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NAUJA POKARINĖ PROGRAMA 
TARPTAUTINEI SANTVARKAI

gavęs leidimą veikti. 
c*i DAINIU PAI(uFndo iste‘gimas. mū- 

r/'MJ(lone, yra vienas reiks- 
sių darbų, kurį yra 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata,organizuotoji Ameri- 
ivių visuomenė. Bet 
augsmo neužtenka. 
Įdėlių pastangų, kad 
darbas duotų gausių 
liūčių bus daug.
ėgins kenkti nelai- 

lietuvių tautos ats- 
kurie jau dabar sa- 
oje yra papylę viso- 
ų Fondo adresu. 'Jie 
niršta, kai sužino, 
uvių tautai norima 
i Lietuvos vardu, 
gys krečia, kai girdi 
ietuvių tautos teisę 
rankiška. Net ir pa- 

. grynos labdarybės 
jiems baugus, jei jį 
ietuvos draugai.

■rgreen 4 - 7142

GERIAUSIOS RO^

M—PIETOS—VAKARIENE (į. 
EAS gamintas namie iš geriausia £? 
ivonj. Parengimams priimami užsį>.

Juozas Ginl^
id Street,

fork, N. Y.

ijos vakaras
28 d., sekmadienį, 
k., parapijos salė- 
lland tunelio, bus 
išros Vartų para
us. Programą iš- 
idelphijos L. Vy- 
;ia suvaidins įdo- 
„Leitenantas An-

,Jšeivi} 
kad D. 
bė faktiii: 
diplomato 
nisteriui E 
ministerin 
masis pap 
įlinkas V. 
Varkalį

įeinąs skiriamas 
tymui. Laukiami 
.pijiečiai, bet ir

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pranešė, kad 
mūsų šalies vyriausybė jau 
yra pasiruošusi tartis dėl po
karinės tarptautinės organi
zacijos, kuri duotų pasauliui 
saugumą.

Valstybės sekretorius Hull 
buvo pasikvietęs Anglijos, 
Rusijos ir Kinijos atstovus, 
kuriems įteikė Amerikos 
kvietimą, skiriamą jų vyriau
sybėms. Kvietime didžiosios 
valstybės kviečiamos apsvar
styti Amerikos siūlymus.

Amerikos siūlomo tarptau
tinės organizacijos plano tu
rinys yra žinomas Kongreso 
vadams, kurie esą pareiškę 
savo pritarimą.

Spėjama, kad siūlomo pla
no. pagrindiniu dalyku yra 
projektas sudaryti pasaulinę 
tarybą, kurioje būtų Ameri

ka, Anglija ir Rusija (Kini
ja taip pat dalyvautų) ir są
jungą, kurioje turėtų vietos 
savo nuomonei pareikšti vi
si Jungtinių Tautų nariai.

Naujosios tarptautinės or
ganizacijos tikslais būtų, 
kaip sakė prez. Roosevelt, į- 
steigti tokią pasaulinę įstai
gą, kuri sustabdytų užpuoli
mus, teritorijų grobimus. 
Apie tai jau buvę šnekėta 
Kaire.

Geg. 30 d. pas sekretorių 
Hull lankėsi Rusijos ambasa
dorius Gromyko, Anglijos 
ambasadorius lordas Halifax 
ir Kinijos ambasadorius Dr. 
Wei. Gromyko ir Halifax iš 
pradžių lankėsi drauge, vė
liau Halifax sugrįžo vienas. 
Kinijos ambasadorius lankėsi 
vienas.

Lietuvai Šelpti Fondas Jau Veikia
--- =—-—-U--------------------------- + ________

ESTIJOJE NACIŲ TERORO BANGOS

Stokholmas. — Vieno pati
kimo suomio keliautojo pra
nešimu, Estijoje naciai pas
kutiniu metu pradėjo naujus 
teroristinius veiksmus. Tai 
daroma ryšium su laukiamu 
Rusijos veržimusi.

Nauji nacių teroro veiks
mai daugiausia nukreipti 
prieš estų šviesuomenę. Viso
je šalyje suimti visi gydyto
jai. Suomijoje tarnaujan
tiems 3,000 estų savanorių 
uždrausta susirašinėti su gi
minėmis, nes Estijoje už

draustas bet koks susisieki
mas su užsieniu.

Vokiečiai atėmė ginklus iš 
vadinamų savanorių estų da
linių, kurie buvo įjungti į vo
kiečių kariuomenę; visi to
kie estai „savanoriai” sugrūs
ti į koncentracijos stovyklas.

Naciai nepasitiki ir estais 
pataikūnais, kurie jiems oku
pacijoje pagelbėjo — jie irgi 
suimti. Tarp kitko, vokiečiai 
kaltina estų šviesuomenę sie
kiant politinės sąjungos su 
Suomija.
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KONCERTAS
., penktadienį, į- 
įto Bacevičiaus 
lis radijo stoty 
> 4 iki 4:30 vai. 
: Chopino, Gruo- 
epnino, Bacevi- 
ino kūriniai.

jn su lapkričio rinki- 
ilitiniuose sluoksniuo- 
įčiai didėja. Demokra- 
respublikonams New 

„., -emažai rūpi, kaip pa- 
rasciai jt;,Lomunistų ir jų patai- 
tiesosirfcr

’’Pasaulį

i 
' 4

RIMKUOSE

1 d. Homstead, 
junigo Edvardo 
irimicijos, .į ku- 
Yorko buvo nu- 
o kunigo brolis 
ičius-Boley. 
tevičius yra Ma- 
legijos alumnas.

Įgsenos atžvilgiu.
hčorke Darbo partija 
temdavo respubliko- 

PW"- demokratus, o dar 
■statydavo kandidatus 

Geri, pakarti jos. Ir vieni ir ki
niai. Gffigfdavo darbiečių para- 
navimaste

Apdraus 
ko prašai 
rinu) ir d

1

MOKYKLĄ

t šiemet kitaip.
bt darbiečių kontrolė 
į kraštutines rankas, 
[stipriai apglėbę laiko 
etai, o šie šiemet sa- 

Jį|os „nebeturi”. Ir 
UUlpublikonai pasirinko 

* “ią — jų partija ne- 
Real vieno savo žmogaus, 

496 Grand S®ims komunistų ar jų 

 

TeLB Pnii Paramą.

Jr laukiama, kaip pa- 
Hemokratai.

umskytė gegu
lė Julliard mu
lą bakalaurės 
ieną mokykloje 
plomas.

SUSIRIKIMAI

piliečių klubo 
įvyks penkta- 
2 d., 7:30 vai. 

ije.
draugijos pus- 
inkimas įvyks 
•želio 7 d., 7:30 
hų klubo salė- 
ma dalis val-

į nariai turėtų 
susirinkimus.

IŲ MAŽIAU

Yorko mieste 
įsižengimų be
lais nei 1942 
sininko Valen- 
1943 m. mies- 

ių buvo 203 
70), vagysčių 
asmenų buvo 
. — 578, 378). 
nusižengimų 

jo. Dėl įvairių 
altinti 4,458 
mergaitė, 
nelaimių per- 
, kuriose 742

’damas apie Amerikos 
uongresą, įvykusį Buf- 
|y., gegužės 28-30 d.d., 
fork Times” įdėjo ir 

inį straipsnį. „N. Y. 
taria Amerikos lenkų 
[anizavimui, bet drau- 
įnena, kad Amerikos 
o jams pirmoje eilėje 

NKi rūpėti Amerika.
ku „N. Y. T-” nurodo, 

karo pergalė neįma- 
|be Rusijos, o laisvos 
los nebus be karo per- 

Sail?Oh f odėl reikią tai supras
it lerikiečiai niekada ne- 

lią tokiai taikai, kuri 
rinėtų tautas didžio- 
įvalstybėms lyg iš var
lį, bet lygiai amerikie- 
»ą pasižadėję atstatyti 
trines sienas.
lamas savo mintį, „N. 
į toliau pažymi, kad 
[reikia pasiekti karo 
ės, o po to taikos sū
nų, arčiausių Atlanto 
|ui.
finėti „N. Y. T.” dėsniai 
bai sveiki, bet jie tai- 
psiems: mažiems ir — 
hns.

M
M

Jackson

Teikiamai ? 
patikrinių
AKINIAI
kainomis

sustain^
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5 Lietuviai Žuvo 
Nuo Alkoholio

Gegužės 27-28 d. Central 
Brooklyn apylinkėje nuodin
go alkoholio gėrimas atėmė 
bent 14 gyvybių. Visi nelai
mingieji buvę nusipirkę „me
dinio” alkoholio, kurį jie gė
rę vandeniu atskiedę. Kelios 
mirtys buvo staigios. Nelai
mingųjų tarpe buvo penki 
lietuviai, kurie laidojami šią 
savaitę.

Policija kaltina Sofiją ir 
Jurgį Krisiūnus, kurie 48 
Hudson Ave. laikę „saldai
nių” krautuvę ir ten pardavi
nėję alkoholį. Abu kaltina
mieji yra suimti ir laikomi 
kalėjime be užstato. Veda
mas platus tardymas, ieško
mas asmuo, iš kurio Krišiū- 
nai pirkę alkoholį.

Ekvadore Įvyko 
Sukilimas

Quito. — Ekvadoro vals
tybėje kariuomenė ir demo
kratinių partijų sąjunga į- 
vykdė perversmą, žuvo apie 
40 asmenų, per 200 sužeistų. 
Laikinuoju prezidentu pasi
rinktas gen. Luis Larrea Al
ba.

Prezidentas Arroyo pasi
traukė, pabėgdamas į Kolum
bijos valstybę. Sukilėliai yra 
buvusio prezidento Ybarraos 
rėmėjai. Ibarro buvo ištrem
tas užsienin, bet buvo kandi
datu prezidento rinkimuose, 
kurie turėjo įvykti šios sa
vaitės gale. Jo šalininkai kal
tino, kad rinkimai nebūtų bu
vę teisingai pravesti.

Sukilėliai pasisakė prieš 
sutartį su Peru respublika. 
Ši sutartis buvo pasirašyta 
šių metų gegužės 24 d. ir ma
nyta, kad ja buvo užbaigtas 
ilgas ginčas dėl teritorijos.

/Oney Island, 
tose maudy- 
daug moterų

M
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anų sienų iš
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k Yorke eina savaitraš- 
he New Leader”, kuris 
I esąs socialdemokratų 
EIS.
feniai keliuos to laikraš- 
[umeriuose, pradedant 
o 19 d., buvo įdėta nuo- 
ų straipsnių apie Lietu- 
Ikitus Baltijos kraštus, 
raipsnių autorius Solo- 
Ichwartz iš pagrindų iš- 
lėja Rusijos politiką 
ps kraštų atžvilgiu, pri- 
t visas sutartis, kurias 
Za buvo pasirašiusi su 
[šalimis ir paskui sulau- 
įiškiai nurodo, kad tiek 
iu, tiek moraliniu at- 
1 Rusija neturi jokio 
ido į Baltijos valstybes.

Jis taip pat nuodugniai išaiš
kina, kad vadinamieji strate
giniai Rusijos sumetimai yra 
ne kas kita, tik akių dūmi
mas, kadangi Maskva, užim
dama Baltijos šalis, nė kiek 
nepagerino savo strateginių 
pozicijų ir nė kiek ilgiau ne
sutūrėjo vokiečių greito ėji
mo 1941 metais.

Solomon Schwartz savo 
straipsniams surinko daug 
pirmaeilės medžiagos, iš ku
rios kiekvienam matyti, ko
kia neteisinga ir jokių sutar
čių nė moralinių pasižadėji
mų nepaisanti yra Maskvos 
politika mažųjų kaimynių at
žvilgiu.

Amerikos Lenkai 
Turėjo Kongresą

Buffalo. — Amerikos lenkų 
kongresas savo trijų dienų 
posėdžius užbaigė gegužės 
30 d., priimdamas pareiškimą 
prezidentui Rooseveltui. Pa
reiškime lenkai pažymi savo 
pasitikėjimą, kad prezidentas 
įvertins Lenkijos bylos tei
singumą, kad karo pergalė 
turi atnešti Atlanto čarterio 
ir Keturių Laisvių idėjų įgy
vendinimą.

Kongrese dalyvavę 3,174 
atstovai iš 26 valstybių. Su
daryta pastovi Amerikos len
kų vadovybė, kurios pirmi
ninku išrinktas Charles Roz- 
marek iš Chicagos.

Burmoje Užpuolė 
Lietūs

Šiaurinėje Burmoje kovos 
šiomis dienomis pateko į 
sprendžiamą padėtį, kuri ga
li paaiškėti labai greitai.

Jau prasidėję „monsūno” 
lietūs gerokai sumažino ka
riškus- veiksnius, todėl ir a- 
merikiečiai su kiniečiais ir 
japonai skuba. Japonai tie
siog desperatiškai skuba at
stumti pralaimėjimo pavojų, 
kurs jiems gresia.

Kovoja Burmoje ir anglų 
daliniai, kuriuos japonai bu
vo apsupę. Blogas oras su
kliudė pristatyti ginklų ir ki
tokių reikmenų, tad anglams 
teko pasitraukti.

Anglijos Lietuvių 
Nusistebėjimas

LKFSB. šiomis dienomis 
gavo laišką nuo vieno veik
laus lietuvio iš Anglijos. 
Laiške, be kitko, yra šios ei
lutės: „Stebėtini yra Ameri
kos lietuviai! Amerikos lie
tuviai negaili pinigo įvai
riems labdaringiems reika
lams, milijonus skolina J. A. 
Valstybėms, kraują atiduoda 
Raudonajam Kryžiui, o savo 
Tėvų Žemei vaduoti nesumetė 
nė po vieną dolerį. Dolerių 
pas Jus daug, tik nėra, kas 
juos paimtų tėvynės reika
lams.” /

New Yorke O. P. A. virši
ninkai susekė, kad Washing
ton markete, New Yorke, bu
vo pardavinėti valgomi daik
tai ir daržovės aukščiau val
džios nustatytomis kainomis. 
Patraukti teisman 33 krautu
vininkai ir 13 kompanijų. k

Italijos fronte Sąjunginin
kai šios savaitės pradžioje 
smarkiai pasistūmė į priekį. 
Generolo Clark vadovaujama 
Penktoji Armija vienoje vie
toje gegužės 30 d. buvo tik 
16 mylių nuo Romos.

Vokiečiai sutraukė savo at
sargines jėgas prie Valmon- 
tone, kur vyksta žiaurios 
kautynės. Nežiūrint to, gene
rolas Clark savo kariams ge
gužės 30 d. pareiškė, kad ne
trukus Roma bus išvaduota 
Tai bus pirmoji sostinė, iš
laisvinta iš nacių nagų.

Vokiečių elgesiai Italijos 
fronte ir jų radijo pranešėjų 
tonas rodo, kad vokiečiai Ro

mos negins, pasitraukdami į 
šiaurės Italiją, kur jie turi 
pasiruošę naujas gynimosi 
vietas. Visur reiškiama vil
ties, kad Roma gali išvengti 
karo baisybių.

Amerikos katalikų vysku
pų komitetas nusiuntė Vati
kano sekretoriui kardinolui 
Maglione pareiškimą, kuria
me nurodomos Amerikos ka
talikų viltys, kad Roma ne
taps mūšių lauku.

Paskutinės žinios skelbė, 
kad vokiečiai yra pasiryžę 
nepasitraukti į šiaurę už Ro
mos, bet gintis pietuose. Iš 
Danijos vokiečiai atsiuntė 
45,000 naujų karių.

BAUSTINI VISI KRIMINALISTAI

Rusijos oficialiniai leidi
niai paskelbė pranešimą ne
paprasto valstybės komiteto, 
tyrinėjančio nacių nusikalti
mus, įvykdytus jų okupuotoj 
Rusijoj. Pranešime minima, 
kad surasti vokiečių planai 
išnaikinti didelius SSSR gy
ventojų kiekius, karo belais
vius ir civilius, išnaikinti va
dovaujančius sovietų inteli
gentus ir darbininkus. Apra
šoma žiaurūs nacių įvykdyti 
žudymai su darytomis pas
tangomis tuos nusikaltimus 
paslėpti. Pagaliau, reikalau
jama, kad tuos žiaurumus 
vykdę nacių kriminalistai bū
tų nubausti.

Reikalavimas visiškai tei
singas. Nekalto žmogaus ne
valia žudyti ir kankinti, ne
žiūrint ar jis būtų rusas, ar 
žydas, ar kurios kitos tauty
bės žmogus. Nusikaltusieji 
turi būti nubausti. Tačiau ne
galima užmiršti, kad yra at
rasti ir bolševikų planai nai
kinti kai kurias tautas, pa
vyzdžiui — Baltijos valsty
bių gyventojus. Juk tūkstan
čiai Estijos, Latvijos, Lietu
vos gyventojų ištremti į 
Sibirą be nusikaltimo ir be 
teismo. Tūkstančiai žmonių

Karoblio Mirties
5 m. Sukaktis

t ________

Šiemet gegužės mėnesyje 
sueina penkeri metai nuo 
mirties Vinco Karoblio, kurs 
K. Griniaus kabinete buvo 
teisingumo ministeriu. Teisių 
mokslus jisai buvo baigęs 
Kieve, 1908 m. buvo vyres
niuoju notaru Vitebske. Į Lie
tuvą grįžo 1918 m. ir čia ėjo 
įvairias svarbias pareigas be
sikuriančiame laisvos valsty
bės gyvenime. Buvo teisėjas, 
ministeris, seimo narys, val
stybės kontrolierius. Priklau
sė ūkininkų sąjungai. Buvo 

Į kilęs iš Vabalninko valsčiaus.

išžudyta; kai kur, kaip, pa
vyzdžiui, Praveniškio stovyk
loje ir Telšiuose buvo suor
ganizuoti masiniai lietuvių 
žudymai. Lietuvoje nužudyta 
15 kunigų. Besistengiant tuos 
kriminalinius darbus paslėp
ti kai kurių kunigų veidai, 
kaip kun. Andriaus Juknevi
čiaus, buvo apipilti benzinu 
ir anglin sudeginti, kad tik 
būtų neįmanoma atpažinti.

Kriminalistai turi būti vi
sur nubausti: ir naciai, ir bol
ševikų kriminalistai. Ir kri
minaliniai nusikaltimai turi 
būti atitaisomi. Nacius nuga
lėjus, iš jų kalėjimų bus iš
leisti- nekalti žmonės, bet 
taipgi turi būti paleisti iš ne
teisingo ištrėmimo ir į Sibi
rą, turi būti laisvas susižino
jimas su tremtiniais giminė
mis iš USA ir kitų draugiškų 
valstybių, turi būti sudarytos 
žmoniškos sąlygos šelpimui.

Argi amerikiečiai nežino, 
kad nacių bei japonų nelais
vėje esantiems žmonėms per 
Raudonąjį Kryžių galima 
siųsti siuntinius, tuo gi tarpu 
bolševikų kalėjimuose esan
tiems nekaltiems lietuviams, 
latviams, estams ir kitiems 
ne tik per Raudonąjį Kryžių 
negalima pasiųsti pagalbos, 
bet net gi siunčiant normaliu 
keliu sudaromos neįmanomos 
sąlygos, imant du kartu dau
giau už persiuntimą, negu pa
tys daiktai kaštuoja.

Kriminalistai turi būti nu
bausti, nežiūrint kokios tau
tos jie būtų ir neteisybė turi 
būti atitaisyta.

Bolševikų parašiutininkai ir 
lenkai Vilniuje

Iš Londono LKFSB. kores
pondentas praneša, kad Vil
nijoje veikia bolševikų para
šiutininkai, kurie kartais net 
sudegina jiems nepatinkamų 
žmonių sodybas. Bolševikų 
parašiutininkai dirba išvien 
su slaptąja lenkų armija.

Šios savaitės pradžioje A- 
merikos Lietuvių Taryba iš
siuntinėjo spaudai platų pra
nešimą apie Bendrąjį Lietu
vai Šelpti Fondą. Pranešimo 
pradžioje A. L. T. nurodo vi
sas pastangas, kurios buvo 
panaudotos bendrai šelpimo 
organizacijai įsteigti. Toliau 
sakoma, kad darbo pastangos 
baigėsi sėkmingu Chicagoje 
susirinkimu, kuriame įsteig
tas Bendrasai Lietuvai Šelp
ti Fondas, kurs angliškai va
dinasi „United Lithuanian 
Relief Fund of America”, yra 
inkorporuotas Illinois valsty
bėje ir įregistruotas Wa
shingtone, Prezidento Karo 
Šelpimo Kontrolės Komisijo
je (President’s War Relief 
Control Board), kuri jam da
vė registracijos numerį 578.

Fondo Direkcija susideda 
iš 21 asmens. Jo tikslai yra 
išdėstyti Įstatuose (By- 
Laws) sekančiais žodžiais:

„This organization shall be 
strictly non-political and non
sectarian. The object for 
which this organization is 
formed is for charitable pur
poses and to furnish aid and 
assistance for the relief of hu 
man suffering in Lithuania 
and to recover and rehabili
tate stranded and destitute 
persons of Lithuanian extrac
tion in other countries, to 
promote, foster, organize, es
tablish aid or assist hospitals 
or other humanitarian orga
nizations or instrumentalities 
to do or perform any and all 
acts necessary and proper to, 
or related to, the carrying 
out of the foregoing pur
poses...”

Ši organizacija yra griežtai 
nepolitinio pobūdžio. Ji 
stengsis sušelpti žmones Lie
tuvoje ir teiks pagalbą Lietu
vos tremtiniams bei pabėgė
liams svetimose šalyse, ir 
šiuo tikslu galės steigti ligo
nines arba kitokias žmoniš
kumo įstaigas ir bendrai at
likti visa tai, kas bus reika
linga šelpimui.

United Lithuanian Relief 
Fund of America Direkcija 
yra tokio sąstato: kun. Ig. Al- 
bavičius, Cicero, III.; Juozas 
Bacevičius, Rockford, Ill.; 
adv. F. J. Bagočius, So. Bos
ton, Mass.; kun. J. Balkūnas, 
Maspeth, L. L, N. Y.; St. Ge
gužis, Mahanoy City, Pa.; N. 
Gugienė, Chicago, Ill.; V. Ko
nčienė, Pittsburgh, Pa.; kun. 
Dr. J. B. Končius, Mt. Car
mel, Pa.; Juozas B. Laučka, 
Brooklyn, N. Y.; Thomas Ma
tas, Waterbury, Conn.; Paul 
Miller, Chicago, Ill.; adv. A. 
A. Olis Chicago, Ill.; E. Pau- 
razienė, Detroit, Mich.; adv. 
N. Rastenis, Baltimore, Md.; 
E. Samienė, Chicago, Ill.; 
Juozas Smailis, Detroit, 
Mich.; Leonardas šimutis, 
Chicago, Ill.; Dr. S- T. Tamo
šaitis, Cleveland^ Ohio; Jo
nas P. Tuinila, So. Boston, 
Mass.; Dr. Antanas Zimon- 
tas, Chicago, HL; Antanas 
Žilinskas, Brooklyn, N. Y.

Vadovybe
Fondo Direkcija suvažia

vusi Chicagoje, kur tuo tar
pu yra jo centras, išsirinko 
valdybą tokio sąstato:

Kun. Dr. Juozas B. Končius 
—pirm., adv. Ant. A. Olis, 
kun. Ignas Albavičius ir Ve
ra Količienė — vicepirminin
kai, Nora Gugienė — sekre
torius; Dr. Ant. Zimontas— 
iždininkas.

„Amerikos lietuviai pir
miau imturčjo^bendros^visas 
mūsų grupes jungiančias šel
pimo organizacijos, ir Lietu
vos šelpimo reikalas buvo ap
leistas. Dabar tokia organi
zacija yra įkurta. Tikimės, 
kad plačioji mūsų visuomenė 
ją nuoširdžiai rems. Smul
kesnį pranešimą apie United 
Lithuanian Relief Fund of A- 
merica uždavinius ir darbo 
planus padarys paties fondo 
Valdyba” — baigia savo pra
nešimą Amerikos Lietuvių 
Taryba.

ŽYDAI LIETUVOJ MASINIAI ŽUDOMI

Švenčionyse vokiečiai išve
dė už miesto 400 žydų ir kul
kosvaidžiais juos sušaudė. 
Dvylika tūkstančių Kauno 
žydų esą išžudyta ir Slabados 
geto likviduotas. Visiškai ne
bėra žydų Panevėžyje, Uk
mergėje, Marijampolėje ir 
Kretingoje.

Ir Vilniaus geto likučiai 
esą likviduoti. Vilniaus žydų 
brangenybės išgrobstytos. 
Daugelyje vietų žydų sinago
gos esančios sugriautos. Iš
imtis tik toms, kurios buvo 
užimtos apgyvenimui iš bom
barduojamų Vokietijos sričių 
atgabentiems žmonėms ar ki
tiems nacių reikalams.

NUŠAUTA 20,174 PRIEŠO LĖKTUVŲ

Washington. — Armijos a- 
viacijos vadovybė pranešė, 
kad nuo karo pradžios iki ge
gužės 15 d. amerikiečiai la
kūnai sunaikino 20,174 prie
šo lėktuvų. Per tą laiką A- 
merikos lėktuvų žuvo 6,154.

Ore sunaikinta 16,510 lai
vų, o žemėje — 3,664. Be to,

Naciii nelaisvėje
Žinomo lietuviškosios spau

dos bendradarbio K. Vidi- 
kausko duktė gauna per Rau
donąjį Kryžių laiškus nuo sa
vo vyro W. J. Doyle, kurs yra 
vokiečių nelaisvėje. Jis buvo 
radijo tarnybos dalyje ir į 
nelaisvę pakliuvo Afrikoje. 
Iš pradžių jis buvo laikomas 
Italijoje, o vėliau buvo per
gabentas į Vokietiją.

Vidikauskų sūnus taipgi 
tarnauja kariuomenėje, da
bar yra Anglijoje.

manoma, kad sunaikinta dar 
4,997 priešo lėktuvai.

Amerikos 5,718 lėktuvų su- * 
naikinta oro kautynėse. Ame
rikiečiai lakūnai per bombar
davimus yra numetę 468,391 
toną bombų.

Amerikos aviacijos pajėgo
se dabar yra apie 2,300,000 
asmenų. ..

Šiemet per pirmus keturius 
mėnesius, generolo Arnold 
pranešimu, mūsų lakūnai Pa- 
cifike ir Azijos karo veiks
muose nuskandino 320,489 
tonų japonų laivyno. Dau
giausia nuskandinta vasario 
mėnesy — 159,704 tonai.

Generolo Arnold nuomone, 
vokiečių aviacija yra labai 
nusilpninta, bet jai atsigrieb
ti daug pagelbsti neutralioji 
Švedija, kuri vis dar pardavi
nėja vokiečių lėktuvų gamy
bai reikalingos medžiagos.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

BENDRASIS ŠELPIMO FONDAS

Amerikos lietuvių visuomene gali nuoširdžiai pasi
džiaugti neseniai atliktu dideliu darbu. Dėmesy turime Ben
drąjį Amerikos Lietuvių šelpimo Fondą, angliškai žinomą 
United Lithuanian Relief Fund of America, Inc. Tokio fon
do pageidavo ir troško visi Amerikos lietuviai. Už jo įstei
gimą jie pasisakė pernai Pittsburgh© konferencijoje per 
savo atstovus. Amerikos Lietuvių Taryba Pittsburgh© kon
ferencijos nutarimą vainikavo savo nuoširdžiomis pastan
gomis surasti kelius ir priemones bendram Lietuvos šelpimo 
darbui pradėti.

Šių metų kovo 25 d. Chicagoje susirinkę atsakingi ats
tovai bei .pareigūnai susitarė ir nutarė įsteigti Bendrąjį 
Lietuvai Šelpti Fondą, kuris visiškai atpalaidojamas nuo 
srovinių ginčų, nuo asmeninių ambicijų, šiam Fondui turės 
rūpėti ir rūpės tik nuo karo nukentėjusieji Lietuvos žmo
nės, nežiūrint kur jie būtų, nežiūrint jų tikybinių ar kito
kių įsitikinimų. Fondui rūpės grynai šalpos darbas.

Į fondo direktorius įėjo visų mūsų visuomeninių grupių 
asmens. Fohdo pirmininku pasirinktas nuoširdusis Mt. Car- 
melio lietuvių klebonas, kun. Dr. Juozas B. Končius, kurio 
labdaringi darbai siekia nuo 1916 metų. Per kelerius šio ka
ro metus jis drauge su kun. Jonu Balkūnu ir kitais Ku
nigų Vienybės vadovybės nariais uoliai dirbo Kunigų Vie
nybės Lietuvai Šelpti Komisijoje, kurios pastangomis iš 
Amerikos Katalikų Vyskupų Komiteto Lietuvos šelpimo 
ir rėmimo reikalams yra gauta per 125,000 dolerių. Kun. 
Dr. J. B. Končius ypač paskutiniais keliais mėnesiais yra 
išyarstęs durų duris, ieškodamas paramos kenčiantiems 
Lietuvos žmonėms.

Fondas turi Prezidento Pašalpos Kontrolės Tarybos 
registraciją ir leidimą veikti. Fondui suteikė didelės mo
ralinės paramos tokie įžymūs senatoriai, kaip James J. 
Davis, Joseph F. Guffey ir David I. Walsh, tapdami Fondo 
garbės nariais. Amerikos katalikų vyskupai buvo pirmieji 
pasveikinti naują įstaigą. Tai nepaprastai didelis laimė
jimas gauti Bažnyčios vadovybės pripažinimą. Šalia stam
biosios moralinės paramos, Amerikos katalikų šviesieji ga
nytojai ir pirmąją auką suteikė, žodžiu, pradžia padaryta 
ISbai~gTaži.

Kiek žinome, netrukus bus pradėti steigti Fondo skyriai 
visuose miestuose. Skyrių galės būti ir po kelius viename 
mieste, jei tik tai bus Fondo gerovei. Skyriai turės teisę 
dalyvauti Fondo tvarkyme. Skyrių atstovų suvažiavimai 
rinks Fondo vadovybę. Taigi, į šelpimo darbą galės įsitrauk
ti amerikiečių lietuvių masės. Fondan bus mielai kviečiami 
ir kitų tautybių kilmės amerikiečiai. Tai bus plati įstaiga

Lietuvos žmonių šelpimas yra toks didelis darbas ir 
toks aukštas idealas, kad prieš jį turi nublukti kasdieninės 
menkystos. Todėl mes ne tik džiaugiamės, bet ir nuoširdžiai 
tikime, kad visi geros valios amerikiečiai stos visu pajėgu
mu į šį naują darbą.

LAISVOS LIETUVOS BALSAS

Gal ne vienam keistai atrodys šio straipsnio antraštė. 
Juk laisvos Lietuvos nėra! — sakys ne vienas. Ne! Laisva 
Lietuva yra ir bus. Ji yra, nes jai ištikimų sūnų ir dukrų 
širdyse tebedega meilė jai.

Laisvos Lietuvos vėliavą garbingai laiko Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvininmo Komitetas, kurio atsišaukimą spaus
diname šioje „Amerikos” laidoje. Tą vėliavą laiko tūks
tančiai Lietuvos tremtinių Rusijos gilumose ir nacių kon
centracijos pragaruose. Laisvės vėliavą laiko savo širdyje 
kiekvienas lietuvis, kurs savo gimtosios šalies, savo tėvų ir 
protėvių žemės niekam už jokią kainą neparduoda ir ne
parduos !

Kiekviena tauta turi savo išdavikų. Ne laisva nuo jų 
ir lietuvių tauta. Bet išimtys negali nustelbti tiesos, negali 
užtvenkti ištikimiesiems kelio kovai už tautos gyvybę. Jo
kia kova neįmanoma be aukų, o lietuvių tauta pasirengusi 
aukotis, nors josios byla šiandie ir labai trempiama, kad 
ko mažiausia pasaulio švieson ji prasiskverbtų.

Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas vasario 16 išvakarėse 
kreipėsi į Amerikos lietuvius iš savo pogrindžio. Tas jų bal
sas tik dabar pasiekė mus. Jį lengvai galima suprasti. Jį 
miela išgirsti ir iš jo patirti, kad Lietuvos žmonės eina tie
siu keliu. Tas balsas puikiai atsako į priekaištus Lietuvos 
nedraugų, kurie skleidžia melus apie patriotinį Lietuvos 
laisvės kovotojų judėjimą. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
pasisako prieš abi okupacijos, bolševikų ir nacių, kaip žiau
rias, klastingas, gobšias ir nešančias lietuviui tik vergo da
lią. Prieš Lietuvos laisvės kovotojų vadus šviečia „demokra
tinė Lietuvos respublika, pagrįsta teisingais socialiniais 
santykiais, planingu ūkiu, kultūrine pažanga ir visuotine 
materialine gerove”.

Komitetas kreipiasi į mus, Amerikos lietuvius, prašy
damas dėti visas pastangas lietuvių tautos gyvybei ap
saugoti, Lietuvai nepriklausomybės teises apginti. Lietuvos 
žmonės kviečia visus būti vieningais, susitarusiais, kas
dieninius nesusipratimus užmiršusiais. Tai gilus šauks
mas, kurs negali likti neišgirstas. Tą šauksmą seniai savo 
širdyje girdėjo ir suprato demokratinė Amerikos lietuvių 
visuomenė, kuri savo gerąsias jėgas sujungė aplink Ameri
kos Lietuvių Tarybą.

Laisvoji Lietuva dar kartą prašneko į mus. Prabilo į 
mus labai jautriai. O mes savo pagalbą teikime vieningai, 
spiesdamiesi aplink Amerikos Lietuvių Tarybą.

LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 
ŽODIS AMERIKOS LIETUVIAMS
Broliai Lietuviai

Jums sunku įsivaizduoti, 
ką visų mūsų Motina Lietu
va, jau penktieji metai gyve
nanti pačiame šio baisaus ka
ro sūkuryje, ligi šiol yra išgy
venusi ir iškentėjusi, ypačiai 
nuo 1940 birželio 15 d., kai Ją 
mirties košmaru užgulė bol
ševikinė rusų okupacija. Tą 
tragingąją mūsų Lietuvai 
dieną visais rytų keliais rie- 
dėję į mūsų šalį, čekistų ly
dimi, raudonosios armijos 
šarvuočiai mums nešė vergi
ją, neviltį, siaubą ir mirtį. 
Jie ne tik kad sulaužė iškil
mingiausius Maskvos patiki
nimus gerbti mūsų šalies lais
vę, ne tik kad sutrypė mūsų 
respublikos nepriklausomy
bę, bet jų priedangoje vėliau 
buvo vykdomas tas šiurpus 
mūsų tautos naikinimas, ku
rio neužmiršime, kol būsime 
gyvi. Mūsų ūkininkija, nete
kusi žemės nuosavybės, pa
kibo ore, kad vėliau būtų ga
lutinai sužlugdyta ar išblaš
kyta nematuotuose Rusijos 
plotuose. Skurdas tykojo ir 
mūsų darbininką. Po 3-4 bol
ševikinės okupacijos mėnesių 
darbininkų gerovė smarkiai 
nusmuko. Veikiai mūsų dar
bininkas būtų patekęs į tokį 
pat skurdą, į tokią pat betei
sio roboto padėtį, kokioj kad 
yra darbininkas bolševikų 
Rusijoje. Įtari ir pasigailėji
mo nežinanti čekisto akis, vi
suotinis, iki šeimos židinio iš
plėštas šnipinėjimas teroriza
vo darbininką, kaip ir bet ku
rį kitą lietuvį. Viso mūsų gy
venimo — politinio, ūkinio, 
kultūrinio — subolševikini- 
mas siekė vieno tikslo — or
ganiškai sulieti Lietuvą su 
bolševikine Rusija, pačią lie
tuvių tautą išblaškyti Sibi
ro erdvėse, mūsų prosenių že
mėje įkurdinti aziatus. Po 
vienerių bolševikinės okupa
cijos metų iš visos bolševiki
nės veiklos jau su cinišku at
virumu ėjo galutinio Lietu
vos surusinimo pastangos, 
dešimt kartų piktesnės ir 
šimtą kartų pavojingesnės 
kaip kad carų laikais. Veikiai 
iš mūsų Lietuvos tebūtų likęs 
geografinis vardas.

priklausomybės, savo tautos 
ateities.

Paskutiniai ketveri metai 
mus tačiau dar daugiau išmo
kė suprasti ir vertinti laisvę 
ir nepriklausomą gyvenimą. 
Dviejų okupacijų mėtyti ir 
vėtyti, mes niekada laisvės 
taip nebranginome, kaip da
bar. Visomis širdies ir proto 
jėgomis esame pasiryžę mo
kėti už ją aukščiausią kraujo 
ir gyvybės kainą. Mes esame 
vieningi. Dar niekada lietuvių 
tarpe vienybės, susiklausy
mo, savitarpinės pagalbos ir 
visuomeninės pareigos pajau
timas nebuvo taip kilniai pa
gavęs visos mūsų tautos kaip 
šiandieną. Giliau kaip bet ka
da esame įsisąmoninę, kad 
mūsų tautos ateitis pirmoj 
eilėj pareina nuo mūsų pačių 
ir kad ją laimėti tegali vie
ningai sutelktos visos tautos 
jėgos, sutelktos tiek kovai už 
laisvę, tiek ir išlaisvintos tau
tos kūrybai. Mes vieningai ti
kime, kad ne tik laisvės trokš 
tanti ir dėl jos kovojanti Lie
tuva, bet ir išlaisvintoji, ne
priklausoma, kūrybiškai pa
jėgi, kultūringa Lietuva tega
li ir turi būti demokratinė. 
Demokratinė Lietuvos Res
publika pagrįsta teisingais 
socialiniais santykiais, pla
ningu ūkiu, kultūrine pažan
ga ir visuotine materialine 
gerove, yra mums švyturys 
kelyje į mūsų tautos ateitį 
per šių dienų sunkių laisvės 
kovų verpetus.

Kovodami dėl savo laisvės 
ir nepriklausomybės, mes, 
kaip kad ir kitos tautos, ko
vojame dėl tokios taikos, ku
ri įgalintų visas tautas sau
giai gyventi savo sienose ir 
patikrintų visiems žmonėms 
laisvę nuo baimės ir vargo.

Mes suprantame padėtį ir 
žinome, kokie dideli pavojai 
tyko mūs tąutos. Jiems įveik
ti turime vieningai rikiuoti 
ne tik visas savos tautos jė
gas, bet ir ieškoti pagalbos, 
kur tik galima.

Mes žinome kilnias Jungti
nių Amerikos Valstybių pas

tangas garantuoti ir pačioms 
mažosioms tautos savaran
kiško gyvenimo teisę. Mes ži
nome, kad Jungtinių Valsty
bių Vyriausybė jokiu savo 
aktu nepatvirtino ir nepripa
žino 1940 m. bolševikinės Ru
sijos smurto ir klastos būdu 
įvykdinto Lietuvos Nepri
klausomybės pažeidimo. Mes 
žinome Jungtinių Valstybių 
Prezidento Mr. F. Roosevelto 
taip brangius visoms mažo
sioms tautoms užtikrinimus, 
kad Sąjunginės Valstybės ko
voja prieš visas priespaudas, 
netolerancijos, nesaugumo ir 
neteisingumo jėgas. Mes ži
nome tas milžiniškas Jūsų, 
Broliai Lietuviai, pastangas 
ir aukas, kurių jau esate pa
darę mūsų visų brangiausios 
tėvų žemės labui.

žinodami tai, mes, būdami 
visos lietuvių tautos vienin
gos valios reiškėjai, atsto
vaudami visoms lietuvių poli
tinėms partijoms ir grupėms, 
lemtingomis mūsų tautai ir 
tėvynei šio karo dienomis 
kreipiamės į Jus, Broliai Lie
tuviai, o per Jus į viso kultū
ringojo pasaulio viešąją opi
niją, į visų taurių žmonių ir 
į visų laisvę gerbiančių tau
tų vyriausybes, kad laiku bū
tų dešifruoti ir sukliudyti 
Maskvos planai mūsų bran
giajai Lietuvai užgrobti, mū
sų tautos savarankiško gyve
nimo viltims palaidoti ir mū
sų kaip tautos egzistencijai 
iš ’gyvųjų tautų tarpo iš
braukti.

To jūs galite siekti per di
džiųjų demokratijų spaudą, 
per įvairius kongresus, de
monstracijas, paskaitas, peti
cijas, memorandumus. Tame 
kovos už Lietuvos išlaisvini
mo žygyje, mes prašome Jus, 
būkite vieningi, susitarę, už
miršę kasdieninius nesutari
mus, visą savo Tėvynės meilę 
sudėję į vieną bendrą kilnią 
pastangą.

Tegyvuoja Demokratinė 
Lietuvos Respublika!
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas
Vilniaus padangėje.
1944 m. vasario 16 d. išvaka
rėse.

LIETUVOS LAISVINIMO KOMITETAS
Ryžtingą ir aiškų atsaky

mą į visas Maskvos pretenzi
jas į Lietuvą mūsų tauta da
vė 1941 m. birželio sukilimu, 
gausiomis kraujo ir gyvybės 
aukomis išlaisvinusiu tėvų 
žemę iš bolševikinės okupa
cijos pančių. Ir nors nuo 1941 
m. rugpiūčio 5 d. nacių gele
žinė kumštis vėl primetė mū
sų kraštui savo prievartos re
žimą, kuris kaip ir bolševiki
nis yra lygiai žiaurus, klas
tingas, gobšus ir teskiriąs lie
tuviui vergo dalią, tai betgi 
niekas neabejoja, kad vokie

čiai šį karą jau pralaimėjo ir 
kad todėl nacių režimui atei
na neišvengiamas galas Lie
tuvoje. Tačiau ryšium su tuo, 
ir vis artėjant prie Lietuvos 
sienų rusų-vokiečių frontui, 
o Lietuvos išdavikų pritaria
mai Maskvai vis grūmojant 
vėl atnešti mums nelaisvės, 
siaubo ir mirties jungą, Lie
tuva vėl pasijunta antrosios 
bolševikų invazijos grėsmėje. 
Mes žinome, kas laukia mūs 
tautos bolševikų okupacijoje. 
Mes žinome taip pat, kas tos 
okupacijos akivaizdoje mūs 
tautai reikia veikti. Žūtbūtinė 
kova už tautos egzistenciją, 
už bočių žemės laisvę. Žūt
būtinė gynimosi kova ben
dromis lietuvių, latvių, estų 
jėgomis. Tai kovai pasiryžus 
visa Lietuva. Tai kovai ruo
šiamės sunkiausiose okupaci
nio nacių režimo sąlygose. To 
režimo, kuris mus temoko 
vergauti, kuris iš mūsų už dy
ką reikalauja ne tik kad 
maisto drabužių ar darbo 
rankų karo pramonei, bet ir 
mūsų kraujo ir gyvybės savo 
karo frontuose. To režimo, 
kuris kaip ir bolševikinis, rei
kalauja, kad mes patys išsi
žadėtume savo laisvės ir ne-

PASKELBĖ SAVO ATSIŠAUKIMU
Šįmet vasario 16 d. Vyriau- VLIK pasirūpino žadėtą nau- 

sias Lietuvos Išlaisvinimo jieną atspausdinti atskiru la-
Komitetas buvo nutaręs pa
skelbti pasauliui savo dekla
raciją. Bet dėl okupacijos są
lygų deklaracijos skaitymas 
per slaptą radiją neįvykęs. 
Vietoje skaitymo per radiją,

pelių net aukso raidėmis.
Čia žemiau dedama dekla

racija, kuri pasiekė Ameriką 
atspausdinta slapto laikraš
čio „Laisvės Kovotojo” popie- 
ryje, papuoštam Nepriklau-
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AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO
ŽURNALAS

„Y jl x jl u

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass

„VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jaunimo or
ganizacija — Lietuvos Vyčiai.

„VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiksluotas 
ir deda įdomių straipsnių, žinių ir Ameri
kos ir užsienio.

„VYTYJ” rasi žinių iš viso pasaulio.
„VYTIS” rašo apie Amerikos lietuvių jaunimo 

judėjimą.
„VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redaktorius 

Ignas Sakalas ir „VYČIUI” bendradarbiauja 
jo sukviesti įžymiausi literatai.

„VYTYJ” rasite įdomių pasiskaitymų, tinkamų 
seniems ir jauniems.

TAD, padarykime šūkį: „Tenelieka nė vieno, kuris 
neužsisakytų „VYTIES”. Tenelieka nė vienos 
katalikiškos jaunimo organizacijos, ar nors 
mažiausio skyriaus, kurie neskaitytų „VY
TIES”. Visi skaitykime „VYTĮ”!

„VYTIES” kaina metams tik $2.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:
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somos Lietuvos trispalve, Ge
dimino Pilies ir Klaipėdos 
švyturio piešiniais.

„Laisvės Kovotojas”, (Nr. 
21), Lietuvos slaptosios spau
dos atstovas, ta proga nuo 
savęs prabilo taip:

„Sveikiname brolius ir se
ses lietuvius Lietuvoje ir vi
same plačiame pasaulyje tau
tos Nepriklausomybės Šven
tės proga ir linkime pasiryži
mo ir ištvermės, kad sekan
čių metų vasario 16-oji būtų 
švenčiama Laisvoje, Nepri
klausomoje Lietuvoje.”

O čia štai ir pačios dekla
racijos tekstas:

„Į Lietuvių Tautą.
Lietuviu tauta, siekdama 

išlaisvinti Lietuvą iš okupa
cijos ir atstatyti Lietuvos su
vereninių organų svetimos jė
gos laikinai sutrukdytą vei
kimą, yra reikalinga vienin
gos politinės vadovybės. Tam 
tikslui politinės lietuvių gru
pės, kaip tautos politinės 
minties reiškėjos ir vykdyto
jos, sutarė sujungti visas jė
gas bendram darbui ir sukū
rė Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą — VLIK.

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, pradėda
mas savo darbą, skelbia: —

1. Lietuvių Tautos laisvė ir 
Lietuvos valstybės nepriklau
somybė yra Tautos egzisten
cijos ir jos visokeriopos ge
rovės būtinoji sąlyga.

2. Suvereninė Lietuvos val
stybė nei dėl Tarybų Sąjun
gos, nei dėl dabartinės Reicho 
okupacijos nėra išnykusi, tik 
suvereninių valstybės organų 
veikimas yra laikinai sutruk
dytas. 1940 m. birželio 15 d. 
Tarybų Sąjungos okupacijos 
ir tos okupacijos prievartoje 
padarytu kitų jėgos ir klas
tos aktu pertrauktas Lietu
vos suvereninių organų vei
kimas 1941 m. birželio 23 d. 
Tautos sukilimo ir Laikino
sios Vyriausybės veikimo bu
vo laikinai atstatytas.

3. Lietuvą iš okupacijos iš
laisvinus ir toliau veikia 1938 
m. Lietuvos Konstitucija, kol 
ji teisėtu keliu bus atitinka
mai pakeista.

4. Respublikos Vyriausybė, 
laikui atėjus, bus sudaryta

j Vyriausiajame Lietuvos Iš
laisvinimo Komitete koalici
niu pagrindu politinių grupių 
susitarimu.

5. Demokratinė Lietuvos 
valstybės santvarka bus su
derinta su plačiųjų tautos 
sluogsnių interesais ir ben
dromis pokarinio sąlygomis.

6. Respublikos Prezidento 
ir Seimo rinkimų įstatymai 
bus reformuoti pagal demo
kratinius rinkimų principus.

7. Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, vado
vaudamas Tautos kovoms ir 
darbams Lietuvai išlaisvinti, 
Lietuvos valstybės suvereni
nių organų veikimui atstaty
ti, demokratinei Lietuvos 
santvarkai atkurti ir kraštui 
nuo bolševizmo ir kitų jo gy

venimą ardančių veiksnių ap
ginti, vykdys kuoplačiausią 
visuomenės konsolidaciją, ly
gius politinių grupių tarpusa
vio nesusipratimus.

8. Didžiai vertindamas tau
tinių karo pajėgų reikšmę ko
voje dėl Lietuvos išlaisvini
mo, Komitetas visokeriopai 
rems Lietuvos kariuomenės 
atkūrimą.

9. Komitetas palaikys glau
džius ryšius su Lietuvos pa
siuntinybėmis ir konsulatais 
ir bendradarbiaus su užsie
nių, ypač Amerikos, lietu
viais ir su visomis tautą ap
sisprendimo laisvę ir Lietu
vos nepriklausomybę pripa
žįstančiomis tautomis.

10. Kultūrinei ir ūkinei 
Tautos pažangai paspartinti 
ir valstybės gyvenimą vei
kiau į normalų kelią grąžinti 
Komitetas rinks ir ruoš me
džiagą išlaisvintosios Lietu
vos administracijai, ūkiui, 
socialiniam gyvenimui, tei
singumo ir švietimo darbui 
tvarkyti.

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, skelbda-

KŪDIKIO LOCI
Važiuoja keliu motinai 

savo kūdikiu. Bevažiuoja] 
pasitaiko jiems įvairūs ir H 
dikiui įdomūs vaizdai. Klaus 
mams nėra galo: „Mama,m 
dėl ? Kur ? Kaip ?” ir dar dau 
kitų. Motina sūneliui aiškia 
Vieną klausimą atsakius, ! 
ka kitas.

Vaikas pamatė pievose! 
siganant juodas karves, j 
buvo matęs žalas, baltas, ž] 
marges, juodmarges karvl 
bet juodos neteko mat! 
Nustebęs šaukia „Mama, ž| 
rėk, juodos karvės!” „Tai 
vaikeli”. Motina patvirtu 
„Ar jos duoda pieną?” kll 
šia.

— O kaipgi, duoda, kai™ 
visos karvės.

— Bet aš nemačiau nieH 
juodo pieno.

— Nematei dėlto, kad ji 
do pieno nėra. Ir šios kari 
duoda baltą, bet ne juodą n 
ną.

Vaikas kiek nustebęs d 
voja, kaip tai gali būti. Mi 
na jam aiškina.

— Matai, Jurgeli, tu s 
biesi, kaip juoda karvė d 
duoti baltą pieną, žiūrėk,! 
rėdysiu aš tave juodais d| 
bužiais, ar baltais, tu palu 
tas pats Jurgelis, bet nei 
toks; taip pat ir karvė, an 
bus balta, ar juoda, ar 1d 
kokio plauko, tačiau palij 
karve, duodančia baltą pia

— Ar visos karvės du! 
baltą pieną?

— Taip, vaikeli.
Dabar Jurgelis supratę 

nauji klausimai jam lend 
galvą.

Reikia pripažinti, vai] 
galvoja logiškai, tik j 
trūksta žinių ir prityrę 
Jam biaurus tvarinys — o 
sus, didelis žmogus — tvin 
ir daug galįs, anglis murzfl 
juoda karvė duoda juodą | 
ną. Vaikiškai, bet logiški

Kaip dažnai suaugę žo 
nės, net ir žinių turį, ne i 
žai suklysta logikoj, kil 
sakant, suklysta savo gal 
senoj dėl pilnų žinių ir | 
tyrimų trūkumo. Pasai 
yra pilnas paslapčių. Jai 
veikia ne vien fizinės jėfl 
bet ir dvasinės. Žmogus, į] 
kverbęs į materiją, fizinei 
gas tematąs, bet dvasines| 
giąs, mano, kad jis viską] 
pranta, tačiau klysta ir | 
voja panašiai, kaip tas V 
kelis.

Jis sako: „Dievo nėra,] 
Jo nematau. Be reikalo žį 
nės meldžiasi, nes maldai 
bergždžias darbas. Nuolam 
mas — žmogaus savęs žffl 
nimas. Kitos kokios išgal 
tos dorybės, kam jos, kąj 
man duoda, kokia man na] 
iš jų? Stebuklai? Apgaulyl 
lengvatikių žaismai. Jų 1 
ra?” Kai ligonis stebule 
gai pagyja ir gydytojai j 
pažįsta viršgamtiškos jei 
veikimą, ar pats pamato £ 
bėtinus, nesuprantamus dd 
kus, tuomet į ožio ragą į 
rytas tyli, sustoja mąstęs 
pyksta dėl nesuprantamų 
vykių.

Kodėl jis taip galvoja,] 
pripažįsta apčiuopamai į 
kaus viršgamtinių jėgų | 
kimo? Kodėl jis aklas į d 
sios veikimą žmoguje?

Dėlto, kad jam truk 
dvasinio gyvenimo patyri! 
Jis viską matuoja savo mi 
rializmo mastu. Jis aklą 
Dangaus šviesą, nes kni£ 
kaip kurmis po žeme ir žei 
je, savo dvasios pradus] 
migdė ir storai pridengė 1 
terija. Jis kūdikis dvasios i 
tyje, kūdikių kūdikis akivi 
doj visatos ir Dangaus.

Jo logika — kūdikio log)
Meškų

mas Lietuvių tautai šią £ 
deklaraciją, kviečia visų 
litinių nusistatymų geros 
lios lietuvius nusiteikti ■ 
pusavio bendradarbiavim 
vienybės dvasia nelygsta 
j e kovoje dėl Lietuvos.

Vardan tos Lietuvos 
nybė težydi.

«TEN, MISI
J. PETRl

(Tęsiny

^vietoje
Rukdamas, atsi- 
k vietą ir mano 
L taip pat patvirr 
r; į mums bus ge- 
L tenai, nes čia yra 
L saulės ir pavė-

L dar tai patogu, 
L turėjome dvi sau- 
Ljeikasmus čia 
Les grįžtume į sa- 
įį vietą. Tą vie- 
L lakštingalynu, 
L čia šimtai lak- 
K)ėjo. Iš čia trys 
L atstu pro beržy- 
įnus matyti Bob- 
įtas, ir mes gale
lį kuria kryptimi 
l lygiuoja.
laująją vietą, tuo- 
Le, nes atžygiavę 
Letnis balomis ir 
Į.-nrių didelė žolė 
L eiti, labai pa- 
Liejy kilometrų 
Lems—labai sun- 
k Pulkininkas Juo- 
L šakų prisilau- 
Lo sau labai gerą 
.saulę. Aš atsigu- 

Lnos žemės pa- 
• ii griovį, nes 
įkarščio. Norėjo- 

Lsigulti. Mūsų len
kėjęs tuojau iška- 
khd turėtume ty
li atsigerti, nes da- 
imduo buvo mu

kia budėjo ir mel- 
3 su Juozu miego- 
pai|. Naktį mie- 
kėjome, nes išti
ks uodų smarkiai 
p atakuoti. Ir dre- 
L krėtė. Ypatingos 
L jenos metu labai 
Imi—negalima pa

kaitį, uodus traiš
kau! klausėmės 
ra, kuris iš va
ra pusės tai pri- 
r arčiau prie čer- 
pl nutoldavo. Bir- 
pšus, vėl pradė- 
pinti. Juozas iš 
ksusirūpino, kad 
[•□mirsime.
į®8 mūsų pastan- 
pi nueis niekais 
L man Juozas.— 
L'ai nesušaudė, 
p dar blogiau: 
pe ir tose ba
ps. Mano many- 
pie pabėgėliais 
I -eikime į kolcho- 
I ieškoti.
pli, geriau aš 
pose balose, bet 
tebenoriu maty
lį nebijau — nei 
r Mes pragaro. 
Į^avedistas man 
Rs enkavedistą, 
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p himo žmonės die 
Ef* menininkus. j 
[wai yra verti c 
knygnešiai ar seni 
L? puošdami mūsų 
U." kryžiais, sai 
|<re garsia kryžių 

Ke^enas didesi IWį dievdirbį arba 
ĮSatininkai, kiti s 
kariai, kurių d£ 
kui. aPie mūsli 
Lę^e žinių. Ma 
Įį tuosius lietuvi' 

žinių ap: 
gyvenine 
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luta, siekdama , 
jtuvą iš okupa- s 
yti Lietuvos su
mų svetimos jė- ' 
sutrukdytą vei- 
kalinga vienin- 
zadovybės. Tam 
ės lietuvių gru
mtos politinės 
j jos ir vykdyto- 
jungti visas jė- 
darbui ir sukū- 
Lietuvos Išlais- 
etą — VLIK. 
Lietuvos Išlais- 
tetas, pradeda
mą, skelbia: — 
Tautos laisvė ir 
tybės nepriklau- 
Dautos egzisten- 
dsokeriopos ge- 
i sąlyga.
nė Lietuvos val- 
Tarybų Sąjun- 

įbartinės Reicho 
ira išnykusi, tik 
alstybės organų 
laikinai sutruk- 
n. birželio 15 d. 
igos okupacijos 
d jos prievartoje 
ų jėgos ir klas- 
trauktas Lietu
sių organų vei- 
n. birželio 23 d. 
imo ir Laikino- 
mės veikimo bu- 
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iš okupacijos iš
dilau veikia 1938 
konstitucija, kol 
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KŪDIKI®

savo kūdiki: 
pasitaiko j^ 
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mamsnėra^

kitų. Mothaį 
Vieną kiaušį 
ka kitas,
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JUOS TEN, MIŠKE, SUŠAUDĖ
J. PETRUITIS

(Tęsinys)

Naujoje vietoje
Mieko nelaukdamas, 
ižiau į šią vietą ir 
lugus. Jie taip pat patvir-

atsi- 
mano

M o, kad čia mums bus ge- 
siganant ĮU, negU tenai, nes čia yra 
buvo matęs į kankamai saulės ir pavė- 
marges, i 
bet juodost '
Nustebęs^ Mums buvo dar tai patogu, 
rėk, j -d dabar turėjome dvi sau- 

ls vietas — jei kas mus čia 
stebėtų, mes grįžtume į sa- 
pirmykščią vietą. Tą vie- 
pavadinau lakštingalynu, 

j naktimis čia šimtai lak- 
ngalų čiulbėjo. Iš čia trys 
ometrai atstu pro beržy- 
s ir krūmus matyti Bob- 
sko plentas, ir mes galė- 
n stebėti, kuria kryptimi 
ševikai žygiuoja.
A.tėję į naująją vietą, tuo- 
i sugulėme, nes atžygiavę 

iamai?.- Fe kilometrus balomis ir 
_ MotT vomis, kurių didelė žolė 

• ■ 41 kdė mums eiti, labai pa- 
... .-y gome. Dviejų kilometrų 

- labai sun- 
celionė! Pulkininkas Juo- 
, berželių šakų prisilau- 

I, pasiklojo sau labai gerą 
jlį prieš saulę. Aš atsigu
li ant drėgnos žemės pa- 
rsnyje, palei griovį, nes 
iciau turįs karščio. Norėjo- 
vėsiau atsigulti. Mūsų len- 
j ir čia atėjęs tuojau iška- 
sulinuką, kad turėtume ty- 

Dabark vandens atsigerti, nes da- 
— tik vanduo buvo mū- 

maistas.

„Ar jos dn&į 
šia.

— Okaįf 
visos karvį

— Bet ašį 
juodo pieno.

do pieno Dį 
duoda balta. -, 
n,. ’

Vaikas kg 
voja, kaip į 
na; “

— Matai 
biesi, kaip' 
duotibaltatl®"11;?' ^vicjų -j . y ris alkaniems — rėdysiu as t 
bužiais, arį 
tas pats Jc; 
toks; taip p 
bus balta, t 
kokio plauk 
karve, duois
- Aru 

baltą pieną'

nauji klae 
galvą.

Reikia g £ūSų lenkas budėjo ir mel- 
galvoja lx jį, o mes su Juozu miego- 
trūksta z fle įkį sutemų. Naktį mie- 
Jambiaunj r 
sus, diddis: 
ir daug gok 
juoda kairi, ys labai krėtė. Ypatingos 
ną. Vaiksi

Kaip iii ?šta, naktį — negalima pa
nes, netiri: ti šalčio.
žai suklysi 
sakant, sui ami, atidžiai 
senoj dd[Ė nbardavimo, kuris iš va- 
tyrimų te *ų ir šiaurės pusės tai pri-

;i nebegalėjome, nes išti- 
i armijos uodų smarkiai 
įdėjo mus atakuoti. Ir dre-

vietos: dienos metu labai

er visą naktį, uodus traiš-
i klausėmės

nenoriu: man ir van- 
Man atrodo,

kos Vyriausybė, 
i, bus sudaryta 
le Lietuvos Iš- 
omitete koalici- 
politinių grupių

atinė Lietuvos 
ntvarka bus su- 
jlačiųjų tautos 
teresais ir ben- 
rinio sąlygomis, 
ikos Prezidento 
ikimų įstatymai 
oti pagal demo- 
ikimų principus, 
ias Lietuvos Iš- 
lomitetas, vado- 
autos kovoms ir 
tuvai išlaisvinti, 
stybės suvereni- 
eikimui atstaty- 
itinei Lietuvos 
tkurti ir kraštui 
mo ir kitų jo gy- 
įčių veiksnių ap- 
s kuoplačiausią 
<onsolidaciją. ly- 
į grupių tarpusa- 
atimus.
vertindamas tau- 
jėgų reikšmę ko- 
:tuvos išlaisvini
mas visokeriopai 
os kariuomenės

yra pik' ptindavo arčiau prie Čer- 
veikia nemes, tai vėl nutoldavo. Bir- 
bet irdvas: o 28 d., išaušus, vėl pradė- 
kverbęsįE saulė kepinti. Juozas iš 
gastemafe ijo labai susirūpino, kad 
pąs,mm! 5 badu numirsime.
pranta, tiĖ - Juk visos mūsų pastan-
voja panas 
kelis.

Jis sako: 
Jo nematai 
nes meldis 
bergždžias- 
mas-fc 
nimas. fe 
tos dorybė 
man duok 
iš ją? Siete 
lengvatife 
ra?" fe-

pažįsta $ 
veikimą, i'.- 
bėtinus> 
kus, tu®?

išsigelbėti nueis niekais 
jrikaišioja man Juozas.— 
’ enkavedistai nesušaudė, 
dabar bus dar blogiau: 

u pastipsime ir tose ba- 
supūsime. Mano many- 

i apsimeskime pabėgėliais 
linsko ir eikime į kolcho- 
maisto ieškoti.
- Ne, Juozeli, geriau aš 
u mirsiu šiose balose, bet 
avedisto nebenoriu maty- 
A.Š nieko nebijau — nei 
lies, nei paties pragaro, 
vienas enkavedistas man 
ius. Pamatęs enkavedistą, 
;ur būt, tučtuojau, nusto- 

i sąmonės. Valgyti aš vi-

siškai 
dens užtenka, 
kad aš kokias dvi savaites 
galėčiau čia nevalgęs gyven
ti ir laukti. Tave, Juozeli, 
aš labai gerai suprantu, nes 
tu esi sveikas ir nori valgyti. 
Pakramtyk truputį kokios 
nors žolės, kuri saldesnė, do
biliukų žiedų,. tik konvalijų 
nevalgyk, nes jos turi daug 
ciano vandenilio — gali nusi
nuodyti. Pagaliau gali ir var
lių prisigaudęs nusilupti ir 
pavalgyti.

Šiaip taip įtikinau Juozą, 
kad žmonėms rodytis negali
ma, nes jie galėtų mus išduo
ti — nežinia su kuo galime 
susitikti. Tarp nuolatinio ar
tilerijos ir sprogstančių bom
bų dundėjimo vakaruose 
kiekvieną stambesnį trinkte
lėjimą išgirdus, mums atro
dė, kad jau ir pačioje Červe
nėje prasideda kautynės, ku
rių mes taip neapsakomai 
laukiame.

Vakarop nurimo šautuvų 
šūviai miške, ir saulė nebe 
taip kepino. Nutarėme eiti 
pažvalgyti — gal pamiškėje, 
Červenės pusėje, ir pirmuo
sius vokiečių dalinius pama
tysime. Atklampoję į mišką, 
pasukome išilgai miško iš
kirsta, tik krūmais užžėlusia, 
siaura linija į vakarus. Ėjo
me gerokai atokiai vienas 
paskui kitą, kad visi iš kar
to neatsidurtume pavojuje. 
Aš ėjau paskutinis, nes turė
damas karščio, su pasiutusiai 
skaudančia ir svaigstančia 
galva ir per kelius linkstan- 
čiomis kojomis nuolat turė
jau ilsėtis, kad galėčiau to
liau eiti. Apie trejetą kilo
metrų pražygiavę miško li
nija, radome statmenai ker
tantį mūsų liniją kelią iš kol
chozo Zapalčiki mišku į Čer
venę. Tuo keliu ir pasukome 
Červenės kryptimi. Gal po 
pusvalandžio pamatėme švin
tantį miško pakraštį. Mūsų 
senis lenkas, užsižiopsojęs, 
gal tik per penkiasdešimt 
žingsnių prisiartino prie pa
miškėje pastatytų enkavedis
tų palapinių, kurių priešaky
je stovėjo vienas sargybinis. 
Čia pat prie jo gulėjo keli šu
nes. Pamatę enkavedistų uni
formą, tiesiog apmirėme vie
toje. Nieko nelaukdami, slap
stydamiesi tarp medžių ir 
krūmų, kiek tik mūsų kva
pas leidžia, bėgome gilyn į 
mišką. Enkavedistų šunes 
pajutę pradėjo loti. Mes dar 
labiau išsigandome. Pagaliau 
išbėgome į tą kelią, kuris ei
na iš Červenės į Zapalčikus, 
prie tos pačios miško linijos, 
kuria atėjome, ir didelio ke
turkampio skynimo.

Naujam pavojuj
Norėjome keliu eiti toliau, 

bet staiga, visiškai netikėtai

sutikome iš Červenės į Zapal- 
čikus einančius penkis kol
chozo komandirius su raudo
nomis skepetaitėmis ant kak
lų. Jie mums taip pat pavo
jingi, nes gali pranešti enka
vedistams, kuria kryptimi 
mes nuėjome. Enkavedistai 
su šunimis netruks mūsų su
rasti. Kolchozo komandirai 
iš mūsų išvaizdos labai gerai 
supranta, kas mes esame ir iš 
kur atsiradome.

Apsisukę vėl dūmėme gi
liau į mišką — į vakarus. No
rėjome labai toli mišku pasi
traukti nuo tos prakeiktos 
vietos, bet, pabėgėję apie pus
kilometrį, įklimpome į tokias 
klampias vandens pilnas miš
ko balas, kad nebegalėjome 
nei pirmyn, nei atgal išbris
ti. Bebėgdami nė nepajutome, 
kaip sutemo. Kitos išeities 
mums nebeliko, kaip čia ir 
apsinakvoti, nors ir enkave
distų palapinės gal tik už pu
sės kilometro buvo nuo mūsų 
įklimpimo vietos. Aiškiai gir
dime jų šunų lojimą, tačiau 
nieko kito nebegalime daryti 
— turime drebėdami čia lauk
ti rytmečio šviesos, kad galė
tume kaip nors išsikrapštyti 
iš tų plynių, šiaip taip, bris
dami iki kelių vandeniu ir 
dumblu, tarp dviejų juo
dalksnių ir vienos eglės sura
dome porą sausesnių kupstų, 
kur galėjome tik sėdėdami 
pasnausti. Baimė ir nepap
rastas uodų įkyrumas už
snūsti mums iki pat aušros 
nedavė.

Badas varo į kolchozus
Birželio 28 d., tik truputį 

prašvitus, mes skubiai pra
dėjome klampoti į senąją sa
vo vietą. Ilgai klaidžiojome 
balomis, pievomis, mišku ir 
vėl balomis, kol suradome 
mūsų lakštingalyną. Saulė 
buvo jau gerokai pakilus, kai 
aš kritau palei karklais apau
gusį griovį ir, kad ir baisiau
sių sapnų kankinamas, mie
gojau iki pusdienio. Pabudau 
pasiutusio drugio krečiamas. 
Juozas, varlių prisivalgęs, 
skundėsi, kad be druskos 
varlių mėsa labai neskani ir 
abejojo jų maistingumu, 
skundėsi, kad esą labai sun
ku jas gaudyti.

— Dėl jų maistingumo ga
li neabejoti, juk garnys visą 
amžių varlėmis minta. Be 
druskos kiekviena mėsa nes
kani, — paaiškinau Juozui.

— Tik dėl tavo, Jonai, kvai
lo užsispyrimo mes čia visi 
trys badu pastipsime. Pama
nyk tik: nuo birželio 22 d. dar 
nieko nevalgėme... Būtume 
ėję į kolchozus — vis tik bū
tume ką nors gavę.

— Kur manai eiti, Juozai? 
Apsimesti karo pabėgėliais ir 
eiti tolyn su besitraukiančiais 
bolševikais — dėkui tau! Ka
da tu manai grįžti? Be to, dėl 
mūsų išvaizdos niekas nepa
tikės, kad esame pabėgėliai, 
o ir dokumentų nė vienas ne
turime. Kiekvienam bus aiš
ku, kas mes esame. Eidami 
fronto kryptimi, tuojau pa-
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Šį didžiulį koncertą ruošia Patersono šv. Kazimie
ro parapijos CYO. Bus įdomi programa.
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Bilietas GO c.

PELNAS NAUJOS SALĖS FONDUI

teksime į enkavedistų rankas, 
ir jie mus sušaudys. Aš ma
nau čia, tose balose, dar ke
letą dienų būti, kol vokiečiai 
ateis į Červenę.
— Kad mes nė vienos die

nos nebegalime laukti,, nes 
jau nebepasivelkame.

— Palauk, Juozai, drugys 
bent kiek nustos mane krėtęs 
ir saulė nebe taip kaitins — 
aš eisiu į pietus, kur girdė
ti šunų lojimas. Ten, tur būt, 
yra koks nors kolchozas—gal 
gausiu kokio nors maisto. Vi
si trys eiti mes negalime, nes 
būtume labai įtariami, o aš 
vienas kaip nors išsisuksiu.

— Tai geriau mes katras 
nors eisime, nes tu sirgdamas 
negali.

— Tuo lenku pasitikėti mes 
negalime. Jis gal ir labai ge
ras žmogus, bet mes jo nepa
žįstame. Tu, Juozai, negali 
eiti dėl tos nelemtos karinės 
uniformos. O po kokios va
landos drugys nustos mane 
krėtęs — galėsiu eiti. Jei dar 
šį vakarą negrįžčiau, tada ne- 
belaukit, žinokit, kad kas 
nors negera atsitiko. Mūsų 
buveinės niekam neišduosiu. 
Suraskit tik man gerą lazdą.

Saulei pasistūmėjus į pa
vakarius, pasikeičiau skar
malais su mūsų lenku, kad 
blogiau atrodyčiau ir kad ne
galėtų manęs pažinti tie pa
tys kolchozų „komandirai”, 
kurie vakar mus miške matė. 
Su lazda per balas ir krūmus 
išėjau pietų kryptimi, kur 
girdėti šunų lojimas. Išėjęs 
iš beržynų, alksnynų ir krū
mų, pamačiau vos akimi ap
žvelgiamas pievas. Anapus 
pievų vėl matyti tankūs krū
mai. šunes, atrodo, loja ten 
netoli, už anų krūmų. Einu 
tiesiai per pievas. Didele žo
le ir po ja augančiomis minkš
tomis samanomis labai sunku 
eiti. Tuojau kojas pakerta, 
kas keletas dešimčių žings
nių reikia pailsėti. Vargais 
negalais, jau saulei nusilei
dus, pasiekiu ir krūmus. Ma
niau, kad čia pat rasiu ir kai
mą. Sunkiai perėjęs krūmus, 
baisiausiai nusiminiau, pa
matęs vėl tokias pat pievas, 
ir tik už tų pievų, gal kokie 
trys keturi kilometrai atstu, 
artimiausį kaimą.

Paterson, N. J

ta

Ubagų Akademija ir Balius
Gegužės 21 d. buvo suvai

dinta Ubagų Akademija ir 
Ubagų balius! Parapijos salė 
buvo pilnutėlė žmonių. Vai
dinime dalyvavo E. Lapins
kas, Mr. & Mrs. žilius, Mrs. 
Baltuškienė, M. Baublienė, 
Ignas Kulikaitis, Dorothy 
Dutkus, Anna Baltuška, M. 
Milčius, Julius Setnickas, Au
gustas Misiūnas, Jurgis Je- 
sulaitis ir R. Mališauskas.

Vaidinimas visiems patiko. 
Klebonas J. Kinta reiškė pa
dėką vaidintojams ir atsilan
kiusiems. Visas pelnas buvo 
skiriamas parapijai. Visi ar
tistai dirbo ir aukojosi sava
noriai. Bravo jiems!

Koncertas
Birželio 11 d. parapijos C. 

Y. O. rengia milžinišką kon
certą parapijos naujosios sa
lės fondui. Koncerte dalyvau
ja parapijos didysis ir maža
sis chorai. Atvyksta „Rūtos” 
choras iš Newark, N. J., ku
riam vadovauja Jokūbas Stu- 
kas Js. ir svečiai artistai.

Koncertas bus Washington 
Hall, 80 Godwin St. Pradžia 
5 vai. popiet, įžanga 60 c. (su 
taksais).

Parapijos jaunimas kviečia 
visus vietos ir apylinkės lie
tuvius dalyvauti šiame pa
rengime.

CYO Mišios ir pusryčiai
CYO. mišios bus birželio 11 

d. 8 vai. Visi nariai eis prie 
komunijos in corpore, o po 
mišių bus bendri pusryčiai 
vidurmiesčio viešbutyje „Ho
tel Alexander Hamilton”. 
Prašom visus narius dalyvau
ti. Buvę nariai irgi kviečiami.

CYO pasilinksminimo va
karas bus birželio 13 d., an
tradienį, 8 vai. vakare. Pra
šom visų narių atsilankyti. 
Atsiveskite ir savo draugus!

J. Jokubavičius

Chicago, III
Nuo žodžių prie darbii

Geg. 21 d. buvusioj Lietu
vių Konferencijoj Chicago j 
Amerikos Lietuvių Tarybos

pirmininkas L- šimutis, atpa
sakojęs, kad ne taip jau spar
čiai ėjo jungimas patriotinių 
grupių į vieną organizaciją 
Amerikos karo pastangoms 
didinti ir Lietuvos žmonėms 
padėti greičiau išsilaisvinti, 
smulkmeniškai nurodė ALT. 
ligšiol nuveiktus darbus ir 
ateities planus. Anot jo, or
ganizavimasis ir planavimas 
ėjo gana lėtai, atsargiai, bet 
rimtai ir tiksliai. Todėl šian
dien ALT turinti visuomenėje 
pasitikėjimą ir jau sudariusi 
tikrai rimtus planus įgyven
dinti užsibrėžtus tikslus.

Kai konferencijos dalyviai 
buvo paprašyti paremti Ame
rikos Lietuvių Tarybos dar
bus ir kai tarybos pirminin
kas priminė, jog tiems dar
bams dirbti reiks nemažų pi
nigų sumų ir kai jis paklausė 
ar konferencijoj yra žmonių, 
kurie aukotų po šimtą dole
rių, tuoj iškilo šešios rankos 
ir šie asmenys su šimtinėmis 
prisiartino prie prezidiumo 
stalo:

Kun. Ig. Albavičius, Cicero, 
III. ■

P. Aleksynas, Rockford, III. 
Rapolas Bieliauskas, Chi

cago, III.
B. Nenartonis, Chicago, Ill. 
F. Stankus, Kenosha, Wise.
Antrą dieną po konferenci

jos Frank Smith (iš'Chica- 
gos) atnešė šimtą dolerių ir 
įteikė Amerikos Lietuvių Ta
rybai, prisidėdamas prie gar
bės rėmėjų sąrašo. Kiek se
niau kun. E. Paukštis (Ches
ter, Pa.) tam tikslui šimtinę 
prisiuntė.

Kai atsiranda tokių mūsų 
tautiečių, kurie ne tik savo 
darbą, bet ir šimtines auko
ja, nelieka abejonės, kad A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
darbai ir savo kraštui Ameri
kai gelbėti karo pastangose 
ir Lietuvos žmonių kovose 
padėti, bus galima dirbti pla
čiu užsimojimu.

Nėra abejonės ir apie tai, 
kad prie to garbės aukotojų 
sąrašo ir daugiau nuoširdžių 

I lietuvių patriotij vardų prisi
dės. Jų galės atsirasti ne de
šimts ar keliolika, bet šimtas 
ir daugiau.

Pasiskirkime kvotas
Lietuvių Konferencijos 

Chicagoje dalyviai savo žo
džius paremia praktišku bū
du. Jie užsimojo dar šiemet 
sukelti $5,000.00 Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Viena die
na (per konferenciją) jau 
sukėlė virš trijų tūkstančių 
dolerių. Todėl likusią sumą 
su dideliu kaupu pripildys.

Konferencija išreiškė pa
geidavimą, kad ir kiti lietu
vių rajonai panašiu būdu pa
siskirtų kvotą ir ją pripildy
tų.

LAIC — Svarbus reikalas
Be kitų darbų ir reikalų A- 

merikos Lietuvių Tarybai 
reiks išlaikyti New Yorke įs
teigtą Lietuvių Amerikiečių 
Informacijų Centrą, apie ku
rio tikslą mūsų spaudoje jau

buvo gana plačiai rašyta. 
LAIC reiks informuoti Ame
rikos visuomenę apie mūsų 
pastangas karui laimėti, leis
ti anglų kalba literatūrą, ku
ri supažindintų kitataučius 
su sena lietuvių kultūra, kal
ba, istorija ir jos aspiracijo
mis. Ligšiol labai dažnai ma
tome netikslių, klaidingų ži
nių apie lietuvius spaudoje 
dėl to, kad nepapankamai in
formavome apie lietuvių tau
tą įvairias įstaigas, valdžios 
pareigūnus, spaudą etc. Ki
tos tautos tokius informacijų 
centrus visuomet (ir taikos 
metu) palaiko.

LAIC įsteigimas yra nepa
prastai svarbus dalykas ir 
dėl to tenka nuoširdžiai 
džiaugtis, kad ALT žingsnis 
plačioj visuomenėj suranda ir 
pritarimo ir medžiaginės pa
ramos.

Los Angeles, Cal
A. L. Tarybos skyrius 

mūsų mieste suruošė pramo
gą gegužės 14 d. Mūsų kraš
tuose dėl distancijų konfe
rencijos neįmanoma. Mes pa
sitenkinome suruošę popietį 
su pramoga iš pietų, kalbų ir 
muzikos.

Susirinkus gražiam būre
liui nuoširdžių lietuvių, A. L. 
T. skyriaus pirm. N. Mockui 
trumpai paaiškinus tikslą, 
sugiedoti Amerikos ir Lietu
vos himnais, akompanuojant 
p. M. Adrian.

Prel. J. Maciejauskas kal
bėjo apie spaudos reikšmę 
mūsų socialiniame gyvenime 
šiame krašte, norint išlaikyti 
originalų savo veidą kaipo 
lietuvio. Trumpai paminėjo 
praeities draudimo spaudos 
periodą Lietuvoj, kai valdė ir 
„globojo” „matuška Rasieja” 
Pareiškė nusistebėjimą ir pa
sipiktinimą, kad šiais laikais 
yra tokių lietuvių, kurie ver
žiasi, gvoltu rėkia vėl ton 
priespaudon patekti, ar neži
nodami ar nenorėdami žinoti, 
kiek mūsų tauta yra iškentė-' 
jusi nuo to kaimyno.

Konsulas J. J. Bielskis kal
bėjo apie Steigiamąjį Seimą, 
kai Lietuva pradėjo kurtis, 
kaipo nepriklausoma valsty
bė. Adv. K. Česnulis kalbėjo 
bendrais lietuvių reikalais.

Aukų surinkta per 40 dol., 
kurie bus persiųsti A. L. T. 
centrui.

Popietis praėjo linksmoje 
nuotaikoje. Mėgėjai šokti dar 
ir apsisuko kartą kitą prie 
radijo muzikos. Skyriui kele
tas dolerių pelno liko.

B.S.S.

IŠTEISINO REDAKTORIŲ
„The New York Daily 

News” redakcijos narys Fre
derick H. Wright buvo apkal
tintas kaip veikęs japonų 
naudai ir neįsiregistravęs 
svetimos valstybės agentu. 
Jo byla buvo sprendžiama 
prisiekusių teisėjų.

Prisiekę teisėjai kaltintąjį 
redaktorių išteisino.
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Balys Buračas

mDIRBYS VINCAS SVIRSKIS

as palaikys glau- 
su Lietuvos pa- 
s ir konsulatais 
rbiaus su užsie- 
Amerikos, lietu- 
isomis tautą ap- 
laisvę ir Lietu- 
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tautomis.
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inks ir ruoš įne
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švietimo darbui

jniau mūsų kaimo žmonės dievdirbius gerbda- 
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ryždarbiai tikrai yra verti didžios pagarbos, 
) ir mūsų knygnešiai ar senieji kaimo darak- 
’iai, nes jie, puošdami mūsų šalį lietuviškais

ybių ir padarė garsia kryžių šalimi.
ęniau veik kiekvienas didesnis mūsų kaimas 
ijo šiokį tokį dievdirbį arba kryždirbį. Vieni 
•U v o menki amatininkai, kiti gi nuostabiai pui- 
kaimo skulptoriai, kurių darbas ir šiandien 

)ina mus. Kolkas apie mūsų senuosius diev- 
uus maža teturime žinių. Man betyrinėjant ir 
Jgrafuojant senuosius lietuvių kryžius, per 20 
ų pavyko surankioti žinių apie 50 su viršum į- 
’ių musų dievdirbių gyvenimą ir darbus. Be- 
s, Žemaitijoj dievdirbių būta daugiau negu

; Lietuvos Išlais- 
itetas, skelbda-

masLi^ 0e kurioje krašto apylinkėje. Tačiau klaidin- 
deklanflį 
litinią^ 
lios lie^(
pusavw ipskr., liudij jog čia neperseniai yra gyvenęs vienybė Y 1 » V J V W V M . A. 4 ««« r VA I — A A. i— A.1 — 1 _ — i
je kovoja i

Valį'
nybėt^

Jūtų manyti, jog žymiausieji mūsų dievdirbiai 
i gyvenę Žemaitijoj. Keletas nepaprastai sti- 
ų ir meniškai išdirbinėtų medinių ir kryžių, iš- 
sių iki šių dienų Panevėžio, Kėdainių ir Kau-

rūręs kryždirbys — menininkas, kokio koi
ne rūpintojėlių šalyje — Žemaitijoje neranda-

me. O tai garsiojo kryždarbio Vinco Svirskio dar
bai, kuriuos čia nors trumpai prisiminsime.

Žymusis kaimo skulptorius Vincas Svirskis gi
męs 1835 m. Glitėnų km., Krekenavos vise., Kė
dainių apskr. iš neturtingų nuomininkų tėvų Si- 
mano ir Katrynos Vaitkevičiūtės Svirskių. Šeima 
buvo gana skaitlinga — 5 sūnūs ir 6 dukterys, to
dėl vaikučiams nuo mažų dienų teko eiti pas ūki
ninkus tarnauti. Svirskių Vincukas jau iš mažens 
pas ūkinininkus ganė gyvulius ir įgudo drožinėti 
gražias lazdeles, dūdeles, šaukštus, dėžutes ir 
ir dailių rankdarbių, nagingas piemenėlis 
buvo visų labai mylimas ir mielai samdo
mas. Kaip silpnos sveikatos iš prigimimo, Vincas 
prie sunkių ūkio darbų nelinko. Nagingas būda
mas, paūgėjęs pats pramoko dailiai dirbti medi
nius kryžius. Tačiau pirmieji jo kryžiai tikriausia 
jau yra išnykę, nes jų jau niekur nebesimatė ir 
prieš 20 metų. Užėjus 1863 m. sukilimui, visa Svir
skių šeima pakriko. Vieni jo broliai žuvo sukilime, 
kitus rusai ištrėmė Sibiran. Išliko tik pats men
kiausias Vincas, anot jo, kaip niekam nereikalin
gas pasiliko vargelių vargti — kryželių nešti.

Likęs vienišas Vincas Svirskis išėjo į svietą 
kryžių statyti. O kryžiai po sukilimo visur kaip w 
dygte dygo, nes visų šviesiosios viltys buvo po 
kryžiais. Pagaliau žiauri rusų valdžia 1864 m. 
uždraudė kryžius statyti ne tik ant sukilėlių ka
pų, bet ir visur kitur. Šventoriuose ir šventintose 
kapinėse buvo galima statyti, bet tik valdžiai 
leidžiant. Tačiau ir uždraudimo metu kryžiai buvo 
statomi slapčia naktimis.

Nekartą už kryžius kentėjo ir Svirskis nuo ru
sų žandarų. 1894 m. Kačergių k., Vandžiogalos 
vlsč., viso kaimo jaunimas sumetė sudėtinę 18 
rublių jaunimo kryžiui, šešias savaites Svirs
kis kalinėjo, skaptavo kietą ąžuolą ir padarė gra
žiausią kryžių. Iškilmingai jį pastatė gražiausioje 
vietoje, už kaimo ant kalnelio, šalia vieškelio. 
Vieną naktį Svirskis slapčia išpiaustė kryžiuje 
lietuvišką parašą, apie kurį sužino jo_ ir rusų žan
darai. Suėmė kryždirbį ir tardė jį dėl kryžiaus į- 
rašo. Nors kryžių teko matyti 1931 m., bet jame 
įrašytieji įrašai buvo neišskaitomi, nes giliai su
puvęs medžio paviršius suaižėjęs ir nutrupėjęs.

Kartą Svirskis padirbo Kristaus kančią, lygiai 
tokią pat, perkirstą, kaip rusų kazokai yra ją per
kirtę kardu bene Krekenavoje, Apie tą jo darbą 
sužinojo rusų valdžia. Areštavo senelį kryždirbį 
ir uždarė kalėjimam Už tai jis kalėjime sėdėjo net 
keletą metų, kad net patys baudėjai užmiršo už 
ką jį baudžia. Pagaliau kalėjimo vyresnybė, už
klaususi Svirskio pasiaiškinti, už ką jis čia ka
lėjime sėdi. Tuomet jis atsakęs, jog nieko nežinąs 
už ką sėdi, nes nieko pikto nesąs padaręs. Rusų 
valdžia, negalėdama surasti kaltinamųjų doku
mentų, Svirskį iš kalėjimo paleidusi. Taip pats 
Svirskis pasakodavosi, tą pat ir žmonėms patvir
tino.

Svirskis buvo kažkoks keistuolis, kitoks negu 
kiti žmonės. Jis visuomet sukdavęs galvą išrast 
ką nors nepaprasto, o kartais ir negalimo. Žadė
jęs padaryti girnas, kurios pačios maltų be jokios 
jėgos. Užsispyręs dirbdavęs mašiną, kuri savaime

suktųsi. Pagaliau sumanęs pasidaryti oru lakio
jantį balioną. Ir čia jį ištiko nelaimė. Bandyda
mas tą „kvailą” išradimą uždegė klojimą ir sude
gino pusę Burvelių kaimo. Už tą darbelį nebagą 
Svirskį vėl skaudžiai nubaudė kalėjimu. Tą sykį 
ir žmonės ant jo buvę smarkiai įpykę, vos išliko 
nemuštas.

Kitas didelis liūdesys Svirskį slėgė, kad būda
vo tokių žmonių, kurie nevertino jo darbų. Gal 
del to Svirskis dažnai mėgdavęs ir dirbęs prie gar
siojo dailininko Andriolio, kada šis piešė arkika
tedros paveikslus. Nežiūrint to, kunigai Svirskio 
kryžių nevertino ir net labai peikė. Kun. Kušlei- 
ka kartais nešventindavęs gražiausių jo kryžių, 
sakydamas esant juos pagoniškus ir bereikalin
gais balvonais apdargstytus. Tas skaudžiausiai 
užgaudavo didįjį kryždarbį. Tačiau jį džiugino tai, 
kad sodiečiai jo darbais labai džiaugėsi ir puošė 
visi savo sodybas, nežiūrėdami jokio peikimo. 
Buvo net tokių kaimų, kurių kiekvienas kiemas 
pasistatė po Svirskio kryžių. O jo kryžiai nauji 
labai gražiai atrodydavę, nes buvę labai spalvin
gi ir stilingai padaryti.

Kryžių tokį o ne kitokį pavidalą arba stilių 
Svirskis išsidirbo ne taip sau pripuolamai, bet 
kaip tikras galvočius ir išradėjas; jis nemėgo 
dirbti aklai sekdamas kitus. Jis ir kryžių mene 
daug ko yra išradęs ir patobulinęs. Svirskis saky
davęs, jog jis išsigalvojo padaryti kryžius su 
šventųjų stovylėlėmis, kurios iš kryžių ne tik nie
kados neiškris, bet niekas jų niekados negalės iš
imti iš kryžiaus. Tą jis įvykdė labai paprastai, bet
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Philadelphijos Žinios
Tomas Staniukynas, 77 m., 

visų žinomas Tarno vardu, 
gegužės 24 d. atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Senukas jau 
ilgesnį laiką labai gailėjosi 
ir verkė savo mylimo sūnaus 
Kazimiero, kurs žuvo š. Af
rikoj.

Senelis Tomas Staniukynas 
buvo vienas tokių ramių žmo
nių, kad visiems iš kelio ge
riau pasitraukdavo, nei kam 
nors ką pasakytų. Jo myli
miausias gyvenimo kelias bu
vo į bažnyčią. Ir lankė jis ją 
kasdien.

Nežiūrint oro blogumo, jis 
vis eidavo į savo lietuvišką 
šv. Kazimiero bažnyčią. Čia 
beveik kasdien priimdavo šv. 
Komuniją ir ilgai, ilgai mels
davosi. Gyvendavo tik iš vai
kų uždarbio, bet visomis iš
galėmis remdavo savo para
piją. Velionis priklausė prie 
kelių religinių draugijų. Jis 
buvo ir tretininkas ir šv. Var
do draugijos narys, Maldos 
apaštalystės narys.

Sužinoję, kad Tarnas be
veik nesirgęs ir mirė kaip ir 
gyveno, visi jį nuoširdžiai at
siminė, dalyvavo paskutinia
me patarnavime, užprašė mi
šių, meldėsi už jo vėlę. Tai 
buvo švento gyvenimo žmo
gelis. Visi taip tiki. Manoma, 
kad jo širdis nebeišlaikė di
delio skausmo, kurį jis pa

tyrė mirus sūnui ir kitam dar 
esant kariuomenėj ir neži
nant, koks jį likimas laukia.

Velionis paliko žmoną, duk
terį ir sūnų. Iškilmingai pa
laidotas gegužės 29 dieną šv. 
Kryžiaus kapinėse. Laidotu
ves tvarkė J. Kavaliauskas. 
Ilsėkis ramybėj.

Kun. Kleb. Ignaco Valan- 
čiūno sidabrinis kunigystės 
jubiliejus jau visai arti. 1919 
m. birželio 8 dieną jis buvo 
įšventintas kunigu. Parapija 
tą jubiliejų minės iškilminga 
vakariene ir programa birže
lio 11 dieną. Jubiliatas atlai
kys iškilmingas mišias, o va
kare bus pagerbtas bankiete 
su parapijiečiais ir svečiais.

Programa bus speciali, ku
rią parengs parapijos choras, 
vadovaujant p. J. Mickūnui. 
Be to, programoj dalyvaus ir 
keli jaunučiai artistai, kad 
pagerbtų jubilijatą. Laukia
ma

Raudonajam Kryžiui pra
šant, gegužės 28 d. išdalinti 
blankai dėl kraujo davimo ir 
įduoti gatavi konvertai už
sirašyti, kada nori duoti 
kraujo ir tuo išgelbėti karių 
gyvybes. Žymus skaičius lie
tuvių davė kraujo po kelius 
sykius.

Tel. REgent 8484. $
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Birželio 4 d. Municipal Au- 
ditoriume iškilmingai gaus 
baigimo diplomus katalikiš
kų aukštesniųjų mokyklų mo
kinės. Iš Šv. Kazimiero para
pijos baigs kelios studentės: 
Irena Kavaliauskaitė, 1601 S. 
2nd St., vytė, lavinasi muzi
koj; dabar pradės studijas 
universitete; Darata Bertuly
je, 123 Fernon St„ pasižymė
jusi muzikoj, priklausiusi 
prie mokyklos orkestro ir da
lyvavusi keliuose koncertuo
se; Morta Krauklytė, 108 
Mifflin St. Visos trys baigia 
John W. Hallahan mokyklą.

Josephina Mozūraitė bai
gia West Philadelphia moky
klą.

L. Vyčių 3 kuopa sveikina 
visus abiturientus ir visus 
kviečia tapti vyčiais ir uo
liai veikti mūsų lietuvišku
mo ir tikro amerikonizmo 
dirvoj. Teko nugirsti, kad 
Vyčiai rengia baigusiems ko
kią tai „suprize” party ar ką 
panašaus, kurioj jie visi bus 
pakviesti tapti vyčiais.

Lietuviams pažįstamas ir 
lietuvaitės vyro brolis Alfred 

i Wade gegužės 24 tragiškai 
žuvo New Yorke požeminia
me traukinyje. Velionis jau 
keleri metai tarnavo Coast 
Guard, perkeliavęs kelius 
kartus su palydovais per van
denyną atlaikęs dideles ko
vas, dabar nelaimingai žuvo. 
Jis buvo pažįstamas ir kai 
kuriems lietuviams, ypač Pt. 
Breeze. Tai aukštas, malo
nus, pietietis, 22 metų jau
nuolis. Kurie jį pažino, labai 
apgaili.

Neseniai senukė Ona Pa
lioniene, 78 metų, buvo pate
kusi ligoninėn, bet dabar iš 
ten išimta ir laikinai apsigy
veno pas pažįstamus gerada
rius pp. Valavičius, 2514 S. 
28 St. Ten ji jaučiasi gerai.

Bet pasikalbėjus su ja, sa
ko, kad jau ji norinti mirti, 
nes senam žmogui esą neleng
va gyventi. Senukė labai pa
maldi, bažnyčia ir Dievas bei 
poterėliai jai viskas. Jos 
draugės tretininkės rūpinasi 
ja. Gailestingumas yra viena 
žmogiškumo ženklų.

Philadelphijos Karo Bonų 
Komitetas ir organizacijos 
bei klubai jau nutarė, kaip 
geriausiai patarnauti penk
tos karo bonų paskolos vajui. 
Paruoštas planas, kuris pa
dės daugiau karo bonų par
duoti. Bet 6-tam vajui yra 
pasiryžta ypatingai pažymėti 
ir taip paplatinti karo bonus, 
kad gal net karo laivas būtų 
nupirktas lietuvių vardu. ‘

Gegužės 21 dieną mirė Juo
zas Rimkūnas, 62, palaidotas 
ir šv. Andriejaus bažnyčios 
gegužės 25 dieną. Paliko žmo
ną Karoliną ir kitus artimuo
sius.

Laidotuvėmis rūpinosi K. 
Ramanauskas.

gana sumaniai išpiaustydamas šventuosius giliai 
tame pat kryžiaus medyje. Visi kiti kryžių pagra
žinimai taipogi išdrožinėti ir iškalinėti tame pat 
kryžių medyje ir su juo lyg suaugę, o ne atskirai 
pridėti, kaip tai darydavo kiti kryždirbiai. Tokiu 
būdu Svirskis sukūrė visai skirtingą kryžių pa
vidalą, kokių nedirbo nė vienas kitas kryždirbys. 
Dievukų atskirai be kryžių Svirskis nedirbdavo 
ir nepardavinėdavo, kaip kiti dievdirbiai, jis dir
bo tik užsakytas ir kieno nors pakviestas. Nors 
vienas pasakotojų minėjo, jog ir Svirskis dirbda
vęs nedideles šventųjų statulėles bažnyčioms, ta
čiau tokių jo darbų nematyti. Tiesa, kartais jis 
nuskaptuodavo ir šiaipjau kokį dailų instrakalį. 
Antai, Daniliškių dvaro sode, riogso aptręšę 
du mediniai liūtai, kurie esą Svirskio 
nuskaptnoti. Ogi Surviliškio klebonijos sode se
niau buvo įdomus suolelis — medinė meška, kurį 
padirbdinęs Svirskis. Kai Panevėžio vysk. Palta- 
fokas buvo Survilišky vikaru, klebonijos sode bu
vo išverstas didelis medžio kelmas. Tuo metu ten 
pat apylinkėje gyveno dievdirbys Svirskis, kurį 
Paltarokas pasikvietęs paklausė, ar iš to kelmo 
negalima padaryti kokio „balvono”. Ir padaręs 
Svirskis tokį suolą, kaip mešką, kurios daugelis 
ateidavo pasižiūrėti.

Kryžiams dirbti medžiagą Svirskis dažniausiai 
pasirinkdavo ne tą, kuri yra lengvesnė pjaustyti 
ir skaptuoti, bet tokią, kuri yra patvaresnė ir iš 
kurios galima padaryti įvairesnių ir gražesnių 
kryžių. Todėl jis mėgo šakotus ir gumbuotus ą- 
žuolus. Dirbdamas jis išnaudodavo kiekvieną me

siėmėt per Memorial Day 
philadelphijiečiai be kitų at
siminė ir neseniai mirusią a. 
a. Juliją Pranaitytę.

Velionę galima vadinti phi- 
ladelphijiete, nes ji čia išgy
veno ir dirbo nuo 1909 metų. 
Iš Griškabūdžio apylinkės ir 
gražiosios Prancūzijos ir vi
sos Europos kelionių pateku
si Philadelphi j on, nelabai 
puošnion Richmond apylin
kėm, Julija Pranaitytė jau
tėsi labai nesmagiai. Bet ji 
prisirakino prie lietuviško 
rašto, lietuviškai šviečiančios 
„žvaigždės” ir čia pragyveno 
ilgą eilę metelių.

Gyvendama neinteligentiš
koj aplinkoj, savo kambarius 
pasidarė pagal savo skonį. 
Ji ten jautėsi gyvenanti ta 
didžia dvasia, kurią turėjo 
eidama mokslus Petrapilyje, 
lankydama Lietuvą ir kitus 
kraštus. Ji pergyveno ir jau
tė visų lietuvių veikimą Ame
rikoj ir sielojosi, kad netaip 
vyksta, kaip turėtų būti. Ji 
čia buvo užsidarius. Niekam 
nebuvo žinoma, nes nesveika
ta ir jos būdas skyrė ją nuo 
to laiko gyventojų.

Tą paslaptybę išlaikė lig 
savo mirties. Ir po mirties 
užrakinti jos kambariai ir 
viskas kaip mirę, nieko ne
buvo galima pamatyti, suži
noti, ar globoti. Bent artimie
ji gal atsimins ją mirusiųjų 
Dieną.

Philadelphijos arkivysku
pijos kunigų metinės rekolek
cijos bus birželio 5-10 ir 12- 
17 šv. Karoliaus Boromiejaus 
seminarijoj. Kunigai pasis
kirstę atliks rekolekcijas per 
tas dvi savaiti.

Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas išvyksta rekolekci
jų birželio 5. Vikarai vyks 
birželio 12. Šv. Jurgio para
pijos klebonas — birželio 12, 
o vikaras birželio 5.

džio savybę. Svirskio kryžiai padaryti ir pastaty
ti atvirkščiai augančiam medžiui, t. y. viršūnė
mis žemyn, o kamienais aukštyn. Taip daryta, 
kad medžio storuma būtų išnaudota įvairiems 
skulptūriniems drožinėjimams.. Viršūnėmis že
myn statyti, sako, ilgiau nepūva.

Prieš dirbdamas betkurį kryžių Svirskis įsi
žiūrėdavo į paruoštą medį ir išbraižinėdavo kal
teliais ir skaptuodavo skapteliais. Gerų darbo į- 
rankių neturėjo. Iš viso turėjo porą trumpakočių 
kirvelių ir vieną kitą sudilusį kaltelį be koto, tik 
vieną geležėlę. Visi jo įrankiai tilpdavo jo tarbe- 
lėje, kurią keliaudamas visuomet nešdavosi su 
savimi. Kryžius dirbdavo visuomet klojime ar 
daržinėje net ir žiemos šalčių metu. Dirbdavo pats 
vienas, niekam nematant. Nebaigtų dirbti kryžių 
nenorėdavo niekam radyti. Jei dirbant kas jo dar
bo žiūrėdavo, tai jis negalėdavo nieko dirbti, to
dėl neturėjo jokių padėjėjų nei mokinių, čia pat 
prie darbo visuomet turėdavo pusbuteliuką sak 
džiosios „dulkėms nuryti”, iš jo retkarčiais girkš
nodavo, tačiau niekados nepasigerdavo.

Svirskis buvo ne tik dievotas žmogus, bet ir 
burtams tikintis. Jis visuomet nusiskųsdavo, kad 
kaip tik nueinąs į klojimą kryžių dirbti, tuojau 
prie jo pristojęs katinas, o katinas esąs ne kas 
kita, kaip piktoji dvasia. Gal dėl to jis visuomet 
kryžius dirbdamas giedodavęs šventas giesmes, 
kurių daugybę mokėjo apie visokius šventuosius.

Svirskio kryžių gražumas nepriklausydavo nuo 
atlyginimo didumo. Nors jis už kryžiaus padary
mą imdavo labai įvairiai, po 5, 7, 9, 10, 12, 15

Birželio-June 2, 1944
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daugiau įvairumo turėti. Jie bus atminime ilgą ilgą laiką.
Ta procesija buvo lyg pa

kartojimas ar sekimas didin
gų procesijų Lietuvoj, daro
mų atlaidų metu ar jaunimo 
kongresų metu. Marijos ap
vainikavimas ir gėlių sudėji
mas lyg darželiu išaugo prie 
Marijos altorėlio. Jaunų sie
lų giesmė ir jų pasiaukojimo 
aktas buvo pritaikytas soda- 
lėms ir pataikė į jų širdies gi
lumą. Ta religinė nuotaika ir 
dvasia, kuri buvo, be abejo
jimo giliai paveikė visas so- 
dales ir parodė, kaip kilniai 
ir didingai gali mergaitės pa
sirodyti ir religinės veiklos 
dirvoj ir kiek daug dvasios 
pakilimo ir pasitenkinimo ga
li rasti.

Linksmoji dalis su vaišė
mis buvo parengta karališkai 
ir labai maloniai pravesta su 
įdomia ir ilga programa. Vai
šingumas ir gražus patarna
vimas Jurgiečių visus suža-. 
vėjo. Jauteisi kaip namie, bet 
tik buvai vaišinamas ir gė
rėdamasis muzika, bendro
mis dainomis, pasikalbėji
mais, švelniais juokais ir jau
natviška nuotaika.

Į tokį parengimą visą savo 
sielą ir jėgas sudėjo šv. Jur
gio parapijos klebonas kun. 
K. Paulionis. Jam tenka di
delė padėka už tokį rūpestin
gumą ir didelį troškimą kelti 
jaunimą aukštyn. Kaip jis 
pats pasakė: jis nori parody
ti jaunimui, kad yra kilnes
nių dalykų, iš kurių galima 
semtis sau tyro ir skaistaus 
džiaugsmo. Ten buvo ko pa
simokyti ir pasiryžti kilti 
aukštyn.

Didelis malonumas buvo 
susipažinti su kun. Le Buffe, 
S. J., žymiu mokslininku ir 
sykiu mielu jaunimo priete- 
liumi, kurs, būdamas ir nes
tiprios sveikatos, bevelijo iš
būti visą laiką su jaunimu! •

Dėkingas už pakvietimą,
Kun. Stan. Raila

čv Tnroin Paraniia daugiau įvairumo turėti. Jie 0V. JlllglU 1 dldpija kOpe į kalnus, ėjo į giraites.
Bet čia prasidėjo ir pirmieji 
kelionės „nepasisekimai”. 
Pirmiausia buvo „paglosty
ta” gėlės vyčių pati galva — 
pirmininkė E. S. Ta pati ne
laimė ištiko ir sekretorę M. 
B. Jos sutartinai pradėjo ko
voti su žolės nuodais ir dar 
ilgokai turėjo vargo su tuo. 
V. T. susižeidė koją ir kaip 
ožkytė turėjo šokinėti ant 
vienos kojos, kad galėtų pa
siekti namus. Gerokai susi
žeidė koją ir E- Š. Jodvi su
darė „vienkojų” draugystę ir 
abi drauge keliavo namo su- 
sidėjusios po vieną koją, tad 
ir nejautė, kad šlubos. Jod
viem ir daugiau rūpesčio bu
vo, mat, jos turėjo važiuoti 
į New Yorką vaidinti. Bet ge
ri daktarai sutaisė sulaužy
tas kojas ir viskas pasitaisys.

Smarkiai šokinėjus A. A. 
belipdama į medį psilaužė sau 
sprandą ir gerokai susižeidė 
galvą. Bet ji vis dar linksma 
nors ir su sužalota „viena” 
galva. Ji irgi turėjo važiuoti 
vaidinti. Bernužėliai J. ir P. 
V. išsilaikė vyriškai ir globo
jo ligones ir gydė ir vandens 
ieškojo ir kelią rodė, o kaip 
muzikantai palinksmino, kad 
nenusimintų kelionės daly
viai ir visi linksmai grįžtų 
kaip linksmi' išėjo. „Motinė
lė” A. P. viena giriasi sėk
mingai sugrįžusi ir vėl lau
kianti valandos naujai kelio
nei. Gal jai tai ir pasisekė, 
•nors kelionės dalyviai pasa
koja, kad ir jai kartais trūkę 
kvapo ir noro keliauti. Bet 
kelionė padaryta, viskas pa
miršta, tik malonūs įspūdžiai 
pasiliko ir ilgai džiugins juos.

Klebono vardhies
Gegužės 28 d. šv. Jurgio 

parapija turėjo dideles iškil
mes. Minėta savo klebono, 
kun. Vito Martusevičiaus, 
vardinės ir jo 3 metų klebo
navimo sukaktis. Iš ryto pa
simelsta, priimta Komunija 
ir šiaip supinta daug dvasinių 
gėlių vainikų savo Dvasios 
Vadui. Vakare buvo jis pa
gerbtas parapijos salėj mo
kyklos parengta programa. 
Pagerbimo vakaras atidary
tas Amerikos ir Lietuvos 
himnais. Kun. S. Lukšys pa
sakė įžanginę kalbą. Tuomet 
sekė įdomi ir įvairi mokyk
los parengta programa.

2 ir 3 skyriaus mokiniai su
tartinai pasveikino savo my
limą kleboną. Ilgesnį vaizde
lį perstatė visų skyrių moki
niai. Vaizdelis parodė visus 
metų laiko mėnesius ir jų y- 
patybes bei darbus, čia ma
tei, kaip drugeliai skraidė, 
ūkininkai ūkininkavo, stu
dentai mokėsi, šventkeleiviai 
keliavo ir, pagaliau, Kalėdų 
Diedukas atvažiavo. Buvo su
vaidinta ir daugiau komedi- 
jėlių, padainuota dainelių ir 
parodyta kitokių įvairenybių 
ir taip smagiai praleido vaka
rą ir galėjo linksmai skirsty
tis.

Šiuo vakaru ir mokyklos 
užbaigimo iškilmės atliktos. 
Vaikučiai vaidino ir žaidė su 
dideliu įkvėpimu ir pasirengi
mu. Tik vis dar daugiau lie
tuviškumo gal reikėtų mūsų 
jaunučių programas ren
giant. Juk tiek daug mes tu
rime lietuviškų vaizdelių, į- 
vairių rašytojų, kad iš jų 
lengvai galima įscenizuoti 
lietuvių papročius, mūsų isto
riją, tautosaką, dainas ir tt.

Pabaigoj kun. klebonas sa
vo kalboj padėkojo jo gerbė
jams, mokyklos vaikučiams 
ir visiems artistams ir jų mo
kytojoms už tokį jo pagerbi
mą ir tą didelę meilę, kurią 
jie jam parodė surengdami 
tą vakarą.

Žmonės išsiskirstė linksmi 
ir patenkinti po tokio vaka
ro. Pažymėtini artistai buvo: 
Irena Zaromskytė, Mikas 
Vendervičius, Ona Kačanaus- 
kaitė, Juozas Stockridžius, 
Ona Lasky, Joan Bagneis, 
Ben. Bunevičius, Dolores 
Wirth, Walter Zigmontas, 
Francis Hutton, Jurgis Būg
nelis, Violeta Jones, Jadviga 
Sarcevičiutė, Juozas Mager, 
Antanas Urbonas, Albertas 
Sprindis, A. Dočkus, Rober
tas Rhoades, Elena Mater.

DŽIAUGIASI SODALIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMU

Gegužės 21 d. įvykusį New 
Yorko Apylinkės Sodaliečių 
susivažiavimą šv. Jurgio pa
rapijoj Brooklyn, N. Y., bū
tų galima pavadinti tikru so
daliečių Kongresu. Toks pri-1 
sirengimas ir tokia parinkta 
graži programa, 
galėjusi turėti 
svarstymams ne 
dienį, bet pilnas
Man teko dalyvauti viešoj 
programos dalyje-procesijoj 
ir linksmojoj dalyje. Religinė 
procesija su visomis savo iš
kilmėmis buvo labai tvarkin
gai ir didingai pravesta, darė 
didelį įspūdį ne tik į sodalie- 
tes, bet ir į visus dalyvius ir

kuri būtų 
medžiagos 
vieną pus- 
dvi dienas.

Gegužės 21 d. būrelis vy
čių padarė pirmąją savo ek
skursiją — Hike. Visi links
mi ir krykštaudami keliavo. 
Toli nuėjo ir vis dar links
ma ir pilna įspūdžių. Viską 
foto užrašė.

Bet jaunieji norėjo dar

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

ir net 18 rublių, tačiau kryžius, už kurį mokėjo 
9 rub., nebuvo blogesnis už kryžių, kuriam mokėta 
18 rublių. Jis ėmė nuo kiekvieno tiek, kiek kuris 
nešykštėjo mokėti. Gavęs už kryžių atlyginimą, 
Svirskis visuomet vieną rublį atmesdavo atgal, 
sakydamas: „Nors dalelę ir aš prie to kryžiaus 
prisidedu”. Buvęs tokio įsitikinimo, kad gautus 
už kryžius pinigus reikia išleisti geriems žmo
nėms pamylėti, todėl visus pinigus išleisdavo pir- 
kinėdamas vaikams saldainius ir vaišindamas sa
vo mieluos geradarius.

Berods 1914 m. Svirskis sumanęs padaryti 
įdomų kryžių. Kad įvairesnis išeitų kryžius, pa
sirinko seną išsikerojusį ąžuolą ir kirto jį iš šak
nų. Bekirsdamas medį senas kryždirbys visai nu
silpo ir jau daugiau kryžių dirbti nebepajėgė. 
Vargo kryždirbys visą savo gyvenimą, bet dar 
baisiau vargo savo gyvenimo paskutinėmis die
nomis. Net mirdamas gulėjo jaujoje ant šiaudų 
glėbio, vienas visų apleistas ir nešvarumais apte
kęs. Kraštas buvo vokiečių apiplėštas, žmonės 
duonos neturėjo. Burvelių kaimo gyventojai, pa
tyrę, kad jų gerasis kryždirbys miršta badu, su
sidėję visi maitino jį paeiliui. Pagaliau, patikėję 
vienos kaimo trobelninkės sąžiningumu, perkėlė 
Svirskį karšinti pas ją į mažą lūšnelę gale kaimo, 
o maistą davė visi sudėtinai. Negailestinga slau
gytoja nusilpusį kryždirbį visai apleido, kad varg
šas žmogus pats savo mirties laukė, norėdamas 
ko greičiau baigti savo nepakeliamus vargus.

Vincas Svirskis mirė 1916 m. kovo m. 7 d. Bur
velių kaime, Surviliškiu vlsč., Panevėžio ap. Pa
laidotas Surviliškio parapijos kapinėse, kuriose
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šėjusi pas savo brolį net dvi Ja17,500 dol. 
savaites. Viešėjimo metu bu
vo nuvykusi ir į New Yorką.

j LIETUVIU RADIO PROGRAMA
į Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m. 
I

Direktorius
ANTANAS DŽEKAS

r 3610 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

į Telefonuokite: Regent 2937

WAWWW1MMWVW 
<Tel. POPlar 4110

Z; Charles J. Roman 
n (Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
į DIREKTORIUS
J 1113 Mt. Vernon St., 
J Philadelphia, Pa.
^■Moderniška laidojimo įstaiga. Dl- 
"“dele, graži koplyčia, erdvi salė. Pa- 
■■kelelvlngioms suteikiama nakvynė. 
aj Viskas nemokamai. Kreipkitės 
Z“ diena ar naktį.
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pirm. Ant. 

ricepirminin- 
^eske, Mrs. A. 
, Patrick; už
korė Laurinai- 

s«kr. Harold 
Joseph Ble- 
rinkti komi-

1 Gerald Beier- 
^ELUrba- 
yttlzinskaitė ir

pilna jo darbo kryžių. Tačiau ant garsiojo kryž- 
dirbio kapo niekas nepastatė nė menkiausio kry
želio. Gal tai numanydamas jis mirdamas ir pa
sakęs: „Kai numirsiu, išmeskite mane ant vieš
kelio”.

Varginga buvusi Svirskio ir paskutinioji pomir
tinė kelionė. Pavasarį Nevėžis tarp Burvelių ir 
Surviliškio smarkiai ištvinsta, o menkas tilteliu- 
kas kartu su ledais į Nemuną nueina. Svirskio lai
dotuvių metu kaip tik buvo pats paleidimas, to
dėl vargas buvo ir su jo kelione į Surviliškio ka
pines. žmonės ir čia jį kaltino, jog užrūstinęs Die
vą, kada bandydamas savo „kvailus” išradimus 
sudegino Burvelių kaimą.

Vincas Svirskis jokios savo fotografijos ir pa
veikslo nepaliko, jties jis bijodavęs fotografuotis. 
Žmonių pasakojimu, Svirskis buvęs žemo ūgio, 
sudžiūvęs ir labai susilenkęs į kuprą nuo kryžių 
dirbimo, todėl atrodęs lyg ir kuprotas. Visad 
linksmo, malonaus veido, nedidele, žila barzdele. 
Visą amžių išgyveno viengungis. Mirė turėdamas 
81 metus.

Kiek apytikriai žinoma, Svirskis savo amžely 
yra padirbinęs per 200 kryžių. Daugelia gražiųjų 
jo kryžių supuvo ir jau nė paveikslo neliko, o kiti 
aplūžę, supuvę, be kryžmų ir kitų pagražinimų ' 
baigia paskutines dienas, nes jų likimu nebuvo ___ __
susirūpinta. Pasak Burvelių kaimo gyventojų, kunigo 

i,„arke. Jis 
vienuolių 
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is Bendro-
sky-

paskutinis jo darbo kryžius, pastatytas pakely į 
Daniliškių dvarą, prie Vilkupio upelio, šis kryžius 
1931 m. dar tebestovėjo ir jame matėsi įrašyta 
data ,,1909 m. I m. 2 d.”. Kryžiuje šv. Jonas Krik
štytojas.
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Birželio-June 2,
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irzelio-June 2, 1944 AMERIKA 5
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IEČIŲ

CONNECTICUT
ferbury, Conn.
įgūžės 28 d. Šv. Juozapo 

salėje įvyko Connecti- 
lietuvių draugijų konfe
sija, kurion atvyko atsto- 
iš Waterburio, Hartfordo, 
t Britain, New Haven, 
Igeporto, Ansonios, Wa- 
įgton Depot. Buvo apie 
asmenų.

mis buvo parengta J 
ir labai maloniai pj 
įdomia ir ilga progai 
šingumas ir gražu? I 
vimas Jurgiečią vj 
vėjo. Jauteisi kaip J 
tik buvai vaišinami 
rėdamasis muahl 
mis dainomis, d 
mais, švelniais juoįl 
natviška nuotaika. I

Į tokį parenginų j 

sielą ir jėgas suH 
gio parapijos kid 

K. Paulionis. lai
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gumą ir didelį tad 
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ALT. skyriaus pirm. Dr. 
ras Vileišis. Invokaciją 
įkaitė kun. J. Valantiejus. 
ledoti Amerikos ir Lietu- 
I himnai. Prezidiuman į- 
atstovai iš visų miestų, 
e matei tokius veikėjus, 
komp. Al. Aleksį, A. Pet- 

ikaitę, T. Matą, M. Joku- 
fe, St. šrupšą, J. Janušo- 
[, J. Pošką, A. Viznį, A. 
rščiūną ir kt. Vadovavo 
p. Al. Aleksis.
zeikino Waterburio ma
ls Monagan ir karo bonų 
ateto atstovas. Abu gi- 
Ivertino lietuvių didelius 
|us karo pergalei pagrei-

Irianapolio kolegijos nuo
gius sveikinimus perdavė 
rektorius, kun. Dr. Juo- 
tVaškas.
Įanešėjais buvo red. Juo- 
B. Laučka ir pulk. K. Gri- 
įPirmasai supažindino su 
L. Tarybos atliktais žy
li ir įmanomais darbais, o 
I K. Grinius kąlbėjo apie 
Imu sukakčių reikšmę lie
ta tautos istorijoje. Kon- 
iicija labai džiaugėsi A- 
Ikos Lietuvių Tarybos įs- 
iu Lietuvių Amerikiečių 
fmacijos Centru ir nese- 
I įsikūrusiu Bendruoju

KONFERENCIJOS

Elizabeth, N. J.
Birželio m. 11 d. bus mūsų 

mokyklos mokslo metų pa
baiga. Mokyklos vaikučiai 
tai dienai turi paruošę opere
tę ir kitus scenos margumy
nus. šis teatrėlis bus sekma
dienį, birželio m. 11 d. para
pijos salėje.

Pradžia 3:30 vai. popiet 
Po šio vaidinimo bus pikni
kas, į kurį kviečiami visi pa
rapijiečiai ir svečiai.

Rochester, N. Y.

sį New 
aliečių 
gio pa-

tiprios sveikatos,'iivai šelpti Fondu. Infor- 
būti visą laiką snijų Centrui paremti kon-

Dėkingas už mcijos dalyviai paaukojo 
Kukp50 dol.

Daug darbų
Pas mus dirbtuvės dirba, 

pyška, ūžia-dienomis ir nak
timis. O dirbtuvių — dirbtu
vėlių čia galybių galybės, gal 
5,000. Didžiausios jų yra 
Eastman Kodak Co., Baush 
& Lomb Optical Co., Tele
phone Co. ir t. t.

Ieškoma labai daug darbi
ninkų prie visokių darbų. Yra 
progų išmokti gerų darbų 
jaunoms merginoms. Tuo ga
lėtų pasinaudoti lietuvaitės 
merginos ypač iš Pennsylva- 
nijos anglių kasyklų. Tegu 
pabando čia atvažiuoti iš Gil- 
bertono ir kitų apylinkių, o 
įsitikins, kad čia per trumpą 
laiką galima uždirbti savai
tėje nuo 25 iki 35 dol. prie 
lengvų darbų.

Lietuvių centras yra Hud
son ir Clifford Ave., kur yra 
lietuvių bažnyčia, mokykla, 
salė, biznio įstaigos. Biznie
riams yra gera proga įsigyti 
grosernę, duonkepyklą, vais
tinę, o gal ir valgyklą-saliū- 
ną. Kadaise, prieš prohibici- 
ją, buvo 12 lietuvių saliūnų, 
o šiandie yra trys.

Varnas
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įvo padaryta pradžia 
tajai karo paskolai. Per 
s minutes pasižadėta 
ii bonų už 17,500 dol. 
įnferencijos dalyviai iš- 
:ė noro turėti Connecti- 
lietuvių draugijas jun- 
tį vienetą, bet tik nesu
ka dėl būdo, kaip jį su- 
ti. Priimtos kelios rezo- 
os.
tnferencija baigta him- 
[Jos dalyviai buvo nusi- 
I darbui.

New Britain, Conn.

t. Carmel, Pa.
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[Rūpinasi Lietuva
ružės 22 d. Šv. Kryžiaus 
tų par. mokyklos salėje 
susirinkimas, kuriame 

įta įsteigti „United Li
lian Relief Fund of A- 
1a” skyrius. Dalyvavo 
Hr nelietuvių vietos gy- 
rjų, kuriems rūpi Lietu- 
knonių šelpimas.
teriun įstojo 35 asmens, 
rbon išrinkta pirm. Ant. 
įrauskas, vicepirminin- 
ttiarles Boleske, Mrs. A. 
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arbo kryžių. Tačiau ant M 
>o niekas nepastatė nė 
tai numanydamas jis 
'ai numirsiu, išmeskite
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o smarkiai ištvinsta, o H 
su ledais į Nemuną nueUd 

aetu kaip tik buvo pats r 
s buvo ir su jo kelionei J 
onės ir čia jį kaltino, 
bandydamas savo „kva11 
Burvelių kaimą. J 
Svirskis jokios savo fot d 

epaliko, peš jis 
pasakojimu, Svirskis J1 d 
š ir labai susilenkęs į 
todėl atrodęs lyg . 5 
malonaus veido, nedide u. 
:ių išgyveno viengungis-

Bekr. Lenore Laurinai- 
skelbimo sekr. Harold 
man, ižd. Joseph Ble- 
Irabužiams rinkti komi- 
įišrinkti Gerald Beier- 
xt, Ida Morse, Kl. Urba- 
ienė, M. Nedzinskaitė ir 
iskauskaitė .
bene pirmasis Bendro- 

Ituvai Šelpti Fondo sky
lit. Carmelio lietuviai 
giasi, kad jų klebonas,
)r. Juozas B. Končius, 
vadovauti Bendrajam 

ai Šelpti Fondui.

ewark, N. J.

Primicijos 
kmadienį, birželio 4 d.,

Muzikų darbuotė
Balandžio 23 d. mūsų ko

lonija turėjo nepaprastą mu
zikos puotą — koncertą. Tai 
buvo dviejų muzikų, J. Bal
sio ir A. Grigoraičio, darbuo
tės pasekmės. Šie muzikai su
jungė dviejų parapijų, New 
Britaino ir Hartfordo, muzi- 
kales jėgas, savo chorus, ir 
turėjome progos pasigėrėti 
nepaprastai įspūdingu kon
certu.

Koncertas pasižymėjo ne 
tik skoningu, artistišku išpil
dymu, bet ir žavėjančiu įvai
rumu.

Pradžioje pasirodė muz. A. 
Grigoraitis su savo choru, ir 
darniai, skoningai išpildo ke
letą muzikos kūrinių; jam pa
sitraukus, sceną užima muz. 
J. Balsis su savo choru, seka 
solistai, duetai, vėl choras, 
vienas ir kitas; Grigoraičio 
vyrų grupė ir, galutinai, su
jungiami du chorai — galin
gai skamba keletas mūsų 
gražiųjų dainų. Kai paskuti
nėje dainoje suskamba didin
gi akordai „Lietuviais esame 
mes gimę” kiekvieno klausy
tojo širdy sujunda lietuvybės 
jausmas ir tikras pasiryži
mas lietuviu būti.

Abiejų muzikų chorai ir jų 
grupės, visi .solistai be išim
ties, buvo rūpestingai priren
gti. Kiekvienas koncerto nu
meris buvo lyg žavėj antis at
skiras perlas, sudarantis ne
įvertinamai gražią muzikos 
grandinę, kurios brili j antinė 
viršūnė buvo sujungtasis 
choras!

Negaliu iškęsti nepažymė
jęs, kad programos turinys 
buvo grynai lietuviškas, su
darytas beveik išimtinai iš 
rinktinių mūsų gražiųjų liau
dies dainų.

Anglijos Lietuviai 
Labai Veiklūs

— Lenkų armijos dalinyje, 
kurs stovėjo prieš kurį laiką 
Britų salose, yra Albertas 
Navickas, lietuvis iš Vilniaus 
krašto, nuo Švenčionių.

— Sicilijoje nuo žaizdų mi
rė londonietis lietuvis karys 
Kazys Jankauskas, 25 metų 
amžiaus. Jo motina, sužino
jusi apie sūnaus mirtį, pati 
pavojingai susirgo.

— Be Škotijos ir Londono 
lietuvių yra žinomi dar šiau
rinės Anglijos lietuviai: Man- 
chestery gyvena 74 lietuvių 
šeimos, Liverpooly apie 65 
šeimos, Widnes — apie 23 šei
mos, St. Helens apie 28 šei
mos, Middlesborough — apie 
34 šeimos, Bradford apie 15 
šeimų, Leeds apie 35 šeimos.

— Škotijoje labai gražiai 
darbuojasi kun. J. Gutaus
kas. šalia religinės veiklos, 
jisai neužmiršta ir lietuvių 
tautinių reikalų. Jis daug pri
sideda prie lietuvių patrijo- 
tiškų parengimų, šiemet, va
sario mėnesyje, Lietuvos ne
priklausomybės minėjimai 
gražiai buvo surengti ne tik 
Londono lietuvių, bet, kaip ir 
anksčiau, gražūs buvo paren
gimai Glasgove ir Bellshill.

— Šių metų pradžioje įvy
ko Šv. Kazimiero dr-jos vi
suotinis suvažiavimas. Iš
rinkta nauja valdyba: pirm. 
M. Glušauskas, jo pavad. J. 
Dailidė, kasininkas M. Mika
lauskas, rašt. J. Jurgilas.

— Šv. Juozapo Darbininkų 
Sąjunga, kuri be kitų svarbių 
darbų, leidžia D. Britanijoje 
vienintelį lietuvių laikraštį 
„Išeivių Draugas”, šių metų 
pradžioje buvo sušaukusi su
važiavimą.

1944 metams valdybon iš
rinkta pirm. J. Juozapavičius, 
adm. M. Mikalauskas, kasin. 
K. Vyšniauskas, vald. nariais 
— A. Kmielius, Kvainauskas, 
Antanavičius. Londone „Išei
vių Draugo” skaito apie 70 
egz., vieno laikraščio nume
rio išleidimas kaštuoja apie 
5 svarus. Pereitų metų ba
lansas suvestas -su mažu 
nuostoliu. Daug pasišventimo 
parodo redaktorius kun. J. 
Gutauskas savo nenuilstamu 
darbu.

Maskva Jeruzalėj 
Atgavo Turtą

Prieš 1914 m. karą Rusijos 
caristinė vyriausybė įsigijo 
plotą žemės Jeruzalėje ir pa
statydino provoslavų katedrą 
su keliais namais maldinin
kams apsistoti. Ten apsigyve
no rusų vienuoliai, kurie po 
revoliucijos Rusijoje atsisakė 
pripažinti Sovietinės Rusijos 
teises į jų valdytą nuosavybę.

Maskva vis reiškė pretenzi
jas, o Anglija vis patardavo 
susitarti su bažnytiniais pa
reigūnais. Kai neseniai Kai
re, Egipto sostinėje, įsistei
gė Sovietų atstovybė, pradė
tos naujos derybos. Ir dabar 
pranešta, kad Jeruzalės rusų 
vienuoliai sutiko pripažinti 
Maskvos pravoslavų metro
politą savo vyresniuoju. Tų 
vienuolių yra apie 100, o jų 
valdytas turtas įvertinamas 
4 mil. dolerių.

Spaudos Atgarsiai 
Apie Lietuvą

„Przewodnik Katolicki” il
gokame straipsnyje pažymi, 
kad Prūsuose, kaip pavyz
džiui, Gumbynės apskrityje, 
gyventojų dauguma yra lie
tuviai: net ir kitose Rytinių 
Prūsų dalyse esą nemažai 
lietuvių ir, kuriant naują Eu
ropos santvarką, į tai turi bū
ti atsižvelgta.

— „Gwiazda Polarna” pa
vaizduoja skirtingas lietuvių 
ir lenkų nuomones į kai ku
riuos istorijos klausimus, pa
vyzdžiui, apie Jogailos laikus.

— Ukrainiečių laikraštis 
„Svoboda”, paduodamas apž
valgą knygos „Timeless Li
thuania”, iškelia neteisingą 
bolševikų elgesį Lietuvos at
žvilgiu.

— „Gwiazda Polarna” pa
brėžia svarbumą lenkams 
bendradarbiauti su ukrainie
čiais ir lietuviais.

— „Jednosc” rašo apie at
kaklų lietuvių priešinimąsi 
prieš vokiečių pastangas dau
giau Lietuvos darbininkų sių
sti į ginklų pramonės vietas, 
kur, dažnai, jie tūri dirbti pa
vojingose, dažnai lėktuvų 
bombarduojamose vietose.

— „Ukrainian Weekly” 
viename straipsnyje, įrodinė
damas, kad rusai ir ukrainie
čiai yra dvi skirtingos tautos 
ir prisimindamas praeitį, pa
lankiai atsiliepia apie Lietu
vą. Mes jau žinome, kad USA 
ukrainiečiai, kiek anksčiau 
savo spaudoje prisiminę apie 
praeityje turėtą bendrą lietu
vių — gudų — ukrainiečių 
valstybę, pavadino tą laiko
tarpį auksiniu.

— „The Evening Bulletin” 
pranešė, kad korp. St. B. Žu
kauskas yra japonų nelaisvė
je, o keturi kiti jo broliai įs
tojo į USA kariuomenę.

— „The Common Cause” 
įsidėjo kun. Dr. K. Matulai
čio straipsnį „Modern Lithu
ania.” čia išsamiai, panaudo
jant' statistinius duomenis, 
aprašoma lietuvių katalikų 
kultūriniai laimėjimai spau
doje, lietuvių bažnytinės pro
vincijos išaugimas, santykiai 
su kaimynais ir tt. Straips
nis labai vertingas.

— „Tygodnik Polski” įsidė
jo rimtą straipsnį: „Dėl ne
sutarimo šaltinių”, kuriame 
svarsto lietuvių-lenkų nesu
tarimo priežastis. Autorius 
parodo daug blaivumo, pripa
žįsta visą eilę lenkų politikos 
klaidų, parodo supratimą lie
tuviško nusistatymo, norėtų, 
kad kaimyniškieji santykiai 
pagerėtų.

— Anglų katalikų laikraš
tis „The Tablet” įsidėjo pui
kų straipsnį: „The Baltic 
States”, čia dokumentuotai 
aprašo sovietų ir vokiečių o- 
kupacijas Baltijos valstybė
se, pabrėžia SSSR tarptauti
nius pasižadėjimus Lietuvos 
atžvilgiu ir iškelia stiprius 
įrodymus už Baltijos valsty
bių nepriklausomybę.

Velykos Londone

GYVYBIŲ NUOSTOLIAI 
LIETUVOJE

‘ Kun. J. Golden

ŽMONES NORI ŽINOTI
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Padalyta Krikščionybė

Kiekvienas sveikai galvo
jąs krikščionis apgaili susi
skirstymą tarp krikščionių. 
Kaip tas atsitiko? šv. Rašte 
duotas atsakymas: „Bet bu
vo tautoje ir netikrų pranašų, 
kaip ir jūsų tarpe bus moky
tojų melagių, kurie įves pra
gaištingas atskalas.”

Vadinamoji Reformacija— 
tai Liuterio leidimas kiekvie
nam aiškintis šv. Raštą kaip 
jam atrodo teisinga, ir kad 
kiekvienas gali pats sau nu
sitarti dorovės ir religijos 
taisykles. Tokia padėtis ir 
sugriovė krikščionių vienybę, 
nes iškreipė Kristaus moky
mą. Juk negali būti jokių ti
kėjimo tiesų, kai kiekvienas 
sau susidaro tikėjimą; negali 
būti tikėjimo vienybės ten, 
kur visi tikėjimo dalykai pa
vedami asmeniškiems spren
dimams. Todėl šiandien yra 
daugiau kaip 200 skirtingų 
protestantiškų bažnyčių, ku
rių kiekviena sakosi esanti 
tikroji Kristaus Bažnyčia,

norėdama net šventraščiu į- 
rodyti savo tvirtinimą.

Religinis asmeniškumas 
neišvengiamai veda į huma
nizmą — sudievinimą žmo
gaus, nepaisant dieviško au
toriteto. Iš to atsiranda:

RACIONALIZMAS — su
dievinimas proto ir mokslo.

LIBERALIZMAS — sudie
vinimas asmeniškos valios.

MATERIALIZMAS — su
dievinimas medžiaginių daly
kų.
KAPITALIZMAS — sudievi
nimas pinigų.

SOCIALIZMAS — sudievi
nimas klasių bei luomų dva
sios.

INDIFERENTIZMAS — 
nepaisymas visų krikščionių 
religijų.

NACIONALIZMAS — su
dievina valstybę, rasę ir 
kraują ir galutinai iš visų tų 
„IZMŲ” yra DEVILIZMAS— 
VELNIŠKUMAS, sukilimas 
prieš Dievą ir Jo Bažnyčią, 
kuris priverčia Dievą bausti 
žmoniją.

Sulietuvino kun. St. Raila

ŠIURPUS LIETUVIO PERGYVENIMAI
Anglų spauda plačiai apra

šė Liverpoolio lietuvio Vin
co Kulpono (William Colbon) 
nuotykius. Jo tėvai tikri lie
tuviai ir jisai patsai supran
ta ir kalba lietuviškai.

„Liverpool Echo” taip ap
rašo jo šiurpius pergyveni
mus:

„Dabar ieško darbo jūri
ninkas pečkurys William Col
bon, kuris gyvena 70 Soho 
St., Liverpool. Jisai plaukda
mas 76 dienas atvirame laive
lyje matė, kaip jo kapitonas 
ir dar 18 draugų mirė vienas 
po kito, iki šešioliktoje jo 
kančios dienoje tiktai jis vie
nas tebeliko gyvas, paliktas 
laivelyje su septyniais savo 
draugų lavonais. Jis surišo 
vairą ir apalpo, bet už dviejų 
savaičių buvo rastas dar gy
vas, be sąmonės ir sveriąs tik 
75 svarus.

„Nebegalėjo jisai net savo 
pavardės atsiminti. Iš pra
džių jo laivelis buvo kapito
no (Chadwick) komandoje. 
Maisto' dar buvo 35 dienas. 
Kada maistas išsibaigė, tai 
Colbon maitinosi lekiančio
mis žuvelėmis, kurios įkrito 
į laivelį. Jis apdovanotas Bri
tish Empire Medai. Jo akys ir 
dabar nėra visai pasveiku- 
sios. Dabar jis nori gauti dar
bą, bet tik sausumoje”.

Amerikoje yra gyvų knygne- 
šių ir jų talkininkų

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

.pytikriai žinoma, 
rbinęs per 200 kryžių- 
į supuvo ir jau nė Pa.ve7į; 
supuvę, be kryžmų d 
askutines dienas, n68 U j 
ita. Pasak Burvelių 
is jo darbo kryžiu&P^i’ 
ių dvarą, prie Vilkupi°“U 
dar tebestovėjo ir ĮjJJJ 
09 m. I m. 2 d.”. KryflF

Prejybės bažnyčioje į- 
kun. Alb. Kaklausko 
sijos. Naujojo kunigo 
įgyvena Newarke. Jis 
vč. Trejybės vienuolių 
ęgacijos narys misijo- 

primicijų bus užkan- 
par. salėje.

Šis koncertas su ta pačia 
programa buvo išpildytas 
Hartforde gegužės 21 d., kur 
Hartfordo lietuviai turėjo 
progos atsigaivinti ir pasigė
rėti.

Bravo, muzikai! Daugiau, 
daugiau!!

Ten buvęs

Per neutralius kraštus pa
siekė žinia iš Lietuvos, jog 
ten suvestais daviniais bol
ševikų okupacijos metu, per 
vienerių metų jų viešpata
vimo laikotarpį, buvo išžudy
ta apie 3,000 lietuvių, kalėji
me bolševikai laikė apie 12,- 
000 Lietuvos žmonių ir ištrė
mė į tolimus Rusijos plotus 
ne mažiau, kaip 45,000 žmo
nių.

Kaip tada elgėsi bolševikai, 
dabar panašiai elgiasi naciai, 
taigi žmonių nuostoliai Lie
tuvoje — apgailėtinai dideli.

LKFSB. Londono kores
pondentas praneša, kad to 
miesto lietuviai Velykas pra
leido laimingai ir ramiai. Baž
nyčia buvo padabinta mirtų 
vainikais, altoriai skendo gė
lėse ir žvakėse. Choras gra
žiai giedojo lietuviškas Vely
kų giesmes.

Iš viso plataus Londono, 8 
vai. ryto, per Prisikėlimo pa
maldas, priėjo prie komuni
jos netoli 200 žmonių. Tai ypa 
tingai didelis skaičius, atme
nant, kad šiuo metu apie 320 
Londono lietuvių yra kariuo
menėje.

Vakų dvarą vokiečiai do
vanoję olandui Rost von Ton- 
ingen, kad jisai tenai įreng
tų ūkio mokyklą atgabena
miems į Lietuvą olandams. 
Tonningenas uždėjęs vaini
kus ant kapų dviejų olandų, 
kurie žuvo Lietuvoje.

gyvenančioji Ang. Gilienė at
mena, kaip jų namuose sus
todavo knygnešiai.

Šie visi suminėtieji jau at
siuntė savo atsiminimus iš 
slaptų knygų gabenimo laikų. 
Ir visus kitus, kas žino, pra
šome surašyti atsiminimus 
apie knygnešius ir atsiųsti 
adresu:

Rev. J. Prunskis, 3230 S. 
Lituanica Ave, Chicago 8, Ill.

Įvertino lietuvės darbą

Juzei Daužvardienei balan
džio mėnesį įteikta du pasi
žymėjimo raštai: pirmame 
reiškiama jai padėka už dide
lį pasidarbavimą Community 
and War Fund Campain, Chi
cagoje, o antrame-už vertin
gą kalbėtojos darbą Raudo
nojo Kryžiaus organizacijoje.

Iki 1943 m. liepos 1 d. vo
kiečiai į Lietuvą buvo atgabe
nę 4,700 šeimų kolonistų. Vo
kiečiai buvo suplanavę į Lie
tuvą atgabenti dar 26,000 ko
lonistų iš Vokietijos, bet da
bar teks ir seniau atgaben
tuosius iškraustyti atgal Vo
kietijon.

Paaukštinimas
Jokūbas: Kur tu, Jurgi, ga

vai tą medalį?
Jurgis: Už savo didį drą

sumą.
Jokūbas: Už kokį drąsu

mą? Gal sugrįžai iš Gvadal- 
kanalo?

Jurgis: Visai ne. Vedžiau 
našlę su devyniais vaikais.

Tai mūsų tautos
Du žydeliu nuvyksta į Pit- 

tsburgo miestą, atsiranda 
aukšte j e, kurios viduryje sto
vi policininkas, kuris ranko
mis skėstriodamas tvarko au
tomobilių judėjimą. Nudžiu
gęs vienas žydas sako savo 
draugui:

„Žiūrėk, Moze, tai irgi vie
nas mūsiškių”.

Gyvas ir miręs
Karta du čigonu eina per 

tolimą girią. Staiga pasigirs
ta smarkus šūvis, ir abu či
gonu iš baimės sugriūva į 
krūmus. Kiek laiko praslin
kus, vienas ir klausia:

— Morkau, ar dar tu gy
vas?

— Gyvas dar, o tu, Baltra
miejau?

— Oi, vai, aš jau ne gyvas.
Keistas arklys

Vienam turguje ūkininkas 
pardavė žydui arklį. Kitame 
turguje sutinka žydas ūkinin
ką ir kelią triukšmą.

— Tu grąžink man pinigus 
ir atsiimk savo kuiną, nes tas 
arklys žabalas.

— O kam reikia matyt? 
Juk arklys laikraščio neskai
tys?

Nespėjo papūsti
Veterinaras (gyvulių dak

taras) mokė ūkininką, kaip 
įpilti miltelius į sergančio ar
klio gerklę:

— Įpilk šiuos miltelius į 
vandens vamzdį, sakykime^ 
dviejų pėdų ilgumo, įdėk vie
ną galą į arklio gerklę ir pūsk 
į vamzdžio dūdelę visu savo 
plaučių smarkumu, kad visi 
milteliai nueitų į jo vidurius.

Už keturių valandų ūkinin
kas atsiskubina į veterinaro 
raštinę. Jo veidas buvo pa
balęs, kaip sniegas.

— Kas yra? — klausia ve
terinaras.

— Mirštu, — šaukia ūki
ninkas... — Arklys pirmiau
siai pūtė į vamzdį.

Pranas Bekampis

Brooklyno Lietiniai Graboriai

Paskelbus atsišaukimą į 
buvusius knygnešius atsilie
pė visa eilė žmonių. Taip So. 
Bostone, 140 Athens str., gy
vena P. P. Mikalauskas, kurs 
apie 1890-1892 metus su savo 
broliu slapta gabeno knygas. 
Philadelphijoje gyvena Ona 
Bilevičiūtė - Damulevičienė, 
kuri savo broliams ir kitiems 
knygnešiams padėdavo slap
ta nunešti knygas toliau nuo 
rubežiaus.

Chicagoje, Bridgeporte, te
begyvena knygnešys J. Šlio
geris. Clinton, Ind., gyvena 
Jonas Skinderis, kurio bro
liai kartu su St. Neteckiu 
slapta gabendavo knygas. 
Chicagoje, 3131 S. Emerald

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA K. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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PENKIOLIKTOJI LIETUVIŲ DIENA 
ŠIEMET BUS LIEPOS DEVINTI 

 *-----------

Apreiškimo 
Parapija

Penkioliktoji New Yorko 
Apylinkės Lietuvių Diena šie
met bus liepos 9 d., sekma
dienį, Klasčiaus parke ir sa
lėje, Maspethe. Ją rengia 
New Yorko apylinkės katali
kų seimelio išrinktas komite
tas, kurį sudaro apie 70 as
menų.

Gegužės 26 d. Apreiškimo 
par. mokyklos kambaryje į- 
vyko komiteto susirinkimas, 
kurin atsilankė per 50 narių. 
Čia apsvarstyti ir priimti 
Lietuvių Dienos veiklos pla
nai. Nutarta turėti įvairūs 
laimėjimai.

Komiteto valdybai pavesta 
užkviesti vietines ir apylin
kės draugijas. Kviečiami pa
rapijų chorai dainų progra
mai išpildyti. Kalbėtojum 
kviečiamas prof. Dr. K. Pakš
tas, kurs bus tik ką grįžęs iš 
tolimųjų vakarų. Br. Brun- 
dzienė mėgins sudaryti tau
tiškų šokių programą.

Komiteto valdyba išrinkta 
tokio sąstato: pirm. Juozas 
B. Laučka, vicepirm. Br. 
Brundzienė, Ona Petrulienė, 
St. Subatienė ir A. Tvaskienė, 
sekr. Jurgis Tumasonis, ižd. 
P. Montvila ir K. Krušinskas.

L. D. ženklelius pagaminti 
ir platinti sutiko St. Subatie
nė ir Pankevičienė. Prie puoš
nios, turtingos pintinės dar
buosis Pr. Ražickienė, R. Ka- 
šėtienė, J. Gražienė.

Susirinkime nedalyvavo, 
bet maloniai sutiko Lietuvių 
Dienoje pasidarbuoti Morta 
Šertvytienė, Eugenija Kar- 
piūtė, Magd. Brangaitienė ir 
K. Baltrušaitis.

Įžangos bilietai bus po 50c. 
Šokiams gros A. Pavydžio 
orkestras, šokiai bus nuo 6 
vai. vakaro.

Komiteto nariai nusiteikę 
pasidarbuoti labai stropiai, 
kad Penkioliktoji Lietuvių 
Uiefta gražiausiai pasisektų.

dos yra pirmose lietuviškų 
darbų rėmimo eilėse. Jis bu
vo vienas nuoširdžiausių New 
Yorko lietuvių, kai rūpinosi 
laimėti Aušros Vartų para
piją lietuviams. Jis buvo pir- 
masai, kurs parėmė „Ameri
ką”, kai pirkta naujos maši
nos. Pernai jis visą šimtinę 
paaukojo Lietuvių Kultūri
niam Institutui.

FEDERACIJOS VEIKLA

L. K. Federacijos New Yor
ko apskrities metiniam susi
rinkime gegužės 26 d. valdy- 
bon išrinkti pirm. Danielius 
J. Averka, vicepirm. J. Pau
lauskienė, sekr. Mot. Mikolai- 
"is, ižd. A. Baciška, iždo glo
bėjai St. Subatienė ir Al. 
Spaičys.

Susirinkime pasidžiaugta 
sėkminga New Yorko-New 
Jersey lietuvių draugijų kon
ferencija, įvykusia gegužės 
14 d.

BUVO WATERBURYJE

Gegužės 28 d. Waterbury- 
je, Conn., įvyko Connecticut 
valstybės lietuvių draugijų 
konferencija, kurioje buvo 
apie 300 asmenų. Ją atidarė 
Waterburio A. L. T. skyriaus 
pirm. Dr. P. Vileišis. Maldą 
sukalbėjo kun. J. Valantiejus. 
Vadovavo komp. Al. Aleksis. 
Dalyvavo miesto mayoras 
Monagan.

Svečiais kalbėtojais buvo 
pulk. K. Grinius ir Juozas B. 
Laučka. Lietuvių Informaci
jų Centrui paremti suaukota 
per 350 dol.

Šv. Vardo vyrų draugijos 
pusmetinis susirinkimas į- 
vyks šį sekmadieni, birželio 
4 d., tuojau po sumos. Visi 
nariai prašomi dalyvauti — 
turim daug svarbių reikalų 
aptarti draugijos gerovei.

Didinga procesija
Gegužės 26 d. par. sodalie- 

tės turėjo didingą gegužės 
procesiją, kuri baigta Švč. 
Panelės stovylos apvainikavi
mu. šiemet apvainikuotoja 
buvo Julija Vincevičiūtė. So- 
dalicijon priimta naujų narių, 
kurios davė iškilmingą pasi
žadėjimą, dvasios vadui kun. 
Br. Kruzui vadovaujant.

Angelu Karalienės 
Parapija
—

Šį penktadienį, birželio 2 
d., mūsų bažnyčioje, 7:30 vai. 
vak., bus Šventoji Valanda- 
pamaldos prie Švč. Jėzaus 
Širdies. Pamaldos bus prie iš
statyto švč. Sakramento. Bus 
ir šv. Kryžiaus relikvijų pa
gerbimas.

Kadangi birželio mėnuo 
yra pašvęstas Švč. Jėzaus 
Širdies garbinimui, tai šven
toji Valanda bus šio mėnesio 
penktadieniais: birželio 9, 16, 
23 ir 30 dienomis, 7:30 vai. 
vakare. Lietuviai, ypač tėvai, 
kurių vaikai yra kariuomenė
je, kviečiami dalyvauti tose 
pamaldose ir pasimelsti už 
savuosius, kad Dievas juos 
saugotų nuo nelaimių ir svei
kus grąžintų į namus pas sa
vuosius.

NOVENA Į ŠV. ANTANU

Birželio 5-13 Dienomis 
ATSIMAINYMO V. J. BAŽNYČIOJE

MASPETH, N. Y.
RYTAIS: Novenales Mišios 8 vai. (Sekmadienį 9 vai.).
VAKARAIS: Novenos maldos, pamokslas ir

Palaiminimas 7:30 vai. (pirmadienį 7:00).
Pamokslus sakys kun. Jonas Balkonas.

Šv. Antano relikvi jų pagerbimas
rytais ir vakarais

KASDIEN MALDOS UŽ LIETUVĄ IR UŽ 
PARAPIJOS KAREIVIUS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Wain k
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

3 BROLIAI KARIAI

Maspetho Žinios Vyčiu Suvažiavimas

ALF. STANKEVIČIUS 
PIRMASIS RĖMĖJAS

Penkioliktoji Lietuvių Die
na jau turi savo pirmąjį rė
mėją. Juo yra Alfonsas Stan
kevičius, New Yorko lietuvių 
draugijų veikėjas, labai arti
mas „Amerikos” bičiulis.

Gegužės 7 d. Alf. Stankevi
čius lankėsi „Amerikos” raš
tinėje ir paliko dešimt dole
rių, kaip dovaną Lietuvių 
Dienai, šia savo auka p. Stan
kevičius yra pirmutinis Lie
tuvių Dienos rėmėjas.

Šia proga tenka pažymėti, 
kad Alf. Stankevičius visa-

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
geriausios rūšies

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

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

Velykių šeima iš James
port, L. I., kariuomenėje tu
rėjo tris sūnus. Vienas —din
go Pacifike pačioje karo pra
džioje, antras žuvo Kalifor
nijoje, Motinų Dienoje, ne
laimingame sunkvežimio su
sidūrime, o trečias yra kur 
nors Kalifornijoje.

Gyvojo Rožančiaus Dr-ja 
šį sekmadienį, birželio 4 d., 
eis bendrai prie Šv. Komu
nijos 9 vai. mišių metu. Po 
mišparų bus procesija, o po 
to svarbus susirinkimas. Vi
sos narės prašomos skaitlin
gai dalyvauti.

VIEŠĖJO LEITENANTAI

Šiomis dienomis pas D. J. 
Averkus viešėjo giminaičiai:
laivyno leitenantas Karolis 
Skadauskas ir aviacijos lei
tenantas Bronius Janušonis.

Brooklyho vyskupijos 600 
katalikų daktarų ir 300 kata
likių slaugių, dirbę katalikų 
ligoninėse, tarnauja Dėdės 
Šamo kariuomenėje.

LENGVAM DIRBTUVES DARBUI

Reikalinga

VYRŲ IR MOTERŲ

Geras atlyginimas. Daug viršlaikio 
su padidintu atlyginimu. Patyrimas 
nereikalingas. Amžius—nuo 17 iki 50
metŲ.

323 Berry Street Brooklyn, N. Y.

LVA,/AVATiWAiW.WA\VrtV.,.,.V.TA,>W.,.V

• FRIDAY • SATURDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y. 
EVergreen 8-7871

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

Radio Voice of the Lithuanians
1 P. M.

MONDAY • WEDNESDAY

LRKSA. 134 kuopos susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį, 
birž. 4 d., tuoj po sumos. Na
riai ir norį prie Susivienymo 
prisirašyti prašomi ateiti ir 
prisidėti prie mūsų didžiulės 
Amerikoje katalikų šeimos.

Šv. Vardo vyrų draugijos 
bendra Komunija bus birže
lio 11 d., 9 vai. mišių metu. 
Po pamaldų par. salėje bus 
svarbus susirinkimas. Svar
bu visiems parapijos vyrams 
dalyvauti kartu bendroje Ko
munijoje ir ateiti į susirinki
mą ir prisirašyti. Laukiame.

Birželio 13 d., antradienį, 
yra Šv. Antano Šventė. Mūsų 
parapijos vikaras irgi Anta
nas. Parapijiečiai rengia pie
tus kun. Ant. Masaičio vardi
nėms ir metinėms sukaktu
vėms paminėti. Pietūs bus 
birželio 13 d., parapijos sa
lėje, tuoj po 10 vai. mišių. Bi
lietas tik $1.50 asmeniui.

SVARBŪS SUSIRIKIMAI

Brooklyno piliečių klubo 
susirinkimas įvyks penkta
dienį, birželio 2 d., 7:30 vai. 
vak., savo salėje.

Šv. Jurgio draugijos pus
metinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, birželio 7 d., 7:30 
vai. vak. piliečių klubo salė
je. Bus renkama dalis val
dybos.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

— Bendros pramogos ko
mitetas, sudarytas iš visų 
draugijų delegatų, išsirinko 
pirmininku S. Cerebiejų, 
sekr. J. Zambrauskaitę ir ižd. 
ponią O. Brady. Pramoga bus 
parapijos salėje birž. 25 d. 
7:30 vai. vakare seselių pran- 
ciškiečių naudai.

— Altoriaus draugija Die
vo Kūno šventėje dalyvaus in 
corpore pamaldose 8 vai. ry
te ir bendruose pusryčiuose 
par. salėje. Tai jos metinė 
šventė.

— Pirmos Komunijos klase 
iš 34 vaikučių priims Sakra
mentus birž. 11 d. per 9 vai. 
Mišias. Vaikučiai dalyvaus 
ir kun. K. Girniaus primici
jose birž. 18 d.

— Mokyklos užbaigimo 
vaikų vakaras buvo labai 
gražus ir pasekmingas. Moki
niai vaidino angliškai „Nau
ghty Little Peter” ir lietuviš
kai „Auksinis švilpukas”. 
Buvo ir pavienių dainų ir mu
zikos (piano ir saksafonas). 
Vakarą vedė kun. K. Paulo- 
nis. Dovanas pasižymėju
siems įteikė kun. kleb. Jonas 
Balkūnas. Mokiniai apdova
nojo kleboną jo vardinėms. 
Mokyklą šiemet lankė 180. 
Moko seselės pranciškietės. 
Atsižymėjimo dovanas gavo 
M. Bagočiūnaitė, J. Jančaus- 
kas, Al. Fedor, Rose Mary 
Lynch, Frances Millbach, Fr. 
Howe, H. Michel ir Dor. Ka- 
bašinskaitė.

New York, N. Y.
Pavasarinis Koncertas

Geg. 28 d. teko dalyvauti 
Aušros Vartų par. pavasari
niame koncerte-baliuje, ku
riame Philadelphijos L. Vy
čių 3 kp. jaunieji vaidintojai 
vaidino 5 veiksmų dramą 
„Leitenantas Antanas”.

Malonu buvo matyti, kaip 
jauni vaidintojai, išlavinti 
kun. St. Railos, drąsiai ir 
gražiai vartodami lietuvių 
kalbą, gerai vaidino. Svečiai 
paliko labai gerą įspūdį žiū
rovams, kurių buvo pilnutėlė 
salė. Trūko daugeliui vietų.

Parapijos choras, vad. varg. 
A. Kaminskui, kad ir labai 
neskaitlingas, pasirodė gra
žiai, harmoningai sudainuo
damas kelias dainas. Reikia 
tikėtis, kad, padidinus chorą 
narių skaičiumi, choras galės 
konkuruoti su kitų parapijų 
chorais. Jaunimas turėtų 
nuoširdžiai į choro narius 
stoti.

Visas parengimas praėjo 
labai linksmoje nuotaikoje, 
vadovaujant kleb. kun. J. Gu- 
rinskui. Jam padėjo vikaras 
kun. K. Malakauskas ir ge
rai susiorganizavusių par. 
komitetas. Malonu buvo pra
leisti laiką su newyorkieciais. 
Daugiau tokių smagių paren
gimų!

Buvęs

GARŠVAITĖS VESTUVĖS
Anita Garšvaitė, Juozo ir 

Kazimieros Garšvų duktė, 
birželio 18 d. ištekės už Jono 
A. Paulukonio. Šliūbas bus 
Angelų Karalienės par. baž
nyčioje, 5 vai. popiet. Vestu
vių puota įvyks Knapp Man
sion salėje.

L. Vyčių N. Y. ir N. J. aps
krities suvažiavimas, įvykęs 
geg. 28 d. Bayonne, N. J., pra
ėjo gražiai.

Jį atidarė pirm. L. Ketvir
tis, pakviesdamas apskrities 
dvasios vadą kun. M. Keme
šį sukalbėti maldą. Savo kal
boje kun. M. Kemėžis ragino 
visus ko daugiausiai ben
drauti su vyčių organizacijos 
nariais — kariais.

J. Adomaitytė, veikli aps
krities sekretorė, skaitė pra
eito suvažiavimo protokolą. 
Sekė iždininko K. Basanavi
čiaus raportas ir taip pat 
„Vyties” balandžio mėn. lai
dos pranešimas. Pasirodė, 
kad, komisijai nuoširdžiai pa
sidarbavus, išlaidos apmokė
tos ir dar likę keliolika dole
rių Centro reikalams.

Įvykusių apskrities šokių 
raportą davė H. Pinkin. Nors 
tą vakarą buvusi didelė aud
ra, bet likę dar ir pelno 
$38.00.

Pirm. L. Ketvirčiui prane
šus iš N- Y. ir N. J. Lietuvių 
Konferencijos, įvykusios geg. 
14 d., pasirodė, kad L. Vyčių 
apskritis seka lietuvių ameri
kiečių veiklą už tėvų žemę 
Lietuvą, noriai dalyvauja vie
šuose susirinkimuose ir re
mia kiekvieną kilnų darbą. 
Konferencijai paaukota 10.00 
dol.

Pranešta apie apskrities į- 
vyksiantį išvažiavimą-pikni- 
ką birželio 25 d. naujai ištai
sytame Lietuvių Parke, Lin
den, N. J. Šiame parengime 
dalyvauti vyčiai kviečia visą 
visuomenę.

Svarbiausia šio suvažiavi
mo dalimi buvo pašventini
mas Roll of Honor (garbės 
sąrašo) ginkluotose pajėgose 
esančių karių, apskrities na
rių. Sąrašas labai gražiai pa
ruoštas komisijos, vadovau
jant J. Boley-Bulevičiui. Vi
są meninį darbą atliko vytė 
M. Sidtis (Jersey City), už 
ką jai išreikšta nuoširdi pa
dėka.

5 vai. p. p. suvažiavimo na
riai suėjo į bažnyčią; nešta 
Amerikos vėliava ir garbės 
sąrašas. Kun. M. Kemėžis 
gražiai pravedė sąrašo šven
tinimo ceremonijas. Labai 
gražų įspūdį darė sugiedoji- 
mas vyčių himno, pašventini
mas sąrašo, trumpas pritai
kintas dvasios vado pamoks
lėlis, bendras rožančiaus kal
bėjimas, palaiminimas Švč. 
Sakramentu ir sugiedojimas 
„Marija, Marija”. Tai be ga
lo gražus momentas, matant 
skaitlingą būrį jaunimo mel
džiantis savo draugų-brolių 
intencija.

L. Vyčių organizacijos Sei
mo reikalu pranešimą padarė 
L. V. vicepirm. J. Boley. Sei
mas įvyksta rugsėjo-Sept. 23

PARDUODAMI NAMAI

Turi būti tuojau parduotas 
Richmond Hill namas, 3 
šeimų, mūrinis, su vėliausios 
mados įtaisymais, šildymo 
sistema, garažu.

Savininkas žemutiniame 
aukšte paliks namą laiku. 
Kreiptis:

101-56 115 Street, Rich
mond Hill.

REpublic 9-1506.
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Brooklyno lietuvių siuvėjų 
54 skyrius šiemet nutarė da
lyvauti unijos suvažiavime, į- 
vykusiame Chicago j e gegu
žės 15-20 d. d. New Yorko val
dyba parūpino visiems delega 
tams bendrą vienu 
važiavimą, ir buvo 
nupirkti bilietai.

Iš New Yorko
gegužės 12 d. Kelionė tęsėsi 
18 valandų. Traukinyje matė
si daug unijos veikėjų. Iš lie
tuvių važiavom Leonas Šerk
šnys, Jonas Buivydas su žmo
na ir aš. Traukinyje daug 
karių, kurių dokumentus daž
nai tikrino karo policija.

Malonu buvo gėrėtis Hud
son© upės krantais. Džiaugė
mės kalnais, pavasario grožy
be. Buvo matyti „Meškos” 
kalnai, kur lietuviai ruošdavo 
ekskursijas.

Dar Albany miesto nepa
siekus, uždėjo mūsų trauki
niui vežti dūminį -garinį inži- 
ną, kuris pradėjo savo vieno
dą šnektą „čikago-čikago-či- 
kago” ir įvažiavo į patį Chi- 
cagos miestą su savo dūmais. 
Tai tik po to supratom, kodėl 
Chicago taip aprūkęs mies
tas.

Važiuojam per New Yorko 
sostinę, Albany, ir negalim 
užmiršti, kad iš čia plaukia 
patvarkymai miestiečiams ir 
ūkininkams, apkrovimai mo
kesčiais, kurių niekas ne
mėgsta ir kurių nepajėgia 
per visą amžių išsimokėti, 
kurių lieka vaikų vaikams...

Kiti sustojimai buvo Sira- 
cuse, Utica, Rochester — tai 
garsioji lietuvių kolonija sa
vo aukomis Lietuvos bylai.

ir 24 d. d. New Yorke. Seimo 
priėmimo pasiruošimui iš
rinkta komisija: K. Kazlaus- 
kis (Brooklyno), J. Augusti
nas ir M. Augustinaitė (Mas
peth), H. Pinkin (Elizabeth) 
ir F. Vaškas (Newark).

Vaišingieji Bayonės vyčiai, 
vadovaujant A. Ruzgytei ir 
J. Navickui, suvažiavimo da
lyvius pavaišino labai ska
niais valgiais ir gėrimais ( ka
va, arbata ir pienu).

Suvažiavime dalyvavo ats
tovų nuo 7 kuopų, keletas 
svečių ir du centro valdybos 
nariai. Posėdis baigtas pirm. 
L. Ketvirčiui sukalbėjus mal
dą. *

Sužinoję, kad Philadelphi
jos Vyčių 3 kuopos jaunieji 
vyčiai yra atvykę vaidinti 
„Leitenanto Antano” New 
Yorko Aušros Vartų par. sa
lėje, susidaręs būrys J. Au
gustino ir J. Kaminsko auto
mobiliais nuvyko į vaidinimą. 
Ten teko susitikti su phila- 
delphijiečiais, jų vadu kun. 
St. Raila ir su vietiniais vy
čiais.

H. Pinkin

$
ŲIS

|

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, plasteriavlmų, šaligat
vių cementavimų ir Irt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.
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žiuotas. P. J. Mon
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OPTOMETRISTAS — OPTIKA

394-398 Broadway, Brooklyn, N. duok mums 
—j fiDHnns tikėji-

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai

KASDIEN
Patogi Vieta Užejimui 
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Brooklyn, N. T.

HAvemeyer 8 - 0259 |

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 
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