
kia didelė suma pinigų, tad 
arkivyskupas atsišaukia į vi
sus, prašydamas, kad laisvu 
noru iš širdies pasižadėtų per 
d ve j is metus kas mėnuo nors 
po du doleriu paaukoti.

Ir štai kokie daviniai per 
vieną mėnesį: vien tik iš lie
tuvių parapijos surinko virš 
šešių šimtų dolerių, o iš vi
sos diocezijos-daugiau pusan
tro milijono dolerių. Tai tik 
per vieną mėnesį laiko. Du 
asmenys, kurių pavardės ne
buvo skelbiamos, paaukojo 
65,000 
tikslui 
ja.

dol. Tokiam kilniam 
žmonės gausiai auko-

ir Elegijus NaručiaiOna
šiomis dienomis susilaukė sū
naus. Sveikiname laimingus 
tėvus, o jaunam lietuviui lin
kime tvirtam augti.

Koresp.

Toronto arkivyskupas J. 
C. Mcguigan per savo gany
tojiškus laiškus į visas savo 
diecezijos parapijas, taipogi

Karo bonai yra galingas 
ginklas prieš išorinius ir vi
daus priešus. Pirkime jų ko 
daugiausia.
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Brooldyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
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

Maspeth, N. Y.54-41 — 72nd Street,

- ____

ir SS
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6 AMERIKA
Gegužės-May 12,194

LIETUVIŲ DRAUGIJŲ KONFERENCIJA Angelu Karalienės 
PENNSYLVANIA VIEŠBUTY GEG. 14 D. Parapija

ŠV. VARDO DR-JŲ 
PARADAS

New Yorko - New Jersey 
lietuvių draugijų konferenci
ja įvyks sekmadienį, gegužės 
— May 14 d., 2 vai. popiet, 
Pennsylvania Hotel salėje 

Į (antrame aukšte), prie pat 
Pennsylvanijos stoties. Kon
ferenciją šaukią New Yorko 
Lietuvių Tarybos išrinkta ko
misija.

Konferencijos vyriausiais 
uždaviniais bus: a. ryžtingai 
atžymėti New Yorko apylin
kės lietuvių amerikiečių dar
bus Amerikos karo pastangų 
rėmime; b. iškelti Lietuvos 
Steigiamojo Seimo reikšmę 
lietuvių tautos istorijoje; c. 
tinkamai paminėti lietuvių 
spaudos atgavimo 40 metų su 
kaktį; d. pareikšti tvirtą A- 
merikos lietuvių reikalavimą, 
kad Lietuvai būtų grąžinta 
nepriklausomybė; e. pagyvin
ti lietuviškų draugijų veiki
mą.

Svarbius pranešimus pada
rys pulk. Kazys Grinius, ra
šytojas Ant. Vaičiulaitis, Lie
tuvių Karo Bonų Komiteto 
pirm. red. Pranas Bajoras ir 
kiti. Bus pagerbti New Yor
ko apylinkėj kilę žuvę lietu
viai kariai.

Draugijų atstovai ir sve
čiai prašomi atvykti laiku.

Atstovų registracija Penn
sylvania Hotel prasidės 1 vai. 
popiet. Konferencija bus ati
daryta lygiai 2 vai., tad ats
tovai prašomi atvykti laiku.

Visa eilė draugijų išrinko 
savo atstovus, kurie renkami 
po vieną nuo dešimties narių. 
Draugijos, kurios dar neiš
rinko atstovų, kviečiamos tai 
padaryti. Draugijų valdybos 
prašomos įsipareigoti, kad jų 
draugijos būtų atstovauja
mos.

Konferencija, numatoma, 
bus gausi. Joje dalyvaus di
džiosios, didelės ir mažesnės 
draugijos. Į ją savo atstovus 
išrinko ir jos rengimo išlai
doms padengti aukojo tokios 
didelės draugijos, kaip 
Brooklyno lietuvių siuvėjų 
54 lokalas ir Šv. Jurgio vyrų 
draugija. Joje bus stambi 
jaunimo delegacija.

Konferencijoje bus laukia
mi ir svečiai vietos, apylin
kės ir tolimesnių vietų lietu
viai, kuriems rūpi Amerikos 
karo pergalė ir Lietuvos ne
priklausomybė.

UOLIAI PATARNAVO

„Amerikos” pavasario kon
certe visus išalkusius labai 
maloniai maistu aprūpino 
Angelų Karalienės sąjungie- 
tės Anelė Tvaskienė ir Bar
bora Adomaitienė. Joms te
ko daug padirbėti, bet visi 
dalyviai džiaugėsi skaniai iš
virtomis dešrelėmis ir kve
piančiais lietuviškais kopūs
tais. Joms kiek pagelbėjo p. 
Vizbarienė. Maistui bilietus 
pardavinėjo M. Mikolaitis.

Šaltu alučium visus ištroš
kusius aprūpino uolieji Vin
cas žemantauskas ir Stasys 
Pusvaškis.

Bilietais greit ir tvarkin
gai aptarnavo Jurgis Tuma- 
sonis. Visus dalyvius pasitik
davo M. Varneckis, Al. Spai- 
čys ir K. Baltrušaitis. Vietas 
svečiams parodė Martha Kar- 
piūtė, Ona Zajankauskaitė ir 
Genovaitė Zovytė.

Šv. Vardo draugijos vyrai 
šį sekmadienį, geg. 14 d., 9 
vai. mišių metu eis bendrai 
prie šv. Komunijos. Svarbus 
susirinkimas bus tuoj aus po 
mišių. Visi nariai ir gerieji 
parapijos vyrai prašomi atei
ti susirinkimam Svarbu bus 
susiorganizuoti ir dalyvauti 
Šv. Vardo draugijų parade.

Paradas bus gegužės 14 
dieną. Mūsų parapija susi
jungs su kitomis grupėmis 
Pacific gatvėje į pietus nuo 
Bedford Ave. apie 2:45 vai. 
popiet. Paradas prasidės 3:15 
vai. Visos grupės eis į Bed
ford Ave ir į Ebbets Field 
daržą, kur bus kalbos, mal
dos, giesmės ir palaiminimas 
Švč. Sakramentu.

Taigi apie 1 vai., popiet yra 
laukiama visų draugijos na
rių ir visų parapijiečių, susi
rinkti ties bažnyčia, iš kur 
gatvekarais vyksime į Paci
fic Str.

BILIETŲ PLATINTOJAI

„Amerikos” pavasario 
koncerto rengimo komisija 
turėjo daug talkininkų, kurie 
iš anksto platino bilietus.

Štai visa eilė gerųjų „A- 
merikos” bičiulių, kurie pla
tino koncerto bilietus:

Ona Baniulienė, M. Putinie- 
nė, O. Sijevičienė, A. Paže- 
reckienė, M. Brangaitienė, N. 
Civinskienė, Al. Spaičys, P. 
Lukoševičius, K. Baltrušaitis, 
J. Gražienė, M. Kučinskas, J. 
Mykolaitis, J. Miklasevičienė, 
P. Montvila, K. Poderys, Pr. 
Ražickienė, O. Petrulienė, J. 
Staškienė, U. Šarkauskienė, 
G. Zovytė, J. Skarulienė, V. 
Vaičiūnienė, U. Janušienė, 
S. Cerebiejus, J. Paulauskie
nė, K. Galčius, A. Kivytienė, 
Pr. Lauraitis, M. Norkevičie- 
nė, O. Laukaitienė, V. Žeman
tauskas, M. šertvytienė, O. 
Šeputienė, O. Zajankauskai
tė, M. Mikolaitis.

Maloniems bilietų platinto
jams didelis, nuoširdus ačiū!

Mūsų parapijos draugijos 
yra išrinkę savo atstovus į 
New Yorko-New Jersey lie
tuvių konferenciją, New Yor
ke, Pennsylvania viešbuty, 
New Yorke, čia taip pat svar
bu, kad kiekvienas rinktas 
atstovas dalyvautų.

Sodaliečių bendra komuni
ja bus ateinantį sekmadienį, 
gegužės 21 d. 9 vai. mišių 
metu. 1 vai. popiet šv. Jur
gio parap. bažnyčioje ir salė
je bus svarbi jų konferenci
ja. Prašomos visos parapijos 
mergaitės dalyvauti konfe
rencijoje, kurioje bus įžymių 
svečių kalbėtojų.

Gegužės 14 dieną, Brook
lyno vyskupijos Šv. Vardo 
draugijos vyrai pasirodys 
viešai, kad jie yra pasirengę 
atidaryti bet kokį frontą už 
Kristų ir jo vietininkus žemė
je.

Brooklyno vyrų didžiulė 
demonstracija įvyks didelia
me Ebbets Field darže, mar- 
šuojant Brooklyno Bedford 
Ave.

Gaila, kad tą dieną susidu
ria du svarbūs įvykiai: šv. 
Vardo draugijų paradas ir 
Lietuvių Konferencija New 
Yorko Pennsylvania viešbu
ty. Bet yra vilties, kad lietu
viai ir vienur ir kitur daly
vaus pagal išgales.

Angelų Karalienės ir Ap
reiškimo parapijų vyrai da
lyvaus parade antroje divi
zijoje. Susirinks į pietus nuo 
Bedford Ave ant Pacific St. 
apie 2:45 vai. p.p.

Šv. Jurgio par. vyrai daly
vaus ketvirtoje divizijoje. Jie 
susirinks ant Dean St., į pie
tus nuo Bedford Ave. 3:15 
vai. popiet.

Atsimainymo parapijos vy
rai Maspethe turės susirink
ti į Šv. Marijos bažnyčią Win
field, L. I.

Tikimasi, kad šį kartą lie
tuvių jaunimas gausiai daly
vaus. Girdėti, kad parapijų 
kunigai uoliai darbuojasi, 
kad visus mokyklinio am
žiaus jaunuolius įtrauktų į 
Šv. Vardo draugijos būrius ir 
sudarytų jaunamečių skyrių.

Apreiškimo 
Parapija

Išrinko atstoves
Moterų S-gos 29 kp. susi

rinkime balandžio 19 d. pri
sirašė nauja narė, Ona Ru
činskienė. Išrinktos atstovės 
į lietuvių draugijų konferen- 

! ei ją, gegužės 14 d. O. Rage
lienė, J. Gražienė, U. Mikuls
kienė, M. Šertvytienė. Paskir
ta auka $5.00 išlaidoms.

Po susirinkimo pirm. S. Su- 
batienė pavaišino gražiais 
margučiais ir arbatėle. Visos 
narės nuoširdžiai taria ačiū 
pirm. S. Subatienei ir pagel- 
bininkėms T. Stučienei, O. 
Kučinskienei ir P. Bendžiu- 
vienei.

Šv. Jurgio Parapija

NAŠLIŲ VAKARĖLIS

KUN. VAC. MASIULIS 
KITOJ PARAPIJOJ

Kun. V. Masiulis, gyvenęs 
prie šv. Petro ir Pauliaus pa- 
rap., perkeltas į Dangaus Ė- 
mimo parapiją, Brooklyne.

Kun. V. Masiulis Brookly
no vyskupijoj eina svarbias 
pareigas — jaunimo reikalų 
dabotojas teismo įstaigose.

LANKĖSI M. VAIDYLA

Praeitą savaitę „Ameri
kos” įstaigoje lankėsi „San
daros” redaktorius M. Vaidy- 
la, Amerikos Lietuvių Tary
bos iždininkas.

Svečias čikagietis buvo il
goje kelionėje — jis lankėsi 
Pennsylvanijoj, Massachu
setts, Connecticut, New Yor
ko valst.

L. T. TARYBOS POSĖDIS 
BUS NEW YORKE

Gegužės 14 d. Pennsylva
nia Hotel, New Yorke, šau
kiamas Lietuvių Tautinės Ta
rybos posėdis.

DAIL. JONAS SUBAČIUS 
PUOŠIA BAŽNYČIAS

Dailininkas Jonas Suba
čius, studijavęs meną Romo
je, puošęs paveikslais ir de
koracijomis bažnyčias, kop
lyčias, pastatęs kelis altorius, 
dabar prisidėjo prie Rambush 
Decorating Co. Tai didžiulė 
įstaiga, kuri puošia bažny
čias, teatrus, bankus ir t.t.

Naujoje įstaigoje dail. J. 
Subačius jau dirba, šiuo me
tu jis puošia Brooklyne St. 
Francis Xavier bažnyčią, 
Carrol Str. ir 6 Ave. Ten kle
bonu yra prel. Hoar.

-Mūsų parapijos bažnytėlė 
gražinama, štai, dailininkas 
Jonas Subačius nupiešė gra
žų paveikslą sienoje už švč. 
Panelės Sopulingos statulos. 
Paveikslas vaizduoja šv. Ma
riją Magdaleną, šv. Mariją 
(Jokūbo motiną), Šv. Niko
demą ir šv. Joną apaštalą 
stovint prie nuimto nuo Kry
žiaus Kristaus Kūno, padėto 
ant kelių švč. Panos, Jo mo
tinos. Grabas matosi po kai
rei, gi tolumoje matyti Kal
varijos kalnas ir kryžiai.

Šis paveikslas yra nupieš
tas drobėje.

Gražu ir džiugu, kad mūsų 
lietuviai artistai pasiekia to
kios aukštumos. Garbė ten
ka visiems, kurie prie to dar
bo prisidėjo, o ypač klebonui 
kun. J. Aleksiūnui.

Šv. Monikos našlių draugi
ja gegužės 4 d. gražiai pami
nėjo savo globėjos šv. Moni
kos šventę. Ryte buvo mi
šios, kurių išklausyti narės 
gausiai atsilankė.
Vakare Apreiškimo par. sa

lėje įvyko gėlių vakarėlis su 
užkandžiais. Svečiai gausiai 
atsilankė. Vakarą vedė pirm. 
U. šašienė. Kalbą pasakė ir' 
padeklamavo M. Brangaitie
nė. M. Vizbarienė pasakė ei
lėraštį apie pavasarį. P. Kra- 
šauskienė apdainavo pavasa
rio gražumą. Edna Rokus su 
savo mamyte Bražinskiene 
pasirodė su duetu. Dainavo 
ir visos našlės.

Užkandžius pagamino Ka- 
rušaitienė, Misevičienė ir 
Juškevičienė, (ji ir skanų sūrį 
paaukojo). Našlės dėkoja vi
siems ir visoms už atsilanky
mą ir parėmimą našlių dr-jos.

Našle R. K.

BALTIJOS VAKARAS

Bal. 27 d. American Com
mon salėje įvyko Baltijos va
karas, kurį surengė Common 
Council for American Unity 
lietuvių skyrius, daugiausia 
p. Marijonos Kižytės rūpes
čiu. Klausytojų susirinko per 
200.

Programa pradėta Ameri
kos himnu. Kalbą apie Lietu
vą, Latviją ir Estiją pasakė 
prof. Clarence A. Manning. 
Lietuvių liaudies dainas gra
žiai dainavo ir jų turinį labai 
iškalbingai aiškino Barbara 
Darlys (drauge su M. Kižyte 
ir duetą išpildė), latvių — 
Biruta Kalninš, o estų — Olly 
Kukepuu. Dainininkėms a- 
kompanavo Tadas Šidlaus
kas. Programa baigta Lietu
vos, Latvijos ir Estijos him
nais.

Radio Voice of the Lithuanians ■:
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PASTATĖ OPERETĘ
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AMER
LIK1
KUL

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161 st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

Brooklyno Lietuviai Gydytojai Li 
------------------

./i0.Dr. John Wahik
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-6219
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

EIN

Entered 1
Office at

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 1 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

z visa Lietuva 
t be Vilniaus

.’^senąją sos-

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimai
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge. 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS!

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Yį

Tel. •jrimą nuolat 
ir Maskvą

L Lietuvos ge

dėtojus. Mas- 
Lįškieji išda

ri didžiavos ir 
Musiją kaip ko-

New York, N

Gegužės 7 d. Maspetho par. 
choras, muz. A. Vismino va
dovybėje, pastatė 2 veiksmų 
operetę „Provincijos Viešbu
tis”. Vaidino M. Žemaitytė— 
Bitter, EI. Matulionytė, M. 
Augustinaitė, Pr. Ražickaitė. 
Monologą pasakė V. Rokus. 
Atskirai pasirodė ir choras. 
Solo dainavo p. Bitter ir P. 
Kalibatas. Pianu paskambino , 
Visminų sūnus (matyti, ve
jasi savo tėvelį).

Po programos sekė pasi
linksminimas.

Moterų S-gos New York- 
New Jersey apskritis gegužės 
28 d., sekmadienį, 5 vai. vak. 
Angelų Karalienės par. salė
je, ruošia margumynų vaka
rą. Bus labai įdomi progra
ma. Rengėjos kviečia visus 
atsilankyti. Bilietai gaunami 
pas sąjungietes.

Šliūbai
Bal. 30 d. 4 vai. po piet įvy

ko iškilmingas šliūbas EI. 
Šoblevičiūtės su Pačėsa. Su
rišo amžinu ryšiu kun. Pau- 
lionis. Gražus vestuvių poky
lis įvyko jaukioje parapijos 
salėje. Svečių buvo apie 275.

Jaunoji priklausė prie par. 
choro ir toliau pasižadėjo da
lyvauti. Ji taip pamilus cho
rą, kad šį sekmadienį su cho
ru važiuoja į Newarką, kur 
ten išpildys bažnytinio kon
certo programą.

Linkime jaunavedžiams 
laimingo gyvenimo.

Kitas šliūbas buvo F. Šim- 
kiūtės su kariu Raulinaičiu, 
kuris tik trumpam laikui bu
vo sugrįžęs iš kariuomenės.

Margučių balius
Per atvelykį įvyko parapi

jos margučių balius. Nors pu
sę dienos lijo, atrodė, kad at
baidys žmones nuo baliaus, 
bet, nuo pusiaudienio nusi- 
švietus, netikėtai prisirinko 
gražios publikos, kaip senes
nių, taip ir jaunimo. Na, o 
jau margučių tikrai buvo ar
tistiškai gražiai išmargintų.

Dovanas laimėjo šie mar
gučių savininkai: Stravins
kienė Petronėlė, Fogelmonie- 
nė Magd. ir Stripeikienė. Ka
ro bonų knygučių daugiausia 
išplatino Adomaitienė Mari
jona su dukterim Stela Lico- 
ta — laimėjo pirmą dovaną; 
jos net 80 knygučių išplatino. 
Jonaitienė Anastazija — 14 
knygučių, Vaitkevičienė Ka
tarina ir Spaičys Alek. po 12.

Karo bonus laimėjo šie vi
si mūsų parapijonų šeimų na
riai: 1. Aleksandras Karpus, 
jūrininkas, 2. Jonas Adomė
nas, karys, Grand Island, Ne
braska, P. Licato brolis. 3. G. 
Stančaitis, 295 Wyona Str.

Visų nuotaika buvo labai 
graži. Pavydžio geram or
kestrui grojant, visi gerai pa- 
pasilinksmino. žmonės pa
tenkinti skirstėsi į namus.

Parapijos vakaras
Gegužės 28 d., sekmadienį, 

6:30 vai. vak., parapijos salė
je, prie Holland tunelio, bus 
didžiulis Aušros Vartų para
pijos vakaras. Programą iš
pildys Philadelphijos L. Vy
čiai, kurie čia suvaidins įdo
mią dramą „Leitenantas An
tanas”.

Vakaro pelnas skiriamas 
vargonų statymui. Laukiami 
ne tik parapijiečiai, bet ir 
svečiai.

Grįžo Kaminskas
Varg. Ant. Kaminskas grį

žo į parapiją ir vėl eina var
gonininko pareigas. Linkime 
jam pasisekimo.
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IŠ KONCERTO

sa-Gegužės 7 d. Klasčiaus 
Įėję įvyko Al. Vasiliausko 
koncertas. Rengėjui progra
mą išpildyti padėjo Elena 
Bartush, Tadas Šidlauskas, 
rengėjo brolis Albinas ir ar- 
monistas Jurgis Dirginčius.

Oras pasitaikė labai blo- 
| gas—smarkiai lijo iki pat va
karo, todėl ir muzikos mėgė
jai negalėjo gausiai atsilan
kyti. Bet atsilankę buvo pa- 

Į tenkinti koncerto programa. 
Visiems buvo įdomu išgirsti 
naują viešnią dainininkę iš 
Chicagos — Eleną Bartush. 
Programą vedė Jonas Valai
tis.

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organi
zacijos susirinkimas įvyks 
penktadienį, gegužės 12 d. 8 
vai. vakare, grab, šalinsko 
įstaigoj, 84-02 Jamaica Ave
nue, Woodhaven, N. Y.

J. P. Mačiulis, pirm.

DVI MERGAITĖS 
NUDŪRĖ TREČIĄ

MIRĖ EIŽB. BREIVIENĖ

APSIVEDĖ V. SNIEČKUS

Pirkit Šiuos Namus

Cypress Hills — 3-jų šei
mynų mūro namas, 11 kam
barių, centralinis apšildymas. 
$5700.

Woodhaven — 1 šeimynos 
gražus namas, graži vieta. 
$4000.

Richmond Hill — 2-jų šei
mynų kampinis namas, visi 
geri įtaisymai, garadžius. 
$7500.

Turime ir daugiau gerų 
bargenų minėtose ir kitose 
apylinkėse.

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

8656 85th St., Woodhaven 21, 
New York

Tel. Virginia 7-1896

Bal. 23 d. Apreiškimo par. 
bažnyčioje karys Vincas 
Sniečkus susituokė su Cathe
rine Bragonis. Šliūbą davė 
kun. Ant. Masaitis, jaunave
džio dirmavonės globėjas.

Vincas Sniečkus yra Ma- 
rianapolio Kolegijos alum- 
nas. Jo tėvas, Juozas Snieč
kus, per daugel metų buvo 
batų krautuvės vedėjas.

Abiejų jaunavedžių tėvai 
yra „Amerikos” skaitytojai.

Vestuvių puota įvyko jau
nosios tėvelių namuose. Da
lyvavo apie 70 svečių.

Jaunavedžiai išvyko į Ma
ryland, kur karys V. Snieč
kus lanko karinę mokyklą. 
Linkime jiems labai daug lai
mės.

Balandžio 23 d. Wyckoff 
Heights ligoninėje mirė Elž
bieta Breivienė, 51 metų am
žiaus, gyv. 1383 Jefferson 
Ave, Brooklyne.

Giliame nuliūdime liko vy
ras Antanas, duktė Amelija, 
sūnus Karys Edvardas (An
glijoje), sesuo A. Kveglienė, 
brolis A- Masiulis.

Gegužės 9 d. dvi New Yor
ko viešosios mokyklos nr. 119 
mokinės, negrės, 12 ir 13 me
tų, nudūrė 9 metų mokinę. 
Tai jos padarė dienos metu, 
mokyklos sporto salėje, užsi- 
dėjusios kaukes. Nudūrimo 
priežastis — kerštas už pra
nešimą mokytojai apie va
gystę.

Abi jaunos nusikaltėlės 
suimtos.

RADIJO PIKNIKAS

Jono Valaičio vedamos lie
tuvių radijo programos pava
sario piknikas bus gegužės 
30 d., Decoration šventėje, 
Klasčiaus parke, Maspethe.

PARDUODAMI NAMAI

Cypress Hills, 3 šeimų, mū
rinis, 17 kambarių, su visais 
įtaisymais, labai prieinama 
kaina.

East New York, 2 šeimų, 
mūrinis, 11 kambarių, visi į- 
taisymai, $3,900.

Highland Park, 2 šeimų, 
mūrinis, visi įtaisymai, $11,- 
500.

Richmond Hill, 3 šeimų, 
mūrinis, naujausi įtaisymai, 
garažas. Turi būti parduotas 
šiame mėnesy.

Kreiptis:
ZINIS

359 Union Ave. Brooklyn 
Tel. REpublic 9-1506

BUVO SUSTOJĘS

Korporalas Aleksandras 
Mačiulaitis, atlankęs savo tė
velius New Haven, Conn., ge
gužės 2 d., grįždamas į savo 
dalinį, buvo sustojęs New 
Yorke ir ta proga užsuko į 
Woodhaven pas Mačiulius, 
pasimatyti su giminėmis.

0i
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t

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

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

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

Ų 
■ S5 a

*

Pirkime Karo Bonus, 
čiau karą baigsime.

PARDUOD
Geri, pigūs, patogūs i 

mai. Gerose vietose. Pan 
navimas teisingas.

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

Kreipkitės:

Joseph Vastunal
Real Estate Insurance 

496 Grand St., Brooklyn, N.
Tel. EVergreen 7-16701
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Jackson Heights, N.

NEwtown 9-5972

Saugok Savo A
Teikiamas geriausias ak 
patikrinimas, prižiūrėjimą 
AKINIAI prieinamiausion 
kainomis pagal jų rūšis.

Si ištaiga {steigta prieš 40 mel

OPTOMETRISTAS — OPTIKAI

394-398 Broadway, Brooklyn, N.

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai 1

KASDIEN
Patogi Vieta Užejimui ] 

Su MOTERIMS
didelis pasirinkimas I

VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT į
411 Grand Street !

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8-0259 ■
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE ' 

Maspeth, N. Y.
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