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New Yorko - New Jersey 

lietuvių draugijų konferenci
ja įvyks sekmadienį, gegužės 
— May 14 d., 2 vai. popiet, 
Pennsylvania Hotel salėje 
(antrame aukšte), prie pat 
Pennsylvanijos stoties. Kon
ferenciją šaukią New Yorko 
Lietuvių Tarybos išrinkta ko
misija.

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

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

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

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

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

stambi

MIRE LAIVYNO SEKRETORIUS KNOX
A .
 *------------------------------------------------- -

Londonas. — Pranešimai iš 
Švedijos skelbia, kad vokie
čiai į vakarų Europą atsiun
tė 50 divizijų iš Rusijos fron
to.
Vokiečiai viską rizikuoja, 
kad tik atremtų besiartinantį 
Sąjungininkų puolimą iš va
karų. Berlyno koresponden
tas viename Rumunijos laik
raštyje paskelbė, kad „inva
zija ir galutinis mūšis rytuo
se greitai įvyks”. »

Vokiečių radijo pranešėjas 
gegužės 3 d. pareiškė, kad 
„Berlyne niekas neturi nė 
mažiausių iliuzijų, kad kom
promisinės taikos nebus.”

Londono „Daily Telegraph” 
korespondentas iš Stockhol- 
mo praneša, kad vokiečiai sa
vo armijas padalino beveik 
pusiau — 1,500,000 karių iš
statyta vakarų Europoje, o 
1,700,000 stovi rytuose prieš 
rusus. Vakaruose vokiečių 
kariuomenei vadovauja mar
šalas Erwin Rommel, kurio 
rekomendavimu sustiprintas 
vakarų frontas.

Vokiečiai padidinę savo jė
gas ir Balkanuose, kur jie 
irgi laukia įsiveržimo.

Italijoje vokiečiai irgi lau
kia naujo Sąjungininkų puo
limo, kuris būsiąs suderintas 
su atnaujintu rusų puolimu.

Iš Maskvos pranešta, kad 
rusų bombonešiai vėl bom
bardavo Lvovą, kur pataikin
ta į kelis vokiečių kariuome
nės ir amunicijos traukinius.

siekimo keliai į Lenkiją, Vo
kietiją, Vengriją ir Rumuni
ją.

Apie 70 mylių į pietryčius 
nuo Lvovo vokiečiai mėgino 
pralaužti linijas, bet tai jiems 
nepavyko — jie paliko už
muštų 2,000 karių. Oro kau
tynėse vokiečiai neteko 13 
lėktuvų.

Sevastopolio apgulimas te- 
betęsiamas. Prie jo rusai 
nuskandino kelis vokiečių lai
vus.

Sušaudė ŠnipusWashington. — Balandžio 
28 d. nuo širdies smūgio mi
rė pulk. Frank Knox, laivyno 
sekretorius, sulaukęs 70 me
tų. Iškilmingai palaidotas ge
gužės 1 d. tautinėse Arlingto- 
no kapinėse. Laivynas atida
vė paskutinę pagarbą savo 
viršininkui.

Frank Knox laivyno sekre
toriaus pareigai pradėjo eiti 
1940 m. liepos 11 d. Buvo res
publikonas; 1936 m. rinki
muose buvo respublikonų 
kandidatas viceprezidento 
vietai.

Kai Knox pradėjo savo pa
reigas eiti, laivynas turėjo 
435 laivus ir 156,000 jūrinin
kų. Jam mirštant laivyne bu
vo per 1,000 laivų ir apie 3,- 
200,000 jūrininkų. Savo pa
reigas Knox ėjo nepaprastu 
uolumu. Jis aplankė karo 
frontus įvairiose vietose. 
Tai bus bene daugiausia ke
liavęs vyriausybės narys.

Neapolis. — Sąjungininkų 
karo teismas pasmerkė mirti
mi šešis italus jaunuolius, ku
rie rasti kaltais šnipinėjime 
vokiečių naudai. Jie buvo at
siųsti iš vokiečių valdomos 
Italijos dalies šnipinėti ir sa
botažo darbams įvykdyti.

Trys nuteistieji buvo 18 
metų, du 20 metų ir vienas— 
21 metų.

Mirties bausmė nuteistie
siems įvykdyta sušaudant.
Nužudė...

Sibiro Telegrama

___
Londonas. — Amerikos ka

ro informacijų įstaiga pradė
jo Europai radijo pranešimus 
iš Anglijos. Pirmas toks pra
nešimas buvo balandžio 30 d.

Pirmame pranešime Ame
rikos radijas Europos žmo
nėms pasakė, kad Europos iš
laisvinimo valanda artėja. 
Laisvės kovotojai okupuotuo
se kraštuose įspėti būti atsar
giais, neišsiduoti ir atsiminti, 
kad bus pranešta, kada rei
kės pradėti tikrojo sukilimo 
valanda.
Pusė milijono

Amerikos kariuomenės da
liniai Anzio apylinkėje, Ita
lijoje, šiomis dienomis susi
laukė iš Amerikos didelio 
siuntinio — pusės milijono 
kiaušinių, kuriuos padėjo A- 
merikos vištos.

Atsakingi karininkai ap
skaičiavo, kad kelionėje apie 
penktadalis siųstų kiaušinių 
sudužo, tačiau visuose dali
niuose gauta užtektinai svei-

yra kun. St. Orlemans- 
---- • įerikos lenkų katalikų 

parapijos klebonas. Jį 
Maskvoje priėmė Sta- 
Drauge buvo ir Molo- 
Visi trys nusifotogra-
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os atžvilgiu. Savo pra- 
e jis niekur nė žodžio 

mai- Gerose n lręs apįe ienkus tremti- 
navimas teist usįjos gelmėse. Jis ne- 

Apdraudiis^ nė vieno kenčiančius 
ko prašo. užtariančio sakinio, 
rinu) ir ’ >dėl jis patinka Krem- 
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Geri, pigi

Arai Amerikos lietuvių 
i bene didžiausia kliūti
mi dažnos pastangos kel- 
tėn „geroves” ir „ne- 
s” iš netolimos Lietu- 

raeities. Aišku, praei- 
egalima užmiršti, bet 
turi jungti didžiųjų i- 

pl .Illvardan!
L1CH16I11 ifaiog reikia stebėtis, 

^^0||nūsiškiai „visetininkai” 
nieko užmiršti. Jiems 

nepatinka gegužės me- 
įvyksiančios draugijų 

rencijos, kuriose bus 
ma ir Lietuvos Stei- 

jo Seimo 24 metų su- 
j. „Dirva” nurodo, kad 
amasis Seimas būsiąs 
intas tik todėl, kad jis 

£ęs” prezidentą Smeto-

ja tas pats asmuo — Dr. Pi
jus Grigaitis.

„N” sukūrė socialistinių 
pažiūrų žmonės, bet jos ne
pasiliko siauru socialistiniu 
laikraščiu. Jos sugebėjo į 
bendradarbius ir rėmėjus pa
traukti ir tokius asmenis, ku
rie su socializmu nenori nie
ko bendra turėti.

Praeity „N” daug patarna
vo bedievybės apaštalams, 
kurie būrius lietuvių atitrau
kė nuo tikybos ir tuomi su
silpnino jų atsparumą išsilai
kyti lietuvišĮtumg. Bet tiesa 
reikalauja pasakyti/ kad 
„Naujienos” per daugel me
tų labai vykusiai gina Lietu
vos laisvės ir lietuvių tautos 
gyvybės interesus. Jų redak
torius uoliai dalyvauja ben
drame Amerikos lietuvių dar
be.

anks- 
o da- 
klau-

Jackson Beį
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Saugot S s „prisiminimas” nė 
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i daugiausia kenkia pa
tariamieji gerbėjai.

. Mums rodosi, kad ve-

STEBISI LENKŲ KUNIGO “MISIJA”

Washington. — Praeitą sa
vaitę paskelbta, kad Maskvon 
atvyko ir buvo Stalino pri
imtas kun. Stanislaus Orle- 
manski, Springfieldo, Mass., 
lenkų parapijos klebonas. Jis, 
kaip skelbia Maskva, atvykęs 
ištirti lenkų padėties ir ap-

j e.
Lenkų kunigo lankymasis 

Maskvoje sukėlė didelio su
sidomėjimo. Kun. Orlemanski 
buvo žinomas, kaip didelis 
Rusijos pažiūros ginče su 
Lenkija šalininkas. Jis važi
nėjo po Amerikos miestus, 
ieškodamas paramos Rusijo
je sudarytiems ir bolševikų 
valdomiems lenkų karių da
liniams.

Iš Springfield, Mass., pra-

Brooklyne viena didžiausių 
lietuvių draugijų yra siuvė
jų lokalas. Jame narių — ke
liolika šimtų. Jo turtas skai
čiuojamas ne šimtais, bet de-1 is opringnem, iviass., pra- 
šimtimis tūkstančių dolerių. | nešta, kad kun. Orlemanski,

Kurį laiką lokalo susirin
kimuose galėdavo pasireikš
ti beveik tik komunistai ir 
jų bendrakeleiviai. Nariai 
rnkdavosi negausiai — nė 
šimtas neatsilankydavo. Ko
munistų grupė visada ateida
vo „incorpore”, na ir šienau
davo.

Dabar jau kitoks vaizdas. 
Apie tai puikiai aprašo mū
sų bendradarbis (žiūrėk 6 
pslp.). Siuvėjų lokalas pri-

išvyko Rusijon be savo vys
kupo leidimo ir žinios.

Tautinės Katalikų Gerovės

Konferencijos gen. sekr. pre
latas Ready savo kalboje bal. 
30 d. pareiškė, kad šio lenkų 
kunigo lankymasis Maskvoje 
yra politinis burfeskas, kurį 
suruošė ir diriguoja apsuk
rūs Sovietų Rentai. Prelato 
nuomone, kų ” Orlemanskiui 
geriau būtų cikį "susitikti ir 
pasikalbėti su lenkų kunigais 
ir tikinčiaisiais, kurie kenčia 
nuo 1939 m. žaurų ištrėmimą 
Sibire ir kitose Sovietų Są
jungos dalyse.

Prel. Ready pareiškė dide
lio nusivylimo dėl Sovietų ap
gaulės ir klaidinimo priemo
nių. „Visos tautos, sako pre
latas, įstojusios į Jungtines 
Tautas kovoja dėl teisingu
mo, tiesos ir padorumo pa
saulyj. Tik viena Rusija ima
si politikos ir priemonių, ku
rios skaldo mūsų jėgų tvar
kingą žygiavimą į pergalę ir 
geresnį pasaulį”.

S. Juozelėnaitę, gyvenan
čią Chicagoje, pasiekė tele
grama iš Sibiro, nuo Onos 
Lukoševičienės, kuri 
čiau gyveno Aleksote, 
bar yra ištrėmime. Ji 
šia, kur yra jos vaikai.

Pažymėtina, kad kaskart 
mažiau telegramų ir laiškų 
begaunama nuo tremtinių iš 
Sibiro. Daugelis jų jau tenai 
išmirė, o ir gyvieji, matyt, la
biau suvaržomi, kad net susi
siekimas su USA gyvenan
čiais giminėmis apsunkintas.

DR. J. ŠAULIUI
65 METAI

Vilniuje Nužudė Graikijos Žydus 
Veža Lenkijon

Šveicarijoje esančiam Lie
tuvos ministeriui Dr. Jurg. 
Šauliui šiemet sueina 65 me
tai amžiaus.

Gimė jis 1879 m. gegužės 
5 d., žemaičiuose. Aukštuo
sius mokslus daktaro laips
niu baigė Šveicarijoje. Raši
nėjo į „Tėvynės Sargą,” „ži
nyną” ir kitus slaptai Prū
suose, ar vėliau laisvai Lie
tuvoje ėjusius laikraščius.

Nuo pat 1916 m. dalyvavo 
Lietuvos kūrimosi darbe. Su
sidarius Valstybės Tarybai, 
iš pradžių yra buvęs jos gene
raliniu sekretoriumi, o vėliau 
— vicepirmininku. Vėliau pe
rėjo į diplomatinę tarnybą, 
buvo Lietuvos pasiuntiniu 
Beryne, važinėjo su diploma
tine misija į Varšuvą, Šveica
riją, dalyvavo Rygos konfe
rencijoje, buvo Lietuvos pir
muoju atstovu prie Kvirina- 
lo (Italijoje).

ISPANAI PRAŠALINS AŠIES AGENTUS
 *---------------------------------------------------------------------------’■------------------------

NAUJAS FONDASWashington. — Amerikos 
ir Anglijos vyriausybės susi
tarė su Ispanijos vyriausybe 
apriboti Ispanijos mineralų 
gabenimą vokiečiams. Ispani
ja sutiko tik mažą dalį vokie
čiams reikalingų mineralų 
parduoti. Ispanai taip pat su
tiko išvyti vokiečių agentus 
iš Tanžiro (šiaurinės Afriko
je) ir pačios Ispanijos; išvy- 
tinus agentus nurodys Sąjun
gininkai. Ispanai sutiko už
daryti Tanžire vokiečių kon
sulatą ir kitas ašies agentū
ras.

Be to, ispanai sutiko pa
leisti penkis italų prekybi
nius laivus, o dviejų kitų lai
vų likimą pavesti arbitražo 
teismui.

Už tuos nusileidimus Ame
rika vėl parduos ispanams 
aliejų. Dabar laukiama pa
lankaus susitarimo su Por
tugalija, kuri iki šiol dar par
duoda vokiečiams plieno ga
mybai reikalingo mineralo.

Praeitą savaitę įsisteigė ir 
insikorporavo naujas New 
York War Fund. Jo tikslas 
bus šelpti nuo karo nukentė
jusias tautas ir remti įvairias 
amerikiečių labdarybės orga
nizacijas.

Iš lietuvių šio fondo steigė
jais ir pilnateisiais nariais 
pakviesti Lietuvos generali
nis konsulas Jonas Budrys ir 
Juozas B. Laučka. Steigiama
jame susirinkime p. Budrys 
dalyvavo.

Požemio Balsas
Apie LaisvęLondonas. — Vokiečių ra

dijas pranešė, kad balandžio 
29 d. Vilniuje nužudytas sta
čiatikių metropolitas Sergius, 

klauso New Yorko Lietuvių kurs buvęs didelis bolševikų 
Tarybai, o gegužės 14 d. tu
rės gausią delegaciją New 
Yorko-New Jersey lietuvių 
draugijų konferencijoje. Kai 
tik demokratinių pažiūrų siu
vėjai gausiau susirenka, ko
munistai nedrįsta nė rankos 
pakelti prieš jiems nepatin
kamus ir net nepriimtinus 
siūlymus.

Žydų labdarybės įstaigos 
pranešė, kad vokiečiai iš 
Graikijos išgabeno Lenkijon 
apie 48,000 žydų, kurių liki
mas labai liūdnas.

Graikijos žydai išgabenti 
prekiniais traukiniais iš Salo
nikų miesto.

Per neutralius kraštus atė
jo laiškas nuo vieno veikėjo, 
kurs praneša, kad Lietuvos 
žmonės, nors kenčia nuo na
cių, bet taipgi negali užmirš
ti kruvinų bolševikiškos oku
pacijos metų. Nenorėdami nei 
nacių, nei bolševikų okupaci
jos, lietuviai pasiryžę su gin
klu rankose priešintis atei
nantiems bolševikams (- dėl 
nacių, tai jie įsitikinę, kad 
Vokietija bus nugalėta ir iš 
jų okupacijos nebus nepake
liamų sunkumų išsilaisvinti). 
Jungtinių Tautų pareiškimai 
ir garantijos, kad bus atsta
tyta Lietuvos nepriklausomy
bė, sulaikytų nuo bereikalin<- 
go kraujo praliejimo ir pa
lengvintų nugalėti vokiečius 
Baltijos kraštuose.

KARO NELAISVĖJE
gi Įstaiga IstdĮ11
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tuvos Vyčiai šiemet tu- 
vo seimą New Yorke, 
imtai organizacijos na- 
a krašto ginkluotose 

ose. Kuopų narių dau- 
dabar sudaro merginos, 

s pasiryžusios garbingai 
yti „vidaus frontą.”

frčiai kariai palaiko su 

 

'jomis santykius. Jiems 
____ Anėj amas „Vytis”, kurio 

aielai laukia. Karių ei- 
j į užpildyti kai kur, kaip 

idelphijoje, organizuoja- 
41 ' .unųjų vyčių būriai. Stip- 

djdeleJį* šiai L. Vyčiai, atrodo, lai- 
Naujoje Anglijoje ir 
Yorko-New Jersey aps- 
te-.

kėkime, seimas pagelbės 
Vyčiams sustiprinti jų 
is.
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)mis dienomis 30 metų 
ktį minėjo „Naujienos”, 
seniausias Amerikos lie- 
1 dienraštis. Nuo pat pir
mienos iki šiol jį redaguo-

Gauname nusiskundimų, 
kad daug kur „Amerika” ne
ateina prieš sekmadienį. Net 
arti New Yorko ji kai kur 
gaunama tik pirmadienį.

„Amerika” išsiunčiama 
trečiadienio vakare, tad vi
sur jos prenumeratoriai ir 
platintojai turėtų gauti ją 
bent šeštadienį. Būsime labai 
dėkingi, jei visi nusiskundi
mai bus pareikšti raštu.

Suprantame, kad paštas 
karo metu negali teikti labai 
tikslaus patarnavimo, bet 
mūsų laikraštis nuoširdžiai 
dalyvauja visų Amerikos ka
ro pastangų rėmime, todėl jo 
pristatymas turėtų naudotis 
ir tinkamu pašto patarnavi
mu.

priešas. Vokiečiai skelbia, 
kad jį nužudę teroristai.

Lenkų informacijos minis
terija pranešė, kad Varšuvoje 
lenkų požemio kovotojai nu
žudė vokiečių policijos valdi
ninką Otto Grunwald, kurs 
buvęs vienas žiauriausių vo
kiečių prispaudėjų.

Japonai Spaudžia
Kinu Dalinius

Chungking. — Kinijos va
dovybė pranešė, kad japonai 
pradėjo antrą pavasario žygį 
Anhwei provincijoje, palei 
Hway upę. Puolimas dau
giausia buvo sutrauktas vie
name trikampyje 190 mylių 
į šiaurės vakarus nuo Nan
king©.

Kiniečiams į pagalbą ats
kubėjo generolo Stilwell A- 
merikos lėktuvai, kurie bom
bardavo Geltonosios upės til
tus, kuriuos japonai naudoja 
savo susisiekimui.

Kanadoje Gaus 
Naujo Aliejaus

Whitehorse. — šiomis die
nomis šiaurinėje Kanadoje 
pradėjo veikti Canol aliejaus 
versmių projektas, kuriam 
įruošti Amerika išleido 130 
mil. dolerių. 595 mylių ilgio, 
4 colių pločio, vamzdžiai pri
jungti prie aliejaus versmių, 
esančių Fort Norman, šiau
rės vakarų teritorijoje.

Prie šio projekto dirbo tūk
stančiai amerikiečių ir kana
diečių. Darbas tęsėsi 22 mė
nesius. Jis pradėtas tuo metu, 
kai priešas grėsė pavojumi 
Amerikos susisiekimo 
liams Alaskoje.

DINGĘ KARIAI

ke-

Povilas P. Dirsa iš Haga
man, N. Y.

Karys Mikas Andriuška, F. 
F. C., Andruškų sūnus, 54-22 
69 Lane, buvo dingęs Itali
jos fronte sausio 22 d. Dabar 
tėvai gavo žinią iš jo paties 
ir karo departamento, kad jis 
yra gyvas ir sveikas vokie
čių nelaisvėje.

Tieskime karo pergalei ke
lius karo bonais. Turėkime 
jų, kiek tik galima.

NAUJI PUOLIMAI PRIEŠ JAPONUS

Perlų Uostas. — Admiro
las Nimitz pranešė, kad šio
mis dienomis Amerikos lėk
tuvai, pakilę nuo laivų, bom
bardavo japonų bazes Tru
kę ir kitose Karolinų salyno 
vietose. Trukę sunaikinti 126 
priešo lėktuvai. Truk pultas 
balandžio 29-30 dienomis. Ge
gužės 1 d. pultas kitos dvi 
salos ir lėktuvų ir didžiųjų 
karo laivų.

didatu, jei ir būtų nominuo
tas.

Melburnas. — Generolas 
Douglas MacArthur pareiškė, 
kad jis nėra kandidatu Ame
rikos prezidento nominacijai 
ir kad jis nesutiks būti kan-

Londonas. — Gen. James 
H. Doolittle pranešė, kad per 
balandžio mėnesį jo vadovau
jami Amerikos lakūnai su
naikino daugiau kaip 1,300 
vokiečių lėktuvų, kurių 800 
žuvo padangių kautynėse, o 
per 500 žemėje. Per tą laiką 
amerikiečiai neteko 359 bom
bonešių ir 144 naikintuvų.

Toliau gen. Doolittle pažy
mėjo, kad Amerikos lakūnų 
taikiniais Vokietijoje buvo 
28 lėktuvų dirbtuvės.

MĖSA BE PUNKTŲ

Nuo gegužės 4 d., kainų 
tvarkymo įstaigos praneši
mu, mėsą šeimininkės pirks 
be punktų. Racionavimo pun
ktų reikės tik geresnės rū
šies jautienai.

Ar jau aukojai Amerikos 
Raudonajam Kryžiui?
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Gegužės 7 d. sukanka lygiai 40 metų, kai lietuvių tau
ta atgavo spaudos laisvę. 1904 m. gegužės 7 d. caras Nikalo- 
jus II pasirašė įsakymą, kuriuo buvo panaikintas draudi
mas lietuviams spausdinti ir platinti knygas savo kalba, sa
vo raidynu parašytas.

Nuo 1864 metų Lietuvoje rusai neleido spausdinti lie
tuviškų knygų lotyniškomis raidėmis. Rusai norėjo privers
ti lietuvius naudotis rusų „kirilica”. Jie net patys bruko 
lietuviams „lietuviškas” knygas rusiškom raidėmis. Jie no
rėjo pripratinti lietuvių liaudį prie rusiškų raidžių ir tuo 
sudaryti stipresnį pagrindą rusinimo politikai. Tokias kny
gas rusai platino tarp lietuvių beveik dykai.

Tačiau rusai nepalaužė lietuvių atsparumo. Lietuvių 
kalba, lietuviška knyga lietuviui tapo dar didesnė brange
nybė, dėl kurios jis ne tik kalėjiman, Sibiro ištrėmiman ėjo, 
bet ir savo gyvybę aukojo. Šioje kovoje ypatingą vaidme
nį atliko lietuvė motina.

Rusai buvo sudarę atskirą rusiškom raidėm knygoms 
leisti komisiją. Ją rėmė tokie lietuvių tautos engėjai, kaip 
rusų gubernatoriai Muravjovas korikas ir Kaufmanas. To 
komisija nuo 1864 iki 1869 metų pajėgė išleisti 20 knygų 
(rusiškom raidėm). Joms buvo toks didelis lietuvių pasi
priešinimas, kad vėliau per penkiolika metų, iki 1884 m., jų 
beišleista vos 7 knygos.

Lietuvis surado kelią ruso tirono priespaudai apeiti. 
Prasidėjo slaptoji spauda. Gimė garbingoji knygnešių ga
dynė, kokios kita tauta nėra turėjusi. Į rusų smaugtą Lietu
vą pradėjo plaukti lietuviška spauda iš užsienio. Kiek kny
gų užsienyje atspausdinta ir Lietuvon įgabenta, vargu ar 
keno nors suskaičiuota. Rusų valdžios agentai pasienyje 
nuo 1891 iki 1901 m. yra atėmę iš knygnešių 183,259 egz. 
lietuviškų knygų.

Draudimas lietuviams turėti savo spaudą turėjo dide
lės įtakos. Jis sulaikė lietuvių kultūros pažangą. Jis apiplė
šė lietuvį dvasiniai, bet buvo ir naudos: lietuvių tauta buvo 
išjudinta į didesnį atsparumą, į veiklią kovą dėl savo kul
tūrinių ir net politinių teisių.

— 1 Minint šią sukaktį, tinka pagarbiai nulenkti galvas di
diesiems lietuvių tautos knygnešiams bei jų vadams, kaip 
vyskupui Valančiui, kun. Sirutavičiui, „baltajam ereliui” 
Bieliniui ir kitiems. Jie priruošė dirvą laisvės aušrai, kuri 
tvirtai pasirodė 1904 m. gegužės 7 d., o saulė užtekėjo 1918 
m. vasario 16 d.

Bet ši sukaktis atranda lietuvių tautą naujoje vergu
vėje. Šiandie Lietuvoje lietuvis vėl turi kovoti dėl savo kul
tūrinės ir politinės laisvės. Vienas priešas ją trempia, o ca
rų tironiškų darbų tęsėjai nerodo jokios vilties jai išlikti 
laisva. Ir vėl iš užsienio turi plaukti parama.

Labai džiugu, kad gegužės mėnesyje visoje eilėje mies
tų įvyksiančios, Amerikos Lietuvių Tarybos iniciatyva 
kviečiamos, rajoninės draugijų konferencijos tinkamai pa- ■ 
minės šią sukaktį. Jos minėjimas turi stipriau suglausti vi- i 
sus Lietuvos laisvės draugus. Lietuvių kova dėl savo spau- , 
dos laisvės per 40 metų ir tos kovos laimėjimo 40 metų su- ' 
kaktis tegu užgrūdina lietuviškos spaudos rėmėjus. Gyven- ' 
darni laisvėje, branginkime ir išlaikykime lietuvišką spau- . 
dą’ . :

r

Kai okupantų knygomis pe
čius kūreno.

Vargiai ar istorija žino 
daug tokių sunkių kovų, ko
kia buvo vedama lietuvių
knygnešių prieš galingąjį o- 
kupantą-Rusiją, užgynusią 
spaudos laisvę. Lietuvos liau
dis rado stiprių vadų ir užta
rėjų. Vyskupas Valančius o- 
kupantų brukamas rusiškas 
reides vadino piktvarlėmis, 
kurios išsižergusios ir lietu
viams netinka. Savo vyskupi
jos kunigų jis kasmet klaus
davo, kiek parapijoje moka 
skaityti. Dėl to, kaip vienas 
Dotnuvos knygnešys pasako
josi, kunigai ragino, kad kiek 
galint daugiau laikraščių ir 
knygų po kaimus būtų sklei
džiama, gi toks karštas lie
tuviškojo kaimo švietėjas, 
kaip kun. Katelė, persirengęs 
civiliniais drabužiais nakti
mis po kaimus važinėdavo, 
tikrindamas, egzaminuoda
mas, parodydamas, kaip kai
miečiai turi rašto mokytis. 
Buvo gi net tokių, kaip kun. 
M. Opulskis, kurs pasiuntė 
knygnešį A. Bataitį po kai
mus supirkinėti rusiškomis 
raidėmis spausdintas knygas, 
maldaknyges, o žmonėms da
linti tikras lietuviškas, slap
ta Prūsuose išleistas. Rusiš-

komis knygomis ilgą laiką O- 
pulskis pečius kūreno, nors 
ir sumokėdamas po 30 kapei
kų už vieną, kad tik sunai
kintų...
Degino kojas ir rykštes grūdo 

į nosį...
Caro žandarai uoliai gau

dė draudžiamas lietuviškas 
knygas. Nekartą kuris iš jų 
apsimetęs užeidavo pas kai
mietį pasiklausti, neva užmir
šęs kokia šiandien diena. Jei 
tas išsitraukdavo lietuvišką 
kalendorių, tai jau — amen. 
Sugavę knygnešį Cieplinską 
rusai nusigabeno į Kražius ir, 
norėdami išgauti, kam jisai 
knygas nešė, su policininkais 
jėga pastatė ant karštų ply
tos geležų. Knygnešys ėmė 
rėkti. Atbėgo asesoriaus tar
naitė, ji reginio sujaudinta ir
gi pradėjo rėkti ir policinin
kai sustojo nežmoniškai kan
kinę. Knygnešys Mockaitis 
taip pasakoja savo pergyve
nimus tardant:

— Žandarai mane išvedė į 
kitą kambarį ir kaip ims 
mušti, visaip kankinti, į no
sies šnerves kišti rykštes — 
visą sukruvino; kraujas bė- 
go ne tik per nosį, bet ir per 
gerklę..

Knygnešiui Tamošiūnui 
per tardymą ne tik kumšti
mis daužė galvą, bet net re
volverio kotu kirto į dantis, 
kad tas kraujais apsipylė. Oi, 
daug kentėjo dėl lietuviškos 
knygos! štai ką vienas pasa
kojasi pergyvenęs, kai jį žan
darai pastebėjo:

— Man bebėgant pasigirdo 
vienas, antras šūvis, bet ne
kliudė. Trečias pataikė man 
į kairę ranką. Kulka kiaurai 
perėjo. Kulkos, kaip bitės, ap
link pradėjo zirzsti. Bet aš 
stiprinausi ir bėgau. Netoli 
Gargždų buvo kapai, aptver
ti neaukšta tvora. Aš skubiai 
įlindau į tuos kapus; naktis 
buvo tamsi; baimės neturė
jau. Mano knygos įsmuko į 
kaškokio numirėlio kapą. Aš 
ir to nebijojau; jei galėčiau, 
tai ir aš pats gyvas į žemę 
lįsčiau, kad tik kareiviai ma
nęs nesugautų. Bet mano lai
mei manęs nesugavo...
Įvairūs kaimiečio nuotykiai

Gudrūs ir ryžtingi buvo 
Lietuvos kaimiečiai. Kas ga
lėtų patikėti, kad jie spaudos 
draudimo laikais būtų galė
ję Lietuvoje net įsitaisyti 
slaptą spaustuvėlę, o taip bu
vo. Pvz., knygnešys Neteckis 
buvo įsitaisęs mažą spaustu
vėlę peludėje, kur spausdin
davo virželius okupantams 
apdumti... Knygnešys Bieli
nis slaptą laikraštėlį buvo 
pradėjęs leisti, įsitaisęs 
slaptą spaustuvėlę pas miško 
sargą. Išspausdinti 300 eg
zempliorių reikėjo dirbti po
ra savaičių, bet kiek džiaugs
mo - savo išleistą laikraštį 
platinti... Buvo užsidegimo ir 
pasišventimo dėl lietuviškos 
knygos. Vienas Kavarsko a- 
pylinkės bernas, Juozas Mal
džius, tarnaudamas pas ūki
ninkus, trečdalį savo algos 
skirdavo slaptoms lietuviš
koms knygoms, kurių dalį 
kaimynams dykai išdalinda
vo. švietimąsi buvo taip pa
mėgęs, kad kalbėdavo:

— Mano žmona-knyga, vai- 
kai-skaitymas.

Knygnešys Sakalauskas, 
kai jam reikėjo pervažiuoti 
per miestelį, kur buvo daug 
žmonių ir policijos, kad ne
įtartų knygas vežant, pasi
vertė pamišėliu. Kitam pada
vė vadžias, o pats ėmė viso
kius „šposus” krėsti. Knyg
nešys P. šembelis net 34 kar
tus ėjo per sieną, mirtiname 
pavojuje gabendamas kny
gas. Bet ir padarydavo: 
knygnešys St. Stoškus per 
7 metus pardavė įvairių kny
gų už 2,000 rublių. Panevėžio 
knygnešys Milašiūnas per sa
vo rankas slaptųjų spausdi- 
nių perleido už 8’,000 rublių. 
Gi knygnešys M. Vasiliaus
kas - net už 35,000 rublių, o 
kas suskaičiuos, kiek knygų 
pervežė toks knygnešių kara
lius, kaip Bielinis! Juk už jo 
išdavimą rusų valdžia ir pre
miją buvo paskyrusi.
Sunkūs išgyvenimai kalėjime

Lietuviai knygnešiai daug 
meilės parodė lietuviškai 
knygai. Štai kaip vienas iš 
jų nusipasakoja:

n— Perėjus rubežių vėl ne 
pyragai: perlytas, drapanos 
sušalusios į ragą, o reikia 
bristi per upes ir balas, le
dus laužant, kame ir kiškis 
nenoriai eina. Ir taip kartais 
tekdavo eiti po dvi tris my
lias, mažką valgęs ir nemie
gojęs. Prie to dar reikia pri
dėti daug rūpesčių, baimės ir 
išgąsčio. Tartum koks kirmi
nas sveikatą graužte graužė 
ir nervus ardė.”

Sunkiausia būdavo tiems, 
kurie pakliūdavo į sargybi
nių, žandarų rankas. Knygne
šį Ant. Bubėną rusų policija 
paėmė sergantį, kankino; pa
sirgęs dar kurį laiką jis mirė 
džiova. Knygnešių organiza
torius kun. P. šilinskis jau
nas mirė džiova Rumšišky. 
Panevėžio apylinkėse uoliai 
darbavosi knygnešiai broliai 
Širvenskai. Vieną jų, Igną, 
buvo net ištrėmę į Sibirą, bet 
grįžęs jis vistiek savo dirbo. 
Kartą jį knygas benešantį 
pastebėjo sargybiniai, ėmė 
šaudyti ir vytis. Matydamas

AMERIKA

neišbėgsiąs, šoko į ežerą ir 
prigėrė. Jo gi brolis Jonas po 
kiek metų eidamas su knygo
mis sutiko žandarus. Ėmė 
bėgti, žandarai jį nušovė. Jo
nas Jasėnas turėjo dvejus 
metus sėdėti kalėjime, kad 
rado langus lietuviškomis 
raidėmis spausdintu popierių 
apklijuotus, iš ko spėjo, kad 
jis skaito draustus laikraš
čius. Vienas vyras tris mėne
sius išsėdėjo Raseinių kalė
jime už tai, kad rado lietuviš
ką kalendorių.

Knygnešį Laduką uždarė į 
kalėjimą. Kaip gi jam suso
po širdį, kai pro geležimi už- 
pintus langus pastebėjo du 
senuku pakelyje sėdinčius ir 
pažino, kad tai buvo jo tė
vai. Pasikalbėti nelaido, tik 
tėvai slapta prie langelio pri
selinę vieną kitą žodį prata
rė: „Paslėpėm” — iš to su
prato, kad jų namuose nieko 
nerado. Apsiverkė knygne
šys, žiūrėdamas į atsitolinan
čius senelius ir jausdamas, 
kad paskutinį kartą juos ma
to.

Jaunas knygnešys I. Bitai- 
tis Panevėžio kalėjime išbu
vo 10 mėnesių. Kambarėlis 
buvo šaltas, drėgnas, priplė- 
kęs, mažutis, žiemos laiku o- 
ras troškus, nes langas ne
buvo atidaromas, vaikščioti 
visai nebuvo galima. Jaunas 
knygnešys pajuto galvos so
pėjimą, pasirodė kraujas... Iš
tremtas į Tiflisą po metų mi
rė džiova...

Bet nė tos kančios knygne
šių neatgrasindavo nuo svar
baus darbo. Ne vienas, kaip 
tas J. Baranauskas, išėjęs iš 
kalėjimo, sakydavo:

— Tegul sodina, kiek tik 
norėdami, aš vistiek nesiliau
siu savo dirbęs!

Baisiame ištrėmime
Teisingai Tumas Vaižgan

tas yra pasakęs:
— Turtų, rodos, nė vienas 

nesusikrovė j 
bandos. Gjn|t> gi, laisvę ir 
tėvynę didžiuma jų praras
davo...”

Kalvarijos Južka už vieną 
lietuvišką maldaknygę buvo 
ištremtas dvejus metus.

Ne vienas knygnešys, kaip 
pvz. J. Sakalauskas, girdėjo 
baisius okupantų žodžius:

— Kad nenorėjai būti kaip 
žmogus, tai dvėsk kaip šuva 
ištrėmime!

Ir mirdavo... Knygnešių ka
pais kelias į Sibirą nužymė
tas. Kad ir grįžo kuris, kaip 
pvz., Sikarevičius, tai krau
jais spiaudydamas ir mirė 
pusės amžiaus nesulaukęs. 
Knygnešys Ūdra ištrėmime 
Jakutų krašte išbuvo trejus 
metus. Garsiojo knygnešio 
Bielinio brolis Andrius, ku
riam į koją įsimetus buvo 
gangrena ir koją teko nu
plauti, rusų buvo už knygas 
ištremtas į Vologdos guber
niją, kur jis ir mirė. Draugai 
tremtiniai ant jo kapo pasta
tė akmens paminklą su iškal
tu inkaru... vilties ženklu. Vil
tis išsipildė, pergalė atėjo, 
bet dar reikėjo daug, daug 
aukų.

Aukščiau minėtas knygne
šys Ladukas iš ištrėmimo ra
šė:
— Tas neramus žvėris, pasi

ilgimas, neduoda man ramu
mo. Jis yra kasdienis mano 
valgis...”

O sužinojęs apie seno tėvo 
mirtį laiške guodėsi:

— Tėveli, dėlko mane pa
likai ištrėmime?! Verk Ja- 
ranske, verk tu, Kišmata 
(upė prie. Jaransko), nes 
daug turi lašų...”

Kova dėl laisvo lietuviško 
žodžio pareikalavo daug au
kų. Iš pirmajame „Knygne
šio” tome aprašytųjų mirė 
(nušauti, kalėjime ar ištrė
mime) — 11 žmonių, buvo 
suimta 57 žmonės. Prof. V. 
Biržiškos apskaičiavimu, tik 
nuo 1889 iki 1896 m. teismo 
atsakomybėn už slaptą spau
dą buvo patraukta 373 asme
nys, priteistos bausmės taip 
atrodo sudėjus krūvon: kalė
jimo 43 metai, arešto 1 met.

(užbaiga 5 pslp.)

žmonės 
ginasi,

Pasitaiko, kad plėšikai 
nakčia užpuola namus, išlau
žo duris, vienus gyventojus 
suriša, kitus išžudo ir paima, 
kiek tik randa turto. Užpuo
lus žmogžudžiams, 
šaukiasi pagalbos,
kaip išmano ir gali: šaukia 
garsiai balsu, kad kas išgirs
tų, imasi viso savo pajėgumo. 
Ne kartą šauksmą išgirdę, 
žmonės atvyksta gelbėti, pik
tadariai pasprunka, kitais at
vejais pasiseka apsiginti, tu
rint gerą ginklą, ar durims 
esant stiprioms.

Šeima ar namai užpuolama 
kelių piktadarių; tauta ar 
valstybė — ne vieno kito žu
diko, bet ištisos piktųjų ar
mijos.

Lietuva, gyvendamas iš vie
nos ir antros pusės tarp or
ganizuotų ir išmiklintų plė
šikų, pateko į baisią būklę, 
kokios ji neturėjo savo gyva
vimo istorijoj. Buvo laikai, 
kuomet ji, puolama iš vakarų 
ir rytų, buvo patekusi į sun
kią padėtį, bet turėjo laisvas 
rankas gintis; gynėsi ir nieks 
nesikėsino atimti jos visą gy
vybę. Šiandie Lietuvos tra
giška būklė tiesiog šaukiasi 
iš dangaus atmonijimo. Vie
ni plėšikai ją smaugia be pa
sigailėjimo, kiti tykoja lauke 
ir laukia, kada galės išžudy
ti likusius gyvuosius.

Kai plėšikai užpuola tavo 
namus, lieka vilties, kad ta
vo žemė ir namai liks neliesti, 
be to, ne visados jie žudo gy
ventojus, pagaliau, nespės iš
aušti, jų nebebus.

Bet šiandien, Lietuva bran
gioji, tavęs neklausiam, kaip 
sveika, bet sakom, kaip gyva, 
kas tave laukia: gyventi, ar 
nebegyventi? Klausiam, kur 
Tavo gyvybės liekanos bus 
nukeltos merdėti, kas tavo 
žemę šventvagiškai užvaldys.

Lietuva gal girdi, gal ne
girdi mūsų balso, bet ginasi 
iš paskutiniųjų nuo pasikėsi
nimo ant jos gyvybės, šau
kiasi Dievo, teisybės, žmonių 
pagalbos.

„Teisybės! — jai sako pas
laptingas balsas. —” Jos nė
ra pasaulyje, nes pasaulis nu
tolo nuo jos, tamsybėse pa
klydo, skęsta kraujuose. Da
bar ne teisybė vyrauja, bet 
jėga. Pati teisybė pajuokia
ma.”

Lietuva šaukiesi žmonių pa
galbos? Bet kaip prieiti prie 
tavęs? Plėšikai tave aptvėrė 
neperlipama siena. Kaip no
rėtumėm Tave gelbėti, bet nė
ra tuo tarpu galimybės.

Norėtų Tave gelbėti gera
sis pasaulis, kurio širdyje te
berusena artimo meilės ug
nelė, kurio protas vadovauja
si kilniais principais ir ku
rio fizinės jėgos gan galin
gos; tačiau šį momentą įvy
ko tokia painiava, kad ir jis 
tuoj aus negali tau paduoti 
rankos, bet turi vien stebėti 
ir laukti.

„Jeigu taip — Lietuva sa
ko — tai vienintelis mūsų iš
ganymas — dangus; ten ra
sim teisybę, pasieksim Dievą, 
kuris yra silpnųjų prieglauda 
ir stiprybė. Dieve, gelbėk 
mus. Nesugedusios širdies 
žmonės, skubėkit į pagalbą! 
Žūstam!”

Meškuitis

40 M. Kai Mirė 
Ant. Dvožak

Daugelis mėgstame lengvą, 
spalvingą čekų kompozito
riaus Antonino Dvožako mu
ziką, jo scherzo cappriccioso, 
jo slaviškus šokius ar slavų 
rapsodijas. Jis yra sukūręs 
visą eilę operų, kaip „Rusal- 
ka”, „Šv. Ludmila”. Taipgi 
žinomos ir jo religinės kom
pozicijos, kaip „Stabat Ma
ter”, Gedulingosios Mišios ir 
k... Jis ir savo muzikos moks
lą yra pradėjęs vargonininkų 
mokykloje.

Gegužės 1 d. suėjo 40 m. 
nuo jo mirties.

LIETUVIŲ KOVOS IR LAIMĖJ
Spaudos laisvės atgavimo 

40 metų sukakties proga ver
ta prisiminti reikšmingus 
skaičius.

Apskaičiuojama, kad nuo 
lietuviškos spaudos pradžios 
ligi 1864 m., tai yra per 300 
metų, iki spaudos uždraudi
mo buvo išleista lietuviškų 
knygų vos 750. Nuo spaudos 
uždraudimo iki 1883 m., iki 
,,Aušros” pasirodymo, buvo 
išspausdinta 484 knygos, o 
nuo 1883 m. iki 1903 m., ne
skaitant laikraščių, buvo iš
spausdintos 1,372 knygos.

Gegužės-May 5,1944 0NDEN1
Labai daug knygų s 

no žandarai. Pavyzdžiui, 
-1893 m. vien tik sieną į 
gantieji žandarai konfia 
37,718 lietuviškas kny 
laikraščius, o 1900-1902 u įiiiomenėn, 
net 56,182. Į tą skaičių m Mimam 
na knygos, kurios buvo i 
tos ir konfiskuotos vii ^baigiama užpil- 
Lietuvoje, toliaus nuo šie , ** ""

Nukentėjusių už SlJ 
knygų laikymą ar platin 
bus apie 1,000 žmonių. Ją 
pe buvo ir prastų kaimie 
ir kunigų, ir pasaulinių į 
gentų.

^toriai
^kolonijoje ne

dideliais būriais 
‘ i, vistik 

7jr paimama. Jau 
plentą su paim-

skaitlinės pri
dės lentos prie ai
kčioję stovi.
Laktuosius kasdien 
įį bažnyčion 
įlomis dienomis iš
sijos veikėjas, bu-

■- - - - - - - - . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . - ==4 „Laisvės” ben-

APIE LIETUVĮ, CENTO SUKŪRĖ]jjįiričkas. Neseniai 
- - - - - - - - - - - - - - - - Italus baigęs Ka-

Lietuviams tenka garbė, 
kad mūsų tautos žmogus yra 
sukūręs gražųjį, visur papli
tusį Amerikos pinigą-centą. 
Tai buvo Viktoras Baranaus
kas-Brenner.

Gimė jis 1871 m. birž. 12 d. 
Šiauliuose. Buvo antspaudų 
dirbėjo ir graviruotojo sūnus. 
1887 m. įsteigė savo dirbtuvę 
Šiauliuose, o vėliau Kaune. 
Konkurentai jį įskundė, būk 
jisai padirbinėjęs pinigus ir 
padaręs aukšto valdininko 
antspaudo dublikatą. Buvo 
suimtas, bet pabėgo į Ameri
ką, 1870 metais.

New Yorke jis dirbo meta
linių ženklų ir medalionų 
dirbtuvėje. Jo padarytą Bee- 
thoveno medalio modelį kri
tikai labai aukštai įvertino. 
Medalis buvo skiriamas New 
Yorko Musical Society. Ga
vęs paramos, 1898-1900 m. 
studijavo Paryžiuje, čia jisai 
susidraugavo su skulptoriu
mi Rodin ir medalistu Roty, 
kurie jam padarė didelės įta
kos. 1900 m. pasaulinėje pa
rodoje jisai pasižymėjo savo 
kūriniais, taip pat Ameriko
je 1901 m. Buffalo mieste, o 
1904 m. St. Louis parodose, 
laimėdamas pirmąsias dova
nas. 1908 m. jam pozavo pre
zidentas Theodore Roosevelt,

Panamos perkaso medal jute) Orinčius, ket- j 
Pastebėjo jo plakietą sul 
kolno atvaizdu ir pavedė 
padaryti panašų atva 
naujam Amerikos centui įjęssu japonais mū- 

1909 m. išleidus cent 
Baranausko parūpintu 
kolno atvaizdu, visuoi 
gėrėjosi pinigo menišk

^Neseniai baigęs 
įskyklą, leitenanto 
jjo Simonas Baitala.

įkūnas signalistas, 
garbės kryžium, 

s Juzapavičius grįžo

Tačiau spauda pradėjo k Wlra5t«e 
trukšmą, kam jis ten p, j^Wsseka: 
mėjo savo pirmąsias rail 
V. D. B. Po savaitės, vyr ^dris 
sybės įsakymu, tos raidės s Bieliauskas 
vo pašalintos. Tačiau 22,1 
000 centų su V.D.B.raiį B® (4^tas br.) adv. 
pateko į visuomenės ranl sGirbacauskas 
tuos centus yapč gaudo i^rbačauskas (3br.) 
nigų kolektoriai.

Baranauskas taipgi d 
ir San Domingo respubl 
pinigų modelius, be to ( 
gybę modelių plakietų ir 
Jo kūrinių yra Paryžia 
nigų muziejuje, Liuksem 
go valst. muziejuje, Miun 
no muziejuje (Glyptotek 
American Numismatic 
ty muziejuje New Yorke, 
Institute Chicagoje, Mus 
of Fine Arts Bostone i 
tur.

Tas garsus lietuvis 
1924 m. gegužės 5 d. J 
Yorke. Taigi šiemet sueif““ 
20 m. nuo jo mirties.

NAMINIS VIDAUS FRONTAS
Kraujo Perliejimo Tarnyba

Laivyno kapelionas Fred
rick P. Gehring „kažkur iš 
Gvinėjos” atsiuntė laišką, ku
ris yra ne tiktai puikus apra
šymas Amerikos ginkluotų 
vyrų drąsos, bet ir atžymėji- 
mas tos svarbios rolės, kurią 
atlieka Raudonojo Kryžiaus 
kraujo plazma šiame kare.

Tą kapeliono Gehring’o 
laišką paskelbė N. Y. Raudo
nojo Kryžiaus skyrius.

Šių metų pradžioje kape
lionas gavo atviruką iš Raud. 
Kryž. N. Yorko skyriaus 
Kraujo Davėjų Tarnybos, 
pranešant jam, kad Irving 
Siegel paaukojęs jo garbei 
paintę kraujo. Irving Siegel 
dirba kapeliono giminėms ir 
girdėjo apie jo darbus Pie
tų Pacifike.

Kapelionas Gehring savo 
laiške 1944 m. vasario 14 d. 
rašė:

„Nepaprastai gražus daly
kas įvyko man šiandien. Tai 
atėjo man formoje atviruko, 
kuriame sakoma, kad Jungti
nių Valstybių kariuomenei 
buvo aukota kraujo, kuris bu
vo Irving Siegelio duotas ma
no garbei.

„Aš nepažįstu p. Siegel. 
Nemanau, kad ir jis mane pa
žįsta. Aš netgi namanau, kad 
jis mano tikėjimo... ir vis dėl
to, neabejotinai puikus pat
riotiškas žydų džentelmenas 
davė paintę savo kraujo ka
talikų kunigo garbei. Palai
mink jį, Viešpatie, už tai.

„Norėčiau, kad jūs praneš
tumėte p. Siegel’iui, kaip esu 
jam dėkingas. Norėčiau, kad 
jūs pasakytumėt jam, ir tūk
stančiams kitų Amerikos pi
liečių, kurie davė savo krau
jo taip dosniai, ką toji auka 
mūsų vaikinams reiškia: kad, 
aukodami savo kraujo paintę, 
jie įgalina mūsų jaunuolius 
gyventi ir kovoti dar vieną

Budria

įGrigoža 
ilslevičius 
įjoškevičius 
Mevičius (3 br.)

M?

a

Jtosevičius

!ada (2-ras br.)

Jocius 
Kasolionis 
ftinick 
Wnniq

tanas
takas (2ras br.)

Pociūnas

šieider
Tewnsend (2 br.) 
Įtakas

Jkbarauskas
Atlaidai 

įgūžės 2 d. mūši]

kolega ponas Bla 
te septynios. Se 

liko dešimt va 
ją taktikos užc 
Menį. iki .dvylil 
^.trejetą valandų

Iskyrii
(Tęsinys) 

-tidar neseniai atvj 
artistų tarpe buv< 

^neseniai teatvykęs 
į ji tarpe buvo 
Rytojams nematą 
jazijos laikų d 
^jas, Braziulis ka

(2ras br.) 
Kazlauskas 

ris Keršis
Aižius

dieną ilgiau ir tęsti šią k 
iki pergalės.

„Aš turėjau privilegiją 
ti su mūsų herojiškais
nais ankstyvomis dieno 
kada Gvadalkanalas 
tapti antruoju Bataanu. 
čiau daug mirštančių 
Drąsūs, kilnūs vaikinai,
rie atidavė savo gyvybes, 
jūs ir aš galėtume gyv 
Laikiau rankose sužalo! 
jaunų marinų kūnus ir 
girdėjau jų maldas — ka 
kiškas, protestantiškas, 
diškas ir visų kitų tikėj 
— aš abejodavau, ar jie 
galės išgyventi. Tačiau, 
to, kai mūsų Medicinos K 
puso vyrai nugabendavo j 
į mūsų lauko ligonines, 
kažkaip išgyvendavo d 
stebuklingos kraujo pi 
transfuzijos.

„Tūkstančiai mūsų 
miršta kovos laukuose vi 
me pasaulyje. Tačiau šim 
tūkstančių nemirs, ir da 
lis jų bus savo gyvybes si 
lingi žmonėms kaip " 
Siegel, kurie nesigailėd 
duoda ne tiktai dolerius, 
ir kraują.”
Žuvies ir mėsos perspėk

1944 metų žuvų patei 
nebus pakankamas pate 
ti padidėjusius proteinin 
maisto karo laiko civilių 
reikalavimus, kartu su k 
niais lend-lease reikalą 
mais, praneša Karo Mai 
Administracijos Vidaus 
partmento žuvininkystės K 
ordinacijos Įstaiga.

Amerikos šeimininkė 
patartina pirktis šviežių v 
denų žuvis.

Kaip žuvininkystės koo 
natorius 
salmono 
liai bus 
metais.

praneša, 1944 me 
konservuose iš 

mažesni, negu 1

o.w.

• valandas,
■M ėmė skęsti : 

už nebuvimą.
’jmbariuose 
‘>°s liežuviai 1: 
. jloeandrų lapi 
.^lio kampe, šeš

JJ žmonių yra. Tif 
p įabai paprastą, 
J°. kampelį. Prasn 
P Po mėšlų krūx 
. J žvaigždžių. Jie 
l nejaučia žen 

Menas. Kai 
J?1'Auksui tarna 

JįJ* save nui 
(įj/jka^nčius kitų 
Jtetiprina įsitik: 
jjfko žodžiui gai 

esą, nėra vis 

jtys apvaldė 
‘°telio šešėlyje.
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atgavimo 
>roga ver
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uždraudi- 
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> spaudos 
3 m., iki 
no, buvo 
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i3 m., ne
buvo iš
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Labai daug u 
no žandarai, p. 
-1893 m. vie^ 
gautieji žanį 
37,718 lie J 
laikraščius, oi 
net 56,182. 
na knygos, y 
tos ir konfiU
Lietuvoje, tolį 

Nukentėjoj 
knygų laikyJ 
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ir kunigų, ir J 
gentų.

U VĮ, CENTO
a garbė, 
ogus yra 
ur papli- 
gą-centą. 
aranaus-

irž. 12 d. 
itspaudų 
jo sūnus, 
dirbtuvę

Kaune, 
adė, būk 
nigus ir 
ildininko 
;ą. Buvo 
į Ameri-

do meta- 
edalionų 
/tą Bee- 
delį kri- 
įvertino. 
įas New 
ity. Ga- 
1900 m. 
Čia jisai 
ilptoriu- 
:u Roty, 
elės įta- 
iėje pa- 
ijo savo 
meriko- 
lieste, o 
irodose, 
s dova- 
ivo pre- 
osevelt,

ORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Waterbury, Conn. Amsterdam, N. Y.

lizabeth, N. J.
Mūsų kariai

Irs mūsų kolonijoje ne
sama dideliais būriais 
imo kariuomenėn, vistik 
ažai dar paimama. Jau 
Įą didžiulė lenta su paim- 
Į vardais baigiama užpil- 
| arti 600 skaitlinės pri
ma. Garbės lentos prie al
ps bažnyčioje stovi.
5 pašauktuosius kasdien 
ankiusieji bažnyčion 
Įžiasi. Šiomis dienomis iš-
į kolonijos veikėjas, bu- 
eilę metų „Laisvės” ben- 
es svetainės pirmininkas,

įlas Krivickas. Neseniai 
pkato mokslus baigęs Ka
li Charles) Grinčius, ket
as brolis. Neseniai baigęs 
inų mokyklą, leitenanto 
snį gavo Simonas Baitala. 
Įžymėjęs su japonais mū- 
)se, lakūnas signalistas, 
□vanotas garbės kryžium, 
|veras Juzapavičius grįžo 
plikai dienų atostogų, 
irmiau šiame laikraštyje 
Įbtųjų vardų tęsinys seka: 
bnsas Bunis 
'ardas Budris 
Irius Bieliauskas

Panamos perk 
Pastebėjo joj 
kolno atvaizdu] 
padaryti pj 
naujam AmeiįJ

1909 m. J 
Baranausko J 
kolno atvaizdi 
gėrėjosi piuigl 
Tačiau spauį 1 
trukšmą, kaul 
mėjo savo pirl 
V. D. B. Po si 
sybės įsakymu! 
vopašaliita! as‘“Dirmeik^' 
000 centų su U 
pateko į visu® 
tuos centus jt 
nigų kolektorit

Baranausku
ir San Domiu? gardas Juškevičius 
pinigų mode?. P 
gybę modelių T£ŪS Jurkša 
Jo kūrinių ynirzas JurSonis 

lonimas Jocius
"' ■ • ’ :Jtanas Kasolionis 

knas Krinick 
Bzas Kazalionis 
yilas Krivickas 
ozas Kosakas (2ras br.) 
[tanas Kazlauskas 
eksandras Keršis 
įdrius Klišius
>lter Kaminskas 
ncas Kamila
nas Kirslis
ozas Matusevičius

adv.Irinčius (4-tas br.) 
anas Garbačauskas 
mas Garbačauskas (3 br.) 
toras Grigoža 
nas Juškevičius

dnas Juškevičius (3 br.)

nigų muziejuje.!* 
go valst. muzit'i1 
no muziejuje į 
American Nueį 
:y muziejuje] 

Institute Chic 
of Fine Arts 
tur.

Tas garsus 
1924 m. gegu 
Yorke. Taigi 
20 m. nuo jos
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Ichola Mohyla
itanas Pociusnas
[zys Prušinskas (2ras br.) 
■fonsas Pociūnas 
nas Renda
tras Renda (2-ras br.) 
lomas Saulenas 
[kolas Šneider
Ivardas Tewnsend (2 br.) 
lomas Vilčinskas 
jrbert Vičas 
jlteris Zabarauskas

Atlaidai
Bal. 30-gegužės 2 d. mūsų
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— aš abejodad 
galės išgyventi 
to, kai mūsų Vj 
puso vyrai nupį 
į mūsų lauko j 
kažkaip išgFj 
stebuklingos bl 
transfuzijos. g 

„Tūkstančiai Į 
miršta kovos?] 
me pasaulyje-1 
tūkstančių uetf 
lis jų bus sarti 
lingi žmonėms |

baznycioje buvo 40 vai. atlai
dai. Bažnyčia buvo labai gra
žiai išpuošta. Buvo daug sve
čių kunigų. Parapijiečiai dė
kingi kleb. kun. J. Simonai
čiui už puikiai suruoštas baž
nytines iškilmes, už puošnią 
dvasinę puotą.

Newark, N. J.

Koncertas
Šį sekmadienį pas mus at

važiuoja Brooklyn© Šv. Jur
gio parapijos choras ir išpil-
dys gražų bažnytinį koncer
tą, kuris prasidės 4 vai. po 
piet. Tad nepraleiskim šios
progos.

Po koncerto bus balius. Bi
lietai tinka į abu parengimus 
tie patys. Pelnas skiriamas 
mūsų bažnyčios atnaujini
mui. Paremkime šį gražų 
tikslą.

Bayonne, N. J.

— Gegužės 7 d. 10:15 vai. 
ryte bus Švč. Panelės Marijos 
stovylos vainikavimas. Ruo
šia sodalietės.

— Gegužės 14-21 bus mi
sijos angliškai, o gegužės 21- 
28 lietuviškai. Misijas ves 
kun. Geraldas, pasijonistas.

— 40 vai. atlaidai šv. My
kolo bažnyčioje bus gegužės 
21-23 d.

— Pas tėvus vieši seržan
tas Petras Bernotą. Jis grįžo 
iš Europos, kur lėktuvų žy
giuose prieš nacius atliko 50 
misijų. Yra laimėjęs net 18 
medalių. Vietinė spauda apie 
jo žygius yra plačiai aprašiu
si.

— Iš Pacifiko fronto grį
žo atostogų marinas Aleksas 
Pūkštąs. Buvo kautynėse Sa
liamono salose, N. Gvinėjoje

— Edv. Kalanta, neseniai 
buvęs altoriaus tarnautojas, 
jau jūrininkas. Baigęs mo
kyklą Sampson, N. Y., grįžo 
paviešėti ir patarnavo pamal
dose už karius.

— Gegužės 3 d. buvo šv. 
Andriejaus bažnyčios konse
kravimas, kurio iškilmėse bu
vo kviestas ir mūsų kleb. kun. 
M- Kemėžis.

— Trečiadieniais būna no- 
venos pamaldos už karius: 
2:00, 7:30 ir 8:15 vai. Daly
vauja per 400 tikinčiųjų.

— Gegužės 7 d. kun. M. 
Kemėžis dalyvavo Jersey Ci
ty seno parapijiečio Vinco 
Vitkevičiaus, 90 metų, laido
tuvėse.

Koncertas
Gegužės 14 d., Motinų die

noje, Šv. Juozapo par. salėje 
įvyks milžiniškas koncertas, 
kurio programoje bus trys 
vietiniai (vyčių, studentų ir 
sąjungiečių) chorai ir komp. 
Vyt. Bacevičius. Atitinkamą 
kalbą pasakys kun. Dr. A. 
Bružas.

Pradžia 7 vai. vak. Koncer
to rengimui ir jo programai 
vadovauja komp. Al. Aleksis.

Konferencija
Am. Lietuvių Tarybos sky

rius gegužės 28 d. šaukia 
Connecticut valstybės lietu
vių draugijų konferenciją. 
Bus Šv. Juozapo par. salėje. 
Prasidės 2:30 vai. popiet. 
Svečiai kalbėtojai bus pulk. 
K. Grinius ir Juozas B. Lauč- 
ka.

Rengimo komisiją sudaro 
A. J. Aleksis, A. Lazdauskas, 
T. Matas, A. Grantas, A. Pe
trauskaitė, M. Zailskienė, J. 
Jokubauskas ir Dr. P. Vilei
šis.

Draugijos prašomos daly
vauti.

Padidėjo šeima
Dr. Petro Vileišio šeima 

padidėjo — šiomis dienomis 
susilaukė sūnelio. Dabar Vi
leišiai augina dukrelę ir sū
nelį.

Masinis susirinkimas
Lietuvai Šelpti Komitetas 

balandžio 30 d. surengė ma
sinį lietuvių susirinkimą lie
tuvių klubo salėje. Programą 
vedė M. Kazlauskas. Kalbėjo 
vietiniai kun. J. Raštutis, 
adv. A. Stokna ir kai kurie 
miesto pareigūnai. Svečias 
kalbėtojas buvo Vytautas 
Abraitis iš New Jersey. Bu
vo rodomi paveikslai iš Cle
veland© lietuvių darželio ir 
prez. A. Smetonos laidotuvių. 
Buvo pasirašomos peticijos, 
parduodami bonai. Aukų Lie
tuvos reikalams surinkta 73 
dol.

Koncertas
Gegužės 7 d. Šv. Kazimiero 

par. choras ruošia didelį kon
certą. Vadovauja J. Olšaus
kas. Choras turės naujų dai
nų. Svarbią programos dalį 
išpildys svečiai artistai — 
Suzana Griškaitė ir Rapolas 
Juška. Tai pasižymėję solis
tai. Juos Amsterdame girdė
sime pirmą kartą.

Kviečiame visus atsilanky
ti. Bus ko pasigėrėti.

Berželis.

Raudonojo Kryžiaus lietuvių 
skyrium sušaukė masinį lie
tuvių susirinkimą, kuriame 
plačiai pasikalbėta apie sukė
limą pinigų ambulansui.

Vakaro vedėjas Tarybos 
pirmininkas M. Voketaitis 
pasakė įžanginę kalbą. Gar
bės pirm. kun. A. E. Gradec- 
kis labai jausmingai kalbėjo 
apie Raudonojo Kryžiaus 
svarbą ir kvietė visus auko
ti. Miesto mayoras John W. 
Murphy pareiškė, kad lietu
viai yra geri savo tautos žmo
nės, ištikimi šios šalies pilie
čiai ir neatsilieką nuo kitų 
tautų savo dosnumu. Dar kal
bėjo Frank Mason iš Say
brook, Conn., ponia Theodore 
Crosby ir ponia Ona Alf, lie
tuvių Raudonojo Kryžiaus 
vieneto vedėja.

Aukas priėmė O. Norkūnai- 
tė ir M. Jokubaitė. Surinkta 
$240.00. Šis vajus dar tęsis 
dvi savaites.

Parodyti įdomūs krutami 
paveikslai iš Raudonojo Kry
žiaus veikimo. Didelė padėka 
priklauso poniai Onai Alf už 
jos rūpestingą pasidarbavi
mą.

AUKOS AM. LIETUVIŲ TARYBAI
J. Alikonis, Chicago, Ill............................................$2.00
Jonas Žilis, Duluth, Minn........................................... 2.00
A. Žiemys, Rochester, N. Y.....................................10.00
Lietuvių Draugijų Taryba, Baltimore, Md. ...........10.00
Am. Lietuvių Tarybos Skyrius, Binghamton, N. Y. 60.00 
Lietuvai Remti Draugija, Cambridge, Mass.........22.33
Draugijų ir parapijos komitetas, Racine, Wis..... 54.75
Am. Lietuvių Piliečių Bendrovė, Norwood, Mass. 37.40 
SLA, 77 kuopa Rockford, Ill....................................10.00
J. Ūsas, Rockford, Ill...........................................  5.00
Kun. E. Paukštis, Chester, Pa................................ 100.00
Lietuvių Draugijų Sąryšis, Patterson, N. J.........50.00
Am. Liet. Tarybos Skyrius, New Haven, Conn.....100.00
Bendras Bostono Lietuvių Draugijų Komitetas 298.55 
Julija Andriulienė, Chicago, Ill............................ 1.00
Lietuvių Piliečių Klubas, Pittston, Pa................. 39.18
Nepriklausomybės minėjimo komit. Lowell, Mass, 95.85

Visiems aukotojams taria nuoširdų padėkos žodį
ALT. VYKDOMASIS KOMITETAS.

Chicago, Ill., 1944 m. balandžio 17 d.

J. Noreika

šsiskyrimas

• O BU A CA LA O A d

menei i siegel, kurie ®rie žemėlapio.

(Tęsinys)
Palyginti dar neseniai atvykęs į generalinio Šta

ro kursus, artistų tarpe buvo visiškai nežinomas, 
įnti dar neseniai teatvykęs į generalinio štabo 
|ursus, artistų tarpe buvo visiškai nežinomas, 
[avinių lankytojams nematytas. Su Rauda supa- 
indinęs gimnazijos laikų draugas, dabar apy— 
įnkės teisėjas, Braziulis kapitono laimei tebuvo 
įsakęs:
I — Mano kolega ponas Blavesčiūnas.
į Buvo lygiai septynios. Sekmadienio rytas. Iki 
rakaro penkių liko dešimt valandų. Pareigų jokių, 
sskiriant vieną taktikos uždavinį, kurį pristatyti 
teikia antradienį. Iki dvyliktos pamiegojęs, ma- 
iausia porą trejetą valandų turės laiko pasėdėti

New Haven, Conn.

Binghamton, N. Y.

Konferencijos reikalu
Šiaurinės New Yorko val

stybės lietuvių draugijų kon
ferencija bus gegužės 20-21 
dienomis Arlington viešbuty
je. Konferencijos pradžia 12 
vai., o vakare 8 vai. bus ban- 
kietas, kurin kviečiama daug 
aukštų svečių.

Iki šiol dar ne iš visų mies- 
tii lietuvių draugijos atsilie
pė. Laiko nedaug, todėl pra
šome paskubėti.

Konferenciją ruošia Bing- 
hamtono Lietuvių Taryba, 
kurios valdybą sudaro pirm. 
A. Lepa, sekr. P- B. Balčiko
nis, ižd. E. Jaškauskienė, na
riai — kun. E. Krancevičius, 
Dr. J. Breivis ir J. M. Bu
činskas.

Konferencijos reikalu rei
kia susirašyti tokiu adresu: 
P. B. Balchikonis, Langdon 
Grove, Kirkwood, N. Y.

Karo Bonai — saugiausias 
investmentas.
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Skaičiuodamas valandas, Blavesčiūnas užsi- 
aerkė ir tuoj ėmė skęsti miego jūron, tikrovę 
•arduodamas už nebuvimą.

Raudos kambariuose viešpatavo ramybė. 
Jrungni liepsnos liežuviai laižė minkštus kilimus 
r palmių bei oloeandrų lapus. Pati Rauda sėdėjo 

Įninkšto fotelio kampe, šešėlyje. Susimąsčiusi ji 
godojo:
11— Keistų žmonių yra. Tie, kurie tvirtina gyve
nimą esant labai paprastą, visada temato labai 
taenkutį jo kampelį. Prasmegę vargšai. Nuobo
dulio vergai. Po mėšlų krūva palindę vabalai, bi
ją saulės ir žvaigždžių. Jie laiko bepročiais tuos, 
kurie po kojų nejaučia žemės, kildami į amžino 
gėrio karaliją. Menas. Kaip labai subiaurina jį 
neišmanėliai. Auksui tarnaudami, užmiršta savo 
pašaukimą. Ne tik save nustumia į šiukšlių duo
bes, bet ir tūkstančius kitų marina tose duobėse. 
Argi tai nesustiprina įsitikinimo tų, kurie, talen
tingo menininko žodžiui garbinant žvangantį litą, 
pamano, kad, esą, nėra visą žmoniją apimančio 
gėrio.
] Tokios mintys apvaldė gražiąją dainininkę, 
Skęstančią fotelio šešėlyje. O gal tai buvo sąmo

Moterų Sąjungos 33-čios 
kuopos susirinkime atsilankė 
nauja narė Bernadeta Bal
čius. Perstatytos dvi jaunos, 
čia augusios moters Alena 
Balčius ir Alena čižauskienė.

Noriu priminti visoms mo
terims ir merginoms, kad 
naujų narių prirašinėjimo va
jus tęsis lig liepos 1 d. Vajaus 
metu nereikia mokėti įstoji
mo mokesčių.

Balandžio 19 d. sąjungietės 
Onos Čirvinskienės namuose 
įvyko Moterų Sąjungos 33 
kuopos smagus margučių ir 
kortavimo vakaras, šeiminin
kė O. Čirvinskienė ir jos pa- 
gelbininkė Z. Markūnienė ma
loniai pavaišino skaniais už
kandžiais ir gėrimais. Pelno 
gauta $43.00.

Mūsų kolonijos geros šir
dies lietuviai Antanas ir Ju
zė Dičkai nusipirko vienos 
šeimos gražų ir jaukų namą 
ant Willis St. Visi pažįstami 
ir geri draugai bei draugės 
sveikina Dičkus ir linki pa
sisekimo gyventi savo na
muose.

Gegužės 7 d. Marijos Vei- 
kelių draugija rengia nepa
prastai įdomų ir turiningą 
vakarą, „Talentų Vakaras”. 
Dalyvaus mūsų priaugantis 
jaunimas, kuris savo gabu
mais žavės visus atsilankiu
sius.

Šiame vakare mūsų jauni
mas ruošiasi tinkamai pager
bti visas kareivių motinėles.

Rochester, N. Y.

Buvo vyskupas
Balandžio 27 d. lietuvių šv. 

Jurgio bažnyčioje lankėsi 
Rochesterio vyskupas. Jis 
suteikė 25 vaikučiams Sutvir
tinimo sakramentą. Buvo 
svečių kunigų. Bažnyčioje al
toriai skendo gražiai seselių 
pranciškiečių sudėtose gėlė
se.

Vestuvės
Balandžio 29 d. 9 vai. ryte 

mūsų bažnyčioje V. J. Apa
navičių dukrelė A. Valerija 
ištekėjo už Anthony J. Wil
liams, kilusio iš Brockport, 
N. y.

New Britain, Conn.

Balandžio 23 d. Amerikos
Lietuvių Tarybos vietinis 
skyrius drauge su Amerikos

Bowling League Vakarienė
Gegužės 1 d. įvyko graži 

pagerbimo vakarienė Indian 
Hill Inn, kur mūsų sodalie-

Siuntinėliai lietuviui į 
Prancūziją

Prancūzijoje, be kitų lietu
vių, gyvena ir p. A. Liutkus. 
Jo, kaip ir kitų tenai gyve
nančių žmonių, padėtis labai 
sunki. Iš Portugalijos mums 
praneša, kad vienas lietuvis 
kunigas iš to neutralaus 
krašto jam yra pasiuntęs šiek 
tiek pačių būtiniausių daly
kų.

Atrodo, kad iš Portugalijos 
būtų galima siųsti mažus 
siuntinėlius ir pagelbėti sve
timuose kraštuose atsidūru- 
siems lietuviams; tik Portu
galijoje gyveną lietuviai ne
turi tam reikalui lėšų; iš viso 
šis reikalas nėra organizuo
tas.

tės, kaipo šių metų rungtynių 
laimėtojos buvo pagerbtos. 
Joms suteiktos atskiros do
vanos ir taurė, kuri pasiliks 
jų globoj, iki kas kitas išlai- 
mės. Ta komanda, kuri išlai- 
mės tris kartus iš eilės pasi
savins ją ant visados.

Penkios New Britaino pa
rapijos dalyvavo rungtynėse 
ir vakarienėj, kur pasilinks
mino apie 60 asmenų. Linki
me mūsų sodalietėms ir atei
ty laimėti bent du kartu.

Serga P. Mičiūnienė; eida
ma iš bažnyčios puolė ir susi
žeidė. Dar neaišku, kaip sun
kiai, bet ji dar guli ligoninėj-, 
kur tyrinėja galvą ir koją 
X-ray paveikslais. Linkim 
jai pasveikti ir stiprėti.

Vaikučių Pirmoji Komuni
ja mūsų parapijoj bus gegu
žės 30 d. .

M.

Pietų Amerikoje saleziečiai
Visa eilė jaunų lietuvių sa't- 

leziečių yra kunigais ar tuoj 
bus kunigais — dabar bebai
giu teologijos mokslus. Tarp 
jų suminėtini kun. Sandukas, 
klierikai Matutis, Tamošiū
nas, Dubinskas, Estrauskas. 
Nors ir dirbdami tarp svetim
taučių, jie, kiek galima, pri
simena Lietuvą. Tarp P. A- 
merikos saleziečių yra papro- 
tis per primicijas groti, ar 
ir pagiedoti, himną tautos, 
kuriai priklauso jaunasis ku
nigas. Taigi jau dabar jie rū
pinasi reikalingomis gaido
mis...

P. Amerikoje beveik nega
lima gauti naujų brevijorių, 
taigi tie naujieji mūsų subdi- 
jakonai ir dijakonai ne vie
nas turi vartoti kokio kunigo 
pasenusį breviorių. Jei leas iš 
USA lietuvių norėtų jiems 
dovanų brevijorių nusiųsti, 
nusiųsti, galėtų kreiptis ad
resu: Rev-do Estanislao M. 
Matutis, Teologado Salesia- 
no, Mosquera (Cund), Colom
bia.

Mažiau laikraščių

Net ir okupantų kontro
liuojama spauda paskelbė, 
kad dėl karo sunkumų negali 
išeiti visa eilė numatytų leis
ti laikraščių ir net kai kurie 
seniau leistieji turi sustoti. 
Tas paliečia laikraščius estų, 
latvių, lietuvių ir kitų kraš
tų kalbomis.

Anksčiau vokiečių okupuo
tose teritorijose buvo leidžia
ma 150 laikraščių, jų tarpe 
60 ukrainiečių, 18 rusiškų, 6 
baltgudiški, vienas totoriš
kas.

ningas noras pabėgti nuo ją kankinančio jausmo, 
penktai valandai artėjant. Visiškai nesupranta
ma jai, kodėl tokį gilų įspūdį padarė jai tas mels
vai pilkų akių vyras, pirmą kartą gyvenime su
tiktas. Ramus ir paprastas kaip daugumas. Tie
sa, gražumo rinktinis. Bet ji gerai žino, kad ne to
dėl jo glėbyje šokdama pasijuto tarsi netenkanti 
jėgų. Paslaptingas. Nė vienu žodžiu neužsiminė 
apie save. Ramus, tačiau pilnas elektros, kaip de
besų nuklotas dangus prieš audrą. Tvirta, visa 
valdanti valia supa jį.

Lieknas, plačių pečių, tamsiomis plaukų bango
mis nežinomasis užstojo Raudos filosofiją. Pir
mas vyriškis, prieš kurį ji jaučiasi tokia silpnutė. 
Juo labiau trumpėjo šešių dešimčių minučių laiko 
juosta, juo ryškiau ėmė spindėti melsvai pilkos 
akys. Jo žvilgsnio pasidarė pilnas kambarys.

— Jis, tur būt, labai nustebs pamatęs, jog tik 
jam vienam skirtas šis vizitas. Tuo paslaptinges
nis pasirodys mano staigus susidomėjimas. Tegul. 
Gal tai pirmas ir paskutinis vizitas. Dažnai tai 
tam tikros nuotaikos dėka imi žavėtis daiktais.

Saulė buvo jau pavargusi. Raudoni_ liežuviai 
traukėsi. Kažkurio bokšto laikrodis mušė penkias.

Rauda pakilo. Stipriu marmorando pripildė ty
loje skęstančius kambarius, pilnus minkštų baldų 
ir gėlių. Dainavo ir jautė, kad ateina laukiamasis.

Skambutis. Duris atidarė pati Rauda.
Solistės nežinomasis vizitiniu rubu apsirengęs. 

Jo žvilgsnis — aistringo, santūraus ir pasiryžu
sio tyrinėtojo vilyčios. Joks mostas neišdavė jo 
nustebimo, kad Rauda visiškai viena jo laukia. 
Geležinė kaukė.

Vakaro niaurumą glaudėsi į kampus. Jie sėdė
jo vienas prieš kitą, apimti juodos mistikos. Ji 
tarė:

— Mumyse kovoja du pradai. Kartais esame 
pikti ir žiaurūs, panašūs į plėšikus. Tai primity
vaus žmogaus balsas. Maža reikšmės teturi tada 
dorovės ir teisės normos. Bet kartais mes nori
me būti lengvučiai kaip debesys laisvūnai. Nori
me ir net galime aukoti visa, kad patenkintume 
vidinį šauksmą į amžiną gėrį. Man rodos, tik šį 
balsą sekdami ir tegalime atrasti pilnutinį džiaug
smą.

— Tamsta ne tik geniali dainininkė, bet ir gi
liai mąstantis filosofas. Aš tik norėčiau paste

bėti, kad aukštos idėjos taip ilgai tebėra neįgy
vendinamos, kad jomis iš viso tenka labai paabe
joti. Tą patį amžino gėrio žavingumą skelbė se
niausi pranašai. Atskiri individai švysteli ir gęs
ta kraujo ištroškusios masėse per ištisus tūks
tantmečius. Iki pat šiandien. Ar bus kitaip ateity
je? — Abejotina. Todėl ir visos amžino gerbūvio 
idėjos mums darosi tokios pasakiškos prieš žiau
rią gyvenimo tikrovę.

Kapitono balse aiškiai girdėjosi žmonių giminės 
nesutarimo aidas. Raudą tas balsas gąsdino. Ji 
pasijuto silpnutė ir tokia menka. Tačiau ji ne
norėjo pasiduoti. Visas jos gyvenimas tada atrodė 
nustosiąs prasmės.

— Jei visuotinio gerbūvio idėja yra menkaver
tė, tai pats gyvenimas neturi jokio uždavinio, 
žmogus tampa išorinio pasaulio žemiausios rūšies 
vergas. Aš betgi esu giliai įsitikinusi, jog ateis 
pilnutinio džiaugsmo šventė. Todėl smerkiu tuos, 
kurie eina atžagari. Valstybės gyvenime ypatin
gai žalinga laikau kariuomenę. Ji barbariškų lai
kų palikimas. Bet kuria kaina turi būti atsižadėta 
ginklų gamybos. Maža tauta negali remtis fizi
ne jėga. Mūsų pamėgimas garbinti savo tautą, va
dinamasis nacionalizmas, yra tikras pamišimas. 
Aš pranašauju, kad jei patys mes nesusiprasime, 
tai būsime priversti mesti ginklus, parako dū
muose, skęsdami. Ir tai bus teisingas atpildas ne>- 
norintiems matyti tiesos, — akcentuodama žo
džius, baigė Rauda. Bekalbėdama ji pasijuto e- 
santi savo talento aukštumoje — laisva ir didelė.

Blavesčiūnas klausėsi. Atidžiai. Kaip štabo vir
šininko paskaitos. Ir ilgai tylėjo po to, kai Rau
da savo kalbą nutraukė. Paėmęs riešutą, jis pra
šneko :

— Mano giliu įsitikinimu, Tamsta klysti. Štai 
kodėl. Išorinį valstybės saugumą ne tik iš parei
gos, bet ir iš tikrųjų laiduoja organizuota fizinė 
jėga. Jei ne mūsų narsių tautiečių, pradedant Ge
dimino laikais ir baigiant dvidešimtaisiais me
tais, žygiai, tai Lietuvos nebūtų. Ir jei tomis ap
linkybėmis tamsta gyventum, tai negalėtum ap
reikšti savo talento. Būtum prasta baudžiaunin^- 
ko duktė, pro ašaromis aptekusį veidą švebel
džiuojanti svetimos kalbos žodžius. Mažų tautų 
stipri kariuomenė geriausias taikos laidas. Nie
kam ji negrasina. Užtat saugoja nuo didžiųjų

smurto silpnesniuosius. Nacionalizmo srovė išryš
kina tautų charakterius. Originaline kūryba, o ne 
šablonu ima reikštis naujų laikų dvasia. Metę 
ginklus, tą pačią dieną pajustume netekę laisvės 
ir verčiami misti svetimos kultūros ištekliais. 
Grumdamiesi augame, stiprėjame, mirštame, pa
likdami naujas kartas, o metę ginklus — amžiams 
palaidotume save. Toks bandymas per daug ne
protingas. Mūsų tauta jį vieną kartą jau išgy
veno. Antrą kartą tikrai nesutiks. Iš čia savai
me suprantama nepaprastai didelė mūsų kariuo
menės svarba. Jos pašaukimo kilnumas, o ne, kaip 
tamsta manai, nereikalingumas.

Padaręs trumputę pauzą, Blaveščiūnas pridū
rė:

— Gal šitą temą tuo ir baigsime, nes vargu 
mūsų nuomonės sutiks.

— Gerai. Tik pasakyk man, tamsta, ar nesi 
karininkas?

— Kodėl?
— Aš iki šiol nesutikau žmogaus, taip atkakliai 

prieš mane ginančio patriotizmo padarinius.
— Ir todėl manote, kad tik tamstos nekenčia

mi karininkai tėra čia tokie nenuolaidūs.
— Taip.
— O tamstai ne vis tiek, karininkas aš ar ne?...
Kaip staiga švysteli nuogi durtuvai! Ana, tų 

paslaptingų armijų paslaptingi žvalgai susikabi
na. Velniška drąsa ir ištvermė jų akyse. Ir pasiry- 
žymas laimėti, ar žūti.

Rauda prikando lūpą. Ji atsistojo, nuėjo iki lan
go ir, žvelgdama į temstantį miestą, pareiškė:

— Prieš dvejus metus esu davusi garbės žodį 
vengti karininkų pažinties.

Blavesčiūnas šyptelėjo ir atsakė:
— Panašų pasižadėjimą prisimenu ir aš artis

čių atžvilgiu.
Po tų žodžių įsiviešpatavo klaiki tyla. Buvo 

girdėti pasiutęs nematomo mūšio virimas. Vie
nas kitą persmeigę durtuvais, kareiviai susikabi
no glėbiais ir smaugėsi...

— Šį vakarą leiskite man su tamsta atsisvei
kinti, — tarė Blaveščiūnas.

Ji pabalo. Tylėdama išlydėjo svečią. Girdėjo 
žingsnius jo nutolstant. Norėjo šaukti nežmoniš
ku balsu. Apsigrįžo ir nežinios pilnomis akimis 
sukniubo sofoje.
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LAUKIAM GEGUŽES 13 IŠKILMIŲ
Gegužės 13 d. Lietuvių Mu

zikalioj salėj, 2715 E. Al
legheny Ave., įvyks tikrai re
tas paminėjimas—40 metų 
sukaktis nuo spaudos laisvės 
atgavimo, 24 metai nuo Stei
giamojo Seimo, šis didžiulis 
ir gražus paminėjimas orga
nizuojamas Amerikos Lietu
vių Tarybos Philadelphijos 
skyriaus. Kiek teko išgirsti, 
visi lietuviai labai patenkinti 
patrijotiniu parengimu ir ten 
būsiančia gražia programa. 
Įvykiams paminėti pritaiky
tas kalbas pasakys žymūs 
kalbėtojai svečiai p. J. Rajec
kas iš Washington©, L. Atsto
vybės patarėjas ir pulk. K. 
Grinius, Lietuvių Tautinės 
Tarybos pirmininkas, buvęs 
karo atašė Berlyne, o dabar 
veikiąs Lietuvos laisvei at
gauti. Tai pirmos asmenybės, 
kurios atsilankys Philadel- 
phijoj ir pasakys svarbias 
kalbas.

Koncertinę programos da
lį išpildys svečiai jaunuoliai 
iš Bostono, jų net 20, su vado
ve p. O. Ivaškiene. Jie links
mins susirinkusius net pus
antros valandos gražiausia 
programa, kurioj bus tauti
niai šokiai, dainos, vaizdeliai, 
deklamacijos, plastika, vai
dinimas ir kitokios įvaireny
bės. Ta grupė jau yra nusi- 
pelnusi didelį vardą, nes jau 
antri metai dalyvauja Acade
my of Music, National Folk 
Dances Festival. Jie džiugino 
žiūrėtojus New Yorke, Bosto- 

. ne ir kituose miestuose. Bus 
" pagerbta motinos ir kareivio 

motina.
Visi Philadelphijiečiai lau

kia minėtos dienos. Iš visų 
miesto dalių ir priemiesčių 
organizuojasi net ekskursijos 
dalyvauti toje visų lietuvių 
patrijotizmo ir lietuvių meno 
šventėj. Lietuviai mielai re
mia tą svarbų parengimą. 
Lietuvių muzikalinės salės 
valdyba davė savo gražią sa
lę tik už būtinas išlaidas. Di
delis skaičius patrijotiniai 
nusistačiusių lietuvių stoja 
garbės rėmėjais, aukodami 
ar platindami bilietus.

Visi jaučia, kad tai bus di
delė lietuvių šventė ir jų lai
mėjimas. čia bus pagerbta ir 
prisiminta visa tai, kas lie
tuviams amžiais brangu. Ta
me svarbiame lietuvių susi
rinkime bus pareikšta patri- 
jotų lietuvių nusistatymas 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
Amerikos laimėjimo reika
lais.

PASISEKIMAS BOSTONE

Philadelphijos jaunieji ar
tistai kap. Tadas Kuligaus- 
kas ir Loreta Kavaliauskaitė 
dalyvavo meno vakare Bosto
ne, balandžio 23 dieną.

Jaunuoliai sužavėjo Bosto
no apylinkę. Jaunasis kapito
nas Tadas buvo sutiktas ir 
pasveikintas miesto Galvos- 
mayoro įgaliotinių. Jis buvo 
apdovanotas medaliais iš 
miesto legiono ir kitų atsto
vų. Scenoj viešai buvo pas
veikintas ir sukeltos milži
niškos ovacijos jaunajam ar
tistui. Tik lietuviai labiausiai 
pageidavo, kad jis mokytųsi 
lietuviškai daugiau, ką jis pa
žadėjo. Nors jis ir mokosi, 
bet dabar iš savo motinos, 
tikros lietuvės žemaitės, jis 
dar daugiau nori išmokti ir 
manoma, kad kitą sykį jis 
jau ir lietuvišką kalbą galės 
pasakyti.

Po iškilmių rytojaus dieną 
kapitonas Tadas buvo priim
tas audiencijoj pas miesto 
mayorą ir gavo nuo jo laišką 
įteikti Philadelphijos miesto 
mayorui. Tadas Kuligauskas 
gavo nemaža kvietimų atvyk
ti atostogų pas lietuvių vei
kėjus ir išmokti lietuviškai.

Loreta Kavaliauskaitė džiu
gino visus savo tiksliais šo
kiais ir parinktomis daino
mis. Visi grožėjosi, kad ji 
tAip lietuviškai ištaria žo
džius ir dainuoja kaip Lietu
vos lietuvaitė kad dainuotų 
ar kalbėtų lietuviškai. Jos tė
veliams tenka tikra garbė, 
kad jie palaiko dukters lietu
viškumą.

Žinoma, lietuviška mokyk
la irgi daug prisidėjo, bet na
mai daugiausia, nes daug lan
ko lietuvišką mokyklą, bet 
tik mažai gali taip gražiai 
vartoti savo tėvų tėvų kalbą. 
Linkėtina Loretai ir toliau 
nepamiršti savos ir taip gra
žios kalbos ir didžiuotis tuo, 
kad gali lietuviškai kalbėti, 
dainuoti ir tikra lietuvaite 
jaustis.

Jaunuoliai labai dėkingi 
poniai Onai Ivaškienei, kuri 
pakvietė ir taip maloniai pri
ėmė mūsiškius ir juos globo
jo ir garsino jų vardą. Tai 
tik plačios ir kilniai lietuviš
kos širdies asmenybė taip ga
li padaryti, įvertinti ir kitus 
ir leisti kitiems pasirodyti, 
kai ir ji pati turi savo artistų 
grupę, bet visuomet džiaugia
si, kad ir kiti ko nors dau
giau siekia.

Philadelhijiečiai nepamirš 
ponios Ivaškienės iš pernai 
ir šiemet malonaus pasirody
mo Philadelphijoj ir priimant 
Philadelphijiečius savo taip 
gražioj ir meniškoj progra
moj.

PAGERBĖ KUN. LUKŠĮ

Šv. Jurgio parapijoj kun. 
Stanislovas Lukšys suspėjo 
įsigyti parapijiečių didelio 
prielankumo ir įvertinimo. 
Štai, balandžio 30 d., jis buvo 
pagerbtas iškilminga vaka
riene, kurią parengė kaip 
staigmeną parapijos sodalie- 
čių ir bendrai jaunimo drau
gijos. Keli šimtai dalyvavo 
ir išreiškė savo pagarbą jau
nam Dvasios Vadui.

Vakarienėj dalyvavo keli 
kunigai draugai ir pažįsta
mieji. Kun. Lukšys daugiau
siai darbuojasi su jaunimu— 
sodalietėms, skautais, benu, 
bet jo artimiausioj ateity yra 
numatyta suorganizuoti lie
tuvių jaunimą į vienintelę 
centralinę lietuvišką jaunimo 
organizaciją-Lietuvos Vy
čius. Jis tai padarys, ko nė 
vienas neabejoja...

Šių metų Philadelphijos ar
kivyskupijos seminarijos rin
kliava padaryta didžiausia 
seminarijos gyvavime.

Lietuvių parapijos suauko
jo sekančiai: šv. Jurgio-240.- 
70, Šv. Kazimiero- $228,25, 
Šv. Andriejaus-217.85, česte- 
rio-60.00, Eastono-77.30.

Šv. Kazimiero parapijoj au
kas seminarijai rinko: — A. 
Mažeikienė, J. Peledžius, S. 
Bagočius, A. Ambrosienė, A. 
Rimgailienė, Venciūtė, Užda- 
vinytė. Visų aukotojų vardai 
spausdinami knygoj, kurie 
aukojo bent $1.00.

Aukoti seminarijai yra la
bai didelė dvasinė nauda, nes 
klierikai ir kunigai per visą 
gyvenimą meldžiasi už savo 
geradarius.

JAUNŲJŲ AUKOS 
PER GAVĖNIĄ

Philadelphijos mokiniai 
per gavėnią, kasdien aukoda
mi po 1 c., sudėjo šv. Tėvo 
intencija misijoms $12,453.69.

Šv. Kazimiero parapijos 
mokiniai aukojo $9.24, Šv. 
Andriejaus—4.50.

GLEE CLUB LAIKOSI

RADIJO PROGRAMĄ 
PLAČIAU GIRDĖS

Radijo stotis WTEL, iš ku
rios transliuoja lietuvišką ra
dijo programą p. Antanas 
Dzikas, šv. Jurgio parapijos 
vargonininkas, trečiadieniais 
ir šeštadieniais, jau rengiasi 
galingesnę radijo stotį. Jo 
programą ne tik visi phila
delphijiečiai galės girdėti la
bai aiškiai, bet ir už Phila
delphijos sieks gana toli.

Visi patenkinti tuo dalyku, 
nes lig šiol nevisi galėjo gir
dėti jo programos. Pažymėti
na, kad jo programa patar
nauja visiems lietuvių reika
lams labai mielai ir sėkmin
gai. Tai tikra laimė turėti to
kią programą, kurią palaiky
ti visi turėtų kiek išgalint. 
Juk jis savo balsu pasiekia 
kiekvieno kambarį, kur tik 
stovi radijo priimtuvas.

Kiti sako, kad ir kita lie
tuviškos programos radijo 
stotis-WHAT, kuri transliuo
ja p. Antanaičių lietuvišką 
kultūrinę programą, bus su
stiprinta, tad ir jos bangos 
pasieks plačiąją visuomenę. 
Ir to visi laukia. Juk nedaug 
mes programų turime, tai ge
ra turėti garsesnes ir len
gviau ir maloniau klausomas.

Vyčių pradėtas Glee Club 
vis dar laikosi ir lavinasi pir
mai savo programai Motinos 
Dienos minėjime. Jaunas mu
zikos studentas Jonas Vela- 
vičius sėkmingai vadovauja 
klubui ir jau išmokė keletą 
dainelių.

Jei Klubo vedėjui ir tektų 
išeiti į kariuomenę, tai klu
bas pasirengęs tęsti savo pra
dėtą darbą ir laukti, kol vy
tis Jonas Valavičius laimin
gai sugrįš ir dar labiau klu
bą išvystys. Pasisekimo!

DIDELE PROCESIJA

Kiekvienais metais daroma 
Marijos garbei procesija ge
gužės mėnesį,"šiemet šv. Ka
zimiero parapijoj bus gegu
žės 7 d. 2:30 vai. pp. Proce
sijoj dalyvaus vyresnės ir 
jaunesnės sodalės ir daug ti
kinčiųjų.

Sodalietės jau susitvarkė 
ir pasirengė didžiajai ir gra
žiajai procesijai.

40 VAL. ATLAIDAI

Balandžio 30, gegužės 1 ir 
2 dienomis šv. Andriejaus pa
rapijoj, 1123 Lemon St. buvo 
40 vai. atlaidai. Pamokslus 
sakė kunigai kaimynai.

MIRĖ

JAUNI SPORTININKAI

Balandžio 26 d. užmigo 
Viešpatyje a. a. Juozas Ska- 
radodas, 70 metų. Iškilmin
gos laidotuvės buvo balan
džio 29 dieną. Palaidotas šv. 
Kryžiaus kapinėse. Laidotu
vių tvarkos prižiūrėjo p. J. 
Kavaliauskas. Ilsėkis Viešpa
tyje.

I EMILIJOS GROŽIO SALONAS j GEGUŽES PAMALDOS

Šiemet balandžio 28 d. jie net 
stojo rungtynių su visomis 
garsiomis mokyklomis Fran
klin Field. Nors jurgiečiai ne
laimėjo, bet įgijo nemaža pa
tyrimo, ir kitą metą jau tiki
si laimėti kokią nors vietą.

Šv. Jurgio parapijos moki
niai labai gabūs sportininkai.

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

GARBES RĖMĖJAI

VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

I 
■

„ EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
■ 1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

TeL REgent 8484.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

8804 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

Amerikos Lietuvių Tary
bos rengiamo Paminėjimo pir 
maišiais Garbės Rėmėjais į- 
stojo sekantieji: kun. Dr. V. 
Martusevičius, K. Roman-Ra- 
manauskas, J. Grinius, C. 
Cheleden, kun. Stan. Raila, 
W. Norkus, Mr. ir Mrs. D. An
tanaitis, kun. Stan. Lukšys, 
M. Milukas, J. Balinskas, A. 
Dzikas.

Laukiam daugiau Garbės 
Rėmėjų, nes visas pelnas bus 
panaudotas lietuvių kultūrai 
kelti ir nuo karo nukentėju
sius šelpti.

A. L. Taryba, Philadelphi- 
jos skyrius.

Pamaldos šv. Kazimiero 
bažnyčioje per gegužės mėne
sį bus šia tvarka: sekmadie
niais 4:30; pirmadieniais, an
tradieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais ryte 8 vai., 
trečiadieniais ir penktadie
niais 7:30 vai. vakare. Visi 
melsis už taiką.

PAKRIKŠTYTA

Balandžio 30 d. pakrikšty
tos dvi jaunos lietuvės: Joan 
Augunas ir Felicija Lesins- 
kas. Mergaitės auga labai 
sveikos ir linksmos.

LANKĖSI KAPELIONAS

Velykų atostogų metu čia 
lankėsi kun. Pulokas iš Ne- 
braskos, 17,000 mylių tolu
mo. Jis ten yra kapelionu prie 
vietos katedros.

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

MINĖJIMAS IR KONCERTAS
ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽES 13, 8 VAL. VAK.

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

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

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

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

MOTINOS DIENOS PAMINĖJIMAS
SEKMADIENĮ, GEGUŽES 14 D.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJ
Bus programa ir užkandžiai.

RENGIA LIETUVOS VYČIŲ 3 KUOPA

jungos! Į jas žmonės turi J 
šytis ne klausdami: „ką J 
gausiu”?, o galvodami, ,3 
aš duosiu”. Mūsų sąjungay3 
grynos Jėzaus ir artimoj 
lės sąjunga! Ji nori duoti J 
imti!

Gryna Jėzaus meilė! Jeį 
žmogus supranta, kaip V. Jį

JOS TEN, Ml
J. PE

Į Červenę 
m iš miško išlindo-

žus žmones myli, kaip labai Lmūsų akis atsiveria 
.Tia nn<ainiilnria ir Voin i____  r\ -Jis pasiaukoja ir kaip nedė 
kingi yra žmonės Jam už t 
meilę, tai jo širdis trokšt

•įti lyguma. Dešinė; 
Jįėj matome begali- 
jojančius rugių lau
kti pusėj — pievas ii

mą, atsilyginti už jų nedė * Prišakyje mūši 
kingumą. Toks žmogus klaij Borisovo-Slucki 
šia: ką as galiu padarytidė į. už geležinkeli! 
Jėzaus? Kaip aš galėčiau J i dvi šakas

įerfa Borisovo-Slucki

.•skiriasi į dvi šakas 
Ašaka eina per Bere 
jjgilevą, dešinioji — 
įrjaię, kurią bolševi 
Ue pavadino, į Bob

Kun. J. Golden

ŽMONES NORI ŽINOTI
15 

Už uždangos

Vieną dieną, stovėdamas 
prie lango, pamačiau, kaip 
mūsų kaimynai, skersai kelio, 
ženklino veršiukus. Kai vieni 
kūreno ugnį, tai jų sūnus ir 
kitas atvilko surištą veršį, 
paguldė ant žemės, prispaudė 
keliais; ženklintojas skubiai 
atnešė raudonai įkaitintą ge
ležį, prispaudė prie šlaunies, 
balti dūmai, šioks toks pasi
spardymas, viskas baigta — 
veršis buvo įdegintas. Jį pa- 

! leido, atrišo virves, atkelti 
vartai ir veršis laisvas. Varg
šas gyvulėlis palengvėl ėjo, 
pamažu judindamas savo į- 
kaitintą vietą, sustojo... at
sigręžė lyg norėdamas saky
ti — kokie jūs žmonės esate, 
jei taip elgiatės su manim — 
ir vėl toliau nuėjo.

Nors žinant, kad šis degini
mas yra tik ženklinimas, kad 
galėtų pažinti savo veršius, 
buvo gaila vargšų veršiukų, 
bet negalėjau nieko pagelbėti 
ir tik nusišypsojau iš jo. Tai 
matant kilo mintis: jei ver
šiai gali pakęsti žiaurius žen
klinimus, ir eiti šalin lyg nie
ko nebūtų atsitikę, jei kariai 
frontuose laisvai pasiduoda 
kankinimams, sužeidimams, 
aukoja net savo gyvybes, tai 
už fronto esantieji negalėtų 
skųstis, nepaisant kiek reik
tų pasiaukoti mūsų šalies 
laisvei apginti ir visos žmo
nijos gyvenimo pagerinimui.

Iš tikrųjų, mes nenorėjo
me karo. Nė vienas žmogus 
pasaulyje nenori karo. Bet 
kai šalis užpuolama, visi iš
tikimi piliečiai parodo savo 
patrijotizmą, ir meilę savo 
šaliai.

Jei mūsų priešai nori su
naikinti Amerikos valdžią, iš
plėšti mūsų laisvę, ar atsi
rastų koks amerikietis, kurs 
nenorėtų aukotis, jei reiktų 
ir viską atiduoti, net gyvy
bę, kad apgintų savo šalį, iš
laikytų laisvę savo vaikams, 
ateities kartoms?

Juk tai būtų klaida ir sa
vęs apgaudinėjimas manyti, 
kad jei čia nėra karo mūšių, 
tai nėra pavojų ir mūsų ša
liai. Tokios rūšies pasiteisi
nimas yra labai, labai pavo
jingas; tai parodo netik trū
kumą tikro patrijotizmo, ir 
sveiko sprendimo, bet veda 
prie susipratimo kai jau bus 
pervėlu.

DABAR mes esame KA
RE! Milijonai pašaukti prie 
ginklo; kai kurie jau paguldė 
savo galvas ir niekada nebe
sugrįš į savo namus; kiti ken
čia nelaisvėje... ir ... milijonai 
dar bus pašaukti kariauti, 
kentėti ir, jei reikės, mirti 
svetimoj šalyj už Senąją Gar
bę. Netik mes privalome su
prasti tuos pavojus, kuriuos 
turi mūsų kariai ir ši šalis, 
bet mes turime žinoti, kad 
mes gyvename nepaprastus 
laikus, kad visas pasaulis sto
vi kryžkelėje į geresnį ar blo
gesnį rytojų. Kaip viskas pa

sibaigs, nepriklauso nuo ka
rinės jėgos, kuri randasi sve
timuose kraštuose, bet tas 
priklauso nuo moralinės mū
sų piliečių stiprybės namie,

Dievas yra visų tautų ir jų 
likimo Viešpats. Jis suteikia 
mums savo pagalbą tik tuo
met, kai mes parodome savo 
gerą valią, atiduodame gar
bę Dievui, elgiamės kaip geri 
vaikai, pildome Jo, o ne savo 
valią.

Mūsų patrijotizmas turi 
būti rodomas kiekvieną die
ną. Neužmirškime, kad de>- 
mokratinio gyvenimo palai- 
ma-vertė ir laisvė žmogaus- 
yra paremti ant krikščiony
bės, tuo kad Dievas yra Tė
vas ir žmonių broliškumu. 
Kai krikščionybė paneigiama, 
tiranija užims vietą.

Neužtenka tvirtinti, kad 
mes kariaujame išlaikyti 
krikščioniškus idealus, bet 
patys kasdieną turime vyk
dyti Kristaus mokslą. Mes 
turime krikščioniškai gyven
ti, tikrai ir skaisčiai, ir pa
gelbėti nugalėti visa pikta, 
kas užtraukia Dievo rūstybę 
ir bausmę ant mūsų ir viso 
pasaulio.

Visos kalbos, raštai ir ko
vos bus veltui, jei mes patys 
nenusižeminsime, prisipažin- 
dami savo kaltę, neprašysime 
Dievo pasigailėti ir jei nesiel
gsime geriau.

Melskimės kasdieną: Vieš
patie, apšviesk mane ir duok 
jėgų ištverti per visas aud
ras — kad suprasčiau kas 
dabar dedasi, kodėl pasaulis 
yra taip naikinamas, kad ir 
jis gautų viršgamtinės jėgos 
sutikti ir nugalėti visas tas 
tamsybes, tą baisią ateitį.

Sulietuvino kun. Stan. R.

GRYNOS MEILES SĄJUN
GA

Žmonės, raginami įsirašy
ti į kurią nors draugiją, klau
sia: „Kas man iš to? Kokia 
nauda? Ką man ta draugija 
duos?” Jei draugija yra pa
saulinė, tai laukia iš jos ap- 
draudos ligoje, ar nors pomir
tinių išmokėjimų. Jei draugi
ja yra dvasinė, tai laukia iš 
jos daug atlaidų ir visokių 
privilegijų. Negalima žmonių 
už tai visai peikti, bet nega
lima ir pagirti. Tas parodo 
per daug mūsų savimylos. 
Net tikėjimo reikaluose per 
daug ieškome patys savęs.

Maldos ir Vyrų Apaštala
vimas yra visai kitokios są-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje praSau 
šauktis prie manes

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

paguosti. Vyrų ir Maldos A 
paštalavimas parodo, kas rei 
kia daryti.

Todėl Vyrų ir Maldos A< 
paštalavimas neieško pripili 
dyti savo kasas šimtais dole*! 
rių, bet ieško kuo daugiau! 
šiai širdžių prie Jėzaus p&l 
traukti. Todėl V. ir M. ApašJ 
talavimo nariai nesigaili nei! 
darbo, nei laiko, nebijo pakeli 
ti nemalonumų, pajuokimų iii 
apkalbinėjimų, nes jie nedėll 
savęs, o dėl Jėzaus darbudl 
jasi. Jie, kaip Jėzaus Apaš-į 
talai, džiaugiasi gavę dėl Jo 
pakentėti. Iki jų širdis krū«1 
tinėje plaks, jie nepaliaus 
darbavęs! dėl Jėzaus Karai 
lystės išplatinimo! M. ir Vy-j 
rų Apaštalavimas yra grynos 
Jėzaus meilės sąjungos!

M. ir Vyrų Apaštalavimas 
yra ir grynos artimo meilės 
sąjungos. Mes nelaukiame i| 
savo narių jokios naudos pa
tys sau! Mes neprašome jų 
darbo savo naudai, neieško
me jų dėkingumo. Mes tik no
rime juos atvesti prie Jėzaus 
Širdies. Net ir tada, kai met 
prašome jų užsisakyti laik-i 
raštį, prisidėti prie šv. Mišių 
aukos su savo vienu kitu cen-' 
tu, mes tų dalykų neieškome 
patys sau. Mes tikime, jog 
šv. Mišių auka ir šv. Komuni
jos Jėzui labiausiai patinka 
ir geriausiai padeda žmo
nėms, todėl mes norime to 
malonumo Jėzui kuo daugiau
siai suteikti. Mes žinome, kad 
katalikiški laikraščiai palai
ko žmonių tikėjimą, atverčialasmiesto gatvėmi 
nusidėjėlius, pataiso atšalu-jp atstatę ir šūkaud 
sius, todėl mes nepailstam) 
raginę užsisakyti tuos laik-1.Miestas pilnas sun 
raščius. Mes šventai tikime, L šarvuočių, lengvų 
kad „žvaigždės” skaitymas®^ kariuomenės 
supažindina katalikus ne tiki 
su M. ir Vyrų apaštalavimu, | 
bet sykiu padeda geriau pa-1 
žinti švenč. Jėzaus Širdį, ją 
karščiau pamylėti, todėl mesi 
melste meldžiame tą laikraštį] 
užsisakyti ir kitiems užsaky-1 
ti. Vyrų ir Maldos Apaštala-1 
vimui nerūpi pelnas, nerūpi! 
medžiagiški dalykai, bet vi- 
sur ir visada rūpi Jėzus ir JoI 
be galo numylėtos sielos.

Todėl tai turi atsiminti vi-į 
si M. ir Vyrų Apaštalavimo! 
nariai, o ypač Promotoriai.! 
Todėl mūsų veikimas turi i 
remtis meilės darbais. Todėl 
mūsų susirinkimuose negali 
būti vietos tuštiems ginčams, 
barniams ir nesutikimams. 
Todėl M. ir Vyrų apaštalavi
mo nariai saugosi liežuvavi
mo, kaip ugnies. Meilės Apaš
talavimas turi būti varomas 
meilės darbais!

Kun. J. Kidykas, S. J- 
(Iš „žvaigždės”)

■^venės kryptimi ka 
;j pastatyti didžiulia 
atomas). Iš čia už ko 
diq kilometrų matyt 
^Toliau už Červenė 
Mes manėme, ka* 
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k bet pasuko deši
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Ips kanalas. Jo duj 
.La švarus vanduo, 
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t valgyti neduod 
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ttiją dar varinėjat 
au juos reikėjo s
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■ Charles J. Roman ;
(Ramanauskas)
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1113 Mt. Vemon St., j 

Philadelphia, Pa. ’
Modernllka laidojimo Įstaiga. Di-' 
«el8, grali koplyčia, erdvi fg' 
kelelvinglenu auteUdama natryje.!

Vlskaa nemokamai. Krelnldtfa ! 
diena .r nalrtt '

Spro vieną baltą m 
hj) aukštų namą, 
pėj pusėj, mačie 
flangą žiūrėjo į m 
koterys, baltais a 
papsivilkusios ir b; 
lopetaitėmis apsiga 
p būt, gailesti^ 
pys, ir verkė. Vie 
^griaudžiai verkė, 
fe iš šalies žiūrin 
L iškankintų žmon 
Lai mažai bebuvo ] 
Įiimones, drąsiai bu 
Išakyti: Ecce hoi 
Pi žmonės).
ps miestas nedide 
r gražus, ypač va 
F Pačiam miesto 
Iželis parkas: kaš 
fe) ir beržų. Tik v 
l&o pakraštyje, t 
■Įiizdą gadina tos 
>508 Lenino ir Štai 
L Matant jas bai 
fej parko daly j, i 
prės būta ir kitol 
r stačiatikių vienui

Vienas mūr 
j baltas namas ir 
F užsilikęs. Anksti 
ptas vadinosi Igui 
tūboje žodis igui 
R vienuolyno va. 
į^tyti, bolševik: 
P toks pavadinir 
P jo pavadinimą 
Įičerven (senovės 
p’ečerven reiškia 
p®o). Ir mus biri 
įM į Červenę, 
fjrė per visą mi 
Rko plentą. Pac 
Hale, dešinėj Bobi 
f* .P^ej, panų 
Futų didelį nu 
F galvos namą. 1
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J. PETRUITIS

(Tęsinys)

Į Červenę 
liau iš miško išlindo-

mui.

žus žmonesJis pasiaukoja.
tingi yra įjJeš mūsų akis atsiveria
meilę, tai? 1---------
atitaisyti h pmą, ateityj Ii
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n. J. Golden

)lati lyguma. Dešinėj 
lusėj matome begali- 
iuojančius rugių lau- 

kingumą. irėj pusėj — pievas ir 
šia: ką aš ga];, us. Prišakyje mūsų 
ts—» - kerta Borisovo-Slucko 

celis. Už geležinkelio 
t skiriasi į dvi šakas: 
i šaka eina per Bere- 
Mogilevą, dešinioji — 

r—avuuJ įmenę, kurią bolševi- 
dyti savo kas- vene Pavadino, į Bob- 
rių, bet i J \Ties geležinkeliu ant 
šiai širdžių h Červenės kryptimi ka- 
traukti. TodėU 11 Pastatyti didžiuliai 
talavimo naiį 
darbo, nei hib 
ti nemalonu

Jėzaus? U, 
Paguosti. 
pastalavima^ 
kia darytį ’

Todėl Vyiį. 
paštalavimas ■

(bromas). Iš čia už ke
ikiu kilometrų matyti 
ė. Toliau už Červenės

įso nuo ka- 
randasi sve- 
įse, bet tas 
►ratinės mū- 
fbės namie, 
į tautų ir jų 
Jis suteikia 
Ibą tik tuo- 
odome savo 
odame gar
ės kaip geri 
d, o ne savo

izmas turi 
kvieną die- 
e, kad dė- 
limo palai- 
ė žmogaus- 
krikščiony- 
ras yra Tė- 
Droliškumu. 
laneigiama, 
etą.
rtinti, kad 

išlaikyti
[ealus, bet 
irime vyk- 
okslą. Mes 
ikai gyven
čiau ir pa
kiša pikta, 
vo rūstybę 
isų ir viso

ištai ir ko
mes patys 
prisipažin- 
jprašysime 
r jei nesiel-

eną: Vieš- 
ne ir duok 
visas aud- 
įsčiau kas 
ii pasaulis 
as, kad ir 
inės jėgos i 
visas tas 

ą ateitį.
n. Stan. R.

ankalbS lkaL Mes manėme, kad s*s o ?; hM°gile™ Plentu 

talai, džiaugiu 
pakentėti. Iki
tmeje plaks, į )s bekruta: visi jau ko- 
darbavęsi dėl tepavelka. Visų galvo- 
iystesisplatidnoda mintis: kad tik 
rų Apastalaytl|Ors pasiektume vietą, 
Jėzaus meilė i lutume nors po mažą 

M. ir Vyrui vandens, kad numarin- 
;ą pasiutusį troškulį, 
me, kad ne tik burna ir 
s išdžiūvo, sustingo, 
visas kūnas stingsta, 
galėtume atsigerti ne

ė pačiuose pietuose — 
sstingai kepina. Mūsų

epavelka. Visų galvo-

jau supratom, kad čia yra ka
lėjimas, nes visi langai me
dinėmis dėžėmis užkabinėti. 
Prie kalėjimo mus sustabdė, 
atidarė kalėjimo vartus ir su
varė į didžiulį kiemą. Tame 
kieme, kairėj pusėj, palei tvo
rą, enkavedistai degino bylų 
ir popierių krūvas, čia jie 
tuojau atskyrė vyrus nuo mo
terų. Jas paliko pirmoje kie
mo dalyje, o mus nuvarė į 
antrąją kiemo pusę — už ka
lėjimo. Visas kiemas, apau
gęs žole, meteliais ir žydin
čiomis ramunėlėmis, aptver
tas aukštų stačių lentų akli
na tvora, kurios viršus spyg
liuotomis vielomis apraizgy
tas. Patvoryje mėšlų krūvos 
ir milijonai musių ūžia. Mū
sų, lietuvių, grupė sustojom 
tarp kažin kokio tvarto ir 
kalėjimo kontoros atskiro 
nuo kalėjimo pastato.

Ramunėliai atgaivino
Tik spėjęs sustoti, čia 

susmukau: kojos manęs

NAUJA MALDAKNYGE

“DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS”
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras

pailgaveidis, 
kumpanosis,

sąjungos. Ife 
savo narių jot 
tys sau! Mes: 
darbo savo de 
me jų dėkinga na. bet ir bet kuria kū
rime juos atve imi: ranką vandenyje 
Širdies. Net ii: dus — ir tai, rodos, nu- 
prašomejąė :ume tą baisų troškulį, 
raštį, prisidėti 
aukos su savo
tu, mestųdibfurio apačioje iškastas 
patys sau. ils 
šv. Mišių auti:

jome ir Červenę. Eina- 
r gražų naują medinį

gilus kanalas. Jo dug- 
tvena švarus vanduo.

jos Jėzui lafc Rupūžės, negana to, kad 
l ims valgyti neduoda, 

vandens jiems gaila - 
Petras K. tiltu eida- 

godžiai žiūrėdamas į

ir geriausiai 
nėms, todėl e 
malonumo Jfc 
šiai suteikti. & 
katalikiški lai _ .
ko žmonių tilę 0 mus miesto gatvėmis, 
nusidėjėliui F ™s at?.tat* Irf^kauda'

J vcrli o Hxnraf I ” inoai_
sius, todėl db 
raginę užsisaį šarvuočių, lengvųjų
rascius. • Lobilių, kariuomenės ir 
kad „Žvaigžde;

’o mus miesto gatvėmis,

lerazgliadyvat! ” (neši
mi) . Miestas pilnas sunk-

Į supažindina U ~ 
su M. irVyrųf f 
bet sykiu pade: 
žinti Švenč. I® 
karščiau pW-; 
melste meldai 
užsisakyti ir 

I ti. Vyrų ir Mat ); 
vimui nerūpi f | 
medžiagiški 
sur ir visada $ 
be galo numyli j,

Todėl tai tn^ eserys, ir verkė. Viena 
si M. ir V^'-- — 
nariai, o yp3'

:am tą konrrevoliucio- 
armiją dar varinėj ate, 
jau juos reikėjo su-

ant pro vieną baltą mū- 
viejų aukštų namą, e- 
dešinėj pusėj, mačiau, 
iro langą žiūrėjo į mus 

moterys, baltais ap- 
ftis apsivilkusios ir bal- 
skepetaitėmis apsigau- 
i. tur būt, gailestingo-

tik uosčiau ir uosčiau, 
tik pajėgdamas, trau- 
jų gaivinantį kvapą, 
beuostydamas ir užmi-

įai griaudžiai verkė. Ir 
ua*«u, v \ Srųjų, iš šalies žiūrint į 
Todėl mūsų < nią iškankintų žmonių, 

labai mažai bebuvo pa- 
į žmones, drąsiai buvo 

a pasakyti: Ecce homi- 
(Štai žmonės).
venės miestas nedidelis, 
;an gražus, ypač vasa- 
ietu. Pačiam miesto vi- 
e didelis parkas: kašta- 
)polių ir beržų. Tik vie- 
parko pakraštyje, ties 
vaizdą gadina tos dvi 

liškos Lenino ir Stalino 
los. Matant jas baimė 
lytinėj parko dalyj, ma-

1 Q A TTTXT IvUCl
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« mūsų susirinkt
• • • * būti vietos tušt 

giją Mau-' " H

\ draugija mo >■ 
ia yra pa- mo’ . p tuk f iš ioq an- talavimas ton • 

meilės darbais )>rspomir- meiles KūūJJ 
ei draugi- t
laukia iš' ' ’X
r visokių 
ra žmonių 
bet nega
iš parodo 
avimylos. 
luose per 
; savęs. 
Apaštala- 
okios są-

! WTl
T.nmivnJ Rl^Icerkvės būta ir kitokių, 

Trea*dien|i*^ ūt, stačiatikių vienuoly- 
Dirt# astatų. Vienas mūrinis 

ANTANĖ1 is baltas namas ir iki 
sen But dar užsilikęs. Anksčiau

* liestas vadinosi Igumen
11 / į kalboje žodis igumen 

siškia vienuolyno valdy- 
. Matyti, bolševikams 
tiko toks pavadinimas,

antanu 
j “"S* 

j TelefonuoW^

įskas

ISt

prašau 
ięs

ORIUS 
jw Jersey

el POPtar

Charles J'* jie jo pavadinimą pa- 
červen <senovSs sla- 

dboie Cerven reiškia bir-
LAW* mėnuo). Ir mus birželio 

DIBEJf atvarė į Červenę.
ls varė pe visą miestą 
bruisk° plentą. Pačiam 
to gale, dešinėj Bobruis-Philadel^

>atvgs pusėj, pamatėm 
elelvtajta-^ aukštų didelį mūrinį 

ros spalvos namą. Tuo-'a.

ir 
ne

belaikė, ir visas organizmas 
baisiai jau buvo nuilsęs. Jau
čiau, kad turiu karščio. Sau
lė pasiutusiai kepina, atmuš
dama savo spindulius į įkai
tintas mūrines kalėjimo sie
nas. Nors kalėjimo kiemas ir 
labai didelis, bet mes gan 
glaudžiai sudribom vienas 
prie kito. Enkavedistai susė
do vienam kiemo pakraštyje 
ant suolų, kurie stovėjo tarp 
kalėjimo ir kontoros. Jiems 
buvo matomas kiekvienas 
mūsų judesys. Jie taip pat 
žiūrėjo į mus ir pro atidarus 
kontoros langus. Ir kalėjimo 
sargybiniai iš bokštelių ste
bėjo mus.

Mano draugai rimtai susi
rūpino mano sveikata, nes 
matė, I ad aš pats ir apsivers
ti nebeg. > labai skau
dėjo visi ^usi^'-M ir galva, net 
ašaros ėmė hirti. Tik papra
šiau juos:

— Susimildami, paskinkite 
nors ramunėlių ir metėlių ten 
iš patvorio...

Gerasis mano Vincukas M. 
(jis manim labai rūpinosi, 
nes mane pažino mano pulke 
betarnaudamas) atnešė man 
paskynęs ramunėlių ir metė
lių. Aš, kniupščias gulėda
mas, nosim įsikniaubęs į gel
tonas ramunėles ir žalias me
tėles 
kiek 
kiau 
Taip
gau. Nežinau, kiek laiko taip 
įsikniaubęs miegojau. Pabu
dau tik tada, -kai kap. Stasys 
bakstelėjo man į pašonę.

— Pulkininke, pulkininke, 
še — vandens atnešiau, atsi
gerk. Mes dabar jus tuojau 
nuvesime išmaudyti — pama
tysit, kad daug lengviau pa
sidarys.

Pagaliau vanduo...
Numigęs, ramunėlių su me

tėlėmis prisiuostęs ir atsigė
ręs vandens, labai sustiprė
jau. Stasys J. ir Vincas M. 
šiaip taip pro gulinčius ir sė
dinčius žmones prasiskverb
dami, nuvedė mane prie kalė
jimo kampo, kur prie sienos 
stovėjo ką tik atvežto šalto 
vandens dvi statinės. Jiedu 
nurengė mane ir, man pasi
lenkus, ant galvos, sprando 
ir nugaros pylė šaltą vandenį 
ir trynė. Nepaprastas malo
numas! Visas organizmas pa
kankamai vandens atsigėrė. 
Po to pasijutau tiek stiprus, 
kad galėjau be draugų pagal
bos grįžti į savo vietą.

Vakarop ir oras pradėjo 
bent kiek atvėsti. Vienmarš
kiniams truputį ir šalta da
rėsi. Jonui D. atidaviau savo 
švarką, nes jis, vargšas, dar 
iš namų buvo suimtas vien
marškinis ir taip atvežtas į 
Kauno kalėjimą.

Pradžioje manėme,
valgyti visiškai negausime, 
kad mums pakaks ir to van-

kad

dens, ką atsigėrėme, bet pas- j 
kui liepė visiems susėsti gru
pėmis, rodos, po dvylika. 
Kiekvienai tokiai grupei da
vė po vieną duonos kepaliu
ką. Duoną labai skaniai su
valgėme ir nuo to labai su- 
stiprėjome. Paskui mums į- 
sakė sėdėti, kaip sėdime, vie
toj, nesikilnoti ir nebesiskirs- 
tyti iš grupių. Manėme, kad 
duos ir sriubos vakarienei. 
Enkavedistai, vaikščiodami 
tarp žmonių grupių, pamatę 
ką nors bandantį pasikelti, 
tuojau atkiša revolverį ir tai
ko. Porą kartų šovė, bet į vir
šų, ne į žmogų. Ypač vienas 
enkavedistas, 
juodaplaukis,
storalūpis ir plikais priešaki
niais dantimis, nes jo storos 
lūpos niekad nesusičiaupia, 
su savotišku pasididžiavimu, 
taikydamas revolveriu, tvar
kė mus, kad nekrutėtume. 
Mums labai netiko jo tas tai
kymas : pakelia revolverį ties 
dešine akim, galvą palenkia 
ir taip stropiai taiko į žmogų, 
kad, rodos, — tuojau ir nu
šaus jį. Žmogus, pamatęs tai
kant į jį revolveriu, tuojau 
atsisėda ir nebekruta.

Nesąmonės iš vargo
Mūsų pulkininkui Š. kaž

kas blogai nutiko. Anksčiau 
jis miegojo, dabar pradėjo 
kažkokias nesąmones pasa
koti. Kažin iš kur jis gavo tą 
paltą, kurio jis anksčiau, ro
dos, neturėjo. Jis skundžiasi, 
kad jį tas paltas galįs išduoti, 
nes jis savo nosinę anksčiau 
buvo įdėjęs į dešiniąją kiše
nę, o dabar ją radęs kairiojoj 
kišenėj. Mes jį raminam, kad 
nieko čia blogo negali įvyk
ti, bet jis vis tiek to palto 
labai bijo.

Man labai įtartinas vienas 
enkavedistas, kuris, aplinkui 
vaikščiodamas, neatitraukia 
savo akių nuo mūsų kauniš
kės grupės. Nesuprantama, 
kodėl jis mus taip atidžiai 
stebi ir ko jis iš mūsų nori? 
Patariau savo draugams at
sargiau kalbėtis tarp savęs, 
nes gal tas velnias supranta, 
ką mes lietuviškai tarp savęs 
kalbame.

Jau saulė nusileido ir temti 
pradėjo. Kažin kas iš sėdin
čios kalinių minios šūktelėjo:

— Ar bus sriubos?
— Taip, dvyliktą valandą 

gausite labai geros sriubos! 
— atsakė vienas enkavedis
tas.

Man tas enkavedisto atsa
kymas „dvyliktą valandą 
gausite labai geros sriubos” 
labai keistai skambėjo. Ne 
man vienam, bet ir daugeliui 
kalinių atrodė labai įtartina 
ta jų „sriuba”.

Dienos metu kitoj kalėji
mo pusėj, kieme, vis buvo gir
dėti moterų balsai. Vakarop 
jos visiškai nutilo. Tur būt 
jas kur nors išvedė, ar gal 
čia pat į kalėjimą suvarė.

Vakare, dar ne visiškai su
temus, tuščioj kalėjimo kie
mo vietoj, už tvarto, enkave
distai, pasistatę staliukus, 
pradėjo kažin ką rašyti. Pas
kui ėmė šaukti tam tikro am
žiaus kalinius ir juos užraši
nėti savanoriais į Raudonąją 
armiją. Jų labai daug užsi
rašė, ypač kriminalinių kali
nių, nes politinių, berods, ne
ėmė. Juos paskui išrikiavo 
ir išvedė iš kalėjimo kiemo. 
Kieme kalinių skaičius labai 
sumažėjo.

Lėktuvų užimąs
Visiškai sutemo ir žvaigž

dės danguje sužibo, tik dar 
saulėlydžiai vakaruose šiek 
tiek gelsvai raudonuoja. La
bai tykus ramus vakaras. 
Tik staiga vakarų pusėje iš
girstame lėktuvų ūžimą. Ka
pitonas J. neapsirinka: jis, 
senas lakūnas, iš garso pa
žįsta, kieno čia lėktuvai atū
žia...

— Vyrai, čia vokiečių lėk
tuvai atūžia. Aš jau matau 
juos... Jų labai daug — bom
bonešiai ir naikintuvai... Jau 
artinasi prie mūsų Červenės, 
tuojau prasidės...

Jiems dar ne visiškai pri- 
skridus prie Červenės, iš vi-

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

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

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

sų miesto pakraščių pasipylė 
bolševikų zenitinių baterijų 
šūviai ir ėmė kilti raketos. 
Netrukus vokiečių bombone
šiai pradėjo miestą bombar
duoti, — rodos, visas praga
ras užvirė ir iš apačios tik pi
la ir pila, o raketos taip pat 
iš abiejų pusių tik raižo ir 
raižo, apšviesdamos orą. Per 
jas net ir žvaigždės danguje 
nubluko. Matyti, bolševikai 
čia turėjo ir savo lėktuvų, 
nes netrukus atbirbė ir jų 
naikintuvai. Prasidėjo lėktu
vų kautynės ore, aukštai vir
šum mūsų galvų truputį į šo
ną. Mums buvo labai patogu 
stebėti, kaip oro erdvėje lėk
tuvai lėktuvus, įvairiai nars- 
tydamiesi, šaudo iš kulkos
vaidžių ir stambesnių pabūk
lėlių. Nakties metu nepapras
tas nakties vaizdo gražumas. 
Ypač labai gražu žiūrėti į 
melsvus šviesos kaspinų kul
kosvaidžių šviečiamųjų kul
kų serijas—matyti, kur kul
kos lekia.

Prie visos tos iliuminacijos 
prisidėjo ir mieste padegtų 
kelių namų gaisrai. Milžiniš-1 
kos iškilmės-bombų, artileri
jos ir kulkosvaidžių orkes
tras, šviesos dūmai ir krau
jas! Ir dangaus žvaigždės, ro
dos, nebemirksėdamos tik a- 
tidžiai žiūri, kas čia dabar da
rosi žemėje, kur žmonės gy
vena.

Gal po pusvalandžio ar 
daugiau laiko kautynės apri
mo. Kalėjimo kieme pasidarė 
labai tamsu ir klaiku, nes po 
tokios iliuminacijos ir mūsų 
akys apžlibo. Be to, mūsų kie
mą labai temdo ir miesto 
gaisrų tamsiai raudona, lyg 
ir kruvina, šviesa su juodų 
tirštų dūmų debesim padan
gėje.

Pagaliau, mums liepė atsi
stoti ir stovėti nepasitrau
kiant iš savo vietų. Nors ir 
labai tamsu, bet matome, kad 
jie kažin ką daro. Palei tvar
to kampą, keletas žingsnių 
nuo mūsų, kauniškių, grupės, 
stovi, matyti, vyresnieji en
kavedistai. Prie jų vedžioja 
iš eilės po vieną visus kieme 
dar likusius kalinius. Kažin 
ko ten jų enkavedistai pa
klausia ir vėl vienus veda to
liau prie kalėjimo sienos, ki
tus pastato čia pat palei tvar
tą. Matyti, kad jie labai sku
biai dirba, ragindami vieni ki
tus: „skorėj, skorėj”, „davai, 
davai!” (Greičiau, greičiau, 
duok, duok!).

Naujas tardymas
Atėjo ir mūsų eilė. Aš sto

vėjau grupės priešakyje ir 
patekau vienas iš pirmųjų:

— Kaip pavardė ir kuriuo 
straipsniu esi kaltinamas? — 
pusbalsiai paklausė mane 
vienas priešakyje stovįs en
kavedistas.

— Nežinau, kuriuo straips
niu esu kaltinamas, — atsa
kiau jam.

— Kaip tai nežinai? Me
luoji! Kada ir kur esi areš
tuotas?

Nespėjau dar jam atsakyti,

KNYGNEŠIŲ KELIAI

(tęsinys iš 2 pslp.)
5 mėn., ištrėmimo 150 m., po
licijos priežiūroje Lietuvoje

Pažymėtina, kad pats P. 
Ruseckas pabrėžia, jog iš 
pradžių buvo slapta pratina
ma beveik išimtinai vien reli
ginė literatūra ir maldakny
gės.

Laimėjimas
— Kaip vandens lašas, nuo

latos lašnodamas, suaižo ak
menį, taip ir mūsų tauta, ne
paliaudama kirsti burlioko 
šaknis Lietuvoje, iškovos sau 
laisvę, — kalbėjo didysis 
knygnešys Jurgis Bielinis.

Jo pranašiški žodžiai išsi
pildė, nes nekaltų pavergtųjų 
ašaros ir kraujas daug galin
giau aižo pavergėjų galybę, 
kaip vandens lašai akmenį.

Jau vysk. Valančius klabi
no rusų įstaigas, mėgindamas 
pralaužti lietuviams kelius į 
spaudos laisvę. Daug nusipel- 

|nė inž. A. Maciejauskas, iš
leidęs Rusijoje Lietuvos že
mėlapį su lietuviškais vieto
vardžiais. Policija žemėlapį 
sukonfiskavo, inž. Maciejaus
kas iškėlė bylą, kuri atsidū
rė net senate ir čia jis laimė
jo. Ypatingos energijos paro
dė Pov. Višinskis. Jis ėmė 
platinti lietuviškas afišas, 
skelbiančias apie vaidinimą. 
Teismas jį nubaudė už lietu
viškų spausdinių platinimą. 
Višinskiu! to tik ir reikėjo. 
Jis ėmė bylinėtis su valdžia, 
įrodinėdamas, kad nėra įsta
tymo, kurs draustų lietuvių 
spaudą. Daugelyje teismų 
pralaimėjo. Bet padangė gie
drėjo.

Okupantų valdžia ėmė įsi
tikinti, kad nuo lietuviškų

raštų neįmanoma žmones ap
saugoti, o slapta spausdina
mi jie net pavojingesni, kaip 
cenzūros kontroliuojami, be 
to ir rusų visuomenėje ėmė 
vyrauti didesnės laisvės min
tis, daugiau kas suprato lie
tuvių teises į kultūrinę laisvę. 
Taip, kad pagaliau po trejų 
metų bylinėjimosi P. Višins
kis 1903 m. bylą laimėjo. Pats 
senatas pripažino, kad lietu
viai gali vartoti kokias jiems 
tinkamas raides.

Prov. Višinskis mirė jau
nutis, tik 31 m. amžiaus, bet 
kas galėjo manyti, kad jis 
tiek daug pasitarnaus lietu
vių tautai, kovoje dėl spau
dos laisvės. Senato sprendi
mas buvo skelbtas 1904 m. 
bal. 24 d. (nauju kalendoriu- 
mi-geg. 7 d.). Tai buvo lie
tuvių spaudos laisvės laimė
jimo diena ir šiemet mes 
švenčiame 40 m. sukaktį nuo 
to įvykio.

Ir vėl spaudos draudimo 
laikai...

Išsipildė knygnešių viltys 
ir maldos. Neveltui didysis 
knygnešys J. Bielinis sakyda
vo:

— Reikia melsti Dievą, tai 
ir bus Lietuva nepriklauso
ma. Aš ką padariau, tai tik 
per maldą... Reikia dirbti ir 
Dievą prašyti.”

Paskutiniu laikotarpiu Lie
tuvoje, šeimininkaujant rau
doniesiems čekistams ir ru
diesiems gestapininkams, sa
vo tėvynėje lietuviai vėl ne
teko spaudos laisvės. Tačiau 
ryžtingi vyrai, knygnešių už
sidegimu, vėl, eidami į kalėji
mus ir mirdami koncentraci
jos stovyklose, spausdina ir 
platina slaptą, bet laisvą lie
tuvišką žodį. Net ir Ameriko
je, kur yra laisvė, lietuviška 
spauda turi sunkumų; paruo
šęs kokį lietuvišką leidinėlį 
turi pats rūpintis ir jo išplati
nimu, lyg ieškodamas pažįs
tamų malonės ir draugų pasi
gailėjimo. Bet ką reiškia 
mums pakelti nemielą žodį ar 
asmenišką nuostolį, jei mūsų 
seneliai mielai dėl lietuviškos 
knygos pakeldavo kalėjimą, 
ištrėmimą, buvo palydimi 
kulkomis ir net sutikdavo pa
čią mirtį?!

Atsimename — lietuviškas 
spausdintas puslapis yra bu
vęs knygnešių ašaromis ir 
krauju praustas ir jis nusi
pelno mūsų meilę! Kiekvie
noj lietuvio šeimoj — lietu
viškas laikraštis ir kiekvie
name lietuvio bute — lietu
viška knyga!

K. J- Prunskis

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Pakliuvo
Vyras rengiasi išeiti su sa

vo žmona į teatrą. Staigiai 
atsiminė, kad jis pamiršo už
rakinti rūsy savo anglių skū- 
nią. Sugrįžęs užrakino duris 
ir raktelį įsidėjo į kišenių.

Po trijų valandų sugrįžęs 
į namus atrado savo viršuti
nį kaimyną baisiai supyku
sį-

— Kas yra? — nekaltai 
žmogus klausia savo kaimy
no.

— Ar žinai, kad tu užraki
nai mano žmoną savo anglių 
skūnioj? — atkirto kaimy
nas.

Naujas išradimas
Tarnas: Gal turi laiškų ati

darytojų?
Jonas: Palauk, atsiųsiu sa

vo moterį.
Galinga jėga

Juozas: Kas turi didžiau
sią jėgą?

Antanas: Moters ašaros tai 
didžiausia vandens jėga.

Jurgis: Kodėl sakoma, kad 
kalba pigus dalykas?

Matas: Pasižiūrėk į savo 
mėnesinę telefono sąskaitą.

Neišpildė
Sintautų Jurgis, nesijaus

damas gerai, apsilankė pas 
gydytoją, kuris jį apžiūrėjęs 
davė piliulių. Degtinės irgi 
jam buvo patarta paimti... 
vieną mažą stiklelį po kiek
vieno valgio.

Penkiom dienom praslin
kus Jurgis vėl aplanko gydy
toją, išreikšdamas, kad ma
žai jaučiasi geriau.

— Ar ėmei gyduoles, kaip 
įsakiau? — klausia gydyto
jas?

— Žinai ką, ponas gydyto
jau, — atsakė Jurgis. — Gal 
su piliulėmis esu atsilikęs, 
bet turiu pasakyti, kad . su 
degtine esu net šešias savai
tes per greitai apsidirbęs.

Geras būdas
Teodoras: Kaip galima at

sistoti ant kojų?
Pranas: Parduok savo au

tomobilių.
Dingęs gražumas

Spurgis: Prieš dvidešimt 
metų moters gražumas buvo 
jos veide.

Jurgis: Gaila... Šiandien 
visas moters gražumas ran
dasi vaistinėje.

Pranas Bekampis

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

kai įsikišo kitas greta stovįs 
enkavedistas, berods, tas 
pats, kuris dieną visą laiką 
mus stebėjo:

— Aš jį žinau, tai buvęs 
Lietuvos karininkas.

Dabar nieko nebeklausinė
je, tik pagriebė už rankos ir 
nuvarė prie kalėjimo sienos, 
kur jau stovėjo gana didelė 
žmonių vora, išrikiuota eilė
mis po keturis.

Stovėdamas voros gale, a- 
kis įtempęs žiūrėjau pro pa
tamsį į priešakį, norėdamas 
pamatyti, kur pateks likusie
ji mano draugai.

(Bus daugiau)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street
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STATO OPERETĘ

MARGUMYNŲ VAKARAS
41-40 — 74th Street

Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

Šv. Jurgio Parapija
IŠTEKĖJO BUDRAITYTĖ

Pirkit Šiuos Namus
SVEČIAI Iš KITUR

VIEŠI SERŽANTAS

HAvemeyer 8 - 0259
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KLASČIAUS PARKE 
GEGUŽĖS SEPTINTĄ

LRKSA. 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, gegužės 7 d., tuoj 
po sumos, parapijos salėje. 
Visi kviečiami atsilankyti.
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Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street
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FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

Stenger & Stenge
OPTOMETRISTAS — OPTIKAS

I*
894-398 Broadway, Broeklyn, N.

TeL EVergreen 8-9Ž2* 
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

' ■ šneka jo parti- 
sklandi valsty- 

ija, jo gau- 
iir — jo lai-

i aiškūs. Jei tik 
t bus demo- 
tas ketvirtą 

k'publikonus, jei 
- gubernatorius

Mirus brangiam vyrui A 
tanui Užemeckui, savo na 
Placidai Užemeckienei, 
liūdesio valandoje, reiš 
gilią ir nuoširdžią užuoja

Mot. S-gos 29 kuo

TeL EVergreen 7-UM
- VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Į ~ '=CB—

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų 13- 
lyginimą, piasteriavimą, šaligat
vių cementavima ir kt. darbus.

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

Nauja pilietė
Laukaitienė šiomis

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS 
GERIAUSIOS ROSIES

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

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

Elizabetho.
Muzikos Mėgėjas'
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Saugok Savo
Teikiamas geriausias aki 
patikrinimas, prižiūrėjim 
AKINIAI prieinamiausio 
kainomis pagal jų rūšis.

SI Įstaiga Įsteigta prieš 40 metq
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“AMERIKOS” KONCERTO ĮSPŪDŽIAI

Balandžio 30 d. šiemet bu
vo šilčiausias ir gražiausias 
sekmadienis. Tai pirmas pa- 

. vasario sekmadienis, kuris 
tikrai gundė visus išlėkti į 
pajūrį, į parkus, į laukus. Bet 
„Amerikos” bičiuliai, lietu
viškos dainos mėgėjai atsi
laikė stipriai pavasario pa
gundai — jie gausiai atsilan
kė į. „Amerikos” pavasario 
koncertą, įvykusį Transfigu
ration salėje, Brooklyne.

Koncertas pradėtas beveik 
laiku, tik keliolika minučių 
pavėlavus. Atidarymo žodį 
pasakė „Amerikos” redakto
rius. Tuojau sugiedotas Ame
rikos himnas.

Pirmutinę koncerto pro
gramos dalį išpildė Angelų 
Karalienės par. choras, muz. 
Pr. Dulkės vedamas. Ener
gingai, gyvai choras sudai
navo žemaitaičio „Ei, prie 
darbo, jaunimėli”, Greičiaus 
„Išaušk, gražus pavasarėli” 
ir Šimkaus „Lietuviais esame 
mes gimę”.

„Amerikos” redaktorius, 
pasinaudodamas komp. J. Ži
levičiaus surinktomis žinio
mis, pasakė trumpą kalbą 
apie velionį kompozitorių 
Stasį Šimkų. Visi koncerto 
dalyviai jo atminimą pageri 
be atsistojimu ir pusės mi
nutės tyla.

Artistė Barbara Darlys 
pirmą savo programos dalį 
skyrė komp. St. Šimkui pa
gerbti — ji padainavo jo 
„Kaip raiba paukštutė”, „Se
renada” ir „Oi greičiau, grei
čiau”. Publikos karštų ir gau
sių plojimų iškviesta ji padai
navo ir pirmutį Šimkaus kū
rinį — „Kur bakūžė samano
ta”.

Visiems buvo maloni staig
mena jaunų pianistų pasiro
dymas. Pianu duetą skambi
no Rūtelė Averkaitė ir Teresė 
Vaičiulytė. Jos paskambino 
du kūrinius. Publika dideliu 
susidomėjimu sekė šių jaunų 
mergaičių damų pasirodymą. 
Jų kukli elgsena, grakštūs ju
desiai padidino jų pasiseki
mą. Algis Jurgėla (adv. Kos
to ir Elenos Jurgėlų sūnus) 
pasirodė su keturiais kūri
niais. Pas jį aiškūs, griežti 
judesiai, daug pasitikėjimo 
išgaunant muzikos garsus, 
ryškus muzikalumas. Tenka 
tik palinkėti mūsų jaunie
siems pianistams ištvermės 
muzikoje!.

Genovaitė Vitaitytė ir Lio
nė Juodytė savo programą 
pradėjo S. Šimkaus „Plaukia 
sau laivelis”. Graži melodija 
jų dainavime tikrai pagavo 
visų dėmesį. Daugeliui buvo 
miela proga išgirsti pirmą 
kartą lietuviškai Schuberto 
„Serenada”, o lengvas, skam
bus Žilevičiaus „Apynėlis” vi
sus maloniai nuteikė. Abi dai
nininkės buvo šiltai, šiltai pa
lydėtos.

Pirmąją programos dalį 
baigė Barbara Darlys Leono
ros arija iš Verdi operos „II 
Trovatore”. Ji dainavo lietu
viškai, tad klausytojams bu
vo dvigubai miela ir pasigėrė
ti puikiu gražios arijos išpil
dymu ir suprasti jos turinį.

Po pertraukos pirmiausia 
pasirodė muz. Pr. Dulkės ve
dama vyrų choro grupė. Jie 
vyriškai išpildė M. Pe
trausko „Gaudžia trimitai” ir 
Žilevičiaus „Pragėriau žirge
lį.” Bet publikai to neužteko 
— prašė daugiau ir laimėjo. 
Vyrai turėjo sugrįžti ir vėl 

' dainuoti.
Barbara Darlys dar dvie

juose išėjimuose dainavo Ja- 
kubėno „Gėlės iš šieno”, Tal- 
lat-Kelpšos „Liepė tėvelis”,

Gruodžio „Burtai”, Gailevi- 
čiaus „Verkia mergelė”, 
Gruodžio „Ulijona”, liaudies 
„Paukštute, lakštute”. Bet 
publika norėjo daugiau ir pra 
šyte išprašė daugiau dainuo
ti. Ir artistė buvo dosni — ji 
„priedu” dainavo „Aš bijau 
pasakyti”, „Vasilkėliai” ir kt.

Genovaitė Vitaitytė ir Lio
nė Juodytė antrame išėjime 
visus pavaišino M. Petrausko 
„Supinsiu dainužę”, žižiūno 
„Šventė” ir duetu iš Verdi o- 
peros „II Trovatore”. Operos 
duetas yra labai sudėtingas, 
bet jaunos dainininkės jį „iš
vežė” drąsiai, aiškiai.

Programos paskutiniu nu
meriu buvo muz. Pr. Dulkės 
vedamo Angelų Karalienės 
par. choras. Sudainavo J. že
maitaičio „šviesi saulutė”, 
M. C. Webbe „Girioj”, S. Šim
kaus „Per tamsią naktelę” ir 
Vanagaičio „Tu ir aš”. Gale 
sugiedotas Lietuvos himnas.

Dainininkėms ir žymia da
limi chorui akompanavo mu
zikalusis Tadas Šidlauskas. 
Stebėti jo skambinimą pianu, 
klausytis jo tikras malonu
mas!

Beje, šiame koncerte išvy
dome dar vieną jauną pajėgą. 
Tai jaunuolis Norbertas Kra- 
likauskas, kurs akompanavo 
Angelų Karalienės par. cho
rui. Tai bręstantis naujas 
pianistas.

Koncerto programa praėjo 
labai sklandžiai. Ji buvo sko
ningai sutvarkyta, tad publi
kai neteko nei nuobodžiauti, 
nei nuvargti.

Artistė Barbara Darlys 
„Amerikos” programose pa
sirodė jau antrą kartą. Tai 
didelė menininkė, jautrios 
sielos artistė, įdomi dainos 
žodžio ir muzikos perdavėja. 
Tai talentas, kuriuo galime 
vertai džiaugtis.

Genovaitei Vitaitytei ir 
Lionei Juodytei tenka palin
kėti ir toliau kilti muzikos 
pasaulyje, šioms mieloms 
dainos meno mėgėjoms tik
rai didelis kreditas, kad jos 
savo dainų sąrašan įtraukia 
vertingas dainas ir žodžiais 
ir muzika, o nepasiduoda pa
gundai pataikauti publikai 
menkavertėmis, pigiomis dai
nuškėlėmis.

Angelų Karalienės par. 
choras nuoširdžiai vertas pa
garbos ir padėkos, šiuo lai
ku labai sunku palaikyti cho
rą, bet muz. Pr. Dulkei dar 
sekasi turėti didelį chorą. Sa
vo energija ir atsidavimu 
chorui, jis sugeba gauti pa
galbon ir nenuolatinių choro 
narių, šiame koncerte choro 
pasirodymas aiškiai parodė, 
kad chorų dainos yra mėgia
mos, įvertinamos ir laukia
mos.

Apskritai, koncerto įspū
džiai labai geri. Po progra
mos buvo šokiai, kuriems 
grojo A. Pavydžio orkestras 
iš

Griškaitė ir Chicagos Civic 
operos art. Elena Bartush, 
kuri buvo atvykusi su Mar. 
Kižyte.

Koncertan buvo atsilankęs 
ir Lietuvos vicekonsulas Vy
tautas Stašinskas su žmona.

Angelų Karalienes 
Parapija

Ateinantį sekmadienį, geg. 
7 d., Gyvojo Rožančiaus drau
gijos narės eis bendrai prie 
Šv. Komunijos 9 vai. mišių 
metu. 4 vai. popiet visa drau
gija dalyvaus gegužinėse pa
maldose. Bus procesija ir pa
laiminimas Svč. Sakramentu.

Klebonui kun. J. Aleksiū- 
nui, jo 15 metų kunigystės 
proga, pagerbti vakarienė 
bus gegužės 21 d. Bilietai pla
tinami. Kurie nori pagerbimo 
vakarienėje dalyvauti, pasi
skubinkite, nes gali vietų pri
trūkti. Vakarienė bus Apreiš
kimo par. salėje. Bilietas 
$2.50 asmeniui.

Amžino Rožančiaus Dr-jos 
susirinkime bal. 23 d. naujo
mis narėmis įsirašė Mikalina 
Miklasevičienė, Magd. Jesu- 
laitienė ir Marė Kazlauskie
nė.

Į New Yorko-New Jersey 
lietuvių draugijų konferenci
ją geg. 14 d. atstovėmis iš
rinktos O. Petrulienė, L. Bu- 
rienė, R. Plioplienė, M. Gu
donienė, M. Turskienė ir O. 
Sijevičienė. Konferencijos 
reikalams draugija paaukojo 
5 dol.

SĄJUNGIETĖS KVIEČIA 
KAULIUKŲ VAKARAN
Moterų S-gos 24 kuopa ge

gužės 13 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak., Kirvelių name, 34 She
ridan Ave., Brooklyne, turės 
kauliukų žaidimo vakarą. 
Bus daug gražių dovanų.

Rengėjos kviečia gausiai 
atsilankyti. Geriausia važiuo
ti Fulton City Line traukiniu 
ir išlipti Grant Ave. stoty, 
nuo kur Kirvelių namai vi
sai arti.

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

BROOKLYNO KRIAUČIAI DALYVAUS 
GEGUŽES 14 D. KONFERENCIJOJE

„Amerikos” pavasario kon
certe buvo stambus būrys da
lyvių iš New Jersey:

Iš Elizabetho—p. žilevičie- 
nė su dukrele, p. Katilienė su 
sūnum; iš Newarko — lie
tuvių radijo vedėja Ona Po
cienė, J. žemaitis, Jok. Stu- 
kas, p. Laukžemytė; iš Kear
ny — K. Nakrošis su žmona, 
J. Stasilionis, sesers šlikai- 
tytės, M. čiurinskaitė ir kiti; 
iš Patersono — J. Jokubavi- 
čius, J. Marshall.

Dalyvių tarpe buvo Phila- 
delphijos operos artistė Sue

Radb Voice of the Lithuanians
1 P. M.
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ELENA BARTUSH

Gegužės 7 d. 3 vai. popiet 
Klasčiaus parko salėje bus A- 
leko Vasiliausko koncertas- 
Šalia jo programą pildys Ele
na Bartush, Chicagos Civic 
operos artistė, dain. Petras 
Šimonis iš Bostono, pianistas 
Tadas Šidlauskas, armonis- 
tas Dirginčius ir kiti. Bus 
broliai Vasiliauskai iš Detroi
to. Programą ves Jonas Va
laitis. Bus šokiai. $1.00, $1.50.

Balandžio 26 d. buvo kriau
čių 54 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas ALP. Klubo name, 
280 Union Avė. Reikia pasa
kyti, kad šis susirinkimas bu
vo gana skaitlingas nariais. 
Už skaitlingumą narių lanky
mosi į organizacijų susirinki
mus, kreditas priklauso „A- 
merikai”. Nes ji karts nuo 
karto kriaušius ir kitus pra
dėjo raginti, kad eitų ko dau
giausiai į susirinkimus, ir jie 
dabar lanko juos. Dėl to gy
vo raginimo, šiandie kriaučių 
lokalo susirinkimai skaitlingi 
nariais.

Kada skaitlingi nariais su
sirinkimai, mūsų kriaušiai vi
sai jau šiandie yra kitokį. Se
niau jų susirinkimuose nerū
pėjo lietuvių ir Lietuvos rei
kalai. Šiandie- kas kita, šian
die mūsų kriaušiai atviromis 
akimis žiūri į kiekvieną lie
tuvišką reikalą. O tas posūkis 
įvyko todėl, kad nevaldo jų 
kokia klikutė, bet valdosi pa
tys save kriaušiai masiniai. 
Taip ir turi būti.

Kuom seniau mūsų lokalas 
rūpinosi? Kiek tik mes pa
mename, rūpinosi ne lietuvių 
reikalais. 1918 metais mūsų 
lokalas investavo tūkstantį 
dolerių į Amalgameitų sukur
tą industrinę korporaciją So
vietų Rusijoje. Toji korpora
cija Sovietų Rusijoje užsida
rė. Lokalas, tiesa, atgavo pi
nigus. Bet tas žygis rodo, kur 
mūsų kriaušiai žiūrėjo, kur 
juos mažutė grupelė žmonių 
vedė. Ta grupelė vedė mus 
ne lietuvius galbėti, bet sve
timuosius, kurie valdo net 
šeštą dalį pasaulio. Juk jie 
yra turtingiausi žmonės pa
saulyje, nes jie valdo neišse
miamus
anglies sluoksnius, 
versmes, 
kalnus ir visąytą, ko 
žmonijai reikia. Jeigu jiems 
(Sovietų Rusijai) šiandie 
daug ko trūksta, tai ne todėl, 
kad pas juos nebūtų žaliavų, 
bet todėl, kad jie nemoka gas- 
padoriauti. Jeigu Sovietų Ru
sija mokėtų gaspadoriauti, 
jos piliečiai turėtų laisvę, ly
gybę, jiems ubagauti nerei
kėtų; pas juos perteklius bū
tų. Bet kadangi jie namoka 
ūkio vesti, tai ir mūsų lietu
viai šoko su savo centais 
jiems padėti. Kai 1920 me
tais vyko į Sovietų Rusiją 
Matijošaitis, St. Mišiūnas ir 
kiti, mūsų lokalas penkius 
šimtus dolerių paklojo jiems. 
Tie žmonės pabėgo iš Sovietų 
Rusijos negalėjo prisitaikin
ti prie tų sunkių gyvenimo 
sąlygų, bet penkius šimtus 
dolerių mūso lokalo paliko 
kriaučių kooperatyve, kuris 
jau Leningrade neegzistuoja, 
nes kooperatininkai išbėgio
jo, išlakstė.

1920-22 metais apnyko So
vietų Rusiją badas. Mūsų lo
kalas vėl šimtus dolerių au
kojo Rusijai padėti. Kriaučių 
dirbtuvėse rinko jiems aukas, 
gelbėjo Sovietų Rusijos žmo
nėms. Pagelbėt žmonėms ne
laimėje yra padorus krikščio
niškas darbas! Bet kuo atsi
moka Sovietų Rusija lietu
viams? Žiaurumu, priespau
da ! Už tokį dosnumą lietuvių 
Sovietų Rusijos valdovai tu
rėtų pirmiausia pasisakyti, ■ 
kad jie stoja už Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę, kad 
jie yra lietuvių tautos priete- 
liai, geriausi kaimynai. Bet 
mes to iš Sovietų Vyriausy
bės negirdime.

Mes girdime iš jos tik tą, 
kad Lietuva turi būt Sovietų 
Rusijos valstybės dalimi, kad 
ten valdžia turi būti tarybinė, 
kad kitaip manantys žmonės 
turi būti išvežami į Sibiriją ir 
kankinami, kad ten turi vieš
patauti komunistų partijos 
kumštis ant Lietuvos darbo 
žmogaus sprando. Ot kuo at
simoka lietuviams Sovietų 
Rusijos valdžia. Toks Sovie
tų valdžios nusistatymas Lie
tuvos ir lietuvių atžvilgiu pa-

keitė ir mūsų kriaučių pažiū
ras. Jie šiandie supranta, kad 
svetimas kaimynas nori tik 
savo geradarį, bet mažesnį 
kaimyną pavergti ir išnaudo
ti, o ne pagelbėti, ne paremti 
sunkioje valandoje atsistoti 
ant kojų ir būti lygiu tautų 
šeimynoje.

Bal. 26 d. mūsų kriaučių 
lokalo susirinkime buvo laiš
kas iš New Yorko Lietuvių 
Tarybos, kuri kvietė kriaučių 
lokalą dalyvauti New Yorko- 
New Jersey lietuvių draugijų 
gegužės 14 konferencijoje at
žymėti Lietuvos pirmojo Sei
mo susidarymą, paminėti 40 
metų sukaktį, kai lietuviai 
atgavo savo spaudą iš caris- 
tinės Rusijos. Kriaučiai veik 
vienbalsiai tą N. Y. Lietuvių 
Tarybos laišką priėmė ir iš
rinko gana stambią delegaci
ją toje konferencijoje daly
vauti. Numatydamas lokalas, 
kad tokios konferencijos, to
kie susirinkimai kaštuoja pi
nigų — nutarė tam tikslui pa
aukoti 50 dolerių iš lokalo iž
do.

Tiesa, radosi „visetininkiš- 
ko” elemento, kuris reiškė 
priešingumo, kad tokių lie
tuviškų darbų nereikia pa
remti, pinigų iš iždo nereikia 
skirti. Prie jų prisidėjo vie
nas kitas ir komunistas. Bet 
tai mažniekis. Imant lokalą 
kaipo tokį, milžiniška narių 
dauguma šiandie supranta, 
kad reikia remti Lietuvos rei
kalą. Net rimtesni komunis
tai jau neklauso savo vadų, 
kurie veda antilietuvišką po
litiką; kai kurie stovi pasy
viai. Anksčiau komunistų 
klaidinti šiandie pradeda gy
vai remti Lietuvos nepriklau
somybės bylą.

Šiandie kriaučiai dirba ne
blogai, visur darbo yra. De
legatas nusiskundė, kad kai 
kurie nariai pyksta ant jo, 
kam jis ima iš jų unijines 
duokles. Jis aiškino, kad, ne
žiūrint kas bus . delegatu, 
duoklės bus imamos, nes or
ganizacija yra duoklių mokė
jimu paremta. Jo raportas 
priimtas. Tuo ir susirinkimas 
užsidarė.

P. M. Kriaučius

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

Bal. 23 d. 9:30 vai. ryte 
Apreiškimo par. bažnyčioje 
Elena Budraitytė ištekėjo už 
Roberto Ambrozaičio. Jauną
ją iki altoriaus atlydėjo jos 
brolis Vytautas.

^mandatai.

jįjs 15 d. New 
ii veikti Lietuvių 

Centras. Jį įs
čios Lietuvių Ta- 

Pittsbur- 
ios nutarimus.

Ona 
dienomis gavo pilietybės po
pierius. Jai pagelbėjo sesu
tės pranciškietės. Ta proga 
ji su savo dukrelėmis ir sū
num savo namuose surengė 
vaišes balandžio 27 d. Svečių 
tarpe buvo kun. P. Lekešis, 
Laukaitienės duktė ir žentas 
Klasčiai. Ji visus dalyvius 
maloniai pavaišino.

Sveikiname Amerikos pi
lietę Oną Laukaitienę ir lin
kini daug laimės

Seržantas Bernardas Pet
rulis yra parvykęs iš Missi
ssippi atostogų pas tėvelius. 
Jis sveikina visus gimines ir 
pažįstamus. Grįžta atgal ge
gužės 5 d.

Apreiškimo 
Parapija

Vardo moksldraugijos 
susirinkimas įvyk.w gegužės 7 
d. tuojau po sumos par. sa
lėje. Maloniai prašome visus 
draugijos narius dalyvauti. 
Turime daug svarbių reika
lų aptarti savo draugijos ge
rovei.

Žaidimo vakaras
Marijona Kivytienė ruošia 

kauliukų žaidimo vakarą ge
gužės 6 d. 7 vai. vak. savo na
muose, 67 Ten Eyck St., 
Brooklyne. Bus gražių dova
nų. Rengėja kviečia visas at- 
silankti.

Bay Ridge — 8 šeimynų 
mūro namas, 32 dideli ir švie
sūs kambariai, maudynės. Vi
si patogumai. $11,000.00

Bushwick — 6 šeimynų 
mūro atskiras namas, 26 
kambariai, centralinis apšil
dymas, geri įrengimai, pato
gi vieta. $10,000.

Ridgewood — 15 šeimynų 
mūro namas, geros įeigos. 
$19,000.

Cypress Hills — 2jų šeimy
nų, 11 kambarių namas — 
$3750.00

Woodhaven — 2 jų šeimy
nų mūro namas, 11 kambarių, 
centralinis apšildymas, švie
sūs kambariai, arti stoties, 
graži vieta. $6750.

Turime ir daugiau gerų 
bargenų minėtose ir kitose 
apylinkėse.

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance 

8656 85th St., Woodhaven 21, 
New York

Tel. Virginia 7-1896

Staigi mirtis
Balandžio 30 d. parėjęs iš 

darbo staiga susirgo Domi
ninkas Geležinis. Buvo pa
šauktas gydytojas, bet ligo
nis po kelių valandų mirė. 
Paliko nuliūdime žmoną Oną, 
keturis sūnus, iš kurių 3 tar
nauja karinėj tarnyboj, prieš 
kelias savaites ištekėjusią 
dukterį, žentą, brolius ir daug 
giminių kituose miestuose.

Iškilmingos laidotuvės įvy
ko gegužės 3 dieną. Palaido
tas šv. Jono kapuose. Laido
tuvėms rūpinosi J. Garšvos 
įstaiga.

Šiomis dienomis pas savo 
motiną U. Janušienę parvyko 
20 dienų atostogų St. seržan
tas Antanas Gudanskis. Jis 
Pacifike išbuvo 27 mėnesius. 
Dalyvavo didžiose kautynė
se. Jo brolis Alekas, irgi ser
žantas, jau treji metai An
glijoje.

įja. Prieš jos akis 
utiniai- Apie jos 
įriūius ir veiklos 
jjtiau sužinosime 

Šiuo metu ten
ded, kad naujoji 
pasiutų visus lū- 
įį ji būtu visais 
s naudinga mūsų 
išrikai ir mūsų 
^Lietuvai.
formacijų Cen- 
41 yra kviečiami 
įtitas, pulk. K. 
[jįi.K. R. Jurgėla. 

biriais gali pasi- 
Amerikos lietuvių 
• visuomenė.
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Didžiojo New Yorko lie 
vių namų savininkų o 
zacijos susirinkimas į 
penktadienį, gegužės 12 
vai. vakare, grab. Šąli 
įstaigoj, 84-02 Jamaica A 
nue, Woodhaven, N. Y.

J. P. Mačiulis, pi

Geri, pigūs, patogūs 
mai. Gerose vietose. Pa 
navimas teisingas.

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

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
Real Estate Insurance 

496 Grand St., Brooklyn, N.
Tel. EVergreen 7-1670

šiimu su Stalinu 
skelbė, kad Sta
rku tautos drau- 
jttrnkus paaiškė
ję palankus ir 
gyčiai.
33 labai gražiai 
-to juk niekas ne
genime reiškia 

.Gyvų pavyzdžių 
reikia!

ši gali pasakyti 
draugiškumą 

į kurios gal net 
Rusijos 

Įdomu, ar tikras 
ėtiĮ savo kaimyno 
a pagrobti, sū
rinius ir gyvu
li traukinius ir 

ibmdras ir kitas
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Clement Voketai
Advokatas

-I —

alino „palanku- 
Bažnyčiai, liu- 

šusybės elgesys 
Jšigiu. Maskvoje 

d viena katalikų 
8 ir ji skiriama 
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