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UŽTIKO VOKIETIJOS AUKSĄ Žuvo Lt. Al. Blozis

Karo 
pirkime

PARDll

Haurių persekiojimų, 
e kunigų, kurie žuvo 
ų ar buvo ištremti.

įpe tik Belgijos, Olan- 
Iraikijos, Vokietijos 
įjos kunigai kovojo 
aciškąjį terorą. Tų 
Į eilėse randame gar- 
aetuvių kunigų var- 
ų aukas.

Vienos Miestas 
Apsuptas

Londonas. — Rusų kariuo
menė jau užėmė visą Vienos 
miesto dalį, esančią į vaka
rus ir pietus nuo Dunojaus.

Austrijos sostinės pasida
vimas atrodo netolimas. Vi
same mieste gatvėse eina 
smarkūs mūšiai. Vien tik pir
madienį rusai paėmė 2000 
vokiečių, 72 tankus ir 75 ar-

Vokiečiai dar tebesilaiko 
Vienos žydų kvartale ir pre
kybinėje miesto šakoje.

Svarbiausios Vienos mies
to dalys jau yra užimtos ru
sų.

Paskutinėmis žiniomis, 
Vienos miestas jau visai ap
suptas.

LIETUVIŠKA MUZIKA 
AUSTRALIJOJ

Per Brisbane radijo stotį 
kasdien, išskyrus šeštadienį 
ir sekmadienį, galima girdė
ti lietuviškos muzikos. Sto
tis turi vadinamąjį tarptau
tinį pusvalandį, per kurį duo
da ir lietuviškos muzikos, 
liaudies dainų ir šokių.

?. Baranauskas 
rooklyne Poly- 
itutą civilio in- 
jsniu. Prieš iš- 
lonKęnėn turėjo

ii gavo labai 
Medaus mėne-

Omahą.
otina, seserys ir 
jiasi jauna, ge- 

linki jaunave- 
šviesios laimės.

Geri, pign 
mai. Gerose 
Davimas tęs

Apdraudė 
tn nraK 4111U

• ) U siaubu ir atmena 
aukas.

Kreipkite Lįk Maskva ę0 nema-

^Europos įvykių stebė
jai žino katalikų ko
kčių siaubu ir atmena 
% aukas.

Merkers. — Amerikiečių 
trečiosios armijos kariai, be
sivydami vokiečius, vienose 
druskos kasyklose prie Mer
kers, su viršum du tūkstan
čiu pėdų po žeme, surado na
cių paslėptą auksą ir kitokius 
turtus.

Aukso ten buvo rasta apie 
100 tonų šorio. Vienas tonas 
aukso yra vertas milijono do
lerių. 2 milijonai dolerių bu
vo Amerikos pinigais, vienas 
milijonas prancūzų frankais, 
4 milijonai norvegų krono
mis ir 110,000 anglų svarų.

Auksas ir kiti turtai buvo 
atvežti iš Berlyno, pradedant 
vasario 11 d. Buvo norėta 
tas brangenybes išsaugoti 
nuo rusų, kurie tada smar
kiai veržėsi prie Vokietijos 
sostinės.

Tose kasyklose buvo rasta 
ir garsiausių dailininkų, 
kaip Rafaelio, Rembrandto ir 
kitų, paveikslų, 
brangių statulų 
meno turtų.

• Berlyno meno
vicedirektorius, buvęs prie tų 
kasyklų, pareiškė, kad jose 
sudėta du trečdaliai visų Vo
kietijos meno brangenybių.

Kai kas mano, kad į ame
rikiečių rankas ten pateko 
visa Vokietijos Banko aukso 
atsarga.

taip pat 
ir kitokių

muziejaus

KATALIKŲ VYRŲ SUVAŽIAVIMAS

Karo Departamentas pra
nešė Lt. Alfredo C. Blozio 
motinai, kad jos sūnus žuvo 
karo veiksmuose Prancūzijo
je sausio 21 d.

Lt. Al. Blozis žaidė futbo
lo profesionalų komandoj su 
New Yorko Giants.

Jis turėjo svorio metimo 
viduje pasaulinį rekordą.

Anksčiau buvo pranešta, 
kad Blozis yra dingęs.

Pirmu kartu Blozis iškilo 
sporte, būdamas studentu 
Georgetown universitete. 
1942 m. jis pradėjo lošti su 
Giants ir buvo viena stiprių
jų figūrų toj komandoj.

Lt. Al. Blozio tėvai gyve
na North Bergen, N. J.

Jis buvo gimęs Garfield, 
N. J., lankė šv. Luko mokyk
lą New Yorke. 1938 m. jis įs
tojo į Georgetown 
tetą.

Svorio metimo 
jo pasiektas, buvo
ir pupenkto colio. Tai jis pa
darė 1941 m. Clevelande, ir 
niekas to rekordo ligšiol nė
ra sumušęs.

Apie jo mirtį plačiai rašė 
didieji New Yorko laikraš
čiai, kaip „Herald Tribune” 
ir kiti.

universi-

rekordas, 
56 pėdos

Lietuviai Stovyklose 
Vokietijoj

Vokietiją Perkerta Pusiau
Leidžiamas Lietuvių 

Kalbos Žodynas

Pranešama, kad Lietuvių 
Kalbos Institutas toliau varo 
didžiojo lietuvių kalbos žo
dyno leidimą.

Prieš kelerius metus buvo 
išėjęs stambus pirmasis šio 
žodyno tomas. Iš viso bus ke
letas tomų. Bus tai pagrindi
nis lietuvių kalbos žodynas, 
kuriam medžiaga renkama 
jau per keliasdešimt metų ir 
prie kurio yra dirbę garsiau
si lietuvių kalbos žinovai, 
kaip prof. Kazys Būga.

Vokiečių okupacijos metu 
buvo pasklidę gandų, kad 
Gestapo sunaikinęs žodyno 
medžiagą.

Bet dabar atrodytų, kad 
toji medžiaga išliko, nes jau 
rengiamas spaudai žodyno 
antras tomas.

Žodyno redaktorius yra 
Vilniaus universiteto prof. 
J. Balčikonis, neseniai minė
jęs savo 60 metų amžiaus su
kaktį.

Jis ir prieš dabartinį karą 
redagavo šį žodyną.

užėmė Brunswicką ir yra at
sidūrę apie 100 mylių nuo 
Berlyno.

Amerikos kariuomenė yra 
maždaug už 120 mylių nuo 
rusų, žygiuojančių iš kito Vo
kietijos šono.

Gen. Eisenhower pareiškė, 
kad centralinėje fronto da
lyje organizuotas vokiečių 
pasipriešinimas yra žlugęs.

Anglai yra priėję ligi 12 
mylių nuo . šiaurės jūros ir 
pasiekę Bremeno uostą. Vi
sas Bremeno miestas skęsta 
liepsnose. Nemažą vokiečių 
skaičių anglai ir kanadiečiai 
yra bemaž atkirtę Olandijo
je, — iš ten pasprukti na
ciams liko tik siauras kori
dorius.

Trečiadienį 2000 lėktuvų 
puolė Niurnbergo, Regens- 
burgo ir Miuncheno karinius 
įrengimus.

Tarp vokiečių belaisvių an
tradienį buvo rastas nema
žas skaičius Reicho užsienių 
reikalų ir susisiekimo minis- 
terjų pareigūnų.

Paskutinėmis valandomis 
iš Londono atėjo žinia, kad 
Vokietijoj didėja sąjūdis Hit
lerį nuversti ir jo vietoj pa
sodinti Gestapo viršininką 
Himmlerį.

Paryžius. — Atrodo, kad 
Vakarų fronte jau pradėtas 
galutinas smūgis.

Jungtinių Valstybių pir
moji armija, anglų armijos 
ir kitos amerikiečių kariuo
menės dalys veržiasi į patį 
Vokietijos centrą.

Tiesioginis pavojus gresia 
jau ne tik Reicho sostinei, 
bet ir Bavarijos kalnams, 
kuriuose naciai tikėjosi įsi
stiprinti savo paskutinei ko
vai.

Naciai smarkiai priešinasi 
abiejuose fronto galuose — 
pačioje šiaurėje ir pietuose. 
Kitose vietose vokiečių ka
riuomenė tirpte tirpsta prieš 
rmerikiečių ir anglų tankus.

Nuo invazijos dienos Va
karuose dvyliktosios armijos 
grupė iš viso paėmė su vir
šum milijono vokiečių į ne
laisvę ; tiksliau kalbant — 
1,018,387 nacius.

Šis skaičius yra didesnis 
už visus Amerikos nuostolius 
nuo šio karo pradžios.

Į amerikiečių rankas pa
teko labai svarbus Hanove
rio miestas, kuriame susibė
ga daug geležinkelių. Nuo 
Hanoverio ligi Berlyno yra 
114 mylių.

Kiti amerikiečių daliniai
Pratęstas Metams 

Lend-Lease 
/

SMARKŪS MŪŠIAI OKINAVOS SALOJNeustadtas. — Neustadto 
darbo stovyklose Amerikos 
kariuomenė rado tūkstantį 
įvairių tautų darbininkų, 
tarp jų — ir lietuvių. Be to,

džiuose buvo vyskupas Noll, 
„Our Sunday Visitor” redak
torius, Fort Wayne vyskupi
jos ganytojas.

Suvažiavimas priėmė nau
jus įstatus, išrinko naują val
dybą. Naujas pirm, yra adv. 
Bobcock iš Detroit. Valdy- 
bon išrinktųjų tarpe yra ir 
L. K. Federacijos pirm. Juo
zas B. Laučka.

Amerikos Katalikų Taryba 
pasisakė už tokią tarptauti
nę valstybių organizaciją, 
kurioje būtų pripažintos vi
sos valstybės, didelės ir ma
žos, kuri turėtų teisės ir jė
gos taikai palaikyti. A. K. 
Taryba jungia visas Ameri
kos vyrų katalikų organiza
cijas, atstovauja vyrams, ar
timai bendradarbiauja su 
vyskupais, budi šalies, Baž
nyčios ir dorovės sargyboje.

Washingtonas. — Balan
džio 7-8 d. d. čia įvyko Ame
rikos Tautinės Katalikų Ta
rybos suvažiavimas. Dalyva
vo daug įžymių katalikų or
ganizacijų asmenų iš įvairių 
vietų. Visą laiką uoliai posė-

Washingtonas. — Senatas 
visais balsais nutarė Lend-

ten buvo rasta- lenkę,* rusų,- Lease programą pratęsti dar

Guamas. — Japonų pasi
priešinimas Okinavos saloje 
paskutinėmis dienomis labai 
išaugo.

Antradienį salos gynėjai 
būrys po būrio atakavo ame
rikiečius ir smarkiai šaudė 
iš armotų.

Pietinėje Okinavos dalyje 
amerikiečiai antradienį ne
galėjo toliau prasimušti.

Admirolas Nimitz pranešė, 
kad per aštuonių dienų mū
šius toje saloje buvo užmuš
ta 5,009 japonai ir 222 paim
ta į nelaisvę.

Kiek nuostolių turėjo ame
rikiečiai, ligšiol nėra žinoma. 
Japonai giriasi, kad mūsiš
kiai turi vieno žmogaus nuos
tolį už du japonus.

Iš viso 43,378 civiliniai sa
los gyventojai jau yra Jung-

tinių Valstybių karinės ad
ministracijos priežiūroj. Tai 
sudaro apie 10 procentų vi- 
sos salos gyventdjų~pnes m-~ 
važi ją.

Japonai kaujasi su savižu
džių atkaklumu.

Kitame Okinavos salos 
ruože mūsiškiai užėmė Unte- 
no uostą su įrengimais po
vandeniniams laivams.

Amerikiečių kariai išlipo 
nedidelėj Cukano saloj šalia 
Okinavos.

Generolo MacArthuro da
liniai išlipo į Jolo salą ir už
ėmė jos sostinę drauge su ae
rodromu.

Pietinėje Luzono dalyje ja
ponų gynimasis atrodo jau 
pasibaigęs.

Jolo salos užėmimas sutei
kia amerikiečiams pilną Šulu 
salyno kontrolę.

prancūzų, belgų, latvių, es
tų ir kitų kraštų žmonių.

Visus juos naciai iš įvairių 
Europos kraštų buvo sugau
dę prievartos darbams.

Įdomu, kad dalis rusų ne
nori grįžti į Sovietų Sąjungą.

vieniems metams, skaitant 
nuo birželio 30 dienos.

Buvo įneštas siūlymas 
Lend-Lease programą apri
boti. Už pasiūlymą buvo 39 
balsai ir prieš pasiūlymą taip 
pat 39.

Nulėmė
Truman,
prieš Lend-Lease susiaurini
mą.

f daro tyčiomis. Mat, 
.s iš rusų ortodoksų 
ddaryti patogų įran- 

f : politiniams sieki- 
.tuose kraštuose plėš
ai politiniais sumeti- 
ai davė daugau lais- 
doksų Bažnyčiai Ru- 
'a pati slaptoji poli- 
*i seniau žudė dvasiš- 
bar padeda spausdin- 
nę ortodoksų litera- 

. . pat, kur seniau buvo 
Jac“t as „Bedievis”.

Realia
496 Grand Si

TeL EVt

(lemeni

M
>o novena baigė- 
imingai. Ją vedė 
i kun. A. Kra- 
pamokslas apie 

mę paliko didelį

i d. bus įšventin- 
ominikas Pocius.
ii šios parapijos 
•asiekęs kunigys- 
os mišios bus ge- 
mūsų par. bažny- 
parapija laukia

aas autorius sako: 
__. la buvo vienas iš 
^5 o (Stalino) tarptau- 

lošime. Pirmiausia 
į i prireikė rusų Baž- 

UB o kovoje prie Vati-

laikyti nuo politinės veiklos 
prieš Sovietų Sąjungą”.

Bažnyčios sritis nėra poli
tika, bet jeigu Sovietų Są
junga imtųsi tokių tarptau
tinių politinių žygių, kaip 
komunistinio režimo įvedi
mas kaimyniniuose kraštuo
se arba svetimų valstybių 
okupavimas, arba žmonių 
persekiojimas, tai Amerikos 
ortodoksai, sutikę su Mas
kvos patriarcho linkme, nega
lėtų nė lūpų atverti prieš to
kius reiškinius.

Iš to matyti, kaip Stalinas 
iš rusų Bažnyčios sugebėjo 
sau pasidaryti stiprų politi
nės akcijos įrankį.

Lietuvos Gydytojų 
Kongresas

Balandžio 5 dieną buvo su
šauktas Lietuvos gydytojų 
kongresas.

Iš viso dalyvavo su viršum 
300 gydytojų.

Prieš karą Lietuvoj buvo 
1,500 gydytojų, o dabar jų 
teliko 750.

viceprezidentas 
pasisakydamas

Nauja Japonų 
Vyriausybė

B Stebuklingo Me- 
ena trečiadieniais 
lėliu pasisekimu, 
ą dieną būna pen- 
2 ir 3 vai. popiet, 
8:15 vai. vakare, 
mūsų bažnyčioje 
ie 600 žmonių..

Japonams nesisekant karo 
lauke ir rusams atsisakius 
nuo japonų — Sovietų neu
tralumo pakto, atsistadydino 
japonų vyriausybė, vadovau
jama Koiso.

Japonijos imperatorius 
naują ministerių kabinetą pa
vedė sudaryti admirolui Su
zuki, imperatoriaus tarybos 
pirmininkui.

Užsienio reikalų ministerių 
buvo pakviestas Togo, kuris 
tas pat pareigas ėjo ir Pearl 
Harbor atakos metu.

ŽUVO DIDŽIAUSIAS JAPONŲ LAIVASARK. CUSHING MALDOJ UŽ LIETUVĄ
: tai galvoj, visai su- 
a, kodėl Maskvos 
nuolat su tokiu įžūlu- 

kainomis ? a Popiežių, Vatikaną, 
y iitiipus’ npskritM katali- 

n. .. Dga pastebėtina, kad 
.emiįaus politika nie- 

OPTO0 nežada tikėjimui Lie- 
katalikai lietuviai 

: yra tie Kremliaus 
ieji žmonės. Atrodo, 

kvai daug meiliau 
būtų matyti jos po- 
ntrolėj esančius or- 
rusus, o ne katali-

Teikiama 
patikrint 
AKINW

Rusai Paėmė 
Karaliaučių

Guamas. — Pereitos savai
tės gale Amerikos laivynas 
davė skaudų smūgį japonų 
laivynui: buvo į jūros dugną 
nusiųsti šeši japonų karo lai
vai, tarp jų ir galingiausias 
Yamato karo laivas, 45,000 
tonų dydžio.

Manoma, kad per šį mūšį 
japonai neteko bent 25 pro
centų savo laivyno, jau ir 
taip gerokai apnaikinto anks
tesniuose susidūrimuose.

Amerikiečiai per šį mūšį 
neteko trijų laivų naikintuvų.

Tuo pat metu buvo numuš
tas 391 japonų lėktuvas.

Yamato laivas nuskendo 
po 30 minučių, kai jį užpuolė 
amerikiečių lėktuvai. Į laivą 
pataikė 8 torpedos. Nuo tų 
smūgių laivas sprogo ir pra
dėjo skęsti.

Su juo į jūrų dugną grimz
do ir japonų laivyno galybė.

Dar neseniai Stalinui ir jo 
tarnams visokia religija bu
vo tik opiumas.

Šiandien Kremliui opiumu 
atrodo tik katalikų Bažny
čia. Prieš ją nesigaili Mask
vos ponai smarkiausių epite
tų, kaip — reakcionieriai, fa
šistai ir 1.1.

Toks aklas Maskvos puoli
mas prieš katalikus kelia ne
rimo ir susirūpinimo Europo
je ir kitose pasaulio dalyse.

Štai laikraščiuose skaito
me, kad toks susirūpinimas 
kyla ne tik Rusijai gretimuo
se kraštuose, bet ir tolesniuo
se, kaip Prancūzijoje ir ki
tur.

Yra tai valandos susirūpi
nimas.

Daug kas savo didybėj ir 
neapykantoj persekiojo Baž
nyčią ir katalikus nuo Ro
mos imperatorių ligi pasku
tinių dienų. Todėl ir Stalino 
puolimai nenaujiena.

Naujesniais laikais Napo
leonas laikė apkalinęs Popie
žių, Bismarkas manė sutriuš
kinęs katalikus.

Kur šiandien jiedu?
Katalikai gi, nors persekio

jami, savo tikėjimą neša iš 
kartų į kartas.

Bostonas. — Sekmadienį, i Pamaldos prasidės mišpa- 
balandžio 22 d., 4 vai. po pie- rais. Pamokslą sakys Bosto- 
tų Bostono Šv. Kryžiaus ka- no arkivyskupas R. J. Cush- 
tedroje įvyks iškilmingos pa
maldos už Lietuvą ir teisingą 
taiką pasauliui.

ing. Maldą už Lietuvą ir tei
singą taiką skaitys kun. P. 
Juras, Lietuvių Maldos Die
nos komiteto pirmininkas.

Solo giedos Rapolas Juš
ka. Jis taip pat gros vargo
nais. Chorui ir žmonėms gie
dant, diriguos muzikas J. že
maitis.

Per mišparus giedos Šv. 
Jono seminarijos choras.

ŽUVE KARIAI

savaites

1454

iš

JNTRAKTORIAI 
nūrinlu namų ri< 

plasteriavimą, i 
mtavimą ir kt. di 
>3 MAUJER ST„
OOKLYN 6, N. 1

ama stačiatikius, 
Įkiši savo įtakon pa- 
Balkanų ortodoksiš-

Šios
Leader” numeris išėjo

— Apdrauda 
>rite pirkti ar par 
us, arba kai reika 
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ji siekia ir toliau, 
ą Bažnyčią Krem- 
giasi skiepyti Pietų 
j, o dabar savo pa- 
i nori prisitrauk- 
gtinėse Valstybėse
sius ortodoksus, 
pranešama, kad ru- 
jksų Bažnyčios dva- 
ungtinėse Valstybė- 
doje ir Alaskoje ga- 
os patriarcho raštą, 
tarp kita ko, minė
jai kviečiami „susi-

Šiomis dienomis pranešta, 
kad įvairiose karo frontuose 
žuvo šie lietuviai amerikie
čiai kariai:

Lt. A. Blozis iš No. Bergen, 
N. J.

Kapt. Jurgis Sereika iš 
Chicagos, III.

T. Sgt. Danielius Kirminas 
iš Worcester, Mass.

Edvardas Mockevičius iš 
Lawrence, Mass.

Pfc. Ernestas Kaminskas 
iš Cicero, III.

Alekas Taraila iš Philadel- 
phijos, Pa.

Aloyzas Poška iš Philadel- 
phijos, Pa.

S-Sgt. Steponas Ušinskas 
iš Philadelphijos, Pa.

Albertas šiudeikis iš Bal
timore, Md.

Edvardas Rašlavičius 
Baltimore, Md.

“New Leader”
Lietuvą

„New 
su spe

cialiu priedu apie dabartinę 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos padėtį.

Estijos, Latvijos ir Lietu
vos reikalų žinovai paruošė 
šį priedą, duodami daug 
svarbios medžiagos.

„New Leader” jau ne pir
mas kartas objektyviai nu
šviečia Lietuvos ir kitų Bal
tijos kraštų padėtį ir gina jų 
laisvę.

se-

Išžudė Pusę 
Milijono

Rusai praneša, kad Latvi
joje vokiečiai per savo oku
pacijos laiką išžudė 577,000 
žmonių koncentracijos sto
vyklose.

Už tas žudynes kaltininkų 
eilėse stovi vokiečių marša
lai Schoeder, dabar vadovau
jąs Rytų frontui, ir Model 
su 88 kitais naciais.

Ligšioliniais rusų šalti
niais, Lietuvoje naciai iš vi
so išžudė 465,000 žmonių.

Kauno forte įrengtoje žu- 
dykloje žuvo 70,000 asmenų. 
Įvairiose Lietuvos vietose at
kasami masiniai kapai, kurių 
didžiausi yra Paneriuose, už 
penkių .kilometrų nuo Vil
niaus. Ten vienam dideliam 
griovy gali būti 100,000 lavo
nų.

Londonas. — Jau nuo 
niau Karaliaučiuje apsupta 
nacių įgula pasidavė rusams 
po smarkių mūšių.

Per paskutines penkias die
nas Sovietų kariuomenė pa
ėmė daugiau kaip 92,000 vo
kiečių į nelaisvę, drauge su 
jų vadu generolu Lasch. 42,- 
00 vokiečių kareivių buvo už
mušta.

Karaliaučius laikomas vie
nu iš svarbiausių prūsiškojo 
militarizmo centrų.

Miestas prieš karą turėjo 
368,000 gyventojų.

Išvadavo Kardinolų 
Hlondą

Paryžius. — Devintoji 
amerikiečių armija iš nacių 
nelaisvės išvadavo kardinolą 
Hlondą, Lenkijos primatą, 
kurį vokiečiai laikė uždarę 
Wiedenbrucke, netoli Pader- 
borno, Vokietijoje.

LAIŠKAI PER VATIKANĄ

Vatikano informacijų biu
ras perleido per savo rankas 
5,500,725 laiškų į visus pa
saulio kraštus.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KELIAS J SAN FRANCISCO

Jau nuo seniai žinoma, kad galima laimėti karą, bet 
prarasti taiką.

Sąjungininkės tautos kasdien artėja prie pergalės. Bet 
naujos taikos statymas yra sunkus ir lėtas.

Kurį laiką po Krymo konferencijos politikai, žurna
listai ir propagandos meistrai buvo sudarę įspūdį, kad bent 
trys didieji eina už rankų susiėmę, visur sutardami ir 
bendrai veikdami.

Po kiek laiko Amerikos visuomenė pajuto nejaukų 
atsipeikėjimą. Pasirodė, kad tas bendrumas ir sutarimas 
buvo su spragomis, po kuriomis slėpėsi daugel priešingų 
interesų ir veiksmų. Tų priešingumų, tur būt, nėra mili- 
tarinėj dalyj. Bet nežiūrint pažadų suderinti politinius ir 
diplomatinius veiksmus, šioje srityje netruko pasireikšti 
eilė vienašališkų žygių.

Dėl to ir kilo Amerikos visuomenės susirūpinimas.
Kas čia kaltas?
„Newsweek” pažymi, kad nuo Krymo konferencijos 

dienų papeikimas pirmučiausia krinta Sovietų Sąjungai už 
savivališkus darbus. Tas laikraštis nurodo, kad rusai savo 
politika kliudo sudaryti Lenkijos jungtinę vyriausybę, kad 
jie vienašališkai šeimininkauja Rumunijoj ir kitose Rytų 
Europos dalyse. Panašūs dalykai ir Rusijos noras turėti 
daugiau balsų taikos organizacijoj kelia smarkų reagavi
mą ne tik Amerikos visuomenėj, bet ir Anglijoj, Prancū
zijoj ir kituose kraštuose.

YRA ŠALIS...
Yra šalis, kur upės teka 
Linksmai tarp girių ūžiančių 
Ir meiliai tarpu savęs šneka 
Prie giesmininkų vėversių. 
Ten prakaitas aplieja žmones 
Prie vasaros sunkių darbų. 
Ir prastas parėdas marškonis 
Apdengia sąnarius visų. 
Kaip tik nueisi į svečius, — 
Bet taye meiliai pavaišina, 
Ten tave myli, valgydina, 
Kiek tiktai leidžia išteklius. 
Ir grakščios tos šalies merginos 
Ten žydi vis kuonopuikiau... 
Šalis ta Lietuva vadinas.
Bet aš — neilgai ten buvau... 
Atsimenu, kada į guolį 
Saulutę prašo vakarai, 
Ir gieda lietuviai varguoliai, 
Nes pabaigti dienos darbai... 
Kaip tąsyk mergos veidą skaistų 
Prie rūtų lenkia kvepiančių, 
Dainuodamos, jas meiliai laisto, 
Lelijų skinas žydinčių...
Atsimenu, kaip vakars šiltas 
Po vasaros kaitrios dienos 
Ir oras, ramumu išpiltas, 
Nenoroms traukia prie dainos... 
Kaip tąsyk varpas sunkiai gaudžia 
Ir užgirdėt! toli, toli...
Seniai jau paukščiai medžiuos snaudžia, 
Bet pats užmigti negali...
Kaip upės vandens, mintys teka, 
Idėjos reiškiasi galvoj;
Gamta su tavim, rodos, šneka: 
“Gražu, gražu mūs Lietuvoj”... 
O tėviške! Koks mielas kraštas, 
Kurio taip netekau ūmai, — 
To neišreikš nė vienas raštas, 
Tą pasakys vieni jausmai...

Pranas Vaičaitis

NUOLAIDOS KRYMO KONFERENCIJOJ Lietuviški

Antanas Vai

Jį^iilaDk5-Tain 
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Šie sunkumai kyla todėl, kad į taiką ir ateities tarp
tautinį gyvenimą esama dviejų požiūrių. w

Pirmosios nuomonės ir praktikos atstovai pripažįsta tik 
brutalią jėgą, pigų materializmą ir cinizmą. Jiems teisin
ga ir gera tai, ką jie per smurtą ir apgaulę gali užimti. Tos 
linkmės laikėsi naciai, fašistai ir kiti diktatoriai, tarpe jų 
ir Stalinas. Šiuo atžvilgiu nieko negali būti ryškiau, kaip 
Rusijos diktatoriaus ironiškas atsiliepimas: „O kiek divi
zijų gali popiežius pastatyti?”

LIETUVIŠKA DAINA UNION SQUARE 
------------ •-----------  

Rašo Kun. J. Prunskis

Tokiu keliu teisingos taikos niekas nepastatys.
Amerikos visuomenė nori teisingos taikos. Anam ka-

šgiantis prezidentas Wilsonas kalbėjo: „Mes siekia
me, kad viešpatautų įstatymas, paremtas valdomųjų suti-
kimu ir palaikomas organizuotos žmonijos opinijos”.

Šiandien vis dažniau girdėti balsų iš Amerikos politi
kos vyrų, laikraštininkų, mokslininkų ir plačiųjų masių, 
kad reikia sukurti teisingą taiką.

Milijonai Amerikos kareivių visose pasaulio dalyse 
taip pat tiki kariaują dėl teisingos taikos visiems kraš
tams. Iš Europos, Azijos, Pacifiko salų kasdien ateina laiš
kų su žodžiais, kad jie nori matyti teisingesnį pasaulį, kur 
laisvę turėtų visos tautos, jų tarpe ir Lietuva.

Tarptautinė teisė negali būti paremta materializmu, 
smurtu ir cinizmu, kaip tai šiandien vykdo paskutinieji 
diktatoriai ir kaip tai jie stengiasi užmesti pokariniam lai
kotarpiui.

Tarptautinės teisės tėvas Grotius prieš kelis šimtus 
metų nustatė principus, kurie ir šiandien turi galioti savo 
tikrumu.

Jis nurodė, kad tarptautinės teisės šaltiniai glūdi tri
jose srityse: pirmiausia — tautų papročiuose, antra — 
prigimtoj teisėj, kaip ji yra apreikšta sveikam žmogaus 
supratimui, ir trečia — Dievo apreikštojoj teisėj.

Didieji pasaulio išminčiai, kaip Ciceronas, Šv. Tomas 
Akvinietis arba Grotius, yra nurodę, kaip šie trys šaltiniai 
gali būti suderinti.

San Francisco konferencijos tikslas yra sukurti tarp
tautinę organizaciją išlaikyti taikai ateityje. Juo ant tei
singesnių pamatų ši organizacija bus padėta, juo stipriau 
bus apsaugota taika ir tautų gyvenimas.

Ligšioliniuose pasirengimuose dar matyti daugel trū
kumų. Pagal dabartinį planą, nieko nėra numatyta, kas 
galėtų sustabdyti agresiją, jei vienas iš tos organizacijos 
„didžiųjų” narių norėtų sudrumsti taiką. O praktika rodo, 
kad pasauliui karus atneša kaip tik didieji agresoriai. Ir 
dabartinį karą sukėlė ne Norvegija, Graikija, Lietuva ar 
kuri kita maža valstybė, bet viena iš didžiųjų. Tai aiškiai 
kalba, kad didžiųjų kelias į agresiją turi būti užkirstas.

Antroj vietoj matome neteisybę mažųjų tautų atžvil
giu. Norima statyti geresnį pasaulį, o drauge eilę mažų 
kraštų leidžiama terioti diktatoriams. Joms ligšiol nėra 
jokių teisių, jokio užtarimo, jokio kvietimo dalyvauti bū
simoje taikingų šalių šeimoje. Tarp tokių valstybių šian
dien yra ir Lietuva, kurios auka dėl laisvės ir teisingumo 
yra didesnė, negu daugelio kraštų, kuriuos randame Jung
tinių Tautų tarpe.

Valstybės Sekretorius Stettinius pareiškė, kad San 
Francisco konferencija nesvarstys valstybių sienų, ar re
paracijų, ar Vokietijos ir Japonijos kontrolės.

Sienų klausimui pasiliekant atviram, reikia tikėtis, 
kad ateis teisingesnė diena, kada ligšiolinių agresijų vai
siai bus panaikinti ir kada Lietuvai bus sugrąžinta laisvė 
ir dalyvavimas tarptautinės taikos kūrime ir išlaikyme.

R.

PERGALEI - PIRKITE KARO BONUS

Nuotykis su trimis mergai
tėmis didmiestyje.

Įslinkau į požeminio trau
kinio stotį Union Square, 
New Yorko didmiesty. Buvo 
pirmoji Velykų diena. Tolu
moj girdėjosi požeminių trau
kinių dundesys.

Tik staiga pasigirsta skar
di mergaičių daina:

„Kai aš turėjau kaime mer
gelę...”

Daugelis susidomėję dairo
si. Pradėjau slinkti ir aš į tą 
pusę. Tikrai įdomu. Jau tre
čia diena New Yorko pože
miniais traukiniais važinė
jau, negirdėjau jokios daine
lės, o čia taip skardžiai skam
ba, ir dar lietuviškai.

Prasiyręs per minią pama
čiau tris jaunas lietuvaites.

Atėjo traukinys — ir vago
ne jos toliau traukia „Šalta 
žiemužė...” Paskiau vieną an
glišką, o tada vėl:

„Pragėriau žirgelį ir kama
nėles...” Jos buvo įsitikinu
sios, kad niekas lietuviškai 
nesupranta aplinkui.

— Gražiai dainuojate, ar iš 
Lietuvos esate? — pratariau 
į jas.

Mergaitės net pašoko nuo 
suolų, išgirdusios lietuviškai, 
ir visos vienan balsan rikte
lėjo:

— O!.. Mes iš Aušros Var
tų parapijos.

— Pagirsiu jus klebonui, 
gražiai dainuojate.

Mergaitės kiek sumišo, ne
bežinodamos, ar čia gerai, 
kad jos stoty dainuoja, ar ne, 
ir prasitarė puse lūpų:

— Tik jau, tėveli, nesakyk.
Kai jos išlipo, mąsčiau 

sau vienas:
— O vis, matai, lietuviškas 

kraujas. Kad ir Amerikoje 
augusios, dainininkės. Gali
ma dar pasvarstyti, ar visa
da patogu stotyse dainuoti, 
bet kad jos pamėgo lietuviš
ką dainą, bravo mergytės! 
Garbė tiems, kurie lietuvišką 
dainą įdiegia į jaunas širdis!

Mažyte paslaptis &pie didelį 
dalyką

Gaila, tik vieną lietuvių 
parapiją tespėjau aplankyti 
New Yorko apylinkėse: Mas- 
pethe.

Čia radau vieną dalyką, ku
riuo ypatingai galima pasi
didžiuoti: puikų parapijos 
knygyną su naujausiomis lie

tuviškomis knygomis, ir jų 
taip daug, kitų net po kelis 
egzempliorius. Maironio raš
tai, žemaitės gyvenimas, Ku
dirkos raštai, daugybė puikių 
dailiosios literatūros veikalų, 
ir viskas taip pavyzdingoj 
tvarkoj seselių užlaikoma, 
knygos numeruotos, panaši 
tvarka kaip" viešuosiuose 
knygynuose. Ir žmonės jas 
skaito, šventadieniais atsi
maino ir skaito.

Paaiškėjo ir to viso paslap
tis: klebono kun. Balkūno di
delė meilė lietuviškai knygai. 
Kelionėse į Lietuvą jis rinko 
kaultūrines vertybes. Jo as
meniškoj bibliotekoj rasi dau
gybę vertingiausių veikalų 
lietuvių ir anglų kalba ir tai 
pačių naujausių.

Ypač pažymėtina, kad mo
kama gražiai suderinti meilė 
knygai ir vaisingas darbas 
parapijoj. Pamatytumėte, 
kaip pilna bažnyčia per pa
maldas, kiek daug eina prie 
sakramentų, kaip gražiai 
vyksta naujų parapijos tro
besių statyba.

Reikia tik stebėtis, kaip 
tas žmogus, nebūdamas stip
rios sveikatos, dar randa lai
ko ir jėgų šalia puikiai išvys
tyto parapijos darbo, taip 
naudingai pasidarbuoti pla
čiosios Amerikos lietuviška
jai visuomenei.

Pasikalbėjimas su kariu, grį
žusiu iš fronto.

Grįžtant į Washingtoną, 
šalia manęs sėdėjo išvargęs 
karys. Ilsėjosi galvą atrėmęs 
į atlošą.

— Nemaniau, kad liksiu 
gyvas, — pasakojosi užkal
bintas. — Granatomis svai
dėmės su vokiečiais Afriko
je. Nakties antrą valandą 
bridau į Italijos krantą, ka
da darėme pirmą ataką An- 
zio pamary. Iš mūsų kuopos, 
iš trijų šimtų, likome gal tik 
koks trisdešimt. Oi, meldė
mės karštai.

Tuos žodžius tardamas jis 
ištraukė didelį, juodą rožan
čių.

— Jį man dovanojo sese
rys vienuolės, kai sužeistas 
gulėjau ligoninėj. Visada jį 
turiu prie savęs ir dažnai su
kalbu, nusiramini kažkaip 
tada. Fronte dažnai mes nė 
sekmadieniais negalėdavome 
būtį Mišiose. Tada, kad ir bū
damas apkasuose, aš ir kiti

„American Mercury” šių 
metų balandžio numeryje įsi
dėjo Eugene Lyons straipsnį 
antrašte „Appeasement in 
Yalta”.

Čia paduodame svarbesnes 
to straipsnio vietas.

Autorius pastebi, kad gud
rios propagandos dėka Kry
mo konferencijos susitari
mai buvo pavaizduoti, kaip 
didelis Amerikos diplomati
nis ir politinis laimėjimas. 
Bet iš tikrųjų ten laimėtoju 
išėjo Stalinas, kuris tiek Te
herane, tiek Jaltoje pasiro
dė esąs apsukresnis lošėjas.

Patys konferencijos nuta
rimai buvo taip suktai sure
daguoti, kad daug kas nepa
stebėjo, kas už jų slepiasi. 
Išsyk Amerikos visuomenė 
buvo nudžiugusi, kad Krymo 
konferencijos nutarimuos 
buvo pakartoti Atlanto čar- 
terio principai, bet jie nepa
stebėjo, kad tie principai bu
vo laužomi kituose nutari
mų straipsniuose. Nustatomi 
demokratiniai rinkimai atva
duotuose kraštuose, bet pra
žiūrėtas reikalas turėti de
mokratines sąlygas pana
šiems rinkimams pravesti.

Eugene Lyons rašo apie 
Krymo nutarimus: „Pavyz
džiui, ten nėra nė žodžio apie 
Latviją, Estiją ir Lietuvą^ 
kurių diplomatiniai atstovai 
tebepripažįstami Washingto
ne. Tyla dengia Bulgarijos ir 
Rumunijos likimą, kur liku
sieji liberalai, socialdemo
kratai ir kiti „fašistai” sis
temingai likviduojami Rau
donosios Armijos priežiūroj, 
drauge su kai kuriais tikrais 
fašistais. Nė žodžiu neprasi
tarta apie Sovietų žygius do
minuoti Artimuosiuos Ry
tuos”.

Tyla dengia laisvo žodžio, 
laisvos spaudos ir panašius 
dalykus Jungtinių Tautų ob- 
servacijai tose dalyse, kurios 
yra Sovietų Sąjungos kontro
lėj. Amerikos ir Anglijos ko
respondentai niekur neįsilei- 
džiami į Balkanus, kur yra 
užėję rusai. Amerikiečiai bu
vo išmesti iš Bulgarijos. Jo
ki korespondentai ar stebėto
jai negali nuvažiuoti į Rytų 
Europos kraštus, nuolatinės 
kliūtys daromos UNRRA at
stovams suteikti pagalbą į- 
vairiose rusų užimtose ša
lyse. x

Pasilieka faktas, kad pa
saulis šiandien mažiau žino 
apie tuos kraštus, negu prieš 
išvarymą vokiečių iš ten. Jo
kių žinių iš ten neišleidžia
ma.

Jaltos konferencijos paža
dai dėl tų šalių, kurias už-

ėmė Rusija, pavirto niūriu 
juoku. Demokratinis pasau
lis negali sužinoti, kas tose 
šalyse darosi.

Lenkijos klausimo sprendi
mas yra geriausias dvipras
miškumo pavyzdys. Liublino 
vyriausybė, Maskvos sudary
ta, Krymo nutarimuose buvo 
pavadinta „laikinąją vyriau
sybe, dabar veikiančia Lenki
joje”. Pati Lenkija buvo pa
dalinta, nors kaip tik dėl jos 
apsaugos kilo šis karas.

Buvo paleista daug retori
kos dūmų aplink tas šalis, 
kur siaučia teroras.

Prižadami laisvi rinkimai 
tuo tarpu, kai rusų užimtuo
se kraštuose likviduojami 
tikri demokratizmo vadai ir 
kovotojai.

Lenkijoj Liublino vyriau
sybė likviduoja visus požemio 
veikėjus, kurie yra ištikimi 
teisėtai vyriausybei Londo
ne. Trys didieji nieko nepa
darė sustabdyti tam terorui.

Balkanuose taip pat žudo
mi demokratinių partijų va
dai. Bulgarijoj rusai atmetė 
tikrus demokratus, kaip kan
didatus į vyriausybę, ir pa
statė du didžiausius reakcio
nierius, buvusius fašistus, 
drauge su komunistais. Jie 
tad ir „valo” tikriausius de
mokratus, kurie prie vokie
čių sėdėjo koncentracijos 
stovyklose. Tas pat yra ir 
Jugoslavijoje. „Saturday 
Evening Post” koresponden
tas Chabot rašo, kad Tito ša
lininkai komunistai „žiauriai 
likviduoja opoziciją”.

Kai po tokių likvidavimų 
bus pravesti rinkimai Jugos
lavijoj, Lenkijoj, Bulgarijoje 
ir kituose kraštuose, kur Sta
lino tarnai pakankamai ilgai 
pasišvaistys, joki iškilmingi 
pažadai apie demokratinius 
rinkimus neturės jokios pras
mės : tai bus taip bergždžia, 
kaip lavono gydymas.

mintimi apskaičiuodavome, 
kur tą valandą galėtų būti 
Mišios, — sakysime — New 
Yorke. Mes padarome tada 
intenciją — kartu jungiamės 
su anais žmonėmis, lyg min
timi, dvasia su jais Mišiose 
dalyvaujame. Bet jei galėda
vome sueiti į kurią vietinę 
bažnyčią, būtinai šventadie
niais nueidavome.

— Kaip sužeistą, mane per
kėlė darbuotis armijoje čia 
pat, Amerikoje, — pasakojo 
toliau karys. — Kai pama
čiau, kad čia miestuose net 
jaunutės mergaitės, penkioli
kos, šešiolikos metų pusgir
tės svyruoja gatvėse, mane 
net supurtė. Ar mes dėl to 
kariaujame, dieną naktį mir
ties pavojuje, kad jos čia ši
taip laisvę piktnaudotų!... 
Jei draugai fronte žinotų, 
kad taip kai kurios elgiasi, 
jiems būtų be galo liūdna, 
daugelis jaustų smūgį savo 
viltims...

Karys kalbėjo su tokiu 
persiėmimu. Kaip norėtųsi, 
kad tos laisvo gyvenimo au
kos, tie pakirsti jaunystės 
žiedai jį girdėtų. Ačiū Die
vui, daugumas mūsų jauni- 

' mo laikosi rimtai..

NAUJOS KNYGOS
„Vai lėkite dainos”

„Vai lėkite dainos” turi 
apie 230 dainų ir eilėraščių.

Ši knyga jau baigiama 
spausdinti, ir netrukus ją ga
lės įsigyti visi lietuviškos 
dainos mėgėjai.

„Vai lėkite dainos” apima 
tas dainas, kurios Lietuvoje 
buvo mėgstamiausios ir daž
niausiai dainuojamos.

Lietuvoje šioji knyga turė
jo didelį pasisekimą. Per ga
na trumpą laiką jos išėjo net 
keli leidimai.

Šiame rinkinyje yra daug 
liaudies dainų ir populiarių 
poetų eilėraščių, kaip Mairo- 
rono, Baranausko ir kitų.

Amerikoje dabar laidžiant, 
knyga buvo papildyta naujo
mis dainomis.

„Vai lėkite dainos” tuoj 
bus galima gauti „Darbinin
ke”, Bostone.

Vytautas BaceviM 
keletą savaičių dal 
viams vertingą dovi 
parašė piano solo, M 
nėję formoje, pasir] 
tautinėmis mėli 
„Four Lithuanian j 
(op. 35. Išleido: Parai 
sic Publishers, Ne] 
N. Y.).

Daug kas žodžiai 
1 supranta, jog tai md 
j imtinai tik šokiui skd 
tuviški, iki šiol liei 
išleidžiami šokiai, iri 
skiriami šokti.

V. Bacevičiaus šo| 
leisti ne šokti, bet J 
syti, koncertinėje foil

Koncertiniams re] 
šokius labai išvystė! 
paimdamas lenkų | 
melodijas. Kas šiandi 
no Chopin Mazurkų! 
Polonezų? Kas nežinl 
kowskio Vengriškų] 

1 kurie orkestrų grojai 
certuose ar plastini 
monstracijose?

Tokios pat rūšies ya 
Bacevičiaus lietuviška 
Manau, kad nekartą] 
me orkestrus grojai 
nes jie įdomūs ir labai 
šiai sukurti. Reikia! 
kad Bacevičius yra Del 
delis pianistas virtuos 
taip pat didelis iri 
kūrėjas. Jo kūrybinėj 
ka nė kiek nemažesni 
pianistinę virtuozo tedl 
naujoviškosios muzik 
stovas, tai ir jo šoki 
moderniška harmonija 
šyti, prisilaikant klasn 
zikos formų. Stebėtinai 
šiai jie išvystyti melo! 
atsitolinimuose, pamą 
muose, ritminėse komi 
jose, harmoninėse slii 
kas padaro neturting 
dies šokių melodiją ji 
muzikališkai ariston

vę, garsų senovės n 
Flirtai vieno žmogaus 
7 k gomis, nenumaldom 
L Iranu, per visą ami

K
G18®1

M1O

> Atėjo
w

mis nuo Rygos ligi 
visokiuos klimatuoi 
visokių žmonių ir

Iš stoties pasuk 
no gatve — dabar' 
visur knibžda Fueh 
vių ir aikščių, lygis 
sur girdėsi tą patį 
3eil!" Tanki med 

! veda ligi teatro, st( 
' didelėj kalvoj. Ki 
’ šitas Festspielhau 

nieku akiai neuži 
išorėj nei viduj, ž 
džiuos paskendęs, 
žydram danguj ste
spalvos namas, ri 
menąs didžiųjų pa 
tų, visų tų operų 
rinčių ir vingiuo 
su nepaprastais si 

^. .. nepaprastesnėse 
šauniais laiptais 
nesnėmis ložėmis. LžstviffliiD Mrig geraį
nias ložes ir įma

Jockey Klubo di 
sirinko su sidat

’jfiftaDe 
l^bibet

j0twni
jęJgįjjR. J2'J nfi Suirau ou oiuai 

pūkais, kuriuos įa^iston-rviruota „Pour T; 
Mat, aukštojo k! 
nepatiko, kad I 
vp kūriny nedav 
šito nesamo ba

te ii® vienas
jjįgaKigne-

nušvilptas sida ta m daug 
įgaaĄ Labai 
įghsipo iš
M prie”ai^au 
bate laukė slduse^amas ra

pūkais, buvo nu 
kad po šešias 

1 vienas Paryžiau

.nusėdo 
|i»į rū-

Seserų vienuolių knyga
Šią savaitę išspausdinama 

knyga „Nekaltai Pradėtosios 
Švč. P. Marijos Seserų Kon
gregacija”.

Šiame leidinyje aprašoma 
minimo vienuolyno seserų is
torija, jų veikimas Lietuvoje 
ir Amerikoje.

Knyga iliustruota ir turi 
56 puslapius.

Amerikoje šios seserys pir
miausia apsigyveno Thomp- 
sone, Conn. Dabar jų centras 
yra Putnam, Conn.

Veikalai nėra sunki 
menkai vartoj5nti« 
jie sunkiai nugalimi■ 
meninių komplikuotą! 
nacijų. Kiekvienam Iii 
pianistui turi būti! 
šiuos šokius griežti pi 
muose ar šiaip šeimyl 
sueigose. Tegu paštui 
susipažins, ten ras daui 
jo, — gražių muziko] 
čių. Nudėvėtų šablonui 
ras, bet grynai estetą 
zikos grožį. Tie šokiai 
ir svetimtaučiams, kail 
vanėlė mėgstantiems ■ 
Muzikos literatūroj, ka 
na kasdien šimtai nauji 
nių, šie šokiai yra na® 
siškai niekur nesutinki 
šiol. Kiekvieno mūsų ii 
muzikos mėgėjo pardj 
papuošti jais savo nu 
knygynėlį. To reikalauj 
sų muzikališkoji ambi

Šokiai išleista graži 
delio formato, viso ž 
su autoriaus biografijai 
šokiai parduodami vii 
New Yorko didžiuosiuos! 
zikos gaidų knygynu] 
garsus Carl Fisher, Mj 
Cooper Square) ir G.l 
mer, Inc. (3 E. 43rd Stl 
langus savo knygynų j! 
puošė.

Šokiai yra seka! 
Klumpakojis, Blezdil 
Noriu Miego ir Suktiniai

Taip pat ši kompanil 
leido ir Lietuvos HM 
sui su piano pritarimų 
parengė V. Bacevičius, 
gliški žodžiai — Nadol 
tenio vertimas.

Šia proga reikia pasvd 
ti V. Bacevičių su tokiu 
žiu leidiniu. Reikia 
kad tai nepaskutinis, j

J. Žilevičius,

Lietuvio knyga angliškai
Kun. Dr. K. Stadalninkas, 

kuris dėsto kanonų teisę ma
rijonų seminarijoje Hinsdale, 
Ill. išleido savo disertaciją 
„Reservation of Censures”.

Kun. K. Stadalninkas uni
versiteto mokslus yra baigęs 
Washingtone. A. V.

akos savaitę: 
Wagneris, seki 
neris... Tai jau 
Wagnerio teati 
lu, paprasta, m

į • šuoliai negali.
L 1iSsrMwu
■Witatho
Utah ar
kišidis nė
k ą&to nė ke-

kestroneimuz 
kurioms įdomi 
tas lazdele moi 
gestus jis dar 
pi, kaip su 
vaikšto ir ka 
irakaitą šiuo: 
rėš ko eiti ii 
rešimt markii 
sų vietų kai] 
muziką ir dai 

‘ scenos, bet iš 
„Parcivalis” 
lygiai lyja a 
gijęs dar gie 
jimo ir jėgos 
se garsuose.

Ir šiuo me 
, šiamasi. Vis 

bėjo ir ūžė 
na užimta, 

_ barys užim 
pabaigoj, po dai stengėsi 

^trakos per- lesnį germa 
p būtų atėję į jų, žilų lai 
.ir ariškųkaralius, š 

suvokietė-i saugotojus, 
r&iStCham-priedus ar 
F išminties rius ar Br 
u^Eileris ir, kolįlas laiko 1

su- 
svorio 

^tynukas mi- 
^biiilį Jos ne- 

sa anksčiau 
’^stojas Jean 
pisamyi laiku, 
FĄ hi atgulė 
[feiahasne ti 
Rimkuos. 
Į’^iaidMtųbai- 
P žaa k didysis 

dvasios, 
rnauorania, 
F^sškas ir —

AMERIKOS UET 
tUOSKFORMACLJOS CE

pasaulyje teisingas žinia 
Plitimų tautos troškimus, 
b*šį lapelį, ir pasiuskit 

I ’’fe* lietuvių Tarybos Centrui

UDTCANIAN AMERICAN C 
1’39 South Halsted S 

Chicago 8, Illinois 
iSnany Orderį rašykite Tary

AMERICAN
RED CROSS!

* J

į ^Įasirašęs(uš) siunčia Am 

Pūką paremti lietuvių ta

Aukokite Amerikos 
donajam Kryžiui — A' 
te Dabar!
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[GIJOJ Lietuviški

Vytautas 3 AYREUTHO MUZIKANTAI 
keletą savaičių _______
viams vertingą %js kelionių aprašymas yra I 
parašė piano * 1936 m _ Red.

sprendi- nS'e. £?ra0K S

Antanas Vaičiulaitis

to niūriu 
is pasau- 
kas tose

o
3 dvipras- 
. Liublino 
?s sudary- 
uose buvo 
ją vyriau
sia Lenki- 
l buvo pa
tik dėl jos 
karas.
tug retori- 
tas šalis,

is.
i rinkimai 
ų užimtuo- 
cviduojami 
o vadai ir

rš Niurnbergo į Bayreuthą

, pilna kalvų, smėlynų ir 
įų. Nederlinguos krašto 
:kuos ošia ir siūbuoja gi- 
s, šį sekmadienį pasken- 
jios saulėje, šituo ruožu, 
iiau Austrijos ir čekoslo- 
njos, daug rasim garsių 
įietijos miestų. Vieni jų 
ilo patys iš savęs — per il- 

... j amžius krautu palikimų, 
®; [us laikus primenančiais 

'O namais, miestą daran- 
is tikru muziejum, kaip 
1 yra Niurnberge. Kiti gi 
liskelbė nelauktai, patys 
elių nuopelnų nepadėję 
-o garsui susikurti. Atėjo

tautinėmis
„Four Lithuanį nuo j am gražia frankų že- 
(op. 35. Išleido: [ 
sic Publishers, 
N. Y.).

Daug kas a/ 
supranta, jog į 
imtinai tik šokį į 
tuviški, iki šįį 
išleidžiami šofe , . . .vi*
skinami šokti.

V. Bacevičū 
leisti ne šokti,', 
syti, koncertini,

Koncertiniai 
šokius labai fcJ 
paimdamas į 
melodijas, Kasi *

no vyriau- • 
us požemio • 
ra ištikimi 
bei Londo- 
deko nepa
ira terorui.
) pat žudo- 
partijų va
isai atmetė 
s, kaip kan- 
ybę, ir pa
tus reakcio- 
s fašistus, 
nistais. Jie 
nausius de- 
prie vokie- 
įcentracijos 
pat yra ir 

„Saturday 
oresponden- 
kad Tito ša
jai „žiauriai 
iją”.
likvidavimų 
:imai Jugos- 
Bulgarijoje 

įse, kur Sta- 
ikamai ilgai 
i iškilmingi 
mokratinius 
jokios pr^'ė- 
p bergždžia, 
rmas.

no Chopin fe 10s žmogus genijus, apsi- 
. i. ’ „ ' reno Weimare ar Bayreu- 

i — ir štai nuolankus pili- 
mai traukia pajusti di-

Polonezų? Kas; 
kowskio Veng* 
kurie orkestrą; 
certuose ar jį • žmonių šešėlio, jų gy- 
monstracųose! • - - -J &

Tokios pat rį" . .................... -. . .
Bacevičiaus fe gem§s viešpačiai
Manau, kad nė 
me orkestrus •• 
nes jie įdomūs: 
šiai sukurti. į įus, lygiai tokiu gražiu 
kad Bacevičius; iaros metu, už trijų kilo- 
delis pianistas? trų nuo miesto, tuščiam 
taip_ pat ^diddj ke) sustojo traukinys. Ja- 

sėdėjo dailus, paslaptin- 
i, išblyškęs,'šiandie istori- 
Hamletu šaukiamas, Ba- 
ijos karalius Liudvikas 
Jis norėjo vienų vienas

limo vietos. Ten vyksta ne 
prasti keliauninkai, bet

*Je nuo šiandie žemės vieš- 
;iai traukė į Bayreuthą. 
i prie šešiasdešimt vienus

taip pat dideli 
kūrėjas. Jo kr

pianistinę virtu
naujoviškosios 
stovas, tai ir j 
modemiška ba įeiti su Richardu Wagne- 
šyti, prisilaikau:
zikos formų. Ste tu muziku, kuriam daug 
šiai jie išvystyti 
atsitolinimuose 
muose, ritminė ūkinio
jose, harmoninė npozitoriaus, kuris laukė 
kas padaro net
dies šokių mekc aštuonerių metų juodu vėl 
muzikališkai m itiko, žodžio netarę sėdo

pilni rūpesčio ir meilės ūžia, 
šaukia ir nerimsta. Ir yra ko 
nerimti! Ne tiek dėl pasiseki
mo, kuris bus tikras, bet ir 
cfel tų visų kūno ir dvasios 
kančių ir audrų, kurias didy
sis muzikas sukrovė į šitas 
gaidas ir į tuos didvyrius. 
Vargiai rasim pasaulinių mu
zikų tarpe žmogų, kuris bū
tų įdainavęs ir įgrojęs tokius 
aistrius, sensuališkus ir že
miškus kūrinius, kaip Ri
chardas Wagneris. Dėl pasta
rųjų muzikos bruožų nuo jo 
atšlijo ir gabiausias, didžiau
sias jo mokinys — Friedrich- 
chas Nietzsche.

MOTINI MARIJĄ 
ATSIMINUS

Motina Marija

Vytautas Didysis"
Ir Jo Darbai

savo mylimuoju, pagar-

ėjo statant teatrą. Labai 
:što ūgio žmogus išlipo iš 

ir skubėjo prie

fraku ir balta apikakle.

NYGOS
dainos”
ainos” turi 
ir eilėraščių, 
u baigiama 
trukus ją ga- 

lietuviškos

linos” apima 
tos Lietuvoje 
.usios ir daž- 
amos.
i knyga turė
jimą. Perga- 
. jos išėjo net

r j e yra daug- 
r populiarių 
, kaip Mairo- 
ko ir kitų, 
bar laidžiant, 
>ildyta naujo-

Klubo didenybės su
su sidabriniais švil- 
kuriuos buvo išgra- 
„Pour Tannhaeuser”.

vedė geram savo bičiuliui, Alšėnų kuni
gaikščiui Jonui, kuris Vytauto nepalikda
vo nė didžiausiose nelaimėse. Tai buvo iš
tikimas Vytauto draugas.

✓

Panašiai Vytautas suvaldė ir kitus ga
lingus rusiškų kraštų kunigaikščius. Ir iš 
jų atėmė visas žemes. Liko tik mažesni 
ir nepavojingi, kurie jam visiškai nusilen
kė. Tada Vytautui priklausė jau visi se
niau lietuvių užkariauti rusų kraštai.

Tačiau Vytautas tuo dar nepasitenkino. 
Kaip ir jo dėdė Algirdas, jis siekė įsigalėti 
ir tolimesnėse rusų žemėse, norėdamas pa
sidaryti visos Rusijos viešpačiu. Tam tiks
lui jis prijungė prie Lietuvos Smolensko 
kungaikštystę ir kitas Maskvai artimas 
žemes. Didžiajam Maskvos kunigaikščiui 
Vosyliui, Vytauto žentui, tas labai nepa
tiko, bet jis su galingu savo uošviu ka
riauti nedrįso. Jis siuntė Vytautui bran
gių dovanų — kailių, audeklų, auksinių 
indų, gražiausių arklių ir k. Vytautas šį 
sykį nusileido. Lietuvos valstybės sienos 
jau ir taip buvo arti Maskvos: tik už ke
lių dešimtų mylių. Be to, stengėsi Vytautui 
įtikti du turtingi rusų pirklių miestai, — 
Naugardas ir Pleskava, — kurie buvo į 
žiemius nuo Lietuvos. Savo vadais jie iš
sirinko Vytautui ištikimus žmones.

Rusų krašte Vytautas įvedė naują tvar
ką. Į pašalintų kunigaikščių vietą jis pa
skyrė savo vietininkus, kuriuos galėdavo 
lengvai keisti ir, reikalui kilus, pavaryti. 
Tai buvo daugiausia kuo nors pasižymėję 
ir jam paklusnūs bajorai. Jie stengėsi Vy
tautui įtikti ir rūpestingai eiti savo pa
reigas. Uoliai žiūrėdavo jiems pavestos 
krašto tvarkos, šaukdavo į karą vyrus, 
rinkdavo iš žmonių mokesčius ir duokles. 
Pirma visa tai eidavo paskirų kunigaikš
čių naudai, o dabar tekdavo vienam Vy
tautui. Vietininkų pašauktus vyrus jis 
vesdavo į karą, o mokesčiais ir duoklėmis 
turtino savo iždą. Didelį pelną Vytautas 
turėjo ir iš tų dvarų, kurie jam priklausė. 
Vadinasi, pašalinęs nepaklusnius kuni
gaikščius ir pakeitęs juos savo žmonėmis, 
Vytautas daug laimėjo. Jis tapo galingu 
ir turtingu rusų žemių valdovu;

Drauge Vytautas neišleido iš akių ir 
savo tėvynės, Lietuvos, kuri sudarė jo 
valstybės branduolį, čia dar labiau jam 
rūpėjo geresnė šalies tvarka ir gerovė. Jis 
stengėsi atstatyti naminių karų sunaikin
tus miestus, kaimus ir pilis. Miestams jis 
davė daugiau laisvės, šelpė juos pinigais 
ir kitokiomis gėrybėmis, kad jie labiau 
klestėtų ir augtų. Kaimų gyventojams da
lijo žemių ir miškų; jie galėjo kurtis nau
jas sodybas, tobulinti savo ūkį. Vytautui 
už tai jie atsilygindavo dėkingumu ir duok
le. Bet jis būdavo dar labiau patenkintas, 
jeigu tokie duoklininkai patys galėdavo 
žygiuoti į karą.

Anais laikais tai buvo nelengva pareiga, 
nes kiekvienam kariui pačiam reikėjo tu
rėti savo ginklai ir maistas, o dažnai taip 
pat ir arklys. Aiškus daiktas, kad visa 
tai turėjo tik turtingesni žmonės — ba
jorai. Vytautas jais daugiausia remdavosi, 
kovodamas su Jogaila ir malšindamas ne
paklusnius kunigaikščius. Todėl bajorams 
jis dovanodavo dar daugiau žemių ir at
leisdavo juos nuo kitų darbų, kad tik jie 
būtų geresni kariai. Iš žymesnių buvo su
daręs net tam tikrą tarybą, su kuria tarda
vosi apie valstybės reikalus. Bajorai už tai 
Vytautą mylėjo ir gerbė. Jie uoliai rėmė 
savo vadą visuose jo žygiuose.

Šitaip per keletą metų Vytautas gražiai, 
sutvarkė Lietuvos valstybę; jis sutramdė 
nenuoramas kunigaikščius, labiau sujungė 
su Lietuva rusų žemes, išugdė bajorų luo
mą, padidino savo kariuomenę. Lietuva da
bar susilaukė didesnės vienybės, dingo vi
daus neramumai. Lietuviai dėl to labai 
džiaugėsi, bet lenkai nerimo. Juos erzino 
tai, kad Vytautas viską darė ne tik jų ne- 
siklausdamas, bet ir nieko jiems nepraneš- 
damas. Lietuvos valstybę jis tvarkė taip, 
kaip jam patiko ir kaip jis išmanė. Lenkų 
ponai pabūgo, kad taip valdoma Lietuva 
nepaspruktų iš jų rankų. Jie prikalbino ka
ralienę Jadvygą, kad ji primintų Vytautui, 
jog Lietuva — tai jos kraitis, už kurį jis 
privaląs mokėti jai duoklę. O duoklė anais 
laikais reikšdavo paklusnumą. Vadinasi, 
Vytautas turįs priklausyti lenkų.

Sužinojęs tokią naujieną, jis sušaukė sa
vo bajorus ir pranešė jiems, ko Jadvyga 
nori. Bajorai pakėlė didžiausią triukšmą; 
jie vienu balsu šaukė, kad jie esą laisvi 
žmonės, niekam jokių mokesčių nemokė
ję ir nemokėsią. Kaikurie iš jų ragino im
tis tuojau ginklo ir žygiuot prieš lenkus.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
II

Didžiosios Vytauto Kovos
NAUJA VYTAUTO TVARKA RUSIJOJ 

IR LIETUVOJ
, Gavęs valdyti Lietuvą, Vytautas nebe
rado joje tos tvarkos ir galybės, kuri bu
vo jo tėvo Kęstučio ir dėdės Algirdo lai
kais. Per paskutinius penkiolika metų po 
Algirdo mirties Lietuva labai nusilpo ir 
nuvargo. Naminių kovų sūkury žuvo daug 
jos karių, sunyko nemaža jos pilių, mieste
lių ir kaimų. Gyventojai buvo labai išvar
gę, nes dažnai slapstydamies tankiuose 
miškuose ir raistuose nematydavo rames
nio gyvenimo. Be to, Lietuva buvo dar su
jungta su Lenkija, čia taip pat netrūkdavo 
naminių vaidų, kurie dažnai atitraukdavo 

(Jogailą iš Lietuvos. Jos reikalus jis tada 
patikėdavo savo vietininkams. Nenorėda
mi jų klausyti, kaikurie žymesni Lietuvos 
bajorai priešindavosi jų valdžiai ir neat
likdavo savo priedermių. Dažnai kildavo 
net sukilimų, kurie ardydavo krašto tvar
ką. Ypač nepaklusnūs būdavo rusų krašto 
kunigaikščiai, daugiausia Jogailos broliai, 
ėmę elgtis kiekvienas savaip. Vadinasi, Jo
gailai valdant nyko ir skurdo galingoji 
Algirdo ir Kęstučio valstybė, kurios gar
sas pirma buvo plačiai pasklidęs.

Vytautas turėjo ją gelbėti, grąžinti pir
mykštę jos galybę. Tai buvo didelis ir ne
lengvas darbas. Beveik tas pats, kokį ki
tados atliko Mindaugas, sujungdamas su
aižėjusią Lietuvą. Tokiam darbui reikėjo 
daug sumanumo ir išminties. Vytautas 
kaip tik tam tiko. Jis turėjo ne tiktai tvir
tą valdovo ranką bei nepalenkiamą valią, 
bet buvo ir daug gyvenimo matęs. Iš sa
vo tėvo Kęstučio jis buvo išmokęs suma
niai vadovauti ir kovoti, o pas kryžiuo
čius buvo įsižiūrėjęs į jų papročius ir tvar
ką, pažinęs visas jų gudrybes. Ten taip pat 
dažnai susitikdamas su žymiais krikščio
nių riteriais, jis daug patyrė apie Vakarų 
Europos valstybių tvarką. Visi šie dalykai 
Vytautui dabar labai pravertė.

Žvitria savo akimi jis pirmiausia pama
tė, kad jo tėvynę labiausiai žudo stambūs 
kunigaikščiai. Pačioje Lietuvoje, tiesa, jų - 
jau seniai nebebuvo, bet Rusų krašte jie 
dar tvirtai laikėsi. Kaikurie iš jų valdė 
labai didelius plotus, turėjo daug kariuo
menės, stiprias pilis ir pulkus rūmininkų 
bei tarnų. Būdami tokie galingi, jie daž
nai neklausydavo net didžiojo kunigaikš
čio: karui kilus jam nepadėdavo, o nekar
tą net pakeldavo prieš jį savo ginklą. Tai 
silpnino Lietuvos valstybę ir krašte kėlė 
sąmyšių. Vytautas jau iš anksto pasiryžo 
visiškai išvaisyti šiuos kunigaikščius, o 
jų žemes išdalyti ištikimiems savo bajo
rams. Progą tam padarė patys kunigaikš
čiai, atsisakydami pripažinti Vytauto val
džią.

Tais pačiais metais, kada susitaikė su 
Jogaila, Vytautui teko tramdyti jo brolis 
Švitrigaila, šis buvo nužudęs vieną didiką 
ir apkėtęs svarbią Vitebsko kunigaikštys
tę, kuri buvo šalia Lietuvos. Vytautas jį 
pačiupo ir nusiuntė Jogailai į Lenkiją. Iš 
čia Švitrigaila pabėgo pas kryžiuočius ir 
pridarė Vytautui daug nemalonumų. Už 
tai vieną kartą Vytautas jį sučiupęs išlai
kė kalėjime keliolika metų. Vytautui mi
rus, jisai buvo tapęs didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu.

Kitais metais Vytautas sutramdė ir an
trą Jogailos brolį, Kaributą, kuris valdė 
tolimas rusų žemes už Dniepro upės. Tai 
buvo labai neramus kunigaikštis, dar prieš 
Kęstutį kėlęs savo ginklą. Rasit, atsimena
me, kad Vytauto tėvas, pašalinęs nuo sos
to Jogailą ir pats pasiskelbęs didžiuoju ku
nigaikščiu, turėjo eiti su juo kariauti. Vil
nius tada buvo paliktas saugoti maža dar 
patyrusiam Vytautui, kuris jo neteko. Jei
gu Kęstučiui nebūtų tekę malšinti šis ne
klaužada, gal nebūtų to įvykę. Kaributas 
ir dabar nenorėjo Vytauto klausyti. Su di
dele kariuomene jis atžygiavo į Lietuvą, 
norėdamas užimti Vilnių ir pasiskelbti di
džiuoju kunigaikščiu. Vytautas ties Lyda 
jį pasitiko ir smarkiai apkūlė. Kaributas 
su savo žmona ir vaikais pateko į nelaisvę. 
Visus juos, kaip Švitrigailą, Vytautas nu
siuntė Jogailai, šis neklusniam savo bro
liui davė netoli Lenkijos kelis apskričius.

Iš trečio savo pusbrolio, Vladimiro, Vy
tautas atėmė Kijevą, svarbų pietų Rusijos 
miestą, čia jis pasodino buvusį savo prie
šą, Skirgailą. Bet šis jau neilgai gyveno. 
Kažkas jį nunuodijo, nes jis žiauriai elg
davosi su žmonėmis ir mėgdavo girtauti. 
Tada Kijevo kunigaikštystę Vytautas pa

Tačiau man šitą sekmadie
nio giedrų vidudienį, pilną 
saulės ir geros frankų žemės 
kaitros, Wagneris davė reto 
džiaugsmo — netikėto, pro
gramose nė kelionių vadovė
liuos nenumatyto džiaugsmo, 
kuris tavyje ilgai atliepia ir 
šventadieniškai tau byloja. 
O, didelis žodis — šventės! 
Mes leidžiam Petrines, eina 
Velykos ir Žolinės — ir klau
siamos, kur jų žavesys, kur 
jų skaidrumas dingo? Ir štai 
čia turėjau tikrą mažumės 
dienų šventę. Ją turėjau ne 
tuo metu, kai lankiau Wagne
rio gyventą namą Wahnfrie- 
dą, kurio fasade narsiai ke
liauja germanų dievas Wota- 
nas, apsuptas dviejų varnų, 
vedančios mažą Siegfriedą, 
įkūnijantį ateities meną. Ne 
prie Wagnerio kapo, kur jis 
ilsisi su savo Kosima, atėju
sia čia pas jį po keturiasde
šimt šešerių metų laukimo, 
ilsisi vienu du didžiuliam so
de, po sunkiu akmeniu — be 
jokio kito ženklo, be jokio 
kito draugo ir paguodos, kaip 
paukštė dainininkė krūme.

Buvo tai prie pat teatro. 
Priėjęs, šoniniam priestate, 
sukaltam iš lentų, išvydau 
būrį bayreuthiečių, vyrų, 
moterų ir vaikų, kaip bitės 
aplink laktą, susispietusių 
ties atvirais langais ir duri
mis. Vieni pasistiebdami žiū
rėjo į vidų, į tą šimtą trisde
šimt dviejų žmonių orkestrą 
ir į dirigentą, kiti susitelkę, 
nuleidę galvas klausėsi. Aš 
nežinojau, kas tai per vyras, 
tas dirigentas: apie penkias
dešimt metų, apyplikis, ne
skubių judesių, nusimetęs 
švarką. Visos arfos, smuikai 
ir obojai jį sekė su didžiu 
klusnumu. Ir neveltui: tokios 
grynos, skaidrios muzikos 
nebuvau dar girdėjęs. Pro 
langus bayreuthiečiams ir 
man veržėsi pasakiškai tobu
los garsų srovės, primenan
čios dangaus giedrumą, sau
lės spindulio srovenimą. Aš 
manau, kad tos ištraukos 
taip skaidriai mane palydėjo 
ir todėl, jog šitam kūriny 
Wagneris pamiršo savo že
miškumą, apie tą veikalą kal
bėjo, kaip apie rimtą religi
nį patyrimą, tarsi atgailą gy
venimo pabaigoj. Nietzschei 
jis pasakojo, kad nūn susidu
riama ne su meno veikalu, 
bet su sunkia ir sykiu džiu
gia pastanga savo praeitį su
derinti su ateitim, kurią Iš
ganytojas nuskaidrins. Šito 
muzikalinio pastato viršūnė
je, Monsalvate, jis norėjo pa
statyti Kristaus kryžių. Ne 
dėl to, kad ateistas ūmai bū
tų tapęs tikinčiu, ne dėl to, 
kad šito burtininko širdis bū
tų nuo vieno Parcivalio ieties 
smūgio atsivėrusi. Bet šioj 
kūrimo valandoj toji širdis, 
toji siela jau neko nereikala
vo iš gyvenimo. Ji stovėjo 
mirties akivaizdoje. Ir jai 
kaip tik betrūko šitos geru
mo, gailestingumo puošme
nos — ją davė su „Parciva- 
liu.” Štai kodėl ne sunkiai, 
ne žemiškai ir aistriai mane 
bloškė aną sekmadienį Wag
nerio muzika, kaip kad pra
tę girdėti iš kitų jo kūrinių, 
štai kodėl joje būta ano šven
tės laikų skaidrumo.

Tą tobulumą iš kūrinio iš
gavo ir taip gausiai pro pas
tato langus skleidė pats di
dysis vokiečių dirigentas, jų 
pirmasis — Wilhelmas Furt- 
waengleris, garsusis iš gar
siųjų.

Brangi Viešpaties akivaiz
doje Jo Šventųjų mirtis. — 
Ps. 116.

Šiemet balandžio mėn. 17 
dieną sueina penkeri metai, 
kai mirė Motina Marija, 
Švento Kazimiero Seserų 
Kongregacijos Įsteigėja ir 
Generalė Vyresnioji.

A. a. Motina Marija buvo 
kilnios, galingos dvasios as
muo, turėjo įgimtą žmonijos 
vadės paslaptingą jėgą, kuri 
sužavi ir veda paskui save 
kiekvieną, kurį tik ji patinka 
savo kelyje. Jos kalba buvo 
įdomi, graži, gyva. Ji buvo 
linksma ir kitoms patarda
vo būti linksmoms. Ji buvo 
nuolanki, maloni, vaišinga ir 
meili. Joje degė tokia Dievo 
ir žmonių meilė, kad ji spin
duliavo į visas puses, lyg sau
lė, pasiekdama kiekvieną, kas 
tik prie jos artinos. Dėl tų 
tai priežasčių ji buvo myli
ma ir gerbiama.

Nors jau penketas metų, 
kai a. a. Motinėlės Marijos 
nėra mūsų tarpe, bet... ar ji 
visiškai mirė? A, ne! Ji savo 
asmens kilnumu, savo išmin
tingumu, kantrumu, ramu
mu, maldingumu, o ypač gi
liu, tvirtu tikėjimu ir meile 
palieka gyvas pavyzdys, ku
riuo keliu turi eiti visos mū
sų Seselės. Motinėlės Mari
jos šviesus dvasios vaizdas 
niekuomet neišdils iš mūsų 
atminties. Jos gyvenimas aiš
kiai mums rodo, kad jei tik 
norime ir prašome Dievą ma
lonės, galime visur ir visada 
gyventi kilniu vidaus gyve
nimu ir vykdyti visas aukš
čiausias Evangelijos dory
bes.

Šiandien, minėdamos liūd
ną Motinėlės Marijos mirties 
sukaktį, prisiminkime vieną 
didelę, tvirtą, giliai įsišakni
jusią jos gyvenime dorybę — 
Meilę, štai ką ji dažnai kar
todavo: „Teveda mus viskas 
ir visada prie mūsų tikslo: 
didesnės Dievo meilės. Sten
kimės, kad josios vaisius pa
rodytų kiekviena mūsų per
gyventa diena, — meilę, ku
ri save dėl Dievo užmiršta.”

Tikėjimo ir meilės spar
nais žmogus skrieja į aukš
čiausių idealų viršūnes, į Die
vą, kiekvienos tobulybės pra
džią ir pabaigą, šio aukščiau
sio idealo spindulių atokaito
je gema didvyriškos sielos.

Tokiu pavyzdžiu mes turi
me amžinos atminties Moti
ną Mariją. Joje buvo įgyven
dinti Kristaus žodžiai: „Aš 
atėjau atnešti ugnies į pa
saulį ir vieno tenoriu, kad ji 
degtų.” Toji ugnis — tai mei
lė, karšta meilė Dievo ir Ja
me kiekvienos būtybės.

Iš tos meilės plaukė lygiai 
galinga meilė artimui. Moti
nėlė Marija niekados nemąs
tė apie save, vien tik kitų 
gerove rūpinosi. Jos vienuo
linis gyvenimas, kuriame ji 
pilnai pavedė Dievui savo 
protą, valią, širdį, visą savo 
sielą ir visą savo būvį pra
platinti Dievo karalystei pa
saulyje ir sielose, yra tikrai 
nepaprastas ir nuostabus. Ji 
pajėgė žemėje uždegti lieps
ningąjį židinį, atlikdama di
delius darbus Dievui, Bažny
čiai, Tėvynei ir lietuvių vi
suomenės gerovei. Motina 
Marija buvo didelio darbo 
kukli darbininkė; gyveno 
vienuolyne, bet vienuolyno

(Pabaiga 5 pusi.)

gyv4, jį lankė. Tai meno vie
ta, retas centras, primenąs 
kokią nors graikišką švento
vę, garsų senovės miestą — 
ir tai vieno žmogaus pastan
gomis, nenumaldomu atkak
lumu, per visą amžių nepa
mestomis idėjomis, išnešioto
mis nuo Rygos ligi Neapolio, 
visokiuos klimatuos ir tarp 
visokių žmonių ir nelaimių.

Iš stoties pasukau Hitle
rio gatve — dabar Vokietijoj 
visur knibžda Fuehrerio gat
vių ir aikščių, lygiai kaip vi
sur girdėsi tą patį pareiginį 
„Heil!” Tanki medžių ūksmė 
veda ligi teatro, stovinčio ne
didelėj kalvoj. Kiek garsus 
šitas Festspielhaus, tiek jis 
nieku akiai neužsimeta nei 
išorėj nei viduj, žaliuos me
džiuos paskendęs, atsimušęs 
žydram danguj stovi plytinės 
spalvos namas, nieku nepri
menąs didžiųjų pasaulio teat
rų, visų tų operų, pilnų žė
rinčių ir vingiuotų kolonų, 
su nepaprastais sietynais dar 
nepaprastesnėse lubose, su 
šauniais laiptais ir dar šau
nesnėmis ložėmis. Taip, Wag- 
neris gerai atminė šitas šau
nias ložes ir įmantrią publi
ką, kada Paryžiaus operoj 
Jockey 
sirinko 
pūkais, 
viruota
Mat, aukštojo klubo nariams 
nepatiko, kad Wagneris sa
vo kūriny nedavė baleto. Dėl 
šito nesamo baleto jis buvo 
nušvilptas sidabriniais švil
pukais, buvo nušvilptas tam, 
kad po šešiasdešimt metų 
vienas Paryžiaus kritikas at
sidūsėdamas rašytų apie mu
zikos savaitę: „šeštadienį 
Wagneris, sekmadienį Wag
neris... Tai jau daug”, šitam 
Wagnerio teatre viskas kuk
lu, paprasta, nepuošnu. Smal
suoliai negali matyti nei or
kestro nei muzikantų. Ponios, 
kurioms įdomu, kaip dirigen
tas lazdele mosikuoja, kokius 
gestus jis daro, kurioms rū
pi, kaip smuiko smičius 
vaikšto ir kada cimbolistas 
prakaitą šluostosi, čia netu
rės ko eiti ir nemokės tris- 
rešimt markių už vietą. Ir vi
sų vietų kaina ta pati, nes 
muziką ir dainas girdi ne nuo 
scenos, bet iš skliautų, iš kur 
„Parcivalis” ir Lohengrinas” 
lygiai lyja ant visų galvų, į- 
gijęs dar giedresnio skambė
jimo ir jėgos savo aistringuo
se garsuose.

Ir šiuo metu jau buvo ruo
šiamasi. Visas teatras skam
bėjo ir ūžė kaip avilys. Sce
na užimta, kiekvienas kam
barys užimtas. Garsūs var
dai stengėsi išrėkti ko tobu
lesnį germanų senovės hero
jų, žilų laikų kariauninkus, 
karalius, šventosios taurės 
saugotojus, visus tuos Sieg- 
friedus ar Wotanus, Gunte- 
rius ar Brunhildas. Dar ga
las laiko ligi švenčių, o jie

ką. irietą ir nuvažiavo į rū- 
Veikafai nė s, kur drauge išbuvo dvi 

menkai va/t^andas.
jie sunkiai niįJais pačiais laukais mūsų 
moninių komįftkinys artėjo į Bayreutho 
nacijų. Kiefcpstą- šalia Drezdeno ar 
pianistui tm|Pcig°, Jis nėra didelis nė 
šiuos šokius p? 
muose ar šiaip 
sueigose. Teji 
L_ r___ ,
jo — gražių' anuos- Be jo reta kas mi- 
čių Nudėvėtai šią žemes dalį. Jos ne
ras, bet gryni 
zikos grožį. Ik

vanėlė’m3šimt0 metų. kai at?ul® ’ 
Muzikos litai pasidarė madnas ne tik 
na kasdieni. ??cluos’ bet.lr Prancūzuos, 
nių, šie šokiai; 
siškai niekur t 
šiol. Kiekvieno: 
muzikos mėgė; 
papuošti jais L 
knygynėlį. Tor 
sų muzikaližk

Šokiai išleis 
delio formato, 
su autoriaus '! 
šokiai pardu: 
NewYorkodic . AK C4.X XW AKJAlkl 1A UAVkJ
zikos gaidų Semėsi Hitleris ir, kol 
garsus Carl F? 
Cooper Squafi 
mer, Inc. (3 f 
langus savo t 
puošė.

Šokiai yn 
Klumpakojis. 
Noriu Miego i:

Taip pat ši 
leido ir Lietu’' 
sui su piano! 
parengė V. B 
gliški žodžiai' 
tenio vertini

Šia progač 
ti V. BaceviS 
žiu leidiniu. F , 
kad tai oe[«i Vall,y"’s vardu-

šnus: nepriskaito nė ke- 
------- --  liaip iasdešimt tūkstančių gy- 

- | tojų. Tačiau Wagneris su- 
susipažins, ta:Jam ne mažesnio svorio

ų išgarsinęs jau anksčiau 
gyvenęs rašytojas Jean 

ir7vetimtau& į’. kuris Pastaru°ju laiku,

Riečiuos, bet ir prancūzuos. 
Wagnerio čia nebūtų bai- 
! savo dienas nė didysis 
ztas, šitas kilnios dvasios, 
įas gerumo nenuorama, 
žinąs keliauninkas ir — 
nto Pranciškaus riteris 
o gyvenimo pabaigoj, po 
tos širdies ir muzikos per
lų. Vargiai būtų atėję į 
yą čia įsirengti ir ariškų 
rijų pionieriui, suvokietė- 
am anglui H. St. Cham- 
ainui, kurio išminties

lainos” tuoj 
iti „Darbinin-

olių knyga 
šspausdinama 
ii Pradėtosios 
j Seserų Kon-

/j e aprašoma 
yno seserų is- 
nas Lietuvoje

ruota ir turi

os seserys pir- 
rveno Thomp- 
bar jų centras 
onn.

ga angliškai
Stadalninkas, 

lonų teisę ma- 
ijoje Hinsdale, 
o disertaciją 
)f Censures”, 
dalninkas uni
tus yra baigęs
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Žemiau pasirašęs (usi) siunčia Amerikos Lietuvių Ta
rybai $............auką paremti lietuvių tautos kovą už laisvę.

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL 
1739 South Halsted St. 
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Čekį arba Money Orderį rašykite Tarybos iždininko Miko
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REMKIM AUKOM AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ 

IR JOS INFORMACIJOS CENTRĄ,
kuris skleidžia pasaulyje teisingas žinias apie Lietuvą ir 
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Iškirpkite, išpildę šį lapelį, ir pasiųskite kartu savo au
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Šv. Sakrai
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ŽUVĘ KARIAI

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

1601 - 03 So. 2nd St.
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Vincas Krėvė

girdi Marcelė

p koplytėlės

mirė v 
amžiam

p dvasioje 
te; turė
si linksmos,

kario laiškų matyti, jis apsi 
prato su nauju gyvenimu.

i matyti 
ip gausiai 

hnkarą po 

Liaus Ke-

5 misijos, 
.kalba Tė- 
?. pavyko

^Dainuos Anna 
Šv. Andriejaus 

rapijai minint A 
lieju, vyksta dau 
ir istorinių par© 
diiojančių parap 
šių 50 metų gyv

k sinkiausios 
Rausi rūpes- 
fc jos nuotai- 
|?<šlikdavo ra- 
I U laimin

čias ir apeigas mūsų b 
čioje gausiai lankė para 
čiai ir svetimtaučiai.

į Kristaus Karstas buv 
šiai išpuoštas per visa

® ta malone 
darbus.

metų jos
H dienoj, pra-

Jau gauta laiškų, kaip ka
riai įvairiuose frontuose su
tiko ir praleido Velykas. Vi
sų smulkmenų ir nesužinosi
me, bet iš gautų laiškų maty
ti, kad jie prieš Velykas ga
vo daug pagražinimų, naujų 
uniformų ir visokių ženklų, 
kad tik per šventes šauniau 
atrodytų.

Vienas karys rašo, kad jis 
jau gavo antrą ženklą užjūrio 
tarnybai ir naują uniformą.

Vyčių surengtas vaidini
mas Karolio Teta balandžio 
8 dieną Šv. Kazimiero para
pijos salėj praėjo su tikrai 
dideliu sėkmingumu.

Vaidinimo pasižiūrėti su
sirinko pilnutėlė salė, apie

Lietuvių Moterų Taryba 
rengia Kortų žaidimo vakarą 
balandžio 15 dieną, 4 vai. Int. 
Institute. Pelnas bus skiria
mas Raud. Kryžiui ir Institu
to Namų Fondui.

Bilietas tik 50 c. Bus dova
nų ir užkandžių. Laukiama 
daug dalyvių iš viso miesto.

-is issireis-
Mukime

Tačiau jis vis parašo, kad 
jam trūksta vyčių draugiš-

Mai Taip, 
pje" Motina 
pąsavogy-

vai- 
daug

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

Tačiau gegužė 
kurią bus ir iški 
tinos Diena, ž; 
miausiu įvykiu 
jaus lietuvių pa 
nime. Tą dieną j 
Metropolitano 
ba, dainuoja 
School Auditor

Štai kaip di 
ronto Telegrai 
apie Anna Kj 
is the perfect v< 
be listened t' 
eternity withe 
— štai tobulas 
galima be nuc 
sytis per amži 
nai klausysis

New Britaii 
lietuviai, nep 
gražios progo 
įsigykite tikie 

' kites nepap 
’ šventei.

platesnį aprašymą, pažymint 
kiekvieno artisto ypatybes.

Vakaro tvarka buvo pavyz
dinga. Vyriausios vakaro 
tvarkytojos Ę. Jankauskaitė 
ir E. Jablonskytė dirbo išsi- 
juosiusios, kad vaidinimas ir 
visas vakaras pasisektų.

Ar ne didžiausios darbinin
kės rengiant sceną buvo A. 
Poškevičiūtė, A. Azaranskai- 
tė. Juodvi, kaip dvi bitelės, 
vis drauge, bet nuolat dirbi
nėjo vaidinimui ir jo pasise
kimui. Joms sumaniai pagel
bėjo draugai vyčiai J. Utkus, 
E. Balčaitis ir J. Mažeika.

J. Burokas daug pagelbė
jo, rengiant sceną ir savo pa
tarimais. Visokius bilietus 
pardavinėjo pačios vytės: M. 
Šeparauskaitė, A. Mažeikai
tė, M. Bigenytė, A. Rimgai- 
laitė ir kitos. Prie muzikos 
sukosi gerai A. Barauskas ir 
dar keli jo draugai.

Vyčiams gražiai patarnavo 
pp. Urbonienė, Poškevičienė, 
Verpečinskienė, Barčienė ir 
kitos. P. Mažeika, Utkus ir 
jų draugai uoliai dirbo prie 
gėrimų. A. Mažeikienė viską 
gražiai pravedė su laimėji
mais.

NORĖJO ATVYKTI
LT. ANTANAS

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadienį 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m 

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Lietuvis Graborius - Balsamuotoja
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Švento Vi 
draugiškai pi 
andžio 7 d. v 
keris” taip p 
kai sėkmingi 
žaus pelno k

Šv. Andrie 
da ruošia k< 
15 d. Jo meti 
Show”, sun 
tain Empire

Šita orga 
darbuojasi 
pramogas, 1 
paskelbtos.

Visos dra 
ir šį syki a

KORTŲ ŽAIDIMAS RAUD 
KRYŽIUI

niai. Jie buvo raguoti, uodeguoti, iš gerklių ugnis Iii 
nojo, kaip iš krosnies; vienas per kitą jie lindo į M 
celę, o patsai biauriausias jau taikė ją šakėmis pat 
ti. Pamačius tai Marcelė nusitvėrė už dangaus di 
suriko ne savo balsu ir — nubudo. ’ !

Nubudus atsisėdo Marcelė patale, visa nuprak® 
vusi, drebanti, lyg ją drugys būtų krėtęs.

Pirmas jos noras buvo — šokti tuoj iš patalo, b| 
į Kušlių, prisipažinti jam ir prašyti, kad dovanotų.! 
pamatė, kad kieme naktis, tamsu, o Merkinė, kur 
liūs, toli; vėl kur tu jį surasi nakčia.

Ilgai dar sėdėjo Marcelka patale, susirangius kojai 
bailiai dairėsi į langus, ar nelenda pro kurį norai 
guotasai.

Paskui peržegnojo patalą, aslą, iš visų šonų siefl 
kampus, o ypačiai žegnojo langus ir duris. Po tol 
šoko žemėn, priėjo į lovą, kur gulėjo Gerdviliena 
ėmė atsargiai grobstyti aplinkui, ieškodama josi 
daroko. Atradus jį, Marcelė drebančiom rankom, bi 
dama, kad kas nepabustų, išėmė iš kišenės raktelį | 
spintos.

Atsargiai pravėrus duris, kad nesugirgždėtų, iš 
priemenėm Ten vėl kuo atsargiausiai, dažnai pį 
klausydama, ar nepabudo kas, atrakino spintą ir e 
patamsėję ieškoti indo, kuriame, kaip ji gerai žinc 
sukrauti buvo kiaušiniai.

Surado vieną indą, įkišo ten ranką — ten sali 
pienas, kitan — visais pirštais įlindo grietinėn, o | 
pakliuvo ranka kruoposna. Galų gale atrado ir ki 
šinius. Išėmus šešis, užrakino spintą, o kiaušinius ’ 
kasė smėlin, kuriuo buvo nuo rudens užverstas vi 
kampas, kad žiemą būtų kuo išbarstyti nušluota ai

Paslėpus kiaušinius, vėl taip pat atsargiai grįžo M 
celė pirkion, padėjo raktelį atgalio ten, iš kur pači
ir, atsigulus į patalą, ramiai užmigo.

Ant rytojaus Gerdvilienė stebėjosi, kodėl spin 
durys, klemka ir jos andarokas pienuotas. Nėjai
ji, užsisapnavusi, vaikščiojo spinton.

Apžiūrėjus betgi indus, pastebėjo, kad nevisi kil 
šiniai, ir užsipuolė piemenį. Tasai gynėsi ir keiki 
kad ne jis, bet Gerdvilienė juo netikėjo.

Marcelė girdėjo visa ir tylėjo. Ji dabar kas viei 
vakaras knaisioja smėlį pasitikrinti, ar ten dar f 
kiaušiniai, ir nekantriai laukia šventadienio, kada 1 
neš kiaušinius Kušliui ir užmokės už pavogtas silke

Tada nebijos, kad ją vėl išvarys iš dangaus už 
gystąl...

JŪRININKO SVEIKINIMAI
Ką tik išėjęs į Navy jūri

ninkas Juozas Jakštis jau 
suspėjo parašyti savo drau
gams vyčiams keletą laiškų.

Neseniai jis atsiuntė svei
kinimus Velykoms ir linki sa
vo jaunesniems draugams 
vyčiams tapti jūrininkais ir 
taip pamatyti, patirti, kaip 
jie gyvena.

Jis prisiuntė ir jūreivių gy
venimo albumą, kuriame ir 
atvaizduotas visas jų gyve
nimas. Tikrai miela žinoti, 
kad mūsų Juozui ten patin-

Prisisapnavo Marcelei, kad ji pateko dangun. Ten 
buvo gražu, kaip Pivašūnų bažnyčioje. Visur žvakės 
dega, žiburiai; patsai Ponas Dievulis, žilas, ilga barzda, 
sėdi aukštai ant aukuro, o aplinkui jo vis angelėliai: 
vieni maži maži, kaip švenčiausios Panelės paveiksle 
Merkinėje, lakioja ir aukštai ir žemai aplink Dievulį, 
o kiti — dideli jau, bet taip pasirėdę, ilgais sparnais 
už pečių, klūpauna pas aukurą rankutes sudėję, lyg 
jauni kunigėliai ar klierikai, ir garbina Dievulį.

Visas dangus pilnas numirėlių; iš tų, kur dar gyve
na, Marcelė nepamatė nė vieno. Jai net baugu pasi
darė ir topterėjo širdis, ar tik ir ji nenumirė, kad pa
teko dangun. Tik priminti, kada gi ji mirė, negalėjo. 
Ilgai mąstyti neteko, nes numirėlių ėmė vis daugiau 
ir daugiau eiti dangun pro mažąsias dureles, kur ji 
stovėjo, kad ją nustūmė net kampan ir ten prispaudė 
į sieną. Prisibrukė numirėlių dangun, lyg žmonių Mer
kinės bažnyčion per šventą Roką. Visi jie buvo gražiai 
pasirėdę, lyg ką tik palaidoti. Daugel ten buvo mote
rų, vyrų, ponų, kunigų ir prasčiokų žmonių.

Ponai ir ponios už grotelių sėdėjo arčiau Pono Die
vulio; pamačius tai, Marcelė net atsiduso.

— Tai, Dievuliau, ponams ir čia geriau!
Čia pamatė Marcelė daugelį savo pažįstamų; vieni 

jų jau seniai buvo mirę, kiti dar tik pernai, čia buvo 
Lukošiūnas Petras, jos krikštatėvis, pas kurį ji pen-

ser- 
geant ir priskirtas- prie lėk
tuvų bandymo stoties medi- 
kalinio korpuso.

Tokiu būdu jaunasis lietu
vis jau pasidarė viršininku. 
Tikime, kad ir ten jis sėk
mingai atliks savo pareigas.

Visi artimieji ir pažįstami 
džiaugiasi jo laimėjimais. Jo 
brolis, Jonas Bigenis, taipgi 
yra kariuomenėj, fronte.

— Atiduokit man silkes! Tai mano silkes, kur ji 
man pavogė!

Pažino Marcelė Kušliaus balsą ir dar labiau nusi
gando. Pamatė, kad visos vėlės nuo jos atsitraukė, o 
Dievulis, aukštai sėdėdamas net kaktą suraukė. Mar
celė bijojo pakelti į Jį akis, bet žvilgterėjus iš pasalų, 
gerai pamatė, kad Jisai rūstauja. O tasai begėdis Kuš
lius vis plėšiojasi už durų. Išraus ji jam barzdą, net 
piemens paprašys, kad vilkutį įleistų! Ar neverta gi? 
Jau kad sužinojo, būk kur kitur jai pasakęs, vienų 
vienai, ii' pareikalavęs mokesčio, o ne čia danguje, 
prie angelų ir Dievulio.

— Ar tai ir danguje tiesos nėra, kad man silkių ne
atiduoda?! Ir ten pavargėliui žydui skriaudą daro? 
— nesiliauna Kušlius.

— Tai tu, prisivogus silkių, dangun atėjusi? Die
vo namuosna atsinešei vogtus daiktus? — klausia an
gelas, bet Marcelka tyli, lyg žadą užkandus; taip ji 
nusigando.

— Kad taip, ir dar tu tyli, einam prie Dievulio, tegu 
Jis tave nuteisia, kaip esi užsitarnavus.

Paėmė angelas ją už rankos ir veda per visą dan
gų, tiesiog į Dievo sostą prie aukuro. Marcelkai tokia 
gėda, kad, rodosi, primanytų — žemėn įlįstų. O visi 
tik traukiasi šalin, lyg ji būtų niežais užkrėsta, ir pasi
piktinę šaiposi.

— Vagilka! Silkes pavogei žydui 
eidama.

Charles J. Roman
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė.

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Jis paliko našlę žmoną ir 
dukrelę. Velionis palaidotas 
iš šv. Kazimiero parapijos

Margučių pran
Moterų Sąjungo 

kuopa ruošia smag 
vimo ir margučių 

į kuri įvyks pas s 
Oną Čirvinskienę, 2 
ton St., balandžio 1 

h raštus, j p0 pietų, 
k ii toi jau yra žinoma, 
L norėsite rinkė 0. Čirvinski 

gelbininkės P. Zik 
j Vytautą Markūnienė mok; 
Likus nu- pramogas surengt 
po. tai tu-1 atsilankiusius pa1 

kny- apdovanoti.
Taigi širdingai 

|~ sąjungietes atsi 
|L Conil. įsmagai. laiką pral 

|mėti dovanėlių.

Įžanga 35 cent;

Ką tik gauta žinia, kad ka
rys Alekas Taraila, 3601 
Earp St. žuvo karo fronte 
Prancūzijoj. Jo šeima ir mo
tinėlė labai skaudžiai pergy
veno tą liūdną pranešimą. 
Gal vėliau daugiau sužinosi
me iš jo gyvenimo ir pasku
tinių dienų.

Aloyzas Poška, 1915 E. 
Moyamensing Avė. žuvo ka-

Visiems darbininkams vy
čiai karštai dėkoja. Visi sa
ko buvę patenkinti, nors ir 
neužteko valgių. Bet juk ka
ro metu ir nereikia perdaug 
prisivalgyti.

Vyčiai dėkingi visiems 
svečiams, kurie net iš toli at
vyko.

Ačiū visiems.

Ponia Julija Stasiulionis- 
Love susilaukė dukrelės, ku
ri pakrikštyta balandžio 8 d. 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj. Ji yra lietuvaitė, tik 
ištekėjusi už nelietuvio. Abu 
gyvena 1511. S. 27 St.

Dukrelei duotas per krikš
tą Viktorijos-Reginos vardai. 
Mergytė auga sveika ir links
ma, net ir krikštijant gero
kai ,.giedojo” bažnyčioj.

William Poška-Paschall, 
jaunas ir energingas lietuvis, 
yra kandidatas į teisėjus nuo 
35 ward. Kaip visi žino, jis 
1943 m. buvo kandidatu į 
miesto galvas. Dabar jis ei
na kaip respublikonas.

Lietuviai jau susiorganiza
vo ir uoliai rems savo tautie
tį, kad patektų į valdžios vie
tą ir taip atstovautų lietu
vius.

Politinis laikraštis „Obser
ver” įdėjo jo paveikslą ir pla
tu jo gyvenimo aprašymą, 
kaip tinkamo kandidato į Ma
gistrato vietą.

Lietuviai turėtų paremti jo 
pirmuosius rinkimus, kurie 
bus birželio mėn. Jei lietu
viai panorės, tai jie gali iš
rinkti savo žmogų.

Kovo 19 d. mirė Mai 
Biržietienė, 47 m. am 
Palaidota kovo 24 d. Šv, 
žiaus kapinėse iš šv. Ka; 
ro bažnyčios.

Kovo 20 d. mirė Petn 
Rodio (iš Matijošaičii 
mos), 6 metų amžiaus. ] 
dota kovo 24 d. Šv. Krj 
kapinėse iš 
bažnyčios.

Kovo 21
Chesnut, 60 
laidotas Šv. Kryžiaus kaj 
se kovo 27 d. iš šv. Ra 
bažnyčios.

Kovo 22 d. mirė Vlada] 
tis, 45 m. amžiaus. Pali 
tas kovo 29 d.

Kovo 23 d. mirė Jurgi] 
geckas, 49 m. amžiaus] 
laidotas kovo 28 d. šv.l 
bo kapinėse iš šv. Jurgio 
nyčios.

Kovo 23 d. mirė Pranei 
Bagočius, 67 m. amžiaus 
laidotas kovo 28 d. Šv.l 
žiaus kapinėse iš šv. 1 
miero bažnyčios.

Visų jų laidotuvių api 
aprūpino grab. J. Kavai 
kas.

Balandžio 5 dieną užmigo 
amžinu miegu a. a. lietuvis 
Dr. L. Petruška. Jis pirma 
pats kitus gydė, bet vėliau
sia sirgo. Savo ligoje velio
nis dažnai kviesdavo kunigus 
su sakramentais ir tinkamai 
prisirengė mirčiai.

A. a. Liudvikas Petruška 
jaunas pateko Amerikon. Jis 
savo darbu ir geradarių pa- 
gelba dirbo medicinos įstai
gose ir sykiu mokėsi to moks
lo, o prieš aną karą išėjo gy
dytojo mokslus ir gydė žmo
nes Philadelphijoj ilgą metų

ro fronte praeitą menei 
paliko nuliūdusią savo 
nėlę našlę Vyšniauskiei

S.-Sgt. Steponas Ušii 
421 E. Cheltenhem Avį 
rė nuo žaizdų, kurias! 
fronte kovo mėn. 16 
Vokietijoj. Jis paliko 
motinėlę ir brolį su sės

Laukiame daugiau ž| 
iš jų

— Kai pateksi pragaran, ten gana rasi visų: ir žydų, 
ir katalikų, ir ponų, ir prasčiokų.

— Dar jau, die, yra kokis nusidėjimas prieš Dievą 
žydą apgauti, — mėgino dar gintis Marcelkė: — jie 
gi mūsų Viešpatį Dievulį nukankino, nukryžiavo.

— Vai, mergele! — atsiduso Gerdvilienė: — mes 
jį kasdien, mieliausį Dievulį, kiek kankinam, kiek kry
žiuojam! ... Ir jis mums vis atleidžia...

kerius metus tarnavo ii' piemene ir pusmerge. Pama
tė ir Vakšienę, savo krikštomočią, kuri jai padovanojo 
šilkinę skepetą, kada ji buvo pirmojoj išpažinty. Tie
sa, skarelė buvo jau nebenauja, net maža skylutė pa
čiam viduryje žibėjo, bet Marcelė ir dabar ją nešioja, 
kada tik eina kur didesnin atlaidan. čia buvo dau
gel ir kitų, kuriuos Marcelė vos atsiminė.

Stovi. Marcelė pas duris, pagal sieną, ir dairosi. Ma
to, kad ten pas groteles klūpauna ir jos sena motutė. 
Pajuto ji, jog taip išsiilgo savo motutės, taip išsiilgo, 
net širdį suspaudė, kaip replėms. Taigi dabar pasikal
bės, taigi papasakos savo motutei, išporys visus savo 
vargelius, kaip būdavo, kad dar motutė nemirus buvo 
ir kas šventadienis pas ją ateidavo.

Nieko nebodama, lenda Marcelė ten, kur klūpauna 
motutė, daro sau kelią alkūnėm ir šonais, kaip tik 
gali, tiesiai; tą prispaudė, tam koją užmynė; net pyks
ta ir šaiposi ant jos vėlės. Bet ji nepaiso ir lenda toliau.

Kada ji taip nusibrukė net dangaus vidurin, tik tik 
nepriėjo prie motinėlės, užstojo jai kelią angelas. Jis 
buvo baltai apsirėdęs; per petį buvo persijuosęs rau
dona juosta su aukso blizgeliais, o rankoj laikė didelę 
aukso buožę.

— Ko čia brukiesi, kaip nesivaimėlė, ir trukdai vė
lėms Dievą Tėvą garbinti! — subarė jis Marcelę. Pa
žiūrėjęs nuo galvos iki kojų jis dar pridėjo: — Atėjai 
čia apskretus, ir trini baltus vėlių rūbus.

Apsidairė į save Marcelė, ogi ji tikrai apskretusi, 
apsisegus kasdiene suknele, marškiniai gal jau dvi sa- 
vaiti nemainyti. Susigėdijo Marcelė, net nusigando ii' 
akis žemyn nuleido. O angelas žiūrėjo į ją vis rūsčiau 
ir rūsčiau.

— Kam atsinešei silkes Dievo namuosna? — klau
sia angelas: — ar kad tvanką darytum? Duoki sil
kes, teišmesiu jas.

Žiūro Marcelė, kad tikrai rankose silkės, tos pa
čios, kur iš Kušliaus kibiro ištraukė. Kaip ji jas pa
ėmė ir kaip ligi čia atsinešė — pati nežinojo. Atsiminė 
ji, kad buvo jau jas suvalgiusi, ir dar daugiau nusi
gando. Dabar pajuto Marcelė, kad nuo silkių varva 
per pirštus ant suknelės skystimas. Ištiesė tad grei
čiau rankas atiduodama silkes. Angelas pašaukė kitą 
mažesnį ir tarė:

— Imk iš jos silkes ir išmesk laukan. Danguje yra 
savo valgymas ir savo gėrimas, ne žemiškas.

Jau mažas angelėlis atkišo ranką paimti iš jos sil
kes, kaip už dangaus durų pasigirdo rūstus balsas:

Vyčiai, rengdamiesi 
dinti „Karolio Tetą”, 
rašė buvusiam veikalo artis
tui Lt. Antanui — Pr. Mažei
kai, kuris dabar kovoja fron
te Vokietijoj.

Jie kvietė jį atvažiuoti ir 
pasižiūrėti, kaip jie vaidina. 
Buvęs Lt. Antanas, o dabar 
tikras karys, jau kelis mėne
sius išbuvęs apkasuose, daug 
vargo ir skausmo pamatęs, 
tikrai norėjo atskristi pasi
žiūrėti, kaip jo draugų būre
lis vaidina. Kad lėktuvų bū
tų buvę, tai jis būtų parvy
kęs balandžio 8.

Bet ir negalėdamas, jis ra
šo ir linki pasisekimo savo 
draugams. Kai jis parvyk- 
siąs, tai jis pats galėsiąs ka
riškas roles ne tik vaidinti,

Aukš- 
^811 kuriuo 

gyvena

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 
3304 - 1G Richmond Str. Philadelphia,

Visi Philadelphijiečiai at- pakeltas first acting 
simena jauną ir simpatišką 
profesionalą Mykolą Bigenį, 
311 Wharton St. Jis tik prieš 
pat karą buvo įsigijęs grabo- 
riaus profesiją ir jau sėkmin
gai darbavosi toje srityje. 
Sykiu jis nepamiršo visuo
meninio ir lietuviško darbo.

Iškilęs karas pašaukė jį 
kariuomenėn. Bet ir kariuo
menėj jam sekasi. Jis bu
vo priskirtas prie medikali- 
nės dalies ir dalyvavo per 3 
metus įvairiuose frontuose.

Jis buvo pakeltas Stf. ser
žantu. šiomis dienomis pra
nešta, kad Mykolas Bigenis

(Tęsinys)
— Nesulauktų tavo galva, kad aš žydo prašinėčiau, 

— atrėžė piemuo. — Arba tbn žydai bus, kur mes, ka
talikai.

Į Velykų rytą visi ger 
^.nlios lietuviai sukilo an] 

būreliais skubinosi į P 
limo Mišias.

Kiekvienam lietuvh 
ji likos buvo linksmos.

U Dievas žino, kaip mi 
sės ir broliukai šveni 

1^5 Velykas Lietuvoje ir 
h Į mime.
..įtinsi prisikėlimo Šv. Miš 

našavo klebonas kun. ] 
deckas 6:00 valandą i

I:iškilminga procesija 
$ d08’ mišias.

i Velykų dienai pri 
Ijggali- pamokslą pasakė Tė’ 

raidas.
į Visi su dideliu su 

hvai- mu meldės ir Auk 

hmenę. prašė karo pabaigos 
Liauto- liui taikos ir mūsų

tėvynei Lietuvai lai 
įjidlai- šv. Kazimiero p 

choras pasižymėjo 
(giedojimu. Ypatinga 

Loj bus įdarė klausytojams 
|:srapijos j rį išpildė mūsų jaun

Ch. Raynolds, pritar 
gonams, smuikui 
chorui.

Tai vėlės ją lydi. Sunkiausia buvo Marcelei, kada ją 
angelas vedė šalim tos vietos, kur motutė sėdėjo. Nors 
Marcelė akių nepakėlė, bet pajuto, kaip į ją motutė 
gūdžiai pažiūrėjo. Pajuto Marcelė ir paraudonavo, 
kaip putino uoga; ar gal jai tik nusidavė, kad parau
donavo.

— Tu pavogei Kušliaus silkes? — paklausė Die
vulis, kada Marcelė priėjo prie Jo sosto ir atsiklaupė.

Marcelė tyli, kaip nebylė, tik ranka akis užsidengė 
ii' dreba, kaip epušės lapas.

Dievulis tyli ir laukia, ką pasakys Marcelė. Nesu
laukęs pasiteisinimo, Jis atsigrįžę į angelus ir paliepė 
jiems:

— Veskit ją į pragarą ir atiduokite velniams, te- 
kankinie ją amžių amžius.

Kai tik Dievulis prabylojo tai, angelas tuojau pri
šoko, ir Marcelė neatsipotrino, kai jau ją išstūmė iš 
dangaus vartų ir duris užrakino.

Už dangaus durų buvo tamsu, niauru ir baisu. Vos 
tik užsidarė durys, kaip ją iš visų pusių apstojo vel-

Karys Tomas Kavaliaus
kas, 1601 S 2nd St., prieš iš
ėjimą kariuomenėn buvo 
pasižymėjęs baseballininkas. 
Po 30 dienų fronte jis buvo 
sunkiai ir pavojingai sužeis
tas. Jis buvo sužeistas į nu
garą, galvą, jo dešinė ranka 
buvo visiškai sutriuškinta.

Bet dėl stiprios sveikatos 
ir pasiryžimo, jo gyvybė iš
gelbėta.

Per Velykas jis jau buvo 
parvykęs namo. Vėl galėjai, bet ir režisuoti. Kaip iš to 
Tomą matyti besišypsantį, 
lyg ir nieko nebūtų atsitikę.

Tačiau jis žino, kad jis ne
begalės toliau žaisti savo 
mėgstamo baseball.

Po kelių dienų poilsio jis 
vėl vyks į ligoninę, kur to
liau gydysis ir kur bus, kol 
visiškai pasveiks.

siriko.
Jaunieji vyčiai tą sunkų 

veikalą suvaidino gerai. Pa
girtina, kad pradėjo laiku, 
niekam nereikėjo laukti, o 
tik pasivėlavę gailėjosi, kad 
nematė viso vaidinimo.

Vaidinimas užtruko apie 3 
valandas, bet taip linksmai 
komedija praėjo, kaip viena 
valanda.

Na, ir buvo ko žiūrėti ir ko 
juoktis. Kaip per radiją bu
vo paskelbta, kad juokų bus 
lig ausų, taip ir buvo.

Jei atskirai reiktų kiekvie
ną apibūdinti, kaip sukūrė 
charakterį, tai nelengva būtų, 
nes visi buvo savo vietoj ir 
atliko ilgesnę ar trumpesnę 
rolę su pasišventimu ir įtiki
namai.

Jei pavyks, tai mūsų kores
pondentas gal gaus toliau ir bažnyčios balandžio 10

ną. Ilsėkis ramybėj.

Kai tik šv. Kazimiero pa
rapijos choro kariai sugrįžta 
atostogų, tai jie visuomet uo
liai dalyvauja bažnyčioj ir 
aktyviai remia religinį giedo
jimą, nes jie tuoj stoja į cho
ristų eiles ir gieda.

Uoliausi toki kariai choris- 300 žmonių. Bet niekas neap 
tai yra broliu C. ir J. Marge- 
vičiai, kurie per kelerius me
tus dažnai sekmadienį daly
vauja chore.

Dabar arčiau namų tarnau
jąs Petras Burokas taip pat 
neatsilieka ir vis chore gie
da. Prieš išvykdami frontan, 
taip darydavo ir Pr. Jankaus
kas, A. Rupšis, E. Norkus ir 
kiti kariai.

Matyti, kad ir kariuomenė 
nepanaikino jų pasiryžimo 
prisidėti prie bažnytinio gie
dojimo. Per Velykų šventes 
kelių choristų karių balsų ga
lėjai klausytis.

dar daugiau gavo paaukšti- kūmo ir vyčių klubo, kur taip 
nimo už savo uolų darbą. Jis mielai praleido paskutinius 

kelis mėnesius su savo drau
gais ir draugėmis.



rbininkams vy- 
lėkoja. Visi ša
nkinti, nors ir 
jų. Bet juk ka- 
ereikia perdaug

Balandžio.^
.o-April 13, 1945

ro fronte
AMERIKA

FSPONDEMĮ PRANEŠIMAI

kingi visiems 
ie net iš toli at-

ns.

nėlę našlę

S.-SgtSte, 
421 E. Chelt£ - 
rė nuo žai^ 
fronte kovot 
Vokietijoj, t 
motinėlę irteį kolonijoj jau spau-

port, Conn
jau United Cloth- 

ion vajus prasidė-

u. PETRU ŠKA

5 dieną užmigo 
u a. a. lietuvis 
:ška. Jis pirma 
fdė, bet vėliau- 
vo ligoje velio- 
iesdavo kunigus 
;ais ir tinkamai 
irčiai.
vikas Petraška 
o Amerikon. Jis 
r geradarių pa- 
medicinos įstai- 
mokėsi to moks- 
ą karą išėjo gy- 
us ir gydė žmo
nijoj ilgą metų

Laukiame^ įlačiai tai garsina 
iš jų gyveiiį; irisus aukoti, tai ir 

Igeporto kolonijos 
alpos Fondo sky- 
a visus lietuvius 
irie to labai svar-

našlę žmoną ir 
ionis palaidotas 
įiero parapijos 
Jandžio 10 
įmybėj.

die-

KARIAI

LIETUVIŲ DIENA BALANDŽIO 23
(BALF. SKYRIAMS IR LIETUVIŲ VISUOMENEI)

KovolSį
Biržietienė, {■ užių rinkimo va- 
Palaidotakoį 
žiaus kapinėse 
ro bažnyčios.

Kovo 20 it 
Rodio (iš u 

c-l kie siaine vajuj ne- 
dnto i™ balandžio 23. Vėl dota kovo 21 į 
kapinėse iš 
bažnyčios.

Kovo 21 į
Chesnut, 60 į 
laidotas šv.į> savaitę keletas vai
sė kovo 27 i įėjo į kariuomenę, 
bažnyčios. '' ■ '

Kovo 22 ii

;e, kokį sėkmingą 
jom lapkričio mė- 
rinkome drabužius 
žmonėms. Dabar 

ne šiame vajuj lie-

>arodyti savo dos-

e, kurie tik išgali-

altoriaus tarnauto-

15 palinkėti, kad lai- 
sugrįžtų.

ta žinia, kad ka-
Taraila, 3601 

ivo karo fronte 
Jo šeima ir mo- 
skaudžiai pergy- 
iną pranešimą, 
augiau sužinosi- 
renimo ir pasku-

Poška, 1915 E. 
g Avė. žuvo ka

tas kovoji
Kovo ŽUjfMotinų Dienoj bus 

geckas, 181 
laidotas h; 
bo kapinėse į; 
nyčios.

Kovo 23 it 
Bagočius^t 
laidotas kovo; 
žiaus kapinės 
miero bažnyc

Visų jute 
aprūpino gnl 
kas.

mcertas parapijos 
Koncertą rengia 

choras.
ig gražių duetų ir 
as dainuos liaudies 
dainelių.

Amerika
808

irai, kad „Ameri- 
raštį žmonės nuo 
ki galo perskaity- 
•ai yra šiuo laiku 
” ko pasiskaityti, 
ykite visus raštus, 
lisdinami, ir tikrai 

norėsite

ite apie „Vytautą 
įsirinkite visus nu- 
straipsnio, tai tu- 

vis Graborius ■ Balsam %% lietuvišką kny-

JONAS DAUNIS

[T. VERNON ST., PHILADEIPE

nt 8434

CHMOND GROOT
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Steponams 
PERKAME ČIA - REMIAME^ 
Richmond Str. K

Misijos
savaitės misijos, 

3ė anglų kalba Te
das, C. P., pavyko 
mos savaitės misi- 
lietuvių kalba.
sykį teko matyti 
apijoj taip gausiai 
ekvieną vakarą po 
inant kryžiaus Ke-

ti laikraščiai anglų 
ankiai apraše šias

ykų šventės 
ketvirtadienį, Penk- 

h; šeštadienį pamal-

ii. Jie buvo raguoti, uodeguoti, iš£ 
jo, kaip iš krosnies; vienas per & 
lę, o patsai biauriausias jau taikė '
Pamačius tai Marcelė nusitvėrė J 

riko ne savo balsu ir — nubudo. 
Nubudus atsisėdo Marcelė patek, 
si, drebanti, lyg ją drugys būtu 

Pirmas jos noras buvo — šokti te
Cušlių, prisipažinti jam ir prašyti, t 
matė, kad kieme naktis, tamsu, o'i 
s, toli; vėl kur tu jį surasi naki 

Ilgai dar sėdėjo Marcelka patale,^ 
iliai dairėsi į langus, ar nelenda r 
lotasai.
Paskui peržegnojo patalą, aslą, b 
tmpus, o ypačiai žegnojo langiu
ko žemėn, priėjo į lovą, kur gte' 
lė atsargiai grobstyti aplinkui.^ 
roko. Atradus jį, Marcelė drebant 
ma, kad kas nepabustų, išėmė ii 
intos.
Atsargiai pravėrus duris, kad ® 
iemenėn. Ten vėl kuo atsargūs 
ausydama, ar nepabudo kas, atr£ 
tamsėje ieškoti indo, kuriame, 
krauti buvo kiaušiniai.
Surado vieną indą, įkišo ten rsš 
enas, kitan — visais pirštais jlte- 
įkliuvo ranka kruoposią. Galų £ 
liūs. Išėmus šešis, užrakino spitei 
įsė smėlin, kuriuo buvo nuo rad® 
tropas, kad žiemą būtų kuo išbaik 

Paslėpus kiaušinius, vėl taip pat f 
lė pirkion, padėjo raktelį atgalio 
atsigulus į patalą, rainiai užmig* 

Ant rytojaus Gerdvilienė stebėja 
trys, klemka ir jos andarokas r 
užsisapnavusi, vaikščiojo spintom 

Apžiūrėjus betgi indus, pastebėį’ 
liai, ir užsipuolė piemenį Tasai ; 

id ne jis, bet Gerdvilienė juo i 

Marcelė girdėjo visa ir tylėjo. H 

ikaras knaisioja smėlį pasitikite' 
aušiniai, ir nekantriai laukia 
?š kiaušinius Kušliui ir užmokės 
Tada nebijos, kad ją vėl išvarys'|

iną Mariją
įsiminus
•adžia 3 pusi.)
kliudė jai plačiame 
o apaštalavimo

os dažnas išsireiš- 
ivo: „Maldaukime 
ikyti mus kilnioje 
aukojimo dvasioje 
lės malonėje; turė- 
i, būsime linksmos, M
•
ko nei sunkiausios 

nei didžiausi rūpes- 
Irumstė jos nuotai- 
lada pasilikdavo ra- 
na ir buvo laimin- 
I kiekvieną darbą, 
ėnuolyno koplytėlės 
likaupusi meldžiasi, 
asi karštai. Taip, 
s malonėje” Motina 
aleido visą savo gy-

Marija buvo išrink- 
is, kurį Dievas pri- 
o malonėmis. Ji ša
lme su ta malone 
milžiniškus darbus, 
penkerių metų jos 

minimo dienoj, pra- 
nevą, kad turėtume 
globėja pas Aukš- 
Viešpatį, su kuriuo 
•siela dabar gyvena 
[šviesoje ir laimėje.

Š. K. S.

das ir apeigas mūsų bažny
čioje gausiai lankė parapijie
čiai ir svetimtaučiai.

Kristaus Karstas buvo gra
žiai išpuoštas per visas die
nas.

Velykų rytą visi geros va
lios lietuviai sukilo anksti ir 
būreliais skubinosi į Prisikė
limo Mišias.

Kiekvienam lietuviui Ve- 
likos buvo linksmos.

Dievas žino, kaip mūsų se
sės ir broliukai šventė šias 
Velykas Lietuvoje ir ištrė
mime.

Prisikėlimo šv. Mišias at
našavo klebonas kun. E. Gra- 
deckas 6:00 valandą ryte, su 
iškilminga procesija prieš 
mišias.

Velykų 
pamokslą 
raidas.

Visi su 
mu
prašė karo pabaigos, pasau
liui taikos ir mūsų brangiai 
tėvynei Lietuvai laisvės.

Šv. Kazimiero parapijos 
choras pasižymėjo gražiu 
giedojimu. Ypatingai įspūdį 
darė klausytojams solo, ku
rį išpildė mūsų jaunas karys 
Ch. Raynolds, pritariant var
gonams, smuikui ir visam 
chorui.

dienai 
pasakė

dideliu

pritaikytą
Tėvas Ge-

susikaupi-
meldės ir Aukščiausio

Margučių pramoga
Moterų Sąjungos 33-čia 

kuopa ruošia smagią korta- 
vimo ir margučių pramogą, 
kuri įvyks pas sąjungietę 
Oną čirvinskienę, 291 Hamil
ton St., balandžio 15 d. 3 vai. 
po pietų.

Jau yra žinoma, kad šeimi
ninkė O. Čirvinskienė ir pa- 
gelbininkės P. Zikienė ir Z. 
Markūnienė moka šauniai 
pramogas surengti ir visus 
atsilankiusius pavaišinti ir 
apdovanoti.

Taigi širdingai jos kviečia 
sąjungietes atsilankyti 
smagai laiką praleisti ir 
mėti dovanėlių.

Įžanga 35 centai.

Iki balandžio 1 d. drabužius rinkome Lietuvai 
ir lietuviams. Kiti fondai ir šalpos įstaigos rin
ko rūbus irgi tiesiogiai saviems tikslams. Nuo 
balandžio 1 d. per du mėnesius drabužiai ren
kami bendromis jėgomis visiems, kuriems tik 
pagalbos reikia. Šiam bendram drabužių rin
kimo vajui vadovauja United National Cloth
ing Collection. Ją sudaro UNRRA ir per 50 
šalpos įstaigų, tarp jų United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. — Bendrasai Amerikos 
Lietuvių Fondas.

Kiekvienas šio vajaus dalyvis buvo paprašy
tas turėti savo dieną. Lietuvių Diena pasirink
ta balandžio 23 (Šv. Jurgio diena). Jos tikslas 
— paskatinti drabužių rinkimą tarp Lietuvos 
draugų ir gyviau parodyti, kad lietuviai ir Lie
tuva reikalinga pagalbos ir pašalpos.

Savo dienomis kitų tautų draugai rengs sa
vo pramogas. Vienų dienos gali būti pirmiau, 
kitų paskiau. Rašant šį pranešimą, kitų tautų 
dienos dar nebuvo paskelbtos ir jų programa 
nežinoma. Kadangi lietuviai, paprastai, nori 
daugiau laiko pasiruošti didesnėms pramogoms, 
savo dienai, balandžio 23, privalome susiplanuo
ti anksčiau. Balandžio 23 yra pirmadienis, dar
bo diena. Ji patogi rūbus rinkti, bet gal ne vi
siems patogi pramogas surengti. Todėl jos mi
nėjimo viešą programą galima surengti ir sek
madienį, bal. 22, o pirmadieni, balandžio 23, 
paskali drabužiams sunešti į paskirtas vietas.

Dienos programai sudaryti galima pasirink
ti įvairių būdų. Galimybės neribotos. New Yor- 
ko mayoras LaGuardia, apie tai kalbėdamas, 
pasakė: “Leiskit mums patiems pasirinkti bū
dus, kaip rūbus rinkti, o mes jų daugiau su
rinksime”. Ši jo mintis visiems vajaus vedė
jams labai patiko. Dėl to mėginkit taikytis vie
tos sąlygoms ir Lietuvių Diena, United National 
Clothing Collection proga, bus gana įdomi ir 
vaisinga.

vietos

radijo 
ir in-

ir as-

Galime pasiūlyti pasirinkti šiuos būdus, vi
sus ar dalį, ar visai kitokią programą, 

' sąlygoms palankią:
1. Savo apylinkėj gauti spaudos ir 

talką. Jiems galite paruošti straipsnių 
formacijų apie Lietuvą ir lietuvius.

2. Išsiuntinėti įtakingoms įstaigoms 
menims laiškų.

3. Organizuoti radijo programas, vaidini
mus, radijo ar salėj koncertus ir parodyti lie
tuvių tautos meną, kalbose nušviesti lietuvių 
vargus, įdomią Lietuvos iąĮoriją.

4. Pasiekti lietuviams draugiškas įstaigas ir 
asmenis ir juos pakviesti į talką pagelbėti ar 
vadovauti lietuviams visa tai padaryti. Gali
ma pakviesti juos pakalbėti, parašyti. Valdžios 
pareigūnams galima priminti, kad lietuviai, da
lyvaudami visiems pagalbai darbe, laukia visų 
pagalbos Lietuvai.

5. Kalbėdami apie pašalpą Lietuvai, iškei
kime lietuvių tautos vertybes, nurodykim lie
tuvių naudingumą Amerikai ir pasauliui ir Lie
tuvos reikalingumą.

6. Jei patogu ir galima, rengti ir paradus. 
Oras gali būti labai gražus, tad spalvingus tau
tiškus kostiumus ir lietuvių spalvas galime gra
žiai parodyti.

7. Galima paprašyti viešąsias savas ir savo 
miestų įstaigas papuošti Lietuvos vėliavomis.

8. Galime miestų mayorus paprašyti tą die
ną oficialiai Lietuvių Dieną paskelbti.

9. Jei galima, tą dieną būtų gera surengti 
miestų parkuose viešas pramogas.

10. Tą dieną prakalbos galėtų būti labai 
sėkmingos.

United Clothing Collection įstaigos vedėjai 
yra visos Amerikos komitetus informavę, kad 
bus Lietuvių Diena bal. 23. Jie nori, kad toji 
diena būtų kuo tampriausiai su Lietuva ir lie
tuviais sujungta. Jie pataria Lietuvos diploma
tinio ir konsularinio štabo, kaip lygiai įtakingus 
kitus asmenis, kviesti dalyvauti. Tebūna Lietu
vių Diena sėkminga! BALF VALDYBA

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA
19 West 44th Street, New York 18, N. Y. 

Tel. MUrray Hill 2-8062.
WAREHOUSE: 101 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. Tel. EVergreen 8-6203 '

ir 
lai-

New Britain, Conn
Dainuos Anna Kaskas

Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijai minint Auksinį Jubi
liejų, vyksta daug atmintinų 
ir istorinių parengimų, vaiz
duojančių parapijos praėju
sių 50 metų gyvavimo laiko
tarpį.

Tačiau gegužės tryliktoji, 
kurią bus ir iškilmingoji Mo
tinos Diena, žymėtina įžy
miausiu įvykiu Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos gyve
nime. Tą dieną Anna Kaskas, 
Metropolitano Operos paži
ba, dainuoja Senior High 
School Auditorijoje.

Štai kaip dienraštis „To
ronto Telegram” atsiliepia 
apie Anna Kaskas: „Here 
is the perfect voice that could 
be listened to throughout 
eternity without weariness. 
— Štai tobulas balsas, kurio 
galima be nuobodumo klau
sytis per amžinatvę... Milijo
nai klausysis ir laimins ją.”

New Britaino ir apylinkės 
lietuviai, nepraleiskite tos 
gražios progos, pirma laiko 
įsigykite tikietus ir visi ruoš
kitės nepaprastai dainos 
šventei.

Samata

Švento Vardo Draugija 
draugiškai pasilinksmino ba
landžio 7 d. vakare. Jų „Smo- 
keris” taip pat buvo pinigiš- 
kai sėkmingas, nes liko gra
žaus pelno kasai.

Šv. Andriejaus Moterų Gil
dą ruošia kortų vakarą bal. 
15 d. Jo metu bus ir „Fashion 
Show”, suruoštas New Bri
tain Empire Fur Co.

Šita organizacija veikliai 
darbuojasi ir ruošia kitas 
pramogas, kurios bus vėliau 
paskelbtos.

Visos draugijos nepamiršo 
ir šį sykį atsinešti į susirin
kimus savo gražiausių mar-

gučių. Daug kas laimėjo gra
žių dovanų, o ypač 
Sąjungos suruoštoj 
goj, kuri įvyko bal. 
pamaldų.

Moterų 
pramo- 
8 d. po

Balandžio 8 d. mūsų para
pijos sodalietės nuvyko į Wa
terbury, kur buvo šios aps
krities sodaliečių jungtinė 
programa. Bal. 15 d. jos va
žiuos į Ansonia, o bal. 29 d. 
įvyks paskutinis šios progra
mos pasirodymas čia, New 
Britaine, šv. Andriejaus pa
rapijoj. ši programa įdomi, 
meniška ir išpildoma lietuvių 
kalba.

Baltimore, Md
labai blogai.
galės grįžti

A. Salkevičius; K. Keršiene; A. 
Buitkus; L. Balevičiene; K. Le- 
kevičienė; O. Aidukonienė; S. 
Kazlauskienė; M. Kraučiūniene;
O. Prakapienė; O. Jurkevičienė;
P. Grudinskas; A. Vitkauskienė; 
J. Aladavičius; M. Degesiuniene; 
P. Simonavičienė; J. Šilanskas; 
J. Belskienė; F. Verbickas; S. 
Dzingelevičius; J. Vitkauskas; 
Z. Akstinas; J. Biekša; V. Baka- 
nauskas; B. Puznekas; A. Muzi- 
kevičius; V. Babrauskienė; J. 
Jurgelevičienė; M. Valiukevičiū
tė; A. Klimauskaitė; A. ir M. 
Kaziukonis; T. Verbickienė; K. 
Gudaitienė; J. Abramavičienė; 
A. Naudžiūnas; V. Kibirkštienė; 
J._ Valiukevičius; T. Grudinskie- 
nė; J. Glavackas.

Po 50 c. aukojo: R. Kazlaus
kienė; M. Kraučiūniene; V. Žu
kauskienė; J. Jurgėl; D. Lukšas; 
A. Uždavinienė; K. Žeimienė; E. 
Karpičienė; A. Daučiūnas; J. 
Urbonas; V. Bingelis.

Su smulkiais surinkta 
$111,55.

Išlaidų pasidarė $11,10.
Pasiųsta Amerikos Lietuvių 

Tarybai $100.45.
Didi padėka tiems lietu

viams, kurie ne tik darbu, 
bet ir savo pinigais prisideda 
pagelbėti Lietuvai.

Sakalas

Cambridge, Mass
Serga kun. Juškaitis

Balandžio 4 d. kun. P. Juš
kaitis, lietuvių parapijos kle
bonas, buvo nuvežtas į ligo
ninę.

Paskutiniu metu jo svei
kata susilpnėjo. Jis buvo ke
lis kartus apalpęs.

Daktarai pripažino jam šir
dies uždegimą.

Chicago, III

viso

Brockton, Mass

Šv. Vardo katedroj Čika
goj Velykų ryte arkivysku
pas A. Stritch atnašavo pon- 
tifikalines šv. mišias.

Per šias mišias įspūdingą 
pamokslą pasakė lietuvis 
kun. Dr. Damasas Mozeris, 
kancelarijos narys.

Jaunas lietuvis yra bažny
čios teisių daktaras, baigęs 
mokslą Katalikų Universite
te Washington, D. C.

Mūsų arkidiocezijos istori
joj kun. Mozeris yra pirmuti
nis lietuvių kilmės kunigas 
pasakęs pamokslą Velykų 
šventėj katedroj.

Karo Aukos
Pereitą savaitę gauta 

nia iš Washingtono, kad mū
sų parapijos jaunuoliai pa
aukojo savo gyvybę Europo
je. Tai a. a. Albertas Šiudeikis 
ir Edvardas Rašlavičius. Al
bertas jau nuo lapkričio mėn. 
buvo paskelbtas „missing in 
action”, bet pereitą savaitę 
tėvas gavo galutiną praneši
mą, kad jo sūnus yra žuvęs.

Rašlavičiai tik šeštadienį, 
bal. 7 d., gavo telegramą, kad 
Edvardas buvo užmuštas su 
generolo Patton 3-čią j a armi
ja Vokietijoj. Kas teikia di
džiausią skausmą Rašlavi- 
čiams, tai laiškas, kurį buvo 
gavę penktadienį. Laiške Ed- 
vardukas rašė esąs sveikas 
ir džiaugėsi, kad viskas taip 
gerai sekėsi. Telegrama pra
nešė, kad Edvardas buvo už
muštas Verbų sekmadienį.

Už a. a. Alberto šiudeikio 
vėlę buvo atnašautos egzek- 
vijinės mišios antradienį, 
bal. 10 d. 9 vai. ryte. Už a. a. 
Edvardo Rašlavičiaus vėlę 
buvo atnašautos trejos mi
šios šeštadienį, bal. 14 d.

Abu jaunuoliai buvo gerai 
žinomi Baltimorėje. Negali
ma įsivaizduot, kad jie ne
grįš.

Reiškiame užuojautą žu
vusių karių šeimoms. Tegul 
gerasis Dievulis ramina tė
vus ir gimines.

Už žuvusių vėles tariame 
dievobaimingą Amžiną Atil
sį.

ži-
svečių, pulki-

Įvairenybės
— Pirmadienį, bal. 9 d., iš 

Šv. Alfonso bažnyčios buvo 
palaidotas Vladas Stanis. 
Kun. Dr. Mendelis atnašavo 
mišias. Kazimieras Kučaus- 
kas rūpinosi laidotuvių tvar
ka. Nulydėtas į Holy Re
deemer kapus.

— Antanina Juškelienė, 
kuriai buvo padaryta sunki 
operacija Sinai ligoninėje, 
jau sveiksta. Pradeda pasė
dėti ant kėdės ir mano grįž
ti namo dar šią savaitę.

— Ona Bružinskienė vis 
dar yra Maryland General 
ligoninėje. Sveikatos nėra. 
Vieną dieną geriau, bet ant 
rytojaus esti 
Nežinia, kada 
namo.

— Laukiam
ninko Griniaus ir „Amerikos” 
redaktoriaus Juozo Laučkos. 
Sekmadienį buvo dalinami 
prie bažnyčios durų plakatai, 
kuriuos Baltimorės lietuviai 
buvo kviečiami į Lietuvių 
svetainę prakalboms sekma
dienį, balandžio 15 d. 7 vai. 
vak.

— Misijonierius kunigas 
Tėvas Kidykas grįžta į Bal
timore Motinų Dienai. Jis da
lyvaus pirmosios komunijos 
iškilmėse, geg. 6 d. ves trijų 
dienų rekolekcijas prieš Mo
tinų sekmadienį, bus su mu
mis per Motinų Dienos iškil
mes ir pasiliks metinei gegu
žinei procesijai. Jau sekma
dienį buvo garsinama, kad 
gegužinė procesija įvyks geg. 
13 d.

Haverhill, Mass

Labai retai matyti kores
pondencijų laikraščiuose iš 
mūsų kolonijos apie lietuvių 
veikimą. Gal kitos lietuvių 
kolonijos mano, kad Haver- 
hilly nėra jokio lietuvių vei
kimo, bet tai netiesa.

Nors retai matyti, bet vis
gi yra šioks toks judėjimas 
tarp mūsų lietuvių.

Daugiausia užsiima lietu
vių veikimu Lietuvių R. K. 
Veikimo Centras, kurį suor
ganizavo, būdamas Haver
hill, kun. Feliksas Norbutas. 
Nuo to laiko centras stipriai 
laikosi ir veikia.

Dabartiniu laiku, su pagal
ba jauno veikėjo kun. Jono 
Žuromskio, centras rengia 
įvairius sumanymus kaip ka
talikiškoj, taip ir tautiškoj 
srityje.

Per Lietuvių R. K. Veiki
mo Centrą buvo suorganizuo- Į 
tas Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo skyrius, kuris ge
rai veikia drabužių rinkime 
lietuviams nuo karo nukentė- 
jusiems.

Kovo 25 d. Centras suren
gė Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimo šventę, ku
rion atsilankė nemaža publi
kos.

Pirmininkas buvo kun. Jo
nas Žuromskis, programos 
vedėjas — Petras Svirskas. 
Pirmiausia kalbėjo kun. žu
romskis, kuris trumpą, bet 
puikią prakalbą pasakė, ra
gindamas visus lietuvius be 
skirtumo vieningai duoti pa
ramą Lietuvai, sakydamas: 
„Kur vienybė, ten galybė. 
Aš nesu buvęs Lietuvoj, bet 
esu lietuvis, ir mano širdis 
trokšta matyti mano tėvelių 
žemę Lietuvą laisvą ir nepri
klausomą”.

Toliau kalbėjo Lt. Julija 
Jurgelevičiūtė, tik pargrįžus 
iš karo lauko po 2 metų tar
nybos. Ji nupiešė liūdną pa
veikslą, kaip žmonės kenčia 
neapsakomus vargus ir badą 
karo lauke.

Paskutinis kalbėtojas bu
vo Antanas Kneižys, „Darbi
ninko” redaktorius, kuris 
puikią ir energingą kalbą pa
sakė apie Lietuvą ir jos spė
jamą ateitį. Ragino visus lie
tuvius be skirtumo stoti pe
tys petin į pagelbą Lietuvai.

Per prakalbas buvo pada
ryta kolekta.

Aukojo šie žmonės:
P. ir A. Svirskai $6.00; Kun. 

J. Žuromskis $5.00; P. ir R. Yan- 
kauskas $5.00; K. ir A. Mikoniai 
$5.00; V. Sasnauskai $5.00; P. 
ir A. Amšiejai $5.00.

Po du doleriu aukojo: A. J. 
Šaukis; V. ir O. Čaplikai; A. J. 
Kazlauskas; Julia Karpavičienė; 
Marijona Kancevičienė; Ona 
Stančiuvienė; J. Zavadskas; B. 
Jurkevičiai; F. ir M. Liaudins- 
kai; M. ir M. Matoniai.

Po dolerį aukojo: A. Klimaus- 
kas; Julia Jurgėl; R. Jurgėl; K. 
Kraučiunas; S. Biekša; A. Valu
kas; M. Auksčiūnas; F. Macius; 
A. Marculionis; V. Mockevičius; 
A. Radziukynas; M. Kuliešius;

Federacijos apskr. seimelis 
gegužės 6 d.

Federacijos Naujosios An
glijos apskrities seimelis į- 
vyks ne balandžio 22 d., bet 
gegužės 6 d., sekmadienį.

Seimely dalyvaus Brock- 
tono majoras Downey, guber
natoriaus atstovas J. Griga
lius ir Bostono majoro sekre
torius Brooks.

Paskaitą skaitys kun. P. 
Juras.

Seimelio pradžia 1 vai. šv. 
Roko lietuvių parapijos sve
tainėje.

Seimelis nukeltas vėliau 
dėl to, kad balandžio 22 d. 
daugiau žmonių galėtų daly
vauti pamaldose už Lietuvą 
Bostono katedroje.

Bendras Brocktono Liet. 
Komitetas Amerikos Lietu
vių Tarybai išsiuntė 
064.70 auką.

Šv. Kryžiaus parapijos kle
bonas kun. Anicetas Linkus 
ir jojo asistentai kun. Jone
lis, Adominas ir Vyšniaus
kas suteikė Town of Lake pa
rapijiečiams linksmą žinią 
Velykų ryte.

Po ketverių metų sunkaus 
darbo ir su gražia parapijie
čių parama didelė parapijos 
skola (suvirš aštuoniasde
šimt tūkstančių dolerių) at
mokėta.

Gegužės 20 d. įvyks „mor- 
gičio” deginimo bankietas.

Prelatas M. Krušas pasku
tiniu laiku turėjo net dvi šir
dies atakas.

Praėjus pavojui, dabar jis 
ilsisi namie.

$1,-

Omaha, Nebr
Susirgo klebonas

Mūsų klebonas kun. Juozas 
Jusevičius jau kiek laiko yra 
susirgęs.

Jo pavaduoti į mūsų para
piją atvyko kun. Ad. Ješke- 
vičius, marijonas.

Linkime mūsų klebonui 
greitai sustiprėti.

Seselė M. Ignacija, Šv. Ka
zimiero kongregacijos virši
ninkės padėjėja ir tarybos 
narė, gavo žinią, kad Motina 
Juozapa ir jos palydovė po 
trylikos dienų pasiekė Argen
tiną.

Balandžio 15 d. Stasys Pie- 
ža, žurnalistas lietuvis, dir
bąs amerikiečių „Herald- 
American” dienrašty, skaito 
paskaitą Federacijos Chica- 
gos apskrities konferencijo
je, įvykstančioje Cicero, šv. 
Antano parapijos salėje.

Jonas A. Stoškus

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška 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. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Raudonojo Kryžiaus Vajus Pratęsiamas

Raudonojo Kryžiaus vajus New Yorke pratęsiamas ligi 
balandžio 15 dienos.

Ligšiol aukos plaukė gausiai, bet nustatyta kvota dar 
nepasiekta.

Visi esate kviečiami savo auka prisidėti prie šio svar
baus ir viso pasaulio tautoms pagelbą nešančio vajaus.

Savo auką siųskite per R. Kryžiaus lietuvių skyrių, iž- 
ninkui šiuo adresu: Kun. C. Paulonis, 207 York St. Brook
lyn, 1, N. Y.

Kam patogiau, savo auką R. Kryžiui galite perduoti 
ir per „Ameriką”.

KARIO AUKA 
„AMERIKAI”

Sgt. Al. Jakupčionis, bu
vęs vargoninku Bayonne, N. 
J. ir dabar kariaująs užjū
riuose, atsiuntė „Amerikai” 
iš svetimų žemių 10 dolerių 
auką.

Jis su atsidėjimu „Ameri
ką” skaito užjūry ir sako: 
„Tai iš tikrųjų yra man in
formacijų šaltinis apie vietos 
parapijas ir jų draugijų vei
kimą.”

Kariui Al. Jakupčioniui dė
kojam už auką ir linkime po 
pergalės laimingai grįžti į 
mūsų tarpą.

PFC. EUG. JANKUS 
PASIŽYMĖJO

Pfc. Eugenijus Jankus, 
Apreiškimo parapijos choro 
pirmininkas, už pasižymėji
mą karo fronte Prancūzijoje 
prieš vokiečius gavo Bronze 
Service Star.

Dabar Eug. Jankus yra Vo
kietijoje, su Septintąja armi
ja ir žygiuoja mechanizuotos 
kavalerijos daliny.

Angelų Karalienės 
Parapija

Parapijos sodalietės ir vi
sos kitos mergaitės eis bend
rai prie Komunijos šį sekma
dienį, balandžio 15 d. 9 vai. 
mišių metu. Visos mergaitės 
kviečiamos nepamiršti ir da
lyvauti.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS

Amžinojo Rožančiaus drau
gija sekmadienį, balandžio 15 
d., Angelų Karalienės para
pijos salėje rengia laimėjimų 
vakarą su užkandžiais.

Pradžia 5 vai. vakare.
Visas vakaro pelnas ski

riamas parapijai.
Visi esate nuoširdžiai kvie

čiami dalyvauti šiame paren
gime.

O. Sijevičienė, pirm.

Kun. Vincentas J. Pažereckas

Balandžio 3 d., šv. Jokūbo 
Prokatedroje J. E. vysk. 
Thomas Molloy įšventino 
kun. Vincentą J. Pažerecką.

BALTIJOS DRAUGIJOS 
PASKAITA

Balandžio 19 d., ketvirta
dienį, 8 vai. vakare, McAlpin 
Kotely, Broadway ir 34 St., 
New Yorke (kambary C, 1st 
mezzanine), įvyks Baltijos 
Amerikos Draugijos susirin
kimas.

Susirinkimo proga prof. 
Kazys Pakštas pasakys kal
bą „Baltijos Valstybių Aktu
alija”, paliesdamas kultūri
nes, politines ir ekonomines 
problemas vėliausių įvykių 
šviesoje.

Draugija pageidauja turė
ti daugiau narių, lietuvių kil
mės amerikiečių. Susirinki
mai yra anglų kalba.

Lietuvių visuomenė prašo
ma atsilankyti.

Mildred Grube, sekrt.

SOCIALINIO VEIKIMO 
KURSAI

Balandžio 17 d. šv. Jono 
Universitete prasidės sociali
nio veikimo kursai.

Kursai bus vakarais — an
tradieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 8 vai. 
Paskaitas duos garsūs kalbė
tojai kunigai ir svietiškiai.

Už paskaitų lankymą jokių 
mokesčių nebus imama.

Šv. Jurgio Parapija
Margučių Balius

Margučių metinis balius, 
kaip pasirodo, pasiliks kaip 
ir tradicija. Jau trečias iš ei-1 
lės ir vis kaskart atrodo po
puliaresnis. Jis vis įvyksta 
per Atvelykį.

Per šį parengimą buvo lei
džiama laimėjimui trys karo 
bonai ir teikiamos dovanos 
už gražiausius margučius. 
Tikrai reikia stebėtis jų gra
žumu! Jų kas kartą suneša
ma vis daugiau, ir jie vieni 
už kitus gražesni.

Žmonių buvo matyti ir iš 
tolimesnių apylinkių: Jamai
ca, Ozone Park, Woodhaven, 
E. N. York ir L. I.

Publikos prisirinko pilna 
parapijos svetainė. Atrodė, 
kad visi buvo labai patenkin
ti. Puikiai grojo Pavydžio 
orkestras.

Karo bonus laimėjo šie as
menys: Albina Pakinkis, 197 
Bridge Str.; Stella Gadeikis, 
317 Plymouth Str. ir C. 
Hills, Navy.

Šio parengimo laikas la
bai patogus ir visiems gerai 
įsidėmėtinas. Tad ir kitais 
metais nepamirškit Margu
čių baliaus. Buvęs

Pagerbimo Pietūs
S. ir A. Pažereckai, jauno

jo kunigo tėvai, bal. 3 d. su
ruošė pagerbimo pietus savo 
namuose. Dalyvavo daug ku
nigų, giminių ir svečių.

Linkėjimus jaunam kuni
gui pareiškė kunigai: J. 
Aleksiūnas, N. Pakalnis, K. 
Paulionis, J. Balkūnas, J. Gu- 
rinskas, Dr. A. Bružas, Dr. 
J. Starkus, K. žvirblis, J. 
Kartavičius, V. Masiulis, A. 
Pažereckas, K. Malakauskas 
ir A. Masaitis. Pasveikino 
gražiai red. J. B. Laučka ir 
jaunojo kunigo tėveliai. Kun. 
V. J. Pažereckas už pareikš
tus linkėjimus nuoširdžiai 
padėkojo.

TELEGRAMA IŠ LIETU
VOS

Z. Damkuvienė, gyv. Rich
mond Hill, šį sekmadienį ga
vo telegramą iš Lietuvos, 
Radviliškio.

Telegrama buvo lietuviškai.

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m.
Station WEVD — 1330 Idl., 5000 Watts 

DIRECTOR — JACK J. STUKAS 
429 Walnut St., Newark 5, N. J. 

TeL MArket 2-5360

MEMORIES of LITHUANIA

Primicijos
Laiminga Angelų Karalie

nės parapija, susilaukus nau
jo Dievo tarno — tarpininko 
tarp Dievo ir žmonių.

Balandžio 8 d. mūsų baž
nyčioje iškilmingas pirmą
sias Šv. Mišias laikė tik ką 
įšventintas kun. Vincentas J. 
Pažereckas.

Atvelykio oras šiltas, sau
lutė nepašykštėjo savo spin
dulių. Pavasario gaivinan
tis vėjelis teikė daug sma
gumo ir gražumo šiai dienai.

Naująjį kunigą lydėjo baž
nyčion klebonas kun. Alek
siūnas — arkikunigas, kun. 
Ant. Pažereckas (brolis) — 
diakonas, kun. J. Balkūnas— 
subdiakonas, altoriaus tar
nai. Jie ėjo gražioje, baltai 
apsirėdžiusių vaikučių pro
cesijoje. Bažnyčioje buvo su
tiktas giesmėmis, choro ir 
vargonų, muz. P. Dulkės va
dovybėje.

Choras šį kartą ypač gra
žiai pasirodė.

Pamokslą pasakė kun. Jur
gis A. Paškauskas, Gimimo 
Švč. Pan. Marijos parapijos, 
Chicago, Ill. klebonas, Paže- 
reckų giminaitis. Jo pamoks
las buvo turiningas, jautriai 
pasakytas.

Altorius skendo gėlėse. Se
sutės čia panaudojo visas 
galimybes, kad tik gražiau 
papuoštų šioje taip svarbioje 
primicijantui dienoje.

Po mišių sekė laiminimas 
parapjiečių, kurių dalyvavo 
ne mažiau kaip 1,000.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Pulk. K. Grinius ateinan
tį sekmadienį, balandžio 15 
dieną, vyksta į Baltimorę da
lyvauti Steigiamojo Seimo 
minėjimo prakalbose.

® M. Dabužinskis yra nu
piešęs dekoracijas dviems 
baleto pastatymams, dabar 
einantiems Metropolitan Ope
roj. Tai „Graduation Ball’ ir 
„Mademoiselle Angat”.

® Sue Griska šią savaitę, 
penktadienį, balandžio 13 d., 
dainuoja. „Traviatoj” City 
Center operoj. Šios operos 
pastatymai prasidėjo balan
džio 12 d.

• St. Sgt. Andrius Jasvens- 
kas, „Amerikos” skaitytojo 
T. Jasvino brolis, kariauja 
Vokietijoj. A. Jasvenskas jau 
per 20 metų tarnauja Ameri
kos kariuomenėje.

• Kun. Jurgis Paškevičius 
buvo išvykęs į Conn, ir Maine 
valstybes, o šios savaitės ga
le grįžta į Chikagą.

• Kun. Adomas Markūnas, 
Marianapolio viršininkas, 
šios savaitės gale atvyko į 
Brooklyną. Jis sakys pa
mokslus Apreiškimo bažny
čioj per 40 valandų atlaidus.

• Baltramaičiui, iš Eliza
beth©, pereitą savaitę buvo 
padaryta sunki operacija. Jo 
sūnus daug dirba lietuviškos 
bibliografijos srity.

• Klierikas Alf. Janušonis 
po Velykų lankėsi apylinkėje 
ir svečiavosi Averkų šeimo
je. Pasisvečiavęs grįžo į se
minariją.

• Klierikas Jonas Berna
tonis, lankęsis apylinkėj Ve
lykų atostogų metu, grįžo į 
seminariją.

• Rūta Jasvinaitė netru
kus rengias išeiti į karinę 
tarnybą, kaip slaugė. Nese
niai jai buvo padaryta opera
cija, po kurios ji sveiksta 
Indiana, Pa.

• M. Dobužinskis yra nu- 
„Mademoiselle Angot”.
le grįžta į Chicagą.

• Vincas Grinevičius iš 
Harrisono balandžio 8 d. ap
sivedė su Aldona Masiulyte, 
gyv. Maspethe. Abu veiklūs 
vyčiai.

• Prof. K. Pakštas pabaigė 
rašyti knygą anglų kalba 
„Modern Lithuania”.

• Birutė Ramoškaitė ba
landžio 11 dieną dainavo per 
New Yorko Miesto radijo 
stotį WNYC.

Maspetho Žinios

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarines

7:30 PROGRAMOS 7:30
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenes įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t. t.
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

J. P. GINKUS t.-zav.t .c VIOLETA PRANOKUS
495 Grand St. AD- JEZA VITAS

Brooklyn N Y Muzikos VedejaBrooklyn, x. pranešimu Direktorius
EV. 4-7142 EVergreen 8-3626

Pagerbimo Bankietas
Po primicijų Apreiškimo 

Par. salėje įvyko šaunus pa
gerbimo bankietas. Buvo per 
400 žmonių.

Dalyvavo šie kunigai: J. 
Aleksiūnas, kuris buvo vaka
ro vedėju, J. A. Paškauskas, 
N. Pakalnis, K. Paulionis, J. 
Balkūnas, J. Simonaitis, P. 
Lekešis, J. Kartavičius, A. 
Petrauskas, V. Masiulis, A. 
Pažereckas, A. Masaitis, T. 
Chase, H. Kerns ir B. Liu- 
bauskas. Visi jie sveikino 
jauną primicijantą. Gražią 
sveikinimo kalbą pasakė K. 
Krušinskas. Tėvai S. ir A. 
Pažereckai pasidžiaugė turė
dami laimės išleisti antrąjį 
sūnų į kunigus.

Primicijantas kun. V. J. 
Pažereckas gražiai lietuviš
kai padėkojo visiems savo 
geradariams, kurie jam pa-

Karių Motinų ir žmonų D-jos 
susirinkimas

Balandžio 9 d. parapijos 
salėje įvyko Karių Motinų ir 
Žmonų dr-jos susirinkimas, 
per kurį nutarta gražiai mi
nėti Mirusių pagerbimo die
ną. Bažnyčioje bus Šv. Mi
šios, ir visos narės eis ben
drai prie komunijos.

Užprašytos Šv. Mišios už 
žuvusius karius Lt. Jurgį 
Černauską ir Stasį Zavista- 
navičių.

Prancūzijoj buvo sužeisti 
Danielius Alekna ir Adomas 
Sinkevičius, kurie dabar yra 
Anglijoj ligoninėj.

Šv. Onos Sodalicija paau
kojo $5.00. Nuoširdus ačiū.

Karių Motinų dr-ja jau tu
ri narių 80 ir ižde $130.00.

Kiekvieną karį, grįžusį iš 
karo tarnybos, manoma gra
žiai pagerbti.

Į susirinkimą buvo atsi
lankęs kun. P. Lekešis, kuris 
davė gražių paskatinimų, 
darbuotis ir auginti draugi
ją. O. P.

New Yorko valstybės mo
kesčių mokėtojams pratęstas 
užsimokėjimo laikas iki ba
landžio 16 dienos.

dėjo šį tikslą, Kristaus tarno 
— kunigo vietą pasiekti.

Meninę dalį išpildė Ange
lų Karalienės par. choras ir 
solistai, vadovaujant muz. 
Pr. Dulkei.

NUOŠIRDI PADĖKA

Šiuomi norime išreikšti 
širdingiausią padėką visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo prie 
mūsų sūnaus kun. Vincento 
J. Pažerecko įšventinimo ir 
pagerbimo.

Pirmučiausiai dėkojame 
kunigams: J. A. Paškauskui,
J. Aleksiūnui, N. Pakalniui,
K. Pauloniui, J. Balkūnui, J. 
Gurinskui, J. Simonaičiui, 
Dr. A. Bružui, Dr. J. Starkui, 
K. Žvirbliui, P. Lekešiui, J. 
Kartavičiui, V. Pinkui, A. 
Petrauskui, V. Masiuliui, A. 
Pažereckui, K. Malakauskui, 
A. Masaičiui, T. Chase, H. 
Kerns, Pr. Bulovui ir B. Liu- 
bauskui. Klierikams Al. Sle- 
džiui, Klosevičiui ir Al. Ja- 
nušoniui.

Ypač dėkojame kun. J. A. 
Paškauskui, kuris atvykęs 
net iš Chicagos, nepaisyda
mas ilgos kelionės ir nuovar
gio, pasakė primicijose neuž
mirštamą pamokslą.

Dėkojame seserims pran
ciškonėms ir dominikonėms 
už išpuošimą altorių, dova
nas ir vaikučių procesijos 
paruošimą. Varg. P. Dulkei 
už priruošimą choro ir solis
tų šioms iškilmėms. Chorui 
ir solistams už dalyvavimą. 
Visiems giminėms už dalyva
vimą ir dovanas.

Pagerbimo puotoje dalyva
vusiems ir ypač daug darbo 
įdėjusioms šeimininkėms, jų 
padėjėjoms ir šeimininkui 
M. Putinui. Prie stalų patar
nautojoms už sunkų ir nuo
širdų darbą.

V. ir M. Valiniams už pri- 
rengimą savo vaikučių — 
dvynukų — procesijai primi
cijoms.

Visiems draugams ir pažį
stamiems už gausias dova
nas. Lai Dievulis jums atly
gina.

Kun. V. J. Pažereckas, 
S. ir A. Pažereckai.

SUSIRINKIMAS

Susivienijimo 135 kuopos 
susirinkimas įvyks šį sekma
dienį Apreiškimo parapijos 
salėj po paskutinių mišių.

Visi nariai prašomi daly
vauti.

Brooklyno ir Queens golfo 
parkuose kariai gali žaisti 
dykai.

New ark, N. J.
Metinis J. Stuko Radijo 

pavasarinis koncertas ir ba
lius įvyksta sekmadienį, ba
landžio (April) 22 d., šven
to Jurgio salėje, 180 New 
York Ave., Newarke.

Koncerto programoje da
lyvauja dainininkė Florenci
ja Korsakaitė iš Chicago, Ill., 
Stulginskų muzikali šeima iš 
Waterbury, Conn., Lietuvių 
Klubo vyrų choras iš Kear
ny, N. J., kuriam vadovauja 
J. Dirginčius, ir „Rūtos” Mer
ginų radijo choras, vedamas 
M. šlekaitytės.

Koncerte dalyvaus Newar- 
ko miesto majoras Vincent 
J. Murphy ir kiti įžymūs kal
bėtojai, artistai ir daininin
kai.

Programa prasidės punk
tualiai 4:30 vai. vak.

Nuo 8 vai. vak. Pavydžio

PAIEŠKOM
4 ar 5 kambarių su centrali- 
niu apšildymu, šviesių, netoli 
Jamaica linijos Woodavene. šei
ma nedidelė, namas bus švariai 
užlaikomas ir renda užtikrinta. 
Praneškite rvtais ar vakarais 
V. Chirba, Tel. Virginia 7-7663 
arba J. Mačiuliui, 86-56 — 85th 
St., Woodhaven, N. Y.

Už pranešimą būsime dėkingi 
ir atlyginsime. Kambarius gali
me užimti gegužės 1, birželio 1 
arba liepos 1 d.

IŠNUOMOJIMUI
Penki kambariai su šilu

ma. Norima mažos šeimynos. 
Kreipkitės:

293 Maujer Street 
Brooklyn, N. Y.

 Balandžio-Aprila^jP

Brooklyno Lietuviai Gydytoj

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-W
VALANDOS

8 — 10 ryto 1
1 — 2 po - ------------
6 — 8 vakarei ,. 

Šventadieniais susltfl -jUkS-

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7
VALANDOS: 

9 — 12 ryte 
1 — 8 vakai 

Penktadieniais ūžt

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate I 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasli 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUJ 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIF

495 Grand Street, Brookl

Radijo orkestras gros šo- nu kun. P. Bulovai 
diakonu — kun. 
Kemežis buvo 
meisteris.

kiams.
Bilietas, įskaitant taksus, 

tik 90 centų.
J. Stukas nuoširdžiai kvie

čia visus dalyvauti šiame 
koncerte kuo puikiausiai lai
ko praleisti. Ta pačia proga 
paremsite jo lietuvišką radi
jo programą.

Šeštadienį, balandžio 21 d., 
J. Stuko „Lietuvos Atmini
mai” radijo programa iš 
WEVD stoties (1330 kil.) bus 
45 minučių ilgio.

Ši programa prasidės 15 
minučių anksčiau negu vi
suomet (2:45) ir baigsis 3:30 
vai. po pietų.

Šioje programoje girdėsi
te dainininkę F. Korsakaitę iš 
Chicago, Ill., „Rūtos” Mergi
nų radijo chorą, ved. šlekai
tytės, ir WEVD stoties radi
jo

Mirė
Kovo 26 d. mirė Ji 

šauskienė. Už ją bi 
pamaldos buvo kovoj 
vo trejos mišios, ki 
kė klebonas ir du 1 
pranciškonai — Ino 
Ernestas.

Velionė paliko ' 
dukteris ir tris sūni

orkestrą.

Bayonne, N. J
Krikštai

Kovo 25 d. buvo pakrikš
tyta Barbara J. Dogintasų^

Velykų dieną buvo keturi 
krikštai. Buvo pakrikštyta 
Defcse Agnes Nėrbakas, Juo- 
zas-^?. Mačiulaitis, Richardas 
Douglas (Draugelis) ir 
centas F. Sverčiauskas.

Vin-

Vedybos
Balandžio 7 d. Pranas Ver

bickas, iš Granby, Conn, su
situokė su Marija Mickevi
čiūte. Pabroliais buvo Jonas 
Verbickas ir Genovaitė Lau
cius.

AMERIKOS LIETUVIŲ KA' 

ŪKŲ VISUOMENINIO I 

KULTŪRINIO GYVENLMl 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIEb

Entered as Second-Class matter J 
Office at Brooklyn, N. Y. under

pssvei- 
j išo pa-' 

įonės 
kiF 

kJentas 
Ūko nė 
; įnori- 
Limo-

cT.:jstai-

mdous 
rėtimas 

koMiio 
L šalyje 
pavyko 
Hjosavo

____  i snens, 
Klebonas kun. 

pirmadienį laikėpirmadienį laikė mrspok- 
Vincento bažnyčioj lifflk- 
Sharp, antradienį 
Marijos bažnyčioj ua aky- 
ir šeštadienį laiko nj-jatija 
Henriko bažnyčioje.jaoas-

VELIONIS F
PARDUOD

[stove- 
raoenė 
Li tia ne
isi ko

Geri, pigūs, patd 
mai. Gerose vietose 
navimas teisingas. į

Apdraudžia viską] 
ko prašo. Apdraudži

Kreipkitės:

Joseph Vašu
Real Estate Insui

496 Grand St., Brooklį
Tel. EVergreen 7-1^.

<.... ■ • . laiomy-

Primicijos
Gegužės 6 d. lietuvių pa

rapijos bažnyčioj bus primi
cijų mišios Domininko Pocio, 
kuris į kunigus bus įšventin
tas gegužės 5 d.

Subdiakono šventimus ge
gužės 5 d. gaus Antanas Kas
paras ir Vincas Svirnelis.

Gegužės 6 d. parapija ir 
draugijos primicijantui ren
gia parapijos salėje iškilmin
gus pietus. Pradžia 1 vai.

Velykų šventėse
Velykų dieną Prisikėlimo 

mišios buvo tikrai įspūdin
gos ir iškilmingos.

Mišias laikė klebonas kun. 
M. Kemežis, asistavo diako-

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

duoti namus, arba kai reika
linga apdrauda (insurance), 
malonėkite kreiptis žemiau 
pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway Stoties)
Tel. Virginia 7 -1896

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavima, šaligat
viu cemcntavimu Ir kt. darbus.

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

ROOSEVELT 1

į idio
tai ap

rašu-

Jungtinių Amerikoj 
tybių prezidentas F 
Delano Roosevelt, pei 
ka metų ištarnavęs 
prezidento pareigose, 
mirė balandžio 12 d.Mjmpa- mirė balandžio 12 d. 

.apras-!35 min. po pietų, 
Springs, Georgia, kui 
vo išvykęs poilsiui ir 
tai pataisyti.

Baltieji Rūmai ap 
ketą ir staigią pr 
mirtį paskelbė balar 
d. 5 vai. 14 min. vak

Velionis prezident 
[žagėla- geveltas beveik iki 

g,. . ’ nės minutės dirbo su 
NEwtown 9 - kretorium. Apie 15 

irieš mirtį, prezide 
nas pranešė, kad pi 
ruošti, bet preziden 
norėjęs apie 15 min 
dirbėti. Bedirbant, s 
du kartu ėmęsis už j 
nieko nesakęs atšilo 
teko sąmonės. Taip 

! neatgavęs prezident; 
’ rė, sulaukęs 63 metų

Jo mirties priežastis 
gus smegenyse krau 
jimas.

Apie prezidento n 
jau buvo pranešta A 
dentui Harry S. T 
kuris apie dvi vai; 
Roosevelto mirties 

' saikdintas naujuoji 
’ nių Amerikos Valst 

ridentu, akivaizdoje 
nisterių kabineto 
aukštųjų valdinink

Visam krašte, ii 
riuose kraštuose 
tą pačią dieną buv< 
tas gedulas. Kitą di 
tuvės, pasilinksmin 
gos ir net kai kuri 
vės buvo uždaryto;

Balandžio 13 d.

Clement Voke’
Advokatas

41-40 —74th S
Jackson Heights, 1^

Milano- 
’.sisekti.

Saugok Savo
Teikiamas geriausias^ 
patikrinimas, prižiū 
AKINIAI prieinami: 
kainomis pagal jų r

Si įstaiga įsteigta prieš

Perenei-

is- 
feą apie 
pjptauti-

OPTOMETRISTAS —

nu- 
tornadi- 
fe kurios

394-398 Broadway, Brool

ALUD
Karšti Užka

KASDIEN
Patogi Vieta

Su
DIDELIS

VISOKIU

MOTER
PAS]

ZEIDJUOZAS 
411 Grand

Brooklyn, N

HAvemeyer 8 -

EViV
65 - 23 GRAND 

Maspeth, N.

ja nebus

što ko
tai dora

A- 
iš 

dar

prie 
-ciaivie-

kurie 
Mes, kur 

R. Ame
rs naciai 
piaan-

dėlį, benziną aplit 
dais nuklotą, užd 
duris ir t— padegė.

Sunku ir įsivaiz 
darėsi degančio s: 
duje. Keliems paw 
bėti. Jie šiandie Iii 
baisybes, o lavon 
tvirtina jų žodžiu

Tokie v
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