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Šią savaitę į Ameriką at
plaukė vienas iš šviesiausių 
Lietuvos vyrų.

Tai vysk. P. Būčys.
Jis yra didelis mokslinin

kas teologijos srityje. Savo 
specialybėje jis parašė nema
ža svarbių veikalų.

Vysk. P. Būčys, net ir 
moksliniuose raštuose, moka 
tarti žodį gyvai, vaizdžiai. 
Todėl visos jo knygos yra 
lengvos skaityti.

Kai kas net sako, kad jisai 
turi rašytojo plunksną. Ir tai 
tiesa. Vysk. P. Būčys mėgs
ta literatūrą, yra rašęs kri
tikos straipsnių ir pats sukū
ręs vaizdų, pasirašydamas 
slapyvardžiais.

Bet pasauliui jis labiausiai 
žinomas kaip mokslo vyras, 
buvęs universiteto rektorius, 
organizatorius, daugelio kny
gų autorius, vienuolyno gal
va, didelio patyrimo žmogus, 
nenuilstamas lietuvis.

Norėtume pažymėti, kad 
vysk. P. Būčys yra vienas iš 
tų retų asmenų, kurie savo 
darbą spaudoje pradėjo dar 
draudimo laikais.

Per tiek laiko—pusę šimt
mečio—vysk. P. Bučio daug 
nuveikta mokslui, Bažnyčiai 
ir Lietuvai.

Mes su pagarba ir pasigė
rėjimu jį pasitinkam šioje 
šalyje!
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Kard. Spellmanas

New Yorkas. — Antradie
nį grįžo kardinolas Spellma
nas.

Išlipantį iš lėktuvo ir mies
te jį pasitiko didžiulės mi
nios. Prie šv. Patriko kated
ros ganytojo laukė keliasde
šimt tūkstančių. Kiti buvo 
sulipę ant stogų, kad tik ga
lėtų išvysti naująjį kardino
lą.

Per pusantro milijono vy
rų ir moterų buvo sustoję 
gatvėse, kur turėjo prava
žiuoti kardinolas Spellmanas.

Vakare Metropolitan ope
roje buvo iškilmingas kardi
nolo sutikimas, dalyvaujant 
ir Amerikos vyriausybės na
riams.

Greenwich gyventojai nu
balsavo, kad jie nenori savo 
mieste Jungtinių Tautų cen
tro, — mat, jų vietovės dalis 
buvo numatyta būsimajai pa
saulio sostinei.

Už to įvykio slepiasi du da
lykai: reakcio 
cininkų atsi

ų ir izolia- 
tiems, 

____ is pąg 
saulis, ir vieno kito milijonie
riaus nenoras išsijudinti iš 
savo pastogės, jeigu to pri
reiktų.

Jeigu tie milijonieriai ir 
jų pasekėjai dabar taip gar
siai prabilo ir ėmė šauktis į 
kitų sąžinę, tai kur buvo jų 
sąžinė, kaip Europoj iš vie
tos į vietą mėtė ir tebemėto 
milijonus žmonių, varo ištrė- 
miman ir vergi jon?

Kada kitus mirčiai ir ba
dui siunčia, tai toki ameri
kiečiai tyli susičiaupę, kaip 
naginės.

Bet jei jiems iš vieno pa- 
lociaus reikėtų į kitą persi
kelti, tai jie rėkia išsižioję.

Vargšai, dar jie ims ir ne
teks jodinėjimo mokyklos ir 
golfo pievų: kur čia užleisi 
tokius brangius daiktus viso 
pasaulio reikalui . . .

Tiek lietuvių komunistų 
laikraščiai, tiek kai kurie 
amerikiečių žurnalistai rado 
darbo plūsdami tremtinius 
lietuvius.

Jie čion vykdo nacių pra
nokėjo Nietzchės mokslą: 
“Puolantį pastūmėk.”

Jie taip pat pagelbsti tik
riesiems naciams, nekenčian
tiems tremtinių.

Kurie geriau tuos tremti
nius pažįsta, juos labai aukš
tai įvertina.

Čia tik norim atkreipti dė
mesį į vienos stovyklos vir
šininko, anglo Ingham liudi
jimą.

Jis rašo:
“Lietuvos, Latvijos ir Es

tijos žmonės yra patys pa
doriausi iš visų 32 įvairių 
tautybių, su kuriomis turė
jau reikalų.”

Jo Ekscelencija 
VYSKUPAS P. BŪČYS 

trečiadienį, kovo 6 d., atplaukęs New Yorkan

PROTESTAS RUSAMS DĖL IRANO 
IR MANDŽIŪRUOS

tinėje padangėje tiršti debe
sys susirinko dviejose vieto
se.

Tai Iranas ir Mandžiūrija.
Pagal 1942 metų susitari

mą, sąjungininkai iš Irano 
turėjo pasitraukti ligi šių 
metų kovo 2 d. Amerikos ka
riuomenė jau seniai iš ten iš
ėjus.

Bet rusai savo pažado ne
silaikė ir pasiliko šiaurinėj 
Irano dalyje, kol “padėtis iš
aiškės,” — pačios Maskvos 
žodžiais tariant.

Rusai pareikalavo, 
Azerbaidžane jiems
duota visokių nuolaidų, pav., 
prižiūrėti tos srities kariuo
menę.

Amerikos Valstybės sekre
torius Byrnes Maskvon nu
siuntė raštą, kurio turinys 
nėra paskelbtas, bet mano
ma, kad tai yra Amerikos 
protestas dėl Rusijos nesi- 
traukimo iš Irano.

Paskutinėmis dienomis pa
aiškėjo, kad Mandžiūrijoj ru-

sai ne , tik-išgabeno, ma&nr-, 
bet dar nori iš Kinijos išgau
ti bendrą rusų kontrolę Man- 
džiūrijai.

Amerika savo rašte Mask
vai, kaip spėjama, primena, 
kad Rusija neturi kokių nors 
išimtinių teisių Kinijos at
žvilgiu.

Vandenbergas Stoja 
Už Griežtumą

kad 
būtų

Šiandien visur mirga gen. 
Franco vardas: laukan jį iš 
valdžios, jis pasaulio taikai 
gresia, jis didžiausias dikta
torius!

Prie šios kovos su gen. 
Franco prisidėjo ir Amerika, 
— esą, reikia diktatorių nu
sodinti nuo krėslo.

Mes nelaikom gen. Franco 
nei per daug išmintingu, nei

Dabartinis Lietuvos Veidas 
------------------•----------------- <į>-------------------  

mas ilgą kelią, sunkų vargą 
ir pavojus, nuolat pasiekia 
savo krašto žmones vakari
nėje Vokietijoje.

Prieš pat praėjusias Kalė
das vėl keli lietuviai iš pa
vergtos Lietuvos pasiekė va
karinę Vokietiją. Jie atnešė 
pačias paskutines žinias iš 
Lietuvos. Tarp atvykusių lie
tuvių yra ir šių eilučių au
toriui gerai pažįstamas tau
tietis, todėl suteiktų žinių 
teisingumu netenka abejoti.

Suėmimai
Kai tik sovietai antru kar

tu okupavo Lietuvą, prasidė
jo lietuvių suėmimai.

Pirmoje eilėje buvo suima
mi tie lietuviai, kurie buvo 
numatyti suimti 1940-41 m., 
bet dėl kilusio karo liko ne
suimti ir neišvežti. Vėliau, 
paruošus naujus sąrašus, 
prasidėjo ir kitų lietuvių su- 
iminėjimai. Suimami ne ma
siškai, bet individualiai.

Suimtieji dedami į kalėji
mus, o iš kalėjimo vežami į 
Sovietų S-gos gilumą. Trans
portas į Sibirą eina per Kau
no ir Vilniaus kalėjimus. 
Tam reikalui Vilniuje įsteig
ta per 20 kalėjimų. Mėnesiui 

(Tąsa antram pusi.)

(Pranešimas iš Europos)
Kas dabar dedasi okupuotoje Lietuvoje? — Mokslo žmonės 
suimami ir išvežami. — Baisus lietuvių tautos naikinimas. 
— Kas Lietuvą valdo? — Rusai pasivadina lietuviškais var
dais. — Agitacija prieš Ameriką. — Suėmimai už pažintis 
su amerikiečiais. — BALFo drabužius dalinasi Maskva ir 
komisarai.

Lietuva nuožmaus okupan
to pavergta ir negailestingai 
naikinama. Jos žmonės savo 
tėvų žemėje turi kentėti ir 
tylėti. Kai viso pasaulio tau
tos žengia į laisvę ir taiką, 
teisingumą ir gerovę, Lietu
vos vargai ne tik nemažėja, 
bet vis didesni ir sunkesni 
darosi.

Vienas Sovietų S-gos aukš
tas pareigūnas prisipažino,

CHURCHILL PUOLA RUSŲ POLITIKU
Fulton, — Buvęs Anglijos 

ministeris pirmininkas Win
ston Churchillis, palydėtas 
Amerikos prezidento Truma- 
no, antradienį atvyko Fulto- 
no, Mo., miestan ir pasakė di
delę kalbą Westminsterio Ko
legijoje.

Winston Churchillis siūlė 
Amerikai ir Anglijai sudary
ti karinę sąjungą, neišduoti 
atominės paslapties ir ypač 
smarkiai puolė dabartinę Ru
sijos politiką. ‘

Jis pareiškė; kad Sovietų 
Sąjunga sudaro didėjantį pa
vojų krikščioniškajai kultū
rai. Komunistų penktosios
kolonos,
Kremliaus, visur smarkiai 
veikia.

Churchillis nupiešė niūrų 
pokarinio pasaulio paveikslą, 
kada įsiviešpatauja tironija 
eilėje valstybių, kur tik sie
kia Maskvos persvara.

Jisai pabrėžė: “Niekas ne
žino, ką Sovietų Rusija ir ko
munistų internacionalinė or
ganizacija mano daryti arti
moj ateity, ir jeigu yra ribos, 
tai kokios jų ekspansijai.”

Europa nuo Triesto ligi 
Stettino už geležinės uždan
gos “iš tikrųjų nėra toji iš
laisvintoji Europa, dėl kurios 
atstatymo mes kovojome.”

Churchillis nurodė, kad pa
saulio saugumas reikalauja 
Europoj tokios tvarkos/ iš 
kurios nė viena tauta nebūtų 
pastoviai išmesta.

kad 1940-41 m. jų metodai, 
pavartoti Lietuvoje, pasirodė 
nevisai tinkami: sovietai su
kėlę daug triukšmo, o tautos 
masės į save nepatraukę. Da
bar teksią atsargiau elgtis. 
Ir elgiasi sovietai dabar tik
rai “atsargiau”: kuo mažiau 
triukšmo, kuo daugiau rezul
tatų. Sąlygos tam dabar pa
lankios. Lietuva toli nuo lais
vojo vakarų pasaulio, tad 
triukšmą mažiau kas išgirs
ta, nors darbai tie patys, 
kaip ir pirmosios okupacijos 
metu.

Nežiūrint sunki ausios prie
spaudos, okupantų atsargu
mo priemonių, pavergto lie
tuvio balsas pasiekia laivąjį 
Europos pakraštį ir skundo 
balsu prašneka, kaip raudo
noji diktatūra smurtu ir ap
gaule engia Lietuvos žmones 
ir naikina lietuvių tautą. 
Okupantų persekiojimo už
grūdintas lietuvis, nugalėda-

SENATORIUS WHERRY UŽ AMERIKOS 
PAŽADŲ IŠTESĖJIMU

LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESAS 
ŠAUKIAMAS NEW YORKE

Washingtonas. — Pereitą 
savaitę sen. Vandenbergas 
Senate pasakė svarbią kalbą, 
kurioje reikalavo, kad Ame
rika imtųsi griežtesnės poli
tikos Rusijos atžvilgiu.

Senatorius pabrėžė susirū
pinimą dėl to, ką šiandien 
Rusija daro rytinėje Europo
je, Irane, Balkanuose, Lenki
joje, Baltijos šalyse ir kitur.

Sen. Vandenbergas ragino 
Ameriką savo nusistatymus 
ginti taip stipriai, kaip Rusi
ja daro, ir Imtis moralinės 
vadovybės pasaulyje.

MASKVA ĮSAKE ŠNIPINĖT AMERIKOJ
reikšmingu valdovu, nei stip
ria asmenybe.

Taip pat sutinkam, kad jis 
diktatorius ir kad žmonėms 
reikia valdytis demokratiš
kai.

Bet mes nesuprantam tos 
ciniškos veidmainystės.

Stalinas taip pat diktato
rius, kruviniausias, kokį pa
saulis yra regėjęs. Taigi, ko
dėl kiti kraštai nepakelia 
triukšmo dėl Maskvos dikta
tūros?

Jeigu Franco buvo kada 
nors palankus naciams, tai 
kodėl užsimiršti, kad 1939 
m. Kremliaus valdovai di
džiavosi su Hitleriu suėję į 
kraujo brolystę!

Mums diktatorius yra dik
tatorius, nežiūrint, ar jis bū
tų baltas ar raudonas, juo
das ar žalias, auksinis ar 
koks tik norite, — visus juos 
reikia varyti šunų šukuoti.

Ottawa.—Kanados vyriau
sybė paskelbė, kad Maskva 
buvo įsakiusi sovietų amba
sados pareigūnams šnipinėti 
Kanadoje ir Jungtinėse Val
stybėse.

Svarbiausias šnipinėjime 
asmuo buvo Žabo tinas, kari
nis sovietų atstovas Kanado
je. Jis šiuo metu jau atšauk
tas Maskvon.

Jam buvo įsakyta išgauti 
atominės - bombos paslaptį, 
surinkti žinias apie radarą, 
apie naujus patrankų šovi
nius, apie Kanados ir Ameri
kos kariuomenės judėjimą.

Iš Kanadoje suimtųjų as
menų kiti prisipažino perda- 
vinėję rusams slaptas infor
macijas.

Ir Anglijoj jau suimtas 
vienas mokslininkas, kuris 
pasisakė davęs atominės en
ergijos žinias vienai svetimai 
valstybei.

Vasario 28 d. New Yorke į- 
vyko L. K. Federacijos Cen
tro Valdybos posėdis, kuria
me dalyvavo beveik visi val
dybos nariai.

Centro Valdyba apsvarstė 
visą eilę svarbių klausimų, 
liečiančių organizuotos Ame
rikos lietuvių katalikų visuo
menės veiklą, ir pasiryžo dar 
gyviau stiprinti atliekamus 
darbus.

Turėdama dėmesy lietuvių 
tautos gyvybinius reikalus, 
Federacijos Centro Valdyba 
nutarė šaukti šiemet Ameri
kos Lietuvių Katalikų Kon
gresą, kuris įvyks rugpiūčio 
25-26 d.d. New Yorke.

Federacijos Centro Valdy
ba nutarė kreiptis į NewYor- 
ko apylinkės Kunigų Vienybę 
ir Federacijos apskritį, pra
šydama priimti A.L.K. Kon
gresą į svečius ir pagelbėti

sėkmingai pravesti Kongreso 
šaukimą ir jo programą.

New Yorko ribose esan
čioms lietuvių katalikų orga
nizacijoms tenka garbė ir at
sakomybė pasirūpinti, kad 
A.L.K. Kongresas įvyktų ir 
praeitų didžiausiu pasiseki
mu.

Gen. Franco Nežada 
Pasitraukti

suMadridas. — Ryšium 
Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos žygiais, skatinančiais 
ispanus pavaryti savo dikta
torių gen. Franco, pastarasis 
paskelbė, kad jis neketinąs 
pasišalinti iš valdžios.

Buenos Aires. — Argenti
noj tebeskaitomi prezidento 
rinkimų balsai.

UŽSAKYKIT “AMERIKĄ” 
TREMTINIAMS

Iš Europos kasdien gauname laiškų, kuriuose lietuviai 
tremtiniai rašo, kaip jie pasiilgę lietuviškų Amerikos laik
raščių.

Gavę kurį iš tų laikraščių, jie skaito jį nuo pradžios li
gi galo ir paskui perduoda kitiems, kol puslapiai visai su
plyšta, eidami per rankas.

Kreipiamės į geros širdies lietuvius amerikiečius, kad 
jie savo dosnumu padėtų lietuviams tremtiniams gauti dau
giau lietuviškų laikraščių iš Jungtinių Valstybių.

Kiek pajėgdami, “Amerikos” leidėjai šį laikraštį siun
čia lietuviams Europon. Bet kasdien ateina vis naujų pra
šymų, ir būtų labai gera, kad lietuviškoji visuomenė stotų 
pagelbon, užsakydama “Ameriką” Europon.

Galit užsakyt savo giminėms, draugams, pažįstamiems 
ir apskritai tremtiniams, — mes turime visą eilę adresų ir 
džiaugsimės galėdami su jūsų parama kuo daugiau laikraš
čio kopijų nusiųsti mūsų broliams ir sesėms Europon.

“AMERIKOS” ADMINISTRACIJA.

New Yorke World Bill of 
Rights Association rūpesčiu 
buvo surengtas didžiulis mi
tingas.

Sen. Wherry savo kalboje 
nurodė, kad šiandien Rusija 
po ginklu turi per 15 milijo
nų vyrų, o savaime aišku, 
kad tokia kariuomenė negali 
būti be tikslo, kuris tikrumo
je yra užkariavimai.

Senatorius iškėlė tragišką 
Europos tautų padėtį, saky
damas: “Šiandien, kai jau 
karo dūmai senokai išsisklai
dė, mes matome “išlaisvin
tas” Europos tautas perkel
tas iš vieno diktatoriaus 
žiaurių rankų į kito diktato
riaus rankas.”

Sen. Wherry apkaltino 
Amerikos užsienių politiką, 
jeigu dabar Lietuva, Latvija, 
Estija, Lenkija, Rumunija ir 
kiti kraštai neturi laisvės, 
kuri buvo garantuota Atlan
to Čartery.

Tų faktų akivaizdoj sen.

keturių laisvių

buvo pradėtas 
kurią sukalbėjo

jouierry reiKaiavtj, n n u. ftrncwi ■><-■»-■* 
rika nieko nelaukiant baigtų 
nuolaidų politiką ir neštų 
žmonijai laisvės, kilnumo ir 
kitų teisių pagarbą.

Tam pat mitinge kalbėjo 
Kongreso narys O’Konski, 
kuris reikalavo, kad Ameri
ka pasauliui ištesėtų Atlanto 
Čarterio ir 
pažadus.

Mitingas 
invokacija,
kun. J. Balkūnas.

Baigiant buvo priimta re
zoliucija, kurioje Amerikos 
prezidentas ir Kongresas 
prašomi imtis žygių, kad ne
priklausomybė ir saugumas 
būtų atstatyti Lietuvai, Lat
vijai, Estijai ir kitoms ša
lims, taip pat kad Kongresas 
peržiūrėtų slaptus Teherano 
Jaltos ir Potsdamo susitari
mus ir ištirtų, ar jie derinas 
su Atlanto Čarteriu ir Ame
rikos tradicijai, jeigu Sena
tas tų susitarimų nepatvir
tintų, kad jie būtų paskelbti 
beverčiai.

SVARBI SEKRET. BYRNES KALBA
New Yorkas. —Pereitą sa

vaitę Amerikos Valstybės 
sekretorius Byrnes New Yor
ke pasakė kalbą, kuri gali ro
dyti Jungtinių Valstybių po
litikos pasikeitimą Rusijos 
atžvilgiu ir stipresnį Ameri
kos pasisakymą aštrėjan
čiuose užsienių reikaluose.

Nors Rusijos vardo sekre
torius vengė minėti, bet pa
grindinės jo kalbos vietos bu
vo taikomos Sovietų Sąjun
gai ryšium su jos žygiais 
Mandžiūrijoj, Irane, Europo
je.

Bymes kalbėjo: “Mes ne
turime jokios teisės laikyti 
savo kariuomenės kitų suve
reninių valstybių teritorijose 
be jų patvirtinimo ir sutiki
mo . . . Mes negalime vesti 
nervų karo laimėti strategi
niams siekimams”

Toliau Valstybės sekreto
rius pabrėžė: “Mes savo vil
tis sujungėme su Jungtinių

Tautų vėliava . . . čarteris 
draudžia agresiją, ir negalim 
leisti, kad agresijos būtų 
vykdomos prievarta, spaudi
mu ar klasta.”

Byrnes įspėjo, kad Ameri
ka nepasiliks abejinga, jeigu 
kas nors jėga ar jėgos grasi
nimu pasireikš priešingai 
Jungtinių Tautų čarterio 
tikslams ir principams.

Trukdo Atstatyti 
Laisvę Austriją

Viena. — Laikraščių žinio
mis, Rusija yra svarbiausia 
kliūtis atstatyti laisvai Aus
trijai.

Sąjungininkai buvo pasi
žadėję atstatyti nepriklauso
mą Austriją, bet dabar So
vietų Sąjunga tai trukdo, net 
pavartodama veto priemo
nes.
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SODAI
Mano tėviškės tolimos liepos, 
Mano tėviškės sodai balti, x 
Pasakykit, kada jūs man buvot 
Prie širdies taip arti?
Aš jaučiu jūsų žydintį kvapą, 
Aš kaip gyvas visur jus matau, 
Ir kiek jūsų, be rudenio, lapų, 
Kiek dienų man nukrito, skaitau.

TE VISK DABARTINIS LIETUVOS VEIDAS Vyriausias Maskvos įga
liotinis Lietuvoje yra Suslov.

Skelbimų kainos pagal susitarimą. Advertising rates on application.

Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raitai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčlama palto ženklų.

AMERIKOS UŽSIENIŲ POLITIKA
Dažnai iš Europos mus pasiekia pilni nustebimo ir ne

ramumo klausimai: kokia gi yra Amerikos užsienių politi
ka?

Toki žodžiai nūn dažniau ir dažniau girdėti pačiose 
Jungtinėse Valstybėse. Kai kurie net labai aukštai pastaty
ti asmenys atvirai pareiškia, kad jiems sunku susigaudyti 
šios šalies užsienių politikos gairėse.

Bet sunku įsivaizduoti tokią galingą valstybę, kaip 
Ameriką, be ryškesnės programos santykiuose su kitais 
kraštais.

Iš šalies žiūrint, neaiškumai kyla dėl dviejų priežasčių.
Viena priežastis — paskutiniais metais tiek pati Ame

rika, tiek jos užsienių politika pergyveno pasikeitimą tarp
tautinio bendradarbiavimo prasme, šiandien Jungtinės Val
stybės nori suvaidinti savo rolę tarptautinėje arenoje. Tame 
perėjime nuo senosios izoliacijos prie tarptautiškumo neiš
vengiama tam tikrų svyravimų.

Įėjusi į tarptautinę dirvą, Amerika ligi paskutinių die
nų stengėsi išlaikyti pusiausvyrą tarp Rusijos ir Anglijos. 
Tai antra neaiškumų priežastis. Tos pusiausvyros dėliai 
Amerika ligšiol nėra taip stipriai gynusi demokratijos lai
mėjimo pasulyje, kaip tai daro Anglija. Paskutinė Valsty
bės sekretoriaus kalba, patvirtinta paties prezidento Tru- 
mano, rodytų griežtesnį posūkį Rusijos atžvilgiu. Tokio 
posūkio reikalauja ir Amerikos visuomenė, kuriai nuolaidų 
politika įgriso ligi gyvo kaulo.

Bet ryšium su paskutiniais Bymes žodžiais norėtume 
pastebėti, kad Amerika ne pirmą sykį ėmėsi griežtumo Ru
sijos link, bet neištesėjo. Pernai Londono konferencijoj bu
vo labai smarkiai stota prieš rusus, bet po kelių mėnesių 
Valstybės sekretorius Maskvoje padarė toli gražu ne taip 
džiuginančias nuolaidas Kremliui.

Todėl nūn reikia žiūrėti ne tiek kalbų ir žodžių, bet to, 
kaip minėti pareiškimai bus vykdomi.

Dar reikia iškelti vieną, gal pačią svarbiausią priežastį, 
atsiliepiančią Jungtinių Amerikos Valstybių užsienių poli
tikos eigoje.

Yra tai prezidento Roosevelto palikimas. O jo būta dve
jopo. Pirmaisiais karo meįąis Roose^eltas pasauliui davė 
laisvės šūkius ir pažadus, kurių ištesėjimo šiandien laukia 
ištisos tautos. Jaltos konferencijoje velionis prezidentas pa
siekė kraštutinę “realizmo” ribą, padalino Lenkiją, pada
rė rusams visokių negarbingų nuolaidų, kurių net dabar, 
atrodo, visų nedrįstama paskelbti.

Šis pastarasis Roosevelto kelias, jo Jaltos politika da
bartinei administracijai daugeliu atvejų kaip tik yra tikri 
pančiai, trukdą aiškiai ginti tai, kas buvo pažadėta Atlan
to čarteryje ir keturiose laisvėse.

Šie idealizmo pažadai nėra tautoms išpildyti. Jų vyk
dymą trukdo iš dalies ir tai, kad Amerika yra biznio kraš
tas, pats stipriausias pasaulyje. Užsienio prekyba žymiai 
nulemia santykius su kitomis tautomis, ir daug Amerikos 
kapitalistų galvoja galėsią padaryti gerą biznį su Sovietų 
Rusija, kuriai šiandien reikia daug visokių gaminių.

Toki dalykai saisto Amerikos svyravimus. Bet reikia 
tikėtis, jog šioji šalis pamatys, kad pusiausvyromis ir nuo
laidomis Rusijos nesužavės. Taip pat Amerikos vadovai ne
galės pasilikti kurti Stalino ir kitų rusų vadų kalboms apie 
raudonosios armijos stiprinimą, parengimą naujoms gali
mybėms.

Drauge Jungtinės Valstybės turi savo užsienių politi
koj sričių, dėl kurių ji nežino svyravimo ir abejojimo. Viena 
jų liečia pačios Amerikos kontinentą ir santykius su šio 
kontinento šalimis. Antra linija veda į Pacifiką, kur Wash- 
ingtonas daug griežtesnis, negu Europos reikaluose.

Bet pasaulis šiandien iš Amerikos laukia visuotinės po
litikos nešti laisvei ir demokratijai tautų tarpe ir sykiu ži
no, kad šioji šalis turi tikrų galimybių reikalauti ir išgauti 
laisvės viešpatavimą žmonėms ir tautoms.

Užtai ir kyla tie nerimo šauksmai, kai žmonės mato 
Ameriką svyruojant, nusileidinėjant, vengiant savo misijos 
ir einant į kompromisus su visų laikų didžiausia diktatūra.

Ir visuose glūdi viltis, kad Amerika drąsiai stos ir iš
reikalaus laisvės tautoms ir žmonėms, ir kad ji tai padarys 
ne žodžiais ir pareiškimais, bet realiais darbais. R.

O jūs gaudžiat kaip aukso vargonai
Ir sapne, ir darbe, ir maldoj,
Ir aplink, kai sustoju kelionėj, 
Krinta jūsų žiedai.
Mano tėviškės tolimos liepos,
Mano tėviškės sodai balti, 
Pasakykit, kad jūs man buvot 
Prie širdies taip arti ? . . .

Bernardas Brazdžionis.

LIŪDINČIAM DRAUGUI
Kodėl sakai: “Ne dėl manęs vasaros rytas” .. .
Gyvenimą dar vos pradėjai.
Tiesa, į namus tiltas suardytas, 
Aplinkui stūgauja pikti žieminiai vėjai . . .
Iš kur žinai, kad mums gyventi nėra tikslo, 
Kai žvaigždė kelią rodžius jūrose nuskendo? 
Ant visados joks šaltis nepavogs žalumo miško, 
Joks debesys amžinai saulės neužtemdo.
Nurimk, pakilk, paduok man ranką.
Mes eisim laimės susirast griuvėsiuos, 
Kai tik nustos ugnim alsuot patrankos 
Ir išblės ugnys rūkstančiuos degėsiuos.

St. Prapuolenytė.

LIETUVOS SUTARTYS SU RUSIJA
Dvi didžiosios valstybės, 

kurios be kitų savitarpio 
bendrumo požymių, abi turi 
palinkimą į brangiai kainuo
jančius žmonijai eksperimen
tus, yra specializavusios pi
nigų infliacijoj, pasiekdamos 
šioj srity savo laiku gerų pa
darinių, suprantamas daly
kas, gerų joms pačioms ir 
kenksmingų kitiems. Abi tos 
valstybės — ir čia yra dar 
vienas jų panašumo bruožas 
— šitą savo patyrimą ūkio 
srity buvo pritaikiusios ir už
sienio politikoj, griebdamo- 
sios nepuolimo sutarčių, 
draugingumo pareiškimų, su
verenumo gerbimo garantijų 
ir panašios infliacijos ir vyk

dydamos ją kažkokiu luna- 
tišku, hitlerišku monotoniš
kumu.

Kuri Europos valstybė ne
buvo apsaugota tokiomis iš
kilmingomis sutartimis bei 
garantijomis? Švedija, Švei
carija, Vatikano Miesto Val
stybė, Ispanija ir Partugali- 
ja. Statistikos pilnumui ga
lima dar paminėti Lichten
šteiną, Monako, San Marino 
ir Andorą. Tik jos neturėjo 
garantijų ir tik jos išliko ne
paliestos (apie Turkiją dar 
per anksti kalbėti). Visos ki
tos valstybės, kurios garan
tijų turėjo, sveikos neišliko. 
Kaip žinoma, komunistai ir 
nacionalsocialistai stebuklais

netiki, o komunistai, be to, 
neprileidžia nė atsitiktinu
mo. šiuo atveju tikrai nebūta 
nei stebuklo, nei atsitiktinu
mo: nepuolimo sutartys, ku
rių infliacija buvo charakte
ringa antrojo pasaulinio ka
ro paruošiamai stadijai, te
buvo politinė dūmų uždanga 
paslėpti rengiamam puoli
mui.

Tyrinėjant šiandien anų 
laikų įvykius reikia pripažin
ti, kad nepuolimo sutartys 
buvo ne tik kenksmingas, bet 
iš viso nelogingas dalykas.

Iš tikrųjų, mažosios val
stybės nėra pavojingos nei 
viena kitai,-nei didžiosioms, 
tad mažųjų valstybių teikia
mos garantijos yra nereika
lingos, be tikslo. Lygiu būdu 
nereikalingos nepuolimo su
tartys su tokiomis didžiosio
mis valstybėmis, kaip Didž. 
Britanija, Jungtinės Ameri
kos Valstybės, Prancūzija, 
kurios dėl savo politinės-so- 
cialinės santvarkos bei tradi
cijų veda taikingą politiką. O 
iš totalitarinių didžiųjų val
stybių priimti nepuolimo ga
rantijas yra bergždžias, nelo
gingas dalykis, nes agresi
ja yra jų politikos esmė ir, 
kaip parodo praktika, jokie 
iškilmingi pasižadėjimai jų 
nuo smurto aktų nesulaiko.

Deja, toj padėty, kuri buvo 
susidariusi prieš karą dėl 
taikingų didžiųjų valstybių 
nepasiruošimo ir tarptauti
nės organizacijos irimo, logi
ka užsienio politikoj buvo 
mažosioms valstybėms ne
prieinamas, o dažnai ir pavo
jingas liuksusas.

Lietuva turėjo su Sovietų 
Sąjunga net keturias sutar
tis, kuriose pastaroji buvo 
pasižadėjusi gerbti Lietuvos 
suverenumą bei nepriklauso
mybę. Visos tos. sutartys bu
vo vykdomos, kol nebuvo pro
gos pažeisti suverenumui ir 
nepriklausomybei, kitaip sa
kant— kol jos nebuvo reika
lingos. Pirmai progai atsira
dus, tai yra, kai tos sutartys 
pasidarė tikrai reikalingos, 
visos keturios buvo sulaužy
tos. Taip įvyko ir 1939 metų 
spalių mėn. 10 dieną, kai Lie
tuva karo grasinimais buvo 
priversta pasirašyti vadina
mą savitarpės pagalbos su
tartį ir įsileisti sovietų gar
nizonus.

Žinoma, ir šia proga buvo 
didžiadvasiškai pagrota dar 
kartą — penktą iš eilės — 
sovietiška plokštelė, kad 
“Šios sutarties įgyvendini
mas jokiu būdu neturi palies
ti Susitariančiųjų šalių suve
reninių teisių, ypač jų val
stybinės santvarkos, ekono
minės ir socialinės sistemos, 
karinių priemonių ir bendrai

nesikišimo į vidaus reikalus 
dėsnio.” Taip buvo rūpestin
gai nustatyta sutarties sep
tintam straipsny.

Kiek toji savitarpinės pa
galbos sutartis buvo reika
linga savitarpei pagalbai, ga
lima spręsti ir iš to, kad nuo 
jos pasirašymo, dienos ligi 
sovietų kariuomenės invazi
jos į Lietuvą 1940 metais bir
želio mėn. 15 d. nebuvo pa
daryta jokio žingsnio nusta
tyti bendradarbiavimui su 
Lietuvos generaliniu štabu, 
kas yra būtina tokiai sutar
čiai vykdyti.

Kokios dvasios sutartis 
buvo įkvėpta, įrodo tas fak
tas, kad jos pasirašymo pro
ga mūsų delegacija buvo pa
informuota, jog Sovietų Są
junga susitarė su Vokietija 
dėl perleidimo pastarajai 
apie 6,000 kvadratinių kilo
metrų Lietuvos teritorijos 
Suvalkijoj tarp Marijampo
lės ir Nemuno. Į mūsų dele
gacijos protestus buvo kuk
liai atsakyta, kad gal iš tik
rųjų jie čia bus padarę “klai
dą.” Mat, tų sluoksnių žargo
ne toks svetimos valstybės 
teritorijos dalies atplėšimas 
vadinasi “klaida!” Po poros 
mėnesių Vokietijos pasiunti
nys, vartodamas tą patį žar
goną, murmtelėjo mums, kad 
kalbamas susitarimas yra 
atpuolęs (“Unter den Tisch 
gefalien ist”). Galimas daly
kas, kad kada nors paaiškės, 
jog tie 6,000 kv. kilometrų 
mūsų žemės buvo iškeisti į 
kokias 6 statines benzino, ku
ris, kaip žinoma, pas Hitle
rį po stalu nesivaliojo, bet 
buvo labai reikalingas, pav., 
Londonui bombarduoti.

Ko buvo verta vadinamoji 
savitarpės pagalbos sutartis, 
pasirodė 8 mėnesius vėliau, 
kai Lietuvos “suvereninės 
teisės, ypač jos valstybinė 
santvarka, ekonominė ir so
cialinė sistema, karinės prie
monės ir bendrai nesikišimo į 
vidaus reikalus dėsnis” vis 
dėlto buvo paliesti — kitais, 
mažiau iškilmingais ir ma
žiau monotoniškais žodžiais 
kalbant, kai viena susitarian
čioji šalis buvo kitos susita
riančiosios šalies paprasčiau
siu būdu užpulta ir okupuota, 
pažeidžiant ir visas — dabar 
jau penkias — nepuolimo su
tartis, ir keturias laisves, ir 
tą civilizacijos pagrindą, ku
riuo yra paprasta Laisvė.

Stasys Lozoraitis.

Melagius turėtų turėti ge
rą atmintį. Kvintilijonas.

Niekas neverkia, kai prie
šas miršta. Ovidijus.

(Pradžia pirmam pusi.) 
išvežama apie 3,000 žmonių, 
daugiausia ūkininkų ir dar
bininkų. Vieniems suimtie
siems daromas teismas, bet 
daugumas išvežami be teis
mo.

Išveža daugiausia į Uralo 
sritį, vyrus miško darbams, 
moteris sunkiems žvejybos 
darbams. Ten darbas sunkus, 
o maitinimas labai menkas. 
Vienas gautas laiškas mal
dauja, kad tik greičiau pasi
rodytų atominė bomba ir pa
dalytų galą jų kančiom. Tarp 
kitų nuteisti adv. Dz. Toliu
šis 8 metams, tėvas Bielūnas 
10 metų, prof. Petkevičius 8 
m., doc. Jurskis 8 met., Zen. 
Blynas 8 met., žur. Juozas 
Keliuotis 3 met., prof. Žviro
nas 10 met. ir t.t.

Daugumas nuteistųjų iš
vežti į sunkiuosius darbus Si
bire. Be to, nuteisti ir išvež
ti rašytojas J. žlabys-žengė,
J. V. Narbutas ir kiti. Adv. 
Z. Toliušis buvo suimtas, bet 
po 5 mėn. paleistas (beveik 
istoriška retenybė). Iš kalė
jimo paleistas ir Dr. Ant. 
Juška. Iš mokslo žmonių dar 
suimti: doc. Vyt. Jurgutis, 
doc. Zaleskis, adv. Gineitis 
(tardymo metu pamišo), tei
sininkas Jonuška, Bieliukas, 
Lastienė ir daug kitų.

Šiaulių, Žiežmarių ir Jez- 
no valsčiuose išvežti visi mo
kytojai.

Sovietai be jokio pasigailė
jimo suima ir išveža tuos lie
tuvius, kurie kovojo prieš vo
kiečių naciškąją okupaciją, 
dirbo pogrindyje ir buvo na
cių persekiojami. Sovietai ti
ki, kad tie, kurie kovojo prieš 
nacių okupaciją, nebus pa
lankūs ir jiems. Lietuvių nai
kinimo darbe sovietai yra ge
riausi nacių draugai.

Baisūs nuostoliai
Jau pirmosios okupacijos 

metu sovietai padarė di
džiausią žalą lietuvių tautai 
— išvežė apie 40,000, o kelis 
tūkstančius išžudė Pravie
niškėse, Petrašiūnuose, Rai
nių miškelyje, Červenėje ir 
kitose vietose.

Dabar lietuvių tauta naiki
nama dar labiau. Per 40,000 
išvežta suimtųjų. Apie 50,- 
000 lietuvių išvežta, kurie 
buvo atkirsti Rytprūsiuose, 
Pameranijoje ir kitose Vo
kietijos vietose. Apie 30,000 
lietuvių buvo mobilizuoti. 
Mobilizacija lietė iki 50 m. 
amžiaus vyrus, bet stojo tik 
maža dalis. Mobilizuotieji lie
tuviai buvo pasiųsti į pačius 
žiauriausius mūšius Rytprū
siuose, prie Dancigo ir kitose 
vietose. Lietuviai turėjo da
lyvauti net Berlyno gatvių 
kovose.

Spėjama, kad apie 3,000 
lietuvių žuvo, apie 2,000 bu
vo demobilizuoti, kiti išbė
giojo ir nuėjo partizanauti, o 
likusieji išvežti. Kiekviena
me valsčiuje bus po 50-60 žu
vusių ar dingusių. Neskai
tant lietuvių tremtinių vaka
rų Vokietijoje, sovietai bus 
sunaikinę ar išvežę per 100,- 
000 lietuvių antrojo “išlais
vinimo” metu.

Grąžintieji
Propagandos sumetimais 

sovietai keletą žinomesnių 
lietuvių — 1941 m. tremti
nių — atvežė atgal į Lietuvą. 
Tarp atvežtųjų yra Dr. L. 
Bistras, prof. Cesevičius, Dr.
K. Ambrazaitis, buv. “Spau
dos Fondo” dir. B. žygelis, 
buv. Kūno Kultūros Rūmų 
dir. Augustauskas. Jokių ži
nių nėra apie min. Urbšį, 
Merkį, Bizauską, šakenį. 
Gen. Skučas ir Povilaitis esą 
po 10 metų nuteisti ir dirba 
Šiaurės Uralo kasyklose.

Nieko negirdėti apie buv. 
“XX Amžiaus” vyr. redakto
rių Ig. Skrupskelį, “Židinio” 
red. Dr. Pr. Mantvydą, Dr. 
Pankauską ir kitus. Beveik 
visi 1941 m. ištremtieji dirba 
katargos darbus Altajaus

srityje, šiaurės Sibire, Arch
angelske ir prie Ledinuotojo 
vandenyno. Sunkiausios są
lygos esančios Archangelske. 
Vyrai atskirti nuo moterų ir 
vaikų. Vyrai dirba kasyklose 
ir prie miško darbų, o mote
rys — kolchozuose ir prie 
sunkiųjų žvejybos darbų.

Apie pusė visų tremtinių 
buvo žuvusi nuo bado, šalčio 
ir nepakeliamo darbo.

Kas Lietuvą valdo?
Neskaitant 50,000 NKVD, 

kuri palaiko tvarką miestuo
se, Lietuvoje sovietai laiko 
dar per 200,000 raudonosios 
armijos karių. Į Lietuvą 
daug atvežama rusų civilių. 
Vilniuje įkurdinta apie 40,- 
000 rusų, Kaune 20,000, Šiau
liuose, 8,000 ir t.t.

NKVD, kariuomenė ir at
vežtieji rusai Lietuvoje pa
laiko tvarką, kuri vadinama 
“demokratine.” Atvežtie
siems rusams suteikiama 
Lietuvos pilietybė ir “tauty
bė,” duodama lietuviška pa
vardė. Taip Lietuvoje Mask
vos įsakymu gaminami “lie
tuviai.” Tie “lietuviai” nemo
ka lietuviškai kalbėti, bet už
ima pačias geriausias vietas. 
Jie yra teisėjai, komisarai, 
direktoriai. Jie reprezentuo
ja dabartinę Lietuvą.

Štai šioks toks vaizdas val
džios aparato. Aukščiausios 
Tarybos pirm. J. Paleckis, 
Komisarų Tarybos pirm. M. 
Gedvilą, vidaus reik, komisa
ras Bartašiūnas (lietuvišką 
pavardę gavęs rusas), švieti
mo kom. Žiugžda, sveikatos 
kom. Banaitis (rusas), že
mės ūkio komisaras Vildžiū
nas, maisto pramonės komi
saras Laurinaitis (rusas), 
prekybos komisaras Augus
tinaitis (rusas), vietinės pra
monės kom. Teodinas (ru
sas).

Jei komisarai maskuojasi 
lietuviškomis pavardėmis, tai 
CK (Komunistų partijos cen
trinis komitetas) reiškiasi 
atvirai. Pirmasis sekretorius 
A. Sniečkus, paskui Preikš- 
tas ir toliau rusai — Suslov, 
Kariagin, Mereškov, - Sole- 
min. Apie 70 nuoš. CK suda
ro rusai. Komisarų Tarybos 
ir partijos oficialioji kalba 
yra rusų. Visi raštai rašomi 
tik rusiškai.

Komisarams, aukštiesiems 
partiečiams, kariams ir ki
tam komunistiniam elitui 
prižiūrėti ir sekti yra įsteig
ta elitinė slaptoji policija 
Smerts vardu. Ji nieko nebijo 
ir netarpiškai priklauso 
Maskvai. Šita policija įtarė, 
kad finansų komisaras Vaiš
nora galįs turėti ryšių su lie
tuviais partizanais, jį tuojau 
su visa šeima suėmė ir išve
žė.

Išdidumas
Sovietai jaučiasi labai ga

lingi ir demonstruoja išdidu
mą. Įvairiose paskaitose aiš
kinama, kad Anglijos ir 
Amerikos demokratija esan
ti kapitalistinė. Tikroji de
mokratija esanti sovietų de
mokratija. Nebetoli tas lai
kas, kada sovietų demokrati
ja suduosianti mirtiną smūgį 
anglų ir amerikiečių kapita
listinei demokratijai, kuri 
išnaudojanti darbo žmones. 
Karui vietą ir valandą pasi
rinksianti Sovietų S-ga.

Lietuvoje nepatariama su
sirašinėti su Amerikos lietu
viais. Kas susirašinėja, tas į- 
tariamas. Kas bando pagirti 
gyvenimą Amerikoje, tas su
imamas. Praėjusių metų va
sarą inž. Maršalis, gimęs, au
gęs ir baigęs aukštuosius 
mokslus Jungtinėse Ameri
kos valstybėse, buvo suimtas 
už tai, kad gyrė Ameriką, jos 
santvarką ir išsitarė, kad 
garsus Amerikos lakūnas 
gen. Doolittle yra jo mokslo 
draugas, geras pažįstamas ir 
narsus karys. Už tai buvo 
suimta ir jo šeima. Jo duktė, 
Kauno universiteto studentė 
suimant buvo baisiai sumuš
ta!

Dovanos iš užjūrio
BALFo pasiųstos dovanos 

į Lietuvą pirma pateko į 
Maskvą. Ten beveik viskas 
buvo ištuštinta, arba apkeis- 
ta. Likučiai buvo atsiųsti į 
Lietuvą ir išdalinti komisa
rams ir partiečiams. Tik vie
na kita maža smulkmena, jau 
kelis kartus komisarų ir par
tiečių apkeista, atiteko vie
nam kitam lietuviui. Taip at
siųstaisiais daiktais šelpiami 
ne lietuviai, bet Maskva ir 
Lietuvos komisarai bei jų pa
kalikai.

Partizanai
Nors kelios divizijos valė 

miškus, gaudydamos parti
zanus, bet sugavo vos keletą. 
O jų, sovietų teigimu, Lietu
voje esą apie 30,000. Komisa
rai reikalavo, kad Lietuvos 
vyskupai išleistų ganytojiš
ką laišką, raginantį partiza
nus grįžti iš miškų į namus. 
Buvusi žadama amnestija. 
Vilniaus arkivyskupas Rei
nys, Panevėžio vyskupas Pal
tarokas, Kaišiadorių vysk. 
Matulionis ir Telšių vysk. 
Borisevičius tai padaryti at
sisakė.

Bado Lietuvoje nėra. Lie
tuvius kankina baisesnė ryk
štė negu badas — tai netik
rumas dėl suėmimo ir išveži
mo. Kiekvienas laukia, kad 
gal šiąnakt ir jo eilė ateis.

Vis dėlto lietuviai nepalau
žiamai tiki, kad ateis geres
nis gyvenimas, kad teisin
gumas grįš į Lietuvos žemę.

St. Devenis.
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Vienintele Plati Lietuvos Istorija 
Angliškai!

THE STORY OF LITHUANIA
parašyta kun. Tomo Chase (Čižausko)

Wm. H. Chamberlaino įžanga. Prof. Pakšto žemėlapiai. 
Visa Lietuvos istorija iki 1946 metų.

Išleidžia New Yorke gegužės mėn. Stratford House, Inc.
KAINA $3.00

Užsakymus siųskite dabar šiuo adresu:
REV. C. E. PAULONIS

207 York Street Brooklyn, New York

Šiuomi siunčiu (pažymėkite pasirinkimą su x):
1. $3.00 ir prašau prisiųsti “THE STORY OF LITE- 

UANIA,” kai tik bus baigta spausdinti..............
2. $..........auką ir prašau prisiųsti “THE STORY OF

LITHUANIA” Amerikos rašytojams, diplomatams, 
knygynams, radijo komentatoriams, kad juos supa-  
žindinus su tikra Lietuvos istorija....................

Vardas .............................................................................

Gatvė ...............................................................................

Miestas .............................................................................
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Rašo Liutauras

Vaizdeliai iš Lietuvos gyveninio bolševikų okupacijoj
(Tęsinys)

8. GIMNAZISTAI SPREN
DŽIA ŽILAGALVIŲ MOKY

TOJŲ LIKIMĄ
“Draugas mokytojas — liau
dies priešas.” Raudonieji 
kampeliai. Mokytojai, kurių 

tėvynė neužmirš.
Pedagogų Taryba savo po

sėdyje svarsto mokyklos rei
kalus.

Greta direktoriaus sėdi 
vienas penktos klasės gimna
zistas, prisikabinęs raudoną 
raištį, ir jis čia atstovauja 
mokyklos komunistiniam 
jaunimui ir mokiniams. Be 
jo ponai pedagogai sovieti
nėj tvarkoj nieko nenutars. 
Nepatiks kokis direktoriaus 
pareiškimas ar pasiūlymas, 
jis atsistos ir pareikš:

— Drauge direktoriau, aš 
su tuo nesutinku.

Ir reikalas sustos vietoj, 
panašiai, kaip toje Londono 
konferencijoje. Ten Moloto
vas pasielgė visai taip, kaip 
jo šalyje kiekvienas gimna
zistas pedagogų taryboj pa
sielgti gali. Jei pasaulis pa
žinotų bolševikinę tvarką, 
neturėtų kuo stebėtis.

Vienas mano pažįstamas 
mokytojas pabandė kartą už
protestuoti dėl šitokio daly
ko.

Mokiniai buvo labai silpni 
matematikoj. Todėl jis pats 
savanoriškai suorganizavo 
vienos valandos matemati
kos pamoką silpnesniems du 
kartu per savaitę po pietų. 
Ir pats, be jokio atlyginimo, 
dirbo su tais mokiniais. Tas 
laikas iš jo buvo atimtas, 

Skaitykite Informacijos Centro 
LEIDINIUS!

LITHUANIA'S FIGHT FOR FREEDOM 
by E. J. Harrison

į Kaina $0.50
GHILLEBERT DE LANNOY IN MEDIEVAL 

LITHUANIA 
by P. Klimas 
Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TWIN TEUTONIC CLUTCH 
a collective work

Kaina $1.00
UŽSISAKYKITE:

Lithuanian American Information Center, 
233 Broadway, New York 7, N. Y.

nes, girdi, jis trukdąs moki
nių politiniam pasiruošimui.

Kai jis pedagogų taryboj 
dėl to nusiskundė ir užpro
testavo, tai geltonsnapis 
komsomolo atstovas pareiš
kė:

— Draugas mokytojas yra 
smetonininkas ir liaudies 
priešas, jis trukdo mums su 
savo matematika ruošti rau
donajame kampelyje VKP 
(b) istoriją (t.y. Visasąjun
ginės Komunistų Partijos — 
bolševikų istoriją).

Tą pat pakartoja mokyk
los sieninis laikraštis ir . . . 
po dviejų savaičių likusi to 
mokytojo žmona su dviem 
vaikučiais verkė savo vyro, 
kuris vieną naktį buvo NK
VD išvežtas iš savo buto ir 
negrįžo niekad.

Raudonieji Kampeliai
Čia tik ką suminėjau rau

donuosius kampelius.
Vakarų žmogui gali būti 

neaišku, kas tas yra. Neaiš
ku buvo ir mums, apie kokius 
ten kampelius rusai kalbėda
vo savo radijo pranešimuose.

Dabar tik mums paaiškėjo. 
Pasirodo, kariuomenėj, mo
kyklose, fabrikuose, įmonė
se, įstaigose, bendrabučiuo
se, salėse ir panašiose vieto
se yra įsakyta skirti tam tik
ras patalpas politinės propa
gandos reikalams.

Tenai įrengiami, sakyčiau, 
savotiški altoriai, kurių cen
tre iškabinamas draugo Sta
lino portretas, apie jį suka
binami kiti Rusijos “šventie
ji” — Kaganovičius (Stalino 
uošvis), buvęs šaltkalvis 

maršalas Vorošilovas,NKVD 
vyriausias korikas Berija ir 
panašūs tipai.

Visi tie paveikslai skęsta 
raudonose vėliavose, girlian
dose ir šūkiuose, tokiuose, 
kaip, pavyzdžiui: “Mes dėko
jam draugui, tėvui ir moky
tojui už laimingą gyvenimą”.

Ant stalo, kur nors gar
bingiausioj vietoj guli ten 
padėta sovietų “evangelija”, 
tik ką čia mūsų minėta VKP 
(b). Toji knyga yra komu
nistų partijos centro komite
to aprobuota, ir dėl to tai yra 
oficialus “išminties šaltinis” 
ir Rusijoj turi reikšmę, kaip 
Vakaruose, sakysim, Šventas 
Raštas.

Lietuviukų Atsparumas
Ir nors tokiais raudonais 

kampeliais nusodintos buvo 
visos mokyklos, nors vaikai 
apie Staliną ir partiją skaitė 
net elementoriuose, nors pil
nai pripažinta poezija buvo 
tik ta, kuri rašė apie “myli
mą” Staliną, nors vaikai tu
rėjo dainuoti dainas, kur ir
gi buvo būtinai įpintas Sta
linas — vis dėlto, mūsų maži 
lietuviukai parodė nuostabų 
atsparumą.

Kiek vargo ir baimės buvo 
mokytojams, kai po nakčiai 
tėvo Stalino portretas atsi
durdavo ten, kur karalius 
pėsčias vaikščiodavo. Vienoj 
mano kaimyninėj gimnazijoj 
vargšas Stalinas nė viename 
savo paveiksle negalėjo iš
saugoti sveikų akių, kurias 
kažkas vis išdurdavo, nors ir 
daug kartų jo sužalotas por
tretas turėjo būti pakeistas 
kitu. Brangiausiai tačiau te
ko gimnazijai užmokėti už tą 
triksą, kai kažkas tėvui Sta
linui rąžančių prie paveiks
lo prikabino ir apačioj para
šė: _ “Melskis, rupūže!”

Už tai keli mokytojai ir 
mokiniai išvydo Sibirą, ir pa
ti gimnazija pakliuvo po 
nuolatine NKVD priežiūra, 
kuri prie mažiausio įtarimo 
skynė iš Lietuvos atžalyno 
auką po aukos.

Tikras vargas buvo su mo
kinių rašomaisiais darbais. 
Bolševikai reikalavo būtinai, 
kad rašomieji, ypač iš kon
stitucijos ir literatūros, būtų 
būtinai apie Staliną, partiją 
ir naują gyvenimą.

Mokiniai turėjo rašyti to
kias temas: “Lietuva po Sta
lino konstitucijos saule,” 
“Draugas Stalinas — mūsų 
aukščiausias mokytojas,” 

“Mūsų išvaduotoja raudono
ji armija” ir t.t.

Mokinių Rašiniai
Na, tose temose ir prirašy

davo vaikai kartais taip, 
kaip jie galvoja. Viena mano 
giminaitė, 13 metų mergaitė, 
rašė temą apie Lietuvos iš
laisvinimą iš kruvino Smeto
nos režimo. Savo temoj ėmė 
ji ir parašė: “Smetoniškas 
režimas vadinasi smetoniš
kas todėl, kad visi tada val
gė Smetoną, kiek tik kam lin
do. Dabar raudonoji armija 
mus išvadavo ne tik nuo Sme
tonos, bet ir nuo sviesto, ir 
nuo drabužių, ir nuo batų, ir 
bendrai nuo visa ko. Raudo
noji armija atnešė mums ro
jaus gyvenimą. Gyvensim ir 
mes, kaip Adomas su Ieva, 
pliki, basi ir būsime laimingi, 
nes regėsime draugo Stalino 
veidą ir šildysimės po jo kon
stitucijos saule.”

Panašių rašinių atsirado 
daug. Komsomolcai pranešė, 
kur reikia.

Ir štai vieną naktį NKVD 
surenka 18 vaikų, tarp 10-14 
metų amžiaus, ir išveža. Ko
kia panika kilo miestely! 
Tarp jų pakliuvo ir čia minė
ta mergaitė. Laimei, savo są
siuvinį ji paslėpė ne namuo
se. NKVD darė pas ją ketu
rias valandas (!) kratą, bet 
nieko nerado. Išsėdėjo vai
kas vis dėl to apie savaitę ka
lėjime, paskui paleido, ir 
mergaitė pėsčia 40 kilometrų 
per žiemos pusnis grįžo na
mo.

Iš tų 18 vaikų du (abu po 
14 metų amžiaus) negrįžo, ir 
kur jie dingo, — vienas Die
vas juos žino. Negrįžo ir mo
kytojas, kuriam tie rašomie
ji darbai buvo parašyti.

Vargšai tie mokytojai! 
Juos taip nežmoniškai tero
rizavo, kad sunku ir apsaky
ti. Jie savo rankomis turėjo 
iš visų vadovėlių išplėšti 
Lietuvos didžiųjų vyrų pa
veikslus, jie turėjo išplėšti 
visus tuos Maironio bei Ku
dirkos eilėraščius, kuriuose 
šitie “fašistai nacionalizmą 
skelbia.” Jie turėjo mokyti iš 
naujų vadovėlių baisiai iš
kraipytą Lietuvos istoriją, 
turėjo mokslo vardu meluo
ti, turėjo mokyti mokinius 
sužalotus ir iškraipytus lie
tuvišku autorių kūrinius, tu
rėjo prieš savo visus šventus 
jausmus ir įsitikinimus Lie
tuvos praeitį ir nepriklauso
mybę su žemėm maišyti.

Mokytojų Protestas
Bet buvo Lietuvos moky

tojų gyvenime vienas mo
mentas, kada prasiveržia 
spontaniškai bendras pro
testas, ir tos valandos Lietu
va savo geriesiems mokyto
jams niekad neužmirš!

Buvo tas visuotinėj moky
tojų konferencijoj, kurioj 
dalyvavo visos Lietuvos mo
kytojai.

Visą eilę dienų “švietė” 
prelegentai mokytojus ir aiš
kino jų naują darbą ir jų tar
nybą Stalinui, partijai ir 
liaudžiai.

Manė, kad apšvietė juos 
pakankamai, bet, kai konfe
rencija buvo paskelbta baig
ta, minių minios mokytojų, 
iš visos krūtinės ... užtraukė 
tada jau uždraustą Lietuvos 
himną! Giedojo su ašaromis 
akyse, giedojo taip, kaip nie
kad. Tuo himnu jie pasakė 
viską!

Kaip šiandien atsimenu 
vieną jaunutį gimnazijos mo
kytoją, kilusį nuo Panevėžio.

Jis dėstė rusų karininkams 
vokiečių kalbą. O tai, pasi
rodo, jau buvo pavojinga. 
Vokiečių kalbos mokėjimas 
buvo pagrindas įtarimui, o į- 
tarimas—pagrindas būti su- 
likviduotam. Vargšas! Vo
kiečių kalbos jis išmoko tik 
dėl savo nepaprasto darbštu
mo ir savo gyvenime niekada 
net Vokietijoj jis nėra buvęs 
ir nieko bendro su vokiečiais 
nėra turėjęs.

Ir birželio 14 iš mokyklos, 
vien tik su vasariniais marš
kiniais, net be švarko ir ke
purės, paėmė jį NKVD, įgrū
do į sunkvežimį, nuvežė į sto
tį ir uždarė su kitais sugau
dytais. Kadangi transportas 
stovėjo 3 dienas geležinkelio 
stotyje, tai visą naktį tyko
jau, ir rytą apie 5 valandą 
pavyko man prislinkti prie 
vagono, ir aš jam padaviau 
kailinius. Mačiau, kaip jis 
rankomis užsidengė veidą, 
nusigręžė ir pradėjo verkti, 
kaip vaikas. Man pasidarė 
taip graudu, kad puoliau prie 
vagono, įsikibau į grotas ir 
sušukau:

— Jonai, būk vyras, laiky
kis. Lietuva tavęs nepamirš, 
o už tavo ašaras atsiskaity- 
sime su jais krauju.

Ant savo sprando pajutau 
kažkeno ranką, ir stipriu 
smūgiu buvau nutrenktas į 
šalį. Atgavau vėl savitvardą 
ir pamačiau prieš save rusų 
sargybinį, kuris, užsimojęs 
ant manęs šautuvo buože, ru
siškai rėkė:

— Ko tau čia reikia, tu 
kalės vaike.

MARIJONŲ MISIJOS

Norwood, Mass., šv. Jurgio 
bažnyčioje, kovo 4-10, kun. Ado
mas Morkūnas, MIC.

Binghamton, N. Y., šv. Juoza
po bažnyčioje, kovo 10-17, kun. 
Antanas Mažukna, MIC.

Chicago, Ill, Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, kovo 11-17, kun. Ad. 
Morkūnas, MIC.

Cambridge, Mass., Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, kovo 11- 
24, kun. Jonas J. Jakaitis, MIC.

Athol, Mass., šv. Pranciškaus 
bažnyčioje, kovo 18-24 d., kun. 
A. Mažukna, MIC.

Chicago, Ill., Aušros Vartų 
bažnyčioje, kovo 18-31, kun. Ad. 
Morkūnas, MIC.

Worcester, Mass., šv. Kazi
miero bažnyčioje, kovo 25-31, 
kun. J. Jakaitis, MIC.

Chicago, Ill., šv. Jurgio bažny
čioje, kovo 25-31, kun. Ant. Ma
žukna, MIC.

Pittston, Pa., šv. Kazimiero 
bažnyčioje, balandžio 1-7, kun. 
Ad. Morkūnas, MIC.

Ir tyliau man pasakė:
— Bėk iš čia kuo greičiau

siai. Aš turėjau teisę tave 
vietoj nušaut. Dumk, kol 
anas tavęs nematė (parodė 
pirštu į kitą bolševiką, ma
tomai, jo viršininką) — nes 
jis tave momentaliai pas vel
nio motiną pasiųs!

Ką aš prieš valandėlę lie
tuviškai buvau pasakęs — jis 
aiškiai nesuprato. Taip, aš 
nuėjau, bet . . . širdy nusine
šiau kažką, kas paliks tenai 
ligi paskutinio jos suplaki
mo . . .

(Bus daugiau)

Kovo 19, 1946

, Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne

Mount St. Francis, Greene, Maine 
PRASIDEDA IŠKILMINGOS
ŠV. ANTANO GARBEI

13-kos Antradienių 
Pamaldos,

kurios baigsis birželio 4—12 d.
ŠV. ANTANO NOVENA

Už visus Šv. Antano Pamaldų ir Novenos dalyvius, už visus 
Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Fundatorius ir Rėmėjus, bus laikomos kas antradienį:

7:30 A M — Iškilmingos Šv. Mišios;
7:00 P M — Iškilmingos Pamaldos Prie Išstatyto 

Švenč. Sakramento.
Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, taip pat 
gyvųjų ir žuvusiųjų kareivių vardai, už kuriuos Pranciško

nai melsis.
KVIEČIAME VISUS

ŠV. ANTANO MYLĖTOJUS
Jungtis su Pranciškonais maldoje, Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose, kad per Šv. Antano užtarymą išprašius iš Dievo:

Teisingos Ir Pastovios Taikos!
Laisvės Ir Nepriklausomybės Mūsų Tėvynei Lietuvai!

Ir — Padėkoti Dievui Už Gautas Malones!
Iki Kovo-March 19 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FRANCISCAN FATHERS

Mount St. Francis Greene, Maine,

Chicago, DI, šv. Kryžiaus baž
nyčioje, balandžio 1-14, kun. J. 
Jakaitis, MIC. ir kun. Ant. Ma
žukna, MIC.

Chicago, DL, šv. Juozapo baž
nyčioje, balandžio 8-14, kun. Ad. 
Morkūnas, MIC.

Detroit, Mich., šv. Jurgio baž
nyčioje, balandžio 15-21, kun. 
Ant. Mažukna, MIC.

Montreal, Canada, šv. Kazi
miero bažnyčioje, bal. 15-21 d., 
kun. Ad. Morkūnas, MIC.

Youngstown, Ohio. šv. Pran
ciškaus bažnyčioje, bal. 27-30 d., 
kun. A. Mažukna, MIC.

Chicago, DL, ŠŠ. Petro ir Po
vilo bažnyčioje, gegužės 6-12, 
kun. J. Jakaitis, MIC.

Chicago, UI., Visų Šventų baž
nyčioje, gegužes 19-26, kun. Ant. 
Mažukna, MIC.

Išprašyti Viešpaties Dievo pa
laimai misijų darbui, sielų gany
tojai su savo parapijiečiais ma
lonės, savaitę prieš misijas, kas
dien kalbėti po 1 Tėve mūsų, 3 
Sveika Marija, ir misijų intenci
ją šv. Mišių aukoje priminti.

Klebonai prašomi misijų rei
kalu kreiptis adresu:

Marian Missionaries, 
Marianapolis College, 

Thompson, Conn.

Rusų įsistiprinimai 
Vokietijoj

Šiomis dienomis teko su
tikti žmogų, atplaukusį iš 
Hamburgo.

Jis ten sutikęs vokiečių, 
atvykusių iš rusų užimtos 
Vokietijos dalies.

Tie vokiečiai pasakoja, kad 
rusai savo zonoje rengia di
delius įsistiprinimus.

----- +------
1831 m. sukilimo įvykiai įtikino maskolius, kad 

Lietuvoje jiems reikalinga daugiau kariuomenės ir ka
reivių, ir kad, nepaisant luominių skirtumų, visi krašto 
gyventojai buvo jiems priešingi. Didelių kariškų dali
nių išlaikymo našta buvo užkrauta ant gyventojų pe
čių. Padarytas smarkus spaudimas suvilioti juo dau
giau lietuvių bajorų priimti karišką arba civilinę tar
nybą kur nors Rusijoje.

Vyriausybę labai stebino gyventojų laikysena. Ba
jorai katalikai mielai ieškojo tarnybų vietinėse Val
džios įstaigose, bet niekas nesisiūlė savanoriu tarnauti 
Rusijoje, kur buvo aštriai jaučiama kompetentingų val
dininkų stoka. Kai visos pastangos ir grasinimai nedavė 
pageidautų pasekmių, kad lietuviai eitų tarnauti kur 
nors pačioje Rusijoje, 1852 metais caras išleido ukazą: 
bajorija turi atlikti tarnybą tikroje Rusijoje. Bent šim
to baudžiauninkų savininkų sūnūs privalo penkeriems 
metams stoti į karinę tarnybą, sulaukę 16-18 'metų. Sa
vanoriai gali patys pasirinkti tarnybos šaką, gi mobili
zuojamieji turi tarnauti 10 metų bet kurioje šakoje.

Numalšinus 1831 m. sukilimą, tikyba ir tautybė 
pasidarė lemiami veiksniai. Caras Mikalojus I pasirašė 
slaptąjį ukazą, datuotą 1855 m. vasario 2 d., mirties lo
voje: tiktai rusai turi būti skiriami bet kokioms val
džios pareigoms Lietuvoje, visi čiagimiai civiliai val
dininkai turi būti perkelti į Rusiją. Tiktai asmeniškai 
žinomi kaipo visiškai ištikimi tegali būti generalguber
natoriaus skiriami pareigoms, jei nėra tinkamų rusų, 
ir niekam čiabuvių neleistina grįžti į gimtąjį kraštą, li
gi jie atliksią 10 metų privalomą tarnybą Rusijos vi
duje.

1832 metais Mikalojus I paskaitė projektą apie 
Podolės “vienkiemiečių” iškėlimą J Kaukazą. Carui pa

LIETUVA MASKOLIŲ VALDŽIOJ 
Artur Grottger, iš ciklo 
LTTUANIA — Puszcza 
Anei rašto, anei druko 
mums turėt neduoda: 
tegul, sako, bus Lietuva 
ir tamsi ir juoda!

(Vysk. Ant. Baranauskas, "Nu Lie
tuva, nu Dauguva," Kelionė Peta- 
burkan.)

tiko šis sumanymas, ir 
jis praplėtė įsakymą į 
visas “vakarų apygar
das,” nuskirdamas Ku- 
banės, Saratovo ir Or
enburg© sritis kaipo 
kolonizacijos Apygar
das. Kelios dešimtys 
tūkstančių žmonių bu
vo prievarta iškelta į 
tuos kraštus.

1842 metais panai
kinti tautiški guberni
jų pavadinimai: “Lie
tuvos Gubernija” buvo 
suskaldyta į Vilniaus, 
Kauno ir Gardino gu
bernijas, kurios sudarė 
dalį “Šiaurvakarių 
Kraštą.” Šia proga į- 
domu atžymėti, jog 
pats pirmasis naujo
sios Kauno gubernijos 
veiksmas buvo įsaky
mas, paskelbtas spaudoje, kad ieškoma kandidato “bu
delio, su savais instrumentais” pareigoms. Galop, bu
delis pasamdytas, iš Varšuvos.

Rusų kalba oficialiam bajorijos susirašinėjime bu
vo-įvesta palaipsniui nuo 1831 m. Galop, 1852 metais 
įsakyta visas kalbas, tardymus, bylinėjimąsi ir t.t. ra
šyti išimtinai rusų kalba.

Kai pratrūko Krymo karas, Rusija pamėgino pa
daryti silpną susitaikymo gestą, — kadangi lietuviai ir 
lenkai tremtiniai spietėsi į karišką dalinį Turkijoje, 
kurios vyriausybė niekad nepripažino Lenkijos-Lietu
vos Bendruomenės išdraskymo ir, oficialiuose priėmi
muose, kasmet iššaukdavo “Lechistano” pasiuntinį, 
1856 m. gegužės 15 d. naujasis caras Aleksandras n 
pasirašė ukazą, kuris leido lenkų politiniams emigran

tams grįžti namo, tam tikromis sąlygomis. Birželio 22 
d. šis įsakymas buvo praplėstas lietuviams tremti
niams, ir kai kurie kaliniai buvo paleisti laisvėn. Nau
jasis caras “liberalas” atsisakė nuo formos, betgi es
mėje paliko visiškoje galioje visus persekiojamuosius jo 
tėvo įsakymus, jų tarpe ir slaptąjį ukazą iškelti čia- 
gimius vietinius valdininkus.

Lietuvos bajorija naujai iškėlė reformos, baudžia
vos panaikinimo reikalą, kad įgijus pigesnių ir našesnių 
darbininkų. Galų gale, 1861 m. vasario 19 d. caras pa
sirašė manfestą, pagal kurį naikinama baudžiava ir 
pavedama “taikos tarpininkams” išspręsti dėl žemės 
ginčus, kylančius iš nuostato, kuris leido valstiečiams 
48 metų eigoje išsipirkti jų dirbamą žemę. Reforma 
turėjo būti įgyvendinta per dvejus metus. Tuo tarpu 
baudžiauninkams įsakyta toliau eiti baudžiavas.

Tų dvejų metų eigoje buvo padarytos vos kelios 
sutartys tarp žemvaldžių ir valstiečių: bajorai neno
rėjo skirtis su geromis ariamomis žemėmis ir mėgino 
iškelti valstiečius į pastesnes dirvas.

Daugelis baudžiauninkų buvo išvyta iš jų dirbamų 
žemių, pasiremiant dvarininkų teise pasilaikyti sau ne
mažiau kaip du trečdaliu visų jų valdomų plotų: kur 
baudžiauninkai įdirbdavo daugiau kaip du trečdaliu 
dirvų, dvarponiai juos išvydavo “kompensacijos” sume
timais. Valstiečiai pradėjo bijotis visko neteksią, ir at
sisakė leistis į “suderėtus” kontraktus. Dvarponiai to
kį elgesį aiškino esant “nesuobordinacija.” Kai kurie 
dvarponiai išsikvietė rusų kariuomenės dalinius gy
venti dvaruose. Kareiviai apsigyveno kaimuose ir žiau
riai kamavo vargšus baudžiauninkus.

Baudžiauninkai kareivių buvo plakami, kankina
mi, ir tremiami, ir jų skurdų turtą naikino ir vogė ka
reiviai. Vien tiktai Kauno gubernijoje buvo 117 tokių 
“kariškų egzekucijų.” Daugiau ir daugiau kariuomenės 
buvo partraukiama iš Rusijos, kad patenkinus visus 
prašymus šiems ypatingiems "patarnavimams.”

Valstiečiuose įsivyravo baimė. Daugelis bėgo į 
Prūsus. Kiti maldavo valdžią, kad paliktų baudžiavą 
galioje, kaipo priemonę pakenčiamai gyventi. Reforma 
nebuvo įgyvendinta dvejų metų eigoje. Po to naujas 
sukilimas nusiaubė kraštą.

Sukilimas
Rusijos reakcinis režimas susvyravo po Krymo 

karo pralaimėjimo. Vienus kitur brendo revoliuciniai 
sąjūdžiai, autokratijos bijojimas nyko, pasigirdo balsai 
suvaržyti caro teises.

Naujieji vėjai įvairiai atsispindėjo Lietuvos sluoks
niuose. Išskiriant Žemaitiją, privilegijuotas luomas, ba
jorija, buvo dažniausiai sulenkėjęs. Keli geros valios di
dikai, pav., kunigaikščiai Oginskis ir Odyniecas, nepri
pažino maskoliams bet kokios teisės kištis į jų priva
tinių dominijų reikalus, ir šie elgės su savo tautiečiais 
žmoniškai. Valdininkų luomas buvo glaudžiai susijęs su 
bajorija. Caro įsakymas iškelti visus čiagimius valdi
ninkus į Rusiją nebuvo tučtuojau įvykdytas, — buvo 
jaučiama didelė kompetentingų rusų stoka, ir būtiniau
si karo reikalavimai vertė atidėlioti perkėlimą. Lenkų 
kalba mokyklose buvo uždrausta 1854 metais, betgi 
draudimas buvo atšauktas, pačioje Lietuvoje, 1858 m.

1856 metais paskelbtoji politinė amnestija buvo 
džiaugsmingai sutikta Lenkijoje. Kai amnestija buvo 
praplėsta į Lietuvos tremtinius, vyriausybė laikėsi nuo
stato, kad tremtiniai turi pareikšti “atgailojimą dėl 
savo klaidų.” Lietuviai betgi buvo užsispyrę, kieti žmo
nės: metų laikotarpyje tiktai 43 tremtiniai nusižemino 
ir grįžo namo, iš viso 353 asmenys sugrįžo ligi 1860 m. 
rugpiūčio mėn., kai amnestija buvo atšaukta. Garses
nieji emigrantai negrįžo. Tarpe sugrįžusių buvo gana 
daug užkietėjusių demokratų ir liaudininkų.

Vis daugiau lietuviškų knygų riedėjo nuo spaus
tuvių mašinų. Jos rado vis daugiau skaitytojų tarp 
smulkių bajorų ir valstiečių, ir kėlė pasipiktinimo tarp 
sulenkėjusių bajorų, kurie teigė, kad paprastų žmonių
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Philadelphijos Žinios I
IŠ VASARIO 16 MINĖJIMO

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas įvyko vasario 24 d. 
Lietuvių muzikalinėj salėj.

Minėjimo programoj buvo įra
šyta šis atsišaukimas: “Dirbki
me, kovokime, kol Lietuva vėl 
bus laisva ir nepriklausoma.” 
Salės pirm. Balinskas atidarė 
minėjimą trumpa, patriotiška 
kalba, pakviesdamas visus su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnus, kas ir padaryta “Dai
nos” chorui su Norkum esant 
priešakyje.

Po to pakviesta programos 
vedėju Mykolas Bigenis, kurs 
vykusiai vadovavo visai progra
mai. Atitinkamą maldą atskaitė 
kun. Leonas Peciukevičius, šv. 
Andriejaus parapijos vikaras. 
“Dainos” choras sugiedojo porą 
patriotiškų dainelių.

A. Senn, Pennsylvanijos Uni
versiteto profesorius, pasakė 
pirmą kalbą, nušviesdamas lie
tuvių tautos kultūrinę ir istori
nę praeitį, ypač iškeldamas lie
tuvių patriotų rašytojų ir jų raš
tų reikšmę dabartinėj mūsų ko
voj už Lietuvos ir lietuvių egzis
tenciją.

Šv. Jurgio parapijos mokiniai,

WTEL
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 

Trečiadieni 7:00 pan. 8ešt. 8:00 p.m. 
Direktorius 

ANTANAS DZIKA8 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa. 
Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotaa Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

■
...... ......... - -
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 ML Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo įstaiga. Dl- 
delš, graži koplyčia, erdvi sale.

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir nakti

seselėms pranciškietėms vado
vaujant, visą publiką patriotiš
kai, graudžiai ir jausmingai nu
teikė. Jie atvaizdavo pavergtą 
Lietuvą. Pritaikytos dainos 
“Leiskit į Tėvynę” ir kitos pa
veikė visus dalyvius.

BALF atstovas Valaitis nu
piešė lietuvių vargus ir trūku
mus svetimuose kraštuose, pa
rengė dalyvius svarbiausiai mi
nėjimo daliai — aukų sukėlimui. 
Čia pasirodė kun. V. Martusevi- 
čius, šv. Jurgio parapijos klebo
nas, kurs karštai ir įtikinamai 
pravedė vajų, kad daugiau su
rinktų aukų maistui nupirkti nu- 
kentėjusiems lietuviams. Tikslas 
buvo surinkti $2,000.00 ir visą 
sunkvežimį maisto nupirkti nu- 
kentėjusiems lietuviams.

Po kelių kalbų po varžytynių 
tarp W. Paschall, Kaniušio ir ki
tų, aukų surinkta $2,001.00. Kai 
buvo trūkę arti šimtinės, tai pri
ėjo jauna amerikietė Josephine 
Janulaitis, kuri pasakė, kad kiek 
tik truks, tiek ji pridės.

Ir tai buvo vienas gražiausių 
vaizdų, kaip jauna lietuvaitė pa
rodė didesnę artimo meilę ir at
jautimą lietuvių, kaip kai kurie 
kiti, kurie, atrodė, turėtų būti 
gailestingesni, nes daugiau ir pi
nigų turėjo ir arčiau su Lietuva 
ir lietuviais gyveno. Tos jaunos 
lietuvaitės pasiaukojimas nega
lės būti lietuvių pamirštas.

Aukojo beveik visi susirinkę 
salėj. Dalyvių minėjime buvo 
900. Visiems aukotojams viduti
niškai išėjo virš $1.00. Apie pu
sė aukų buvo atvežta iš parapi
jų — šv. Kazimiero $500 ir šv. 
Jurgio $400. Iš šv. Andriejaus 
aukos bus įteiktos vėliau.

Manoma, kad iš viso susidarys 
aukų apie $3,000. Mat, daug lie
tuvių nebuvo minėjime, bet jie 
nori atiduoti savo aukas. Jie ga
li siųsti lietuvių komitetui iždi
ninkui Bakui, 1200 Cheltetnham 
Avė. ar kitiems komiteto na- 
nariams.

Minėjime buvo įvestas ir ben
dras dainavimas. Visi sutartinai 
atsigaivino lietuviška daina, nes 
juk tai lietuvių paprastas ir se
nas būdas daina bendrai pasi
džiaugti, pasiguosti, susiraminti. 
Daina tikrai širdį ramina.

Kun. V. Vėžis, šv. Kazimiero 
parapijos vikaras, pasakė smar
kiausią kalbą. Jis savo kalboje 
gražiai įpynė Lietuvių Kongreso 
nutarimus ir planus ir sykiu iš
reiškė savo nuomonę, kaip lie
tuviai galėtų vieningai ir nau
dingai dirbti amerikiečių ir lie
tuvių bei Lietuvos naudai. Jo 
karšta kalba visiems patiko ir 
susilaukė karšto plojimo. Tikrai 
garbė kun. V. Vėžiui, kad jis 
taip mielai dirba su lietuviais.

Ta pačia proga tenka pažymė
ti, kad ir kun. Leonas Peciuke
vičius, nors kelias savaites čia 
gyvenąs, bet maloniai dirba su 
lietuviais ir dėl lietuvių. Abu 
jaunieji kunigai galės daug gero 
įnešti į lietuvių bendrą judėjimą.

Susirinkusrieji turėjo jaukią 
ir gražią progą išgirsti seno dai
nininko Domininko Antanaičio 
solo. Jo pasirinkta “Kur bakūžė 
samanota” buvo sudainuota 
meniškai, jautriai ir maloniu 
balsu. Visiems patiko ir ilgas 
plojimas privertė dainininką pa
dainuoti antrą dainelę, kuri bu
vo linksmesnė. Publika tikrai 
buvo patenkinta dainininko pa
sirodymu. Jam pijanu akompa
navo Pranciška Nazutavičiūtė- 
Nash.

Kap. Tadas Kuligauskas, atsi
žymėjęs jaunas lietuviukas, pa
darė visam susirinkimui didelį 
malonumą, nes jis atsinešė pro
klamaciją iš gub. Edwardo Mar
tin, kurioj paskelbta Lietuvos 
Nepriklausomybės diena, Vasa
rio 16. Jaunas kapitonas' gražiai 
viską perskaitė ir pabaigoj su
šuko: “Kas bus, kas nebus, bet 
Lietuva bus.” Šis jaunuolis. ga
vo tą proklamaciją savo pažin
timi su gubernatoriumi.

Komitetas giliai įvertino jau
nuolio pasišventimą Lietuvos 
bylos gynime.

Priėmus atitinkamą rezoliuci
ją, gausus ir labai tvarkingas 
susirinkimas pabaigtas “Dainos” 
choro koncertu, kurs susilaukė 
didelio pritarimo dainų parinki
mu ir jų išpildymu. Pažymėti
na, kad “Dainos” choras ne tik 
dainavo, bet ir savo gausią auką 
$50 paaukojo lietuvių šelpimui.

Tikrai verta pagyrimo.
Rep.

Už a.a. J. Krikščiūno sielą mi
šių auką užprašė duktė Anasta
zija vasario 26.

Aleko Kalažinsko sielą dažnai 
atsimena motina Kalažinskienė. 
Jono Barkausko sielą atsimena 
Rozalija Barkauskienė. Jos mi
šios buvo vasario 28 d.

Daug mišių užprašyta už jū
rininką a.a. Julijoną Mažeiką. 
Dažnai mišios laikomos už a.a. 
Onos Talušienės sielą. A.a. Vin
cento Nekrošiaus sesuo Veroni
ka Jetcyk kas mėnesį užprašo 
mišias.

Mišios su egzekvijomis atlai
kytos kovo 2 d. Ji prisimena ir 
Lietuvoj žuvusį brolį Joną Ne
krošių.

laikotarpyje bus baigta.
Dar galima įdėti skelbimų. 

Kas lig šiol nesuspėjo, ar nori 
paskelbti naują biznį, tai galėtų 
gauti vietos naujoj knygoj.

Prašome paskubėti, nes tuoj 
bus ir skelbimams per vėlu.

Šv. Jurgio Parapija

LIETUVIAI DARBUOJASI

ATSISVEIKINO SU
PHILADELPHIJIEČIAIS

Vasario 24 d. Žemaičiai ir 
Tvarijonavičiai atsisveikino su 
savo pažįstamais ir vasario 25 d. 
išvyko iš Philadelphijos nuolat 
gyventi Hollywood, Fla.

Atsisveikinimo susirinkimą 
vedė J. Grinius, iškviesdamas 
daug kalbėtojų, kurie išreiškė 
savo padėką ir palinkėjo nepa
miršti Philadelphijos ir philadel- 
phijiečių.

žemaičiai tikrai daug dirbo 
Lietuvos gelbėjimo darbe, žy
mūs veikėjai buvo ir Tvarijona
vičiai. Lietuviškoji visuomenė 
tikrai jaus jų trūkumą.

VARDINES IR GIMTADIENIS

Vasario 21 d. vytė Eleonora 
Jablonskaitė, 1602 S. 2nd St., 
šventė savo amžiaus 22 sukak
tuves ir vardines. Ją sveikino jos 
tėveliai, sesuo Clarissa, vyčiai ir 
daugybė draugių bei pažįstamų.

Mums čia miela pažymėti, 
kad Eleonora aktyviai veikia su 
lietuvišku jaunimu. Ji yra soda- 
lių pirmininkė, vyčių veikli narė 
ir gera pariotė.

Mes linkime ir toliau ištverti 
pradėtame lietuviškos veiklos ir 
idealizmo kelyje. Ilgiausių metų 
su lietuviais ir dėl lietuvių bei 
amerikiečių. -

Draugė Vytė.

PAREMS PARAPIJA

Žymieji lietuviai biznieriai šv. 
Kazimiero parapijos metinio ba
liaus proga gražiai parėmė para
piją, paaukodami didesnę ar ma
žesnę auką.

Štai tie, kurie aukojo: Petras 
Kodis, A. Karvelis, Stan. Morkū
nas, Stan. Vasikonis, Ch. Chale- 
den, A. Miežis, Ad. Desis, V. 
Dabšis, Anderson, Pet. and Gru
šas, Tunaitis, A. Marcinkevičius, 
E. Adams, Pet. Gelzinis.

Visiems aukojusiems parapi
jos klebonas karštai padėkojo.

IŠLEIDŽIA JUB. PARAPIJOS 
KNYGA

Šv. Kazimiero parapijos auk
sinio jubiliejaus knyga jau tuoj 
išeis iš spaudos. Ji buvo pavėluo
ta išleisti dėl karo iškilusių sun
kumų. Bet dabar knyga jau 
spausdinama ir kelių savaičių

SUSITUOKĖ

Vasario 23 d., šv. Kazimiero 
bažnyčioje susituokė Kazimie
ras Bernotas, 327 Greenwich St., 
su Veronika Mozūraite. Jie susi
tuokė su mišiomis, kurias atlai
kė ir palaimino naujam gyveni
mui kun. V. Vėžis.

Jaunojo tėveliai Bernotai iš
kėlė svečiams šeimynišką puotą.

Linkime jaunai porai laimingo 
gyvenimo.

ATSIMENA MIRUSIUS

Antano Tribulo, 219 Wharton 
St., sielą dažnai atsimena mišių 
aukomis našlė Elž. Tribulienė ir 
dukterys Julijona Baranauskie
nė ir Emilija Norkienė.

Mišios buvo vasario 18.

Čia organizuojasi American 
Lithuanian League for Political 
and Social Advancement dides
niam bendram lietuvių veikimui.
• Kviečiami priklausyti vyrai, 
moterys, merginos ir ypač buvę 
kareiviai. Tos organizacijos rei
kalu yra šaukiamas viešas su
sirinkimas sekmadienį, kovo 10 
d., 2 vai. po pietų, Lietuvių Mu- 
zikalinėje svetainėje, 2715 E. 
Allegheny Ave., Phila.

Bus kalbėtojai, kurie plačiai 
išaiškins organizacijos tikslą. 
Bus ir kitokių įvairumų.

F. P. 
VEDYBOS

Daug darbo ir pasišventimo 
įdėjo parapijiečiai į sėkmingo 
parapijos metinio baliaus paren
gimą, kurs taip gražiai pavyko 
kovo 5 dieną.

Keli šimtai parapijiečių ir sve
čių bei viešnių iš viso miesto ir 
apylinkės susirinko į tą paren
gimą. Visi susirinkę buvo paten
kinti, skaniai buvo pavaišinti, 
galėjo dainuoti kiek tik norėjo, 
o vėliau ir šokti iki širdies apsa-

PARENGIMAS ŠV. KAZIMIE
RO SESERIMS

SIMANAS DAUKANTAS
Tautinio Atgimimo Pranokėjas

kalba tinka tiktai pradi
nėms mokykloms. Vy
riausybė, kad ir toleruo
dama paprastas populia
rias knygeles lietuvių 
kalba, atsisakė duoti lei
dimą lietuviškam laik
raščiui, nepaisant prašy
mų tokių įtakingų asme
nybių, kaip vyskupas Mo
tiejus Valančius ir kuni
gaikštis Irenėjus Ogins
kis.

Parapijų klebonai 
laipsniškai atskilo nuo 
dvarponių. Žemaičių vys
kupas Valančius labai at
sargiai, betgi sistemingai, plėtė savo įtaką žmonių ma
sėse per savo klebonus, ir “prasčiokai” pasidarė vienin
teliu Bažnyčios pilioriumi atlaikant maskoliškąjį perse
kiojimą. Vyskupas išvaržė iš valdžios sutikimą leisti or
ganizuoti blaivybės draugijas. Blaivybės brolijų tinklas 
kaip liepsna apgaubė visą Žemaitiją ir persimetė į Vil
niaus vyskupiją. Dvasiškija pasišventė blaivybei su iš
imtine energija. Nariai buvo verbuojami pagyrimais, 
papeikimais ir pašiepimo grasinimais.

Visuomenis gyvenimas dabar pradėjo reikštis per 
blaivybės judėjimą. Žemaitija laikinai virto “sausu” 
kraštu. Lietuviškos parapijos Vilniaus vyskupijoje irgi 
pateko į blaivybės sąjūdžio įtaką, ir sąjūdis plito į su
lenkintas apygardas, tik nedarė jokios pažangos balt- 
gudžių srityse. Kai kurie bravorai buvo priversti užsi
daryti. Šiaulių apskrityje degtinės akčyžo mokesčių val
džia surinko 35,000 rublių 1858 m., bet po penkių blai
vybės mėnesių pajamos nusmuko ligi 500 rublių. Ak
čyžo skaitmenys iškalbingai liudija:
Gubernija 
Vilniaus 
Kauno

Metai 
1858
1855

Akčyžo pajamos' Metai 
1,072,733 kibirai 1859

934,475 kibirai 1859

Pajamos 
662,841 kibirai
304,970 kibirai

Valerija Sadauskaitė ištekėjo 
vasario 14 d. už Roberto Merri
man. Jie susituokė Jersey City, 
N. J.

Kazimieras Pietravičius susi
tuokė su Elena Kelly vasario 25 
d. šv. Klemenso bažnyčioj, Phi- 
ladelphijoj. Suzana . Gilber-Kur- 
bušauskaitė ištekėjo už Eugenijo 
Gerstner vasario 23 d., Philadel- 
phijoj, Epiphany bažnyčioje. 
Stanislovas Balionis susituokė 
vasario 23 d. lietuvių bažnyčioje, 
Chester, Pa.

Monika Ambrozaitytė, 1516 
S. Marston St., ištekėjo už Jur
gio Dube, iš N. J. Jiedu susituo
kė su mišiomis šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioj kovo 2 d. Pra
nas Kenstavičius, 2640 Dudley 
St., susituokė su Kotryna Bau- 
baite kovo 2 d. šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioj. Moterystės 
gyveniman palaimino kun. V. 
Vėžis.

Kovo 10 d. šv. Kazimiero pa
rapijos Akademijos Rėmėjų 
draugija rengia didelį metinį pa
rengimą — kortų ir bunco žai
dimus, kad gautu pelnu paremtų 
šv. Kazimiero seserų vienuolyną.

Parapijiečiai ir pažįstami uo
liai remia tą parengimą, kad tik 
daugiau pelno gautų seselių nau
dai.

Draugijos pirmininkė Agota 
Kundrotienė ir jos padėjėja Ona 
Unguraitė daugiausia dirba, kad 
parengimas būtų sėkmingas. Pa
rengimo metu bus išleista ir lo
terija, kurioj bus galima laimėti 
daug paskirtų dovanų.

MIRĖ

Kovo 2 d. mirė Juozas Bru
ches, 72 metų amžiaus.

Palaidotas šv. Kryžiaus kapi
nėse po pamaldų šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

Laidotuvių apeigas aprūpino 
J. Kavaliauskas.

REKRUTAS ATSISVEIKINA . . .
(Mašinsko piešinys, iš A. Šapokos Lietuvos Istorijos)

Girdėt karionė; visi subauginti 
Pasakė: "Verge, tėvystės reik ginti.” 
O namie sėdėt viešpatinei bepigu, 
Surišo mane, nuvežė j Rygą . . .

(Dijonizas Poška, "Giesmė mužikėlio”)
Žiūrėk: “1863 m. Sukilimas."

VYSK. MOTIEJUS VALANČIUS 
(1801-1875)

Tautos Vadas ir Paguoda

Maskoliški mokesčių 
kolektoriai, žydai kar- 
čemninkai ir bajorai 
bravorninkai sujungė 
rankas kovai prieš 
blaivybės sąjūdį. Dvar
poniai, naudodamies 
bravorų monopoliu, 
atsišaukė į valdžią ir 
kaltino savuosius ka
talikų kunigus politiš
ku kurstymu. 1859 m. 
genera Igubernatorius 
uždraudė visas blaivy
bės draugijas, ir valdi
ninkai nėrėsi iš kailio 
skleisdami girtybę. 
Naugardėlyje valdi
ninkai pastatė degti
nės statinę skersai gatvės nuo bažnyčios ir dalino ne
mokamai gėralus, — viena moteris gyva sudegė įvyku
sioje baltgudžių baudžiauninkų orgijoje. Generalguber
natorius Nazimovas gėrė tostą su krupniku Rietave — 
į valstiečių sveikatą, ir pareiškė jiems, kad krašto kli
mato sąlygose degtinės gėrimas yra būtinas sveikatai 
ir kad pats Kristus gerdavo.

Kai vyriausybė aktingai pradėjo smaugti blaivy
bę, visi, kas tik buvo intetresuotas Rusijos iždui kenk
ti, atėjo blaivybei į talką. Keli Zarasų apskr. dvarponiai 
pasiūlė apskrities seimelyje uždaryti visas degtinės va
ryklas dvejiems metams. Po to paplito religinių pro
cesijų banga, ir sąjūdis prieš degtinę tuoj išaugo į po
litinę kovą. Vyriausybė uždraudė patriotinių giesmių 
giedojimą bažnyčiose. Vyskupas Valančius buvo pri
verstas į parapijas paleisti aplinkraštį, raginantį kuni
giją susilaikyti nuo dalyvavimo demonstracijose ir ne
skolinti procesijoms bažnytinių vėliavų, šventės ir šer
menys duodavo progos demonstruoti. Liublino Unijos 
sukakties proga įėjo madon “luomų broliavimasis.”

PADĖKOS LAIŠKAS IŠ 
ŠVEDIJOS

Jauna šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos mokinė A. Podžiūnai- 
tė, 324 Earp St., ką tik gavo 
laišką iš Švedijos, kuriame dėko
ja už jos paaukotus drabužėlius.

Tai parodo, kaip lietuviai yra 
dėkingi už viską, ką tik mes 
jiems paaųkojame. Jie ir toliau 
dar laukia drabužių.

šiomis dienomis iš Philadel
phijos, šv. Kazimiero parapijos 
išsiųsta keliolika nertinukų, ku
riuos nunėrė įvairios geradarės.

Dar liko kiek siūlų. Laukia
ma, kad visi siūlai bus sunaudo
ti nėriniams.

limo. Du orkestrai griežė vienoj 
ir kitoj muzikalinės salės patal
poj.

Šeimininkai ir šeimininkės bei 
linksmos patarnautojos vaišino 
svečius su dideliu meilumu, taip 
kad visi norėjo daugiau ir dau
giau valgyti, dainuoti ir šokti, 
kol tik gavėnios varpai pasakė, 
kad jau užteks.

Parapijos skautai iškilmingai 
minėjo skautų savaitę su savo 
programa ir svečiais kalbėto
jais, kurie palinkėjo skautams 
kilti ir veikti pagal gražius skau- 
tizmo principus. Visi jaunuoliai 
patenkinti skautų idėja, ir jie 
veikia jau treti metai šv. Jurgio 
parapijoj.

Jaunieji parapijos sportinin
kai pradeda atgyti ir jau spor
tuoja. Neseniai jie pasikvietė šv. 
Kazimiero parapijos basketball 
komandą į savo salę ir nugalėjo, 
nors Jurgiečiai tik pirmas rung
tynes žaidė. Tas jiems pridavė 
drąsos ir toliau sportuoti. Todėl 
jie įsirašys į lygą ir žais su ga
lingomis komandomis.

Parapijiečiai ir net mokyklos 
vaikučiai gražiai atjautė lietu
vių pabėgėlių šelpimą. Jie mielai 
susiuntė savo aukas maistui 
pirkti. Mokyklos vaikučiai su
taupė nemaža centų, kad sušelp
tų savo broliukus ir sesutes lie
tuviukus jaunus vaikučius, ku
riems trūksta maisto ir mokslo 
priemonių.

Vast 
buvo f 
Kopki, 
Rodą i 
M. Aut

Visų

Vasal 
buvo ai 
aukų s 
vienuo 
burghe.

Iš vis

\ asai 
mišios v

Kovo 
toje. tai 
šyli Lie

SUGRĮŽO KARYS

Neseniai sugrįžo iš kariuome
nės ilgai tarnavęs Alekas Beniu- 
šis, 218 Fernon St.

Jis buvo keliose ugnyse, bet iš 
visur laimingai sugrįžo. Dabar 
gyvena pas savo motiną B. Be- 
nušienę, uolią šv. Kazimiero pa
rapijos parapijietę.

Ji tikisi, kad jos sūnus karys 
ir toliau bus artimai prie para
pijos ir jausis laimingai.

K

i

Newtown. Pa.
Iš Villa Joseph Marie

Šios Newtown mokinės atsi
žymi įvairiose srityse, nors jų 
skaičius mažas. Pažymėtino uo
lumo yra jų leidžiamas du kartu 
mėnesyje 4 puslapių laikraštu
kas. Jos savo mokyklinio meto 
veikimą taip tvarko, kaip ir di
delės aukštesnės mokyklos. Ten 
rasi visokių draugijų, visokių 
sekcijų ir visokių studenčių su į- 
vairiausiais užsiėmimais, palin
kimais ir gabumais.

Lietuviškų sielų mokinės nie
kuomet nepamiršta lietuviško 
pobūdžio. Vasario 15 dieną jos 
paminėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną. Programoj turėjo 
tautines dainas, deklamacijas ir 
prakalbas. Pagirtina, kad jau
nuolės nepamiršo ir savo tėvų 
šalies ir savo tautos garbingos 
praeities. Jos turi geriausios 
progos ne tik pačios degti Lie
tuvos meile, bet ir tarp kitų iš
kelti lietuvių šventus troškimus 
būti laisva ir Nepriklausoma 
tauta.

Vasar 
palaidot;

Prie c 
laikė kl 
zis, jam 
kun. Poi 
Dr. J. Si

Prie ši 
kė kun. 
Skrodenį

Kovo 1 
vo apskr 
kimas.

Kovo 
veteranų 
kiniai.

Valdyb
21 d., 7 v

Kovo 2 
lietūs iš 
Bayonnės 
mą. Buvo

Žmonių 
vo sužavė

Kovo 1 
prie šv. ė 
Juozapo (

Mišios i 
vakare 7:

Noveną 
pranciško:

Eliz

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO 

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS
3304 -16 Richmond Str. ]

OAVUd g
Philadelphia, Pa, |

Kai kurios demonstracijos baigėsi kruvinomis 
riaušėmis. 1861 m. rugpiūčio 5 d. vyriausybė įvedė ka
ro stovį, ir griebėsi masinių suėmimų ir trėmimų. Ka
ro stovio paskelbimas tiktai gelbėjo pasiekti demon
stracijų užduotį užsienių ausims, sukelti pasipiktinimą 
Vakarų Europoje, kad valdžia įvedė karo stovį taikos 
metu. Suėmimai sukėlė mases krašte. Maldavimo poli
tika, nusižeminimas prieš carą — baigėsi. Radikalai 
ėmėsi vadžių revoliucijai vadovauti, ir Lietuvos bei 
Lenkijos gyventojai suskilo į dvi stovyklas: entuziastiš
kus demokratus, pramintus “Raudonikiais,” ir konser
vatyvius ponus, pramintus “Baltaisiais.”

Liberalai pirmieji susiorganizavo.
Rusija mėgino apmalšinti konservatyvius Lenkijo

je, ir paskyrė Valstybės Tarybą iš lenkų. Betgi lenkai 
dabar norėjo visiškos nepriklausomybės. Karštagalviai 
entuziastai pabūgo, kad vidurkio patvarkymai galį su
silpninti sąjūdį už nepriklausomybę. Jie ragino išvyti 
maskolius ir duoti liaudžiai “laisvę ir žemę.” Konser
vatyviai buvo lygiai priešingi Rusijai, betgi nesutiko su 
liaudininkų socialine programa. Vyriausybė mėgino nu
sikratyti liaudininkų, gausiausių miestiečių, varginges
nių bajorų ir žemesnių valdininkų tarpe: valdžia įsakė 
juos grobti į “rekrūtus” kariuomenėn. 1863 m. sausio 
mėn. valdžia pradėjo masinį jaunuolių gaudymą, bet 
jaunuoliai spruko į girias. Besislapstančių jaunuolių 
spiriamas, liaudininkų Centrinis Komitetas paskelbė 
Lenkijoje sukilimą 1863 m. sausio 22 d.

Lietuvos dvarponiai nenorėjo sukilimo ir mėgino 
jo išvengti. Kai kurie ponai netgi pageidavo vienų liau
dininkų sukilimo: “jų kraujas pasilietų, ir oras Lietu
voje prasivalytų.”i Ponai pradėjo tartis atskirai nuo 
liaudiečių. Kai kas Lietuvos ponų lankėsi Lenkijos po
grindžio pasitarime Varšuvoje 1862 m. gruodžio mėn. 
ir, sugrįžę kitą mėnesį Lietuvon, pranešė Kauno ba
jorams, kad sukilimo nebus. Dvarponiai ramiai išsi
skirstė po namus. Juos graužė rūpestis: Nazimovas ke

li Augustinas Janulaitis, 1863-4 m. Sukilimas Lietuvoje, Kaunas 
1921, p. 16.

liavo po kraštą, teiraudamasis apie valstiečių reikalus, 
ir jo pavyzdį pasekė žemesnieji valdininkai, kuriuos 
pasipiktinę ponai tučtuojau praminė “nihilistais.”

1862 metais liaudininkai sudarė “Lietuvos Komi
tetą” ir nutarė veikti atskirai nuo Lenkijos. Jie bakste
lėjo ponams į pašonę, ragindami juos atsisakyti savo 
privilegijų, jei jų kailis yra branginamas. Ponai susi
rinko Vilniuje 1863 m. vasario 7 d. Vadai buvo nusi
minę ir piktoje nuotaikoje: sukilimas “raudonikių" va
dovybėje jau plito po Lenkiją ir liaudininkai buvo per
daug veiklūs Lietuvoje. Sukilimo buvo laukiama bet 
kurią dieną. Nežymus užpuolimas ant rekrūtų ties Tra
kais naktį iš vasario 9 į 10 d. sukėlė paniką tarp mas
kolių. Sausio 29 d. Lenkijos liaudininkai, kaipo “Tau
tinė Vyriausybė,” paskelbė atsišaukimą “J Brolius Lie
tuvius” ir ragino juos ginkluotis sukilti (“Viso reikalo 
mazgas glūdi Lietuvoje: Lietuvos sukilimas nuspręs su
kilimo laimę Lenkijoje ir mirtį priešui”). Valstiečiams 
buvo žadama žemė ir asmens laisvė, ponams būsią at
lyginta iš valstybės iždo. Ponai nutarė išvengti situa
cijos, kame jie netektų kontrolės: jie sudarė pogrindžio 
vyriausybę visai Lietuvai.

Lietuvos liaudininkų vadai buvo Kostas ir Juozas 
Kalinauskiai, Liudas Zvieždovskis, Boleslovas Kalyška, 
Vladas Malachovskis, Edmundas Veryga, Dr. Balys 
Dluskis, V. Pšibilskis, Ant. Zaleskis, Juozas Pilsudskis, 
Jonas Koziell-Poklevskis, Zigmas Čechavičius, Achilas 
Bonoldi, Jeronimas Kenevičius, kun. Ant. Mackevičius, 
Zigmas Sierakauskis, Kušleika ir kiti.

Atgyvenusios feodališkos dvarponi  jos priešai, nors 
patys bajorai kilme daugely atvejų, jie reikalavo so- 
cijalinės revoliucijos, nutraukimo priklausomybės ry
šių su Lenkija, nepriklausomybės Lietuvai ir negailes
tingos kovos prieš Maskoliją. Liaudininkų “Lietuvos 
Komitetas” buvo remiamas demokratinių sluoksnių ar
ba, kaip vienas dvarponis istorikas apibūdino, “visų 
tamsuolių žmonių.”

(Bus daugiau)
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Bayonne, N. J.
Krikštai

Vasario 3 d. mūsų bažnyčioj 
buvo pakrikštytas Robertas M. 
Kopki, vasario 10 d. Francis A. 
Rodą ir vasario 17 d. Jeannette 
M. Autera.

Visų jų motinos yra lietuvės.

Vasario 24 d. mūsų parapijon 
buvo atvykęs kun. J. Skripkus 
aukų šv. Pranciškaus Seserų 
vienuolyno koplyčiai Pitts- 
burghe.

Iš viso buvo sudėta 600 dol.

Vasario 17 d. buvo atlaikytos 
mišios už Lietuvą.

Kovo 4 d., šv. Kazimiero šven
tėje, taip pat buvo mišios išpra
šyti Lietuvai laisvės.

-,.v
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Palaidojo
Vasario 25 d. iškilmingai buvo 

palaidotas Antanas Kiveris.
Prie didžiojo altoriaus mišias 

laikė klebonas kun. M. Kemė
žis, jam asistoj buvo diakonu 
kun. Pocius ir subdiakonu kun. 
Dr. J. Starkus.

Prie šoninių altorių mišias lai
kė kun. Dr. J. Vaškas ir kun. J. 
Skrodenis.

Norkeliūnas, pakviesdamas mo
kyklos jaunuosius išpildyti dalį 
programos. Buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai ir 
sudainuota keletas dainelių.

Kalbą pasakė Dr. P. Montvi
las, iš Canandaigua. Antra kal
bėjo Alena Devenienė iš Water
bury, Conn. Kalbėjo karštai, pa- 
triotingai apie pora valandų. 
Kiek mes turėjom kalbėtojų, iš 
jų A. Devenienės kalba mūsų 
širdyse ilgiausiai pasiliks.

Buvo perskaityta ir vienbal
siai priimtą rezoliucija dėl Lie
tuvos laisvės. Rezoliuciją pa- 
siuntėm prez. Trumanui, Valsty
bės sekretoriui Bymes, kongres- 
manams, senatoriams, Baltijos 
valstybių atstovybėms, A.L.T. ir 
Informacijų Centrui. Po rezoliu
cijomis pasirašė P. Norkeliūnas 
ir V. J. Apton.

Aukų surinkta 190 dol.
Tariame didelį dėkui panelei 

M. Pikūnaitei už jos pasidarba
vimą Lietuvos laisvės gynimo 
reikaluose.

P6 prakalbų pagerbti kalbė
tojams V. Dirsienė ir O. Apa- 
navičienė užsikvietė kalbėtojus 
arbatėlei. Dalyvių tarpe buvo 
kun. J. Bakšys, A. Devenienė, 
Dr. P. Montvilas su žmona ir ke
letas porų vietinių.

V. J. A.
Kovo 1 d. mūsų klebonijoj bu

vo apskrities Kunigų V. susirin
kimas.

Kovo 1 d. įsteigtas katalikų 
veteranų postas ir pravesti rin
kimai.

Valdybos instaliacija bus kovo 
24 d., 7 vai. vakare.

Kovo 3 d. New Jersey soda- 
lietės iš Newarko, Elizabetho, 
Bayonnės čion turėjo parengi
mą. Buvo teatras, šokiai, dainos.

Žmonių buvo daug, ir visi bu
vo sužavėti.

Kovo 10 d. prasideda novena 
prie šv. Juozapo ir baigiasi šv. 
Juozapo dienoje.

Mišios bus 9 vai. ir pamaldos 
vakare 7:30 vai. vakare.

Noveną ves kun. J. Vaškys, 
pranciškonas.

Elizabeth, N. J,

Harrison-Kearny, 
New Jersey

venienė ir adv. F. J. Bagočius 
iš Boston, Mass.

Nuo gubernatoriaus R. Bald
win, Kongreso narių J. Talbot, 
Clare Boothe Luce, Chase Going 
Woodhouse bei senatoriaus B. 
McMahon pasveikinimus ir ati
tinkamas rezoliucijas skaitė 
rast. Marcelė Andrikytė ir adv. 
C. Balanda. Tarp kalbų sutarti
nai dainavo vyrų ir moterų cho
rai. Chorams ir visai programai 
sumaningai vadovavo vietinės 
Lietuvių Tarybos pirm. komp. 
A. J. Aleksis.

Tą dieną aukų gauta: bažny
čioje kolekta $359.35. Toliau au
kojo: Matai $30.00, Dr. P. Vilei
šis $21. Po $10: Adomaitienė ir 
Deveniai.

Po $5: kun. J. Valantiejus, Dr. 
S. Sapranas, R. Ramažas, V. 
Ramažas, Vera Kasper, P. Mu- 
leskienė iš Naugatuck, V. Keltys 
iš Bethlehem, S. Juškevičius iš 
Bridgeport, P. Stanikienė, M. 
Valuckas, J. Vengris, A. Tukys 
ir komp. A. J. Aleksis.

Po $2: A. Devenis, M. Mažu- 
Jtaitienė, O. Žemaitienė, Drivins- 
kai, Z. Klevečka, J. Mažulaitis, 
V. Pinevičius, Určinai, Satkūnai 
ir G. Bosas.

Kiti aukojo po dolerį.
Viso aukų svetainėje $300.30.
Įžangos ir kitokių pajamų — 

$350.95. Pridėjus kolektą baž
nyčioje, viso buvo $1,010.60.

Visiems aukotojams, darbuo
tojams, chorams ir rengimo ko
mitetui Lietuvos laisvės kovoto
jų bei varge esančių lietuvių 
tremtinių vardu 
riu ačiū.

Lai gyvuoja 
Valio Laisva ir 
Lietuva!

Lietuvos Vyčiams
Bendra Komunija

L. Vyčių 52 kuopa, Eliza
beth, N. J. ruošiasi N. Y. ir 
N. J. apskrities bendrai ko
munijai kovo 10 d. Mišios bus 
9 vai. ryto šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje, Ripley Pl., Eli
zabeth, N. J.

Bendros komunijos pusry
čiai įvyks Winfield Scott 
Hotel, Elizabeth, N. J. Visi 
norintieji dalyvauti prašomi 
rašyti ar telefonuoti: Helen 
C. Pinkin, 714 Jackson Ave., 
Elizabeth, N. J. Tel. ELiza- 
beth 2-9821.

Apskrities Suvažiavimas
Po pietų įvyks Apskrities 

suvažiavimas Liberty Hali, 
Elizabeth, N. J.

Kuopos prašomos išrinkti 
delegatus į šį suvažiavimą.

Su pagarba,
Helen C. Pinkin.
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Blynų Balius
Pereitą sekmadienį parapijos 

salėje įvyko šaunus blynų ba
lius. Be blynų dar buvo visokių 
įvairenybių: du trumpi scenos 
veikalėliai, šokėjų grupė ir dai
nos.

Programa pradėta 4 vai. vak. 
Prasidėjo su “senųjų” veikalė
liu, kurį užpildė šie vaidintojai: 
Džiovalienė, Banaitė, J. Budris, 
E. Višniauskas ir P. Plungis.

Po jų lietuviškus šokius šoko 
jaunųjų sodaliečių grupė, kurių 
grakščiu išpildymu tik džiaugtis 
galima. Vyresnės sodalietės irgi 
šoko lietuviškus šokius kaip 
“Kubilas,” “Sukčius” ir kitus.

Mergaitės pasižymėjo savo 
lankstumu ir gražiu sutarimu.

Pianu skambino ir dainavo 
svečias iš Brooklyno, Pranas 
Dulkė.

Lietuvių Teatro Grupė pasta
tė komediją, parašytą vietinio 
jaunuolio Jono Lutvino. Jame 
vaidino: Donna Lutvinaitė, Ma
rytė Aikutė, Pranutė Balandytė, 
Olga Jankauskaitė, Jonas Lut- 
vinas, Povilas Plungis, Walter 
Devanas, Petras žemaitis. Pub
lika šiems jaunuoliams garsiai 
plojo.

Po programos visi ėjo valgyti 
blynų, kuriuos taip skaniai iš
kepė ar prisidėjo šeimininkės: 
Lutvinienė, Karveliavičienė, Že
maitienė, Vaškienė, Balandienė, 
Gruicienė, Savickienė, Karvojie- 
nė, Gegutienė, Budreckienė, 
Norbutienė, Mickienė, Kurinie- 
nė, Vitkauskienė ir Burneikienė. 
Gėrimais pavaišino visus susi
rinkusius: Jurgelevičius, Ragas 
ir Bernotas.

Publikos buvo pilna salė. Visi 
džiaugėsi programa ir vaišėmis. 
Į balių atsilankė kun. J. Simo
naitis, kun. Dr. J. Starkus, sve
čiai iš Brooklyno ir kun. Jančius 
iš Chicagos.

Visai programai vadovavo 
muzikas J. Žilevičius, kuris dai
noms ir šokiams akompanavo.

Koresp.

Nepriklausomybės minėjimas
Vasario 24 d., 7 vai. šv. Var

do draugijos svetainėje vietinio 
klebono kun. L. Voiciekausko 
pastangomis įvyko Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas.

Vakaras buvo pradėtas su 
malda už karius, žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės.

Programoj dalyvavo Šv. Var
do draugijos benas, Jaruševi
čiaus vadovaujamas. Ponai Či- 
žauskai dainavo keletu atvejų. 
Jų dainos publikai labai patiko, 
ir buvo iššaukti po keletą kartų.

Seserų sumokytas mergaičių 
choras pasirodė gražiai su dai
nomis ir deklamacijomis.

Vietinis bažnytinis choras, va
dovaujant vargon. Globiui, su
dainavo keletą dainų.

Kalbėtojai bUvb vietiniai: 
Kearny miesto majoras Gelzean, 
karo veteranas A. Lukšis, kun. 
Stonis, kun. Voicekauskas, Bal
trukonis ir Nakrošis.

Buvo nusiųstos 102 telegra
mos Kongresui per kongresma- 
ną Fred Hartley.

Aukų buvo surinkta $46.10.

Vietinio šalpos Fondo sky
riaus valdyba parsigabeno iš 
Brooklyno sandėlio vilnonių siū
lų. Dabar susidarė tam tikras 
ratelis ir mezga svetelius lietu
viams pabėgėliams. Atsirado 
tiek mezgėjų, kad net siūlų pri
trūko.

J. V. Baltrukonis.

Lt. V. Kemėžis iš Kearny, 
N. J. baigė aviacijos medicinos 
mokslą, Randolph Field, Texas.

Tai naujas medicinos kursas, 
nežinomas pirmutiniam kare, 
kaip apsaugoti kariuomenės lė- 
kikus ir jų pagelbininkus.

Lt. Kemėžis yra mūsų parapi
jos pirmutinis gydytojas. Jo bro
lis yra kunigas M. Kemėžis, ku
ris buvo pirmutinis parapijos į- 
šventintas kunigas.

Šv. Onos draugija metiniame 
susirinkime išrinko tokią valdy
bą: pirm. H. Kazlauskienė, vice
pirm. A. Bilžienė, protokolo rašt. 
A. Smigelskienė, finansų rašt. 
H. Mikalauskienė, iždin. A. Šau- 
konienė.
* Draugija paaukojo Sopulin
gos Dievo Motinos bažnyčiai 
$10, ir narės sudėjo 100 dolerių 
nupirkti maisto lietuviams Eu
ropoje. A. E. S.

Waterbury, Conn.

Rochester, N. Y.
Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimas
Vasario 24 d. 11 vai. ryte, var

gonams graudžiai gaudžiant, į 
bažnyčią įžygiavo legijonierių 
vedamos visos draugijos.

Mišias atnašavo ir pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Pr. Va
liukas. Po mišių sugiedotas Lie
tuvos himnas.

3 vai. po pjetų šv. Jurgio para
pijos erdvi svetainė buvo publi
kos perpildyta. Susirinkimą ati
darė ALT. skyriaus pirm. P.

Lietuvos Nepriklausomybės Mi
nėjimas Gerai Pavyko. — Paja
mų Gauta Suvirš 1,000 Dolerių

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas įvyko vasario 17 d. 
Rengė vietinė Lietuvių Taryba.

Programa buvo tokia: 10 vai. 
ryte, šv. Juozapo bažnyčioje mi
šios (Federacijos skyriaus už
prašytos) ir kun. Dr. J. Bogušo 
pritaikintas pamokslas. Lei
džiant kun. J. Valantiejui, baž
nyčioje antroji kolekta buvo 
Lietuvos reikalų dėliai.

7 vai. vakare, Mokyklos Au
ditorijoje, programa pradėta su 
invokacija, kurią iškilmingai at
liko kun. J. Valantiejus, ir Ame
rikos bei Lietuvos himnais, ku
riuos sugiedojo parap. choras. 
Vėliau kalbėjo majoras John S. 
Monagan. kun. prof. Juozas 
Dambrauskas, iš Thompson, 
Conn., vietinė veikėja Alena De-

Chicago, III
Mar-Naujai organizuojamą 

quette Park Lietuvių Amerikos 
Legiono postą, Darius-Girėnas 
Post No. 271, Amerikos Legio
nas užgiria, remia moraliai ir 
medžiagiškai — nuperka nau
jam postui vėliavas ir organiza
vimosi pradžiai suteikia finansi
nės paramos. Neužmirš ir atei
tyje.

Amerikos Legijonas ir valdy
ba, turėdami nemažai patyrimo 
legijono veikloje, numato pasise
kimo naujam postui ir ragina 
mūs tautiečius, buvusius karius 
spiestis į Lietuvių Amerikos Le
gijono postus.

Gausūs Amerikos Legijono 
postai galės taip pat daug pa
gelbėti ir lietuvių tautos garbei 
kilti ir pačios Lietuvos, kaipo 
valstybės, reikaluose.

Neseniai Dariaus-Girėno pos
tas išsiuntinėjo rezoliucijas kon
gresmenams ir senatoriams. Re
zoliucijose reikalaujama, kad 
Amerika laikytųsi demokratinių 
principų pavergtųjų tautų at
žvilgiu ir stotų už Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę.

Smagu pažymėti, kad postas 
gavo daug atsakymų, kuriuose 
pareiškiama pasižadėjimas ginti 
Pabaltijo valstybes ir jų teises į 
nepriklausomybę.

Dariaus-Girėno Posto No. 271 
vardu —

J. A. Mickeliūnas.

Lietuvių klubas savo metinia
me susirinkime priėmė rezoliu
ciją, kuri nusiųsta prezidentui 
Trumanui ir kitiems vyriausy
bės nariams.

Rezoliucijoje apgailestaujama 
dabartinė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos padėtis, kai toms šalims 
“yra atimta Dievo suteiktoji tei
sė pačioms valdytis” ir kai ten 
eina sovietų teroras.

Rezoliucijoj reikalaujama, kad 
Lietuvai būtų grąžinta laisvė.

Kun. C. Baltutis tam pat su
sirinkime apžvelgė Lietuvos is
toriją nuo senovinių laikų ligi 
dabar.

Kluban, kurio pirmininkas 
yra Ed. Katalinas, priimti ketu
ri nauji nariai.

New Haven, Conn
Vedybinio Gyvenimo 

Sukaktuvės
Mūsų parapijos zakristijonas 

Jonas ir Marijona Drišiai praei
tą sekmadienį užsiprašė mišias 
padėkoti Dievui už suteiktą pro
gą sulaukti sveikiems 35 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties.

Šiose sukaktuvėse dalyvavo ir 
sūnus Jonas, kuris neseniai grįžo 
iš karo tarnybos.

Kadangi Drišiai yra gerai ži
nomi mūsų parapijoj, kuriai 
daug darbuojasi, tai šia proga 
visi parapijiečiai pažįstami ir 
draugai nuoširdžiai sveikina Dri- 
šius ir linki laimingai sulaukti 
auksinio jubiliejaus.

Jau kelinta savaitė serga savo 
namuose sąjungietė Anelė Pet
rulienė. Narės ją lanko ir savo 
maldose prašo Aukščiausio, kad 
kuo greičiausiai pasveiktų.

Kovo 1 d. prasidėjo Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus narių ir au
kų vajus. Mūsų kolonijos lietu
viai raginami neatsilikti neprisi
dėję prie šios svarbios labdarin
gos organizacijos, kuri savo gai
lestingą ranką ištiesia kiekvie
nam.

Sekmadienį, vasario 24d. New 
Haveno lietuvių būrelis buvo nu
vykęs pas Ansonios lietuvius, 
kur buvo suruoštas Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimas.

Visi gėrėjosi gražia dainų pro
grama, kurią išpildė šv. Juozapo 
parapijos choras ir Moterų Są
jungos choras iš Waterburio, va
dovaujant komp. A. J. Aleksiui.

Malonu niatyti, kad Ansonios 
lietuviai yra susipratę ir vienin
gai darbuojasi dėl Lietuvos ir 
lietuvybės; Jiems daug pagelbsti 
klebonas kun. V. P. Karkauskas.

Pittsburgh, Pa.
Pranciškaus Seserų Padėka 

lietuviams
Malonu darbuotis savo tautie

čių tarpe, kai yra tokių gerų va
dų bei žmonių, kurie atjaučia 
mūsų reikalus, kąip kun. J. A. 
Karalius, šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos Shenandoah, Pa. klebo
nas ir jo susipratę ir kilnius dar
bus įvertiną žmonės.

Šiuo metu lankosi įvairiose 
lietuvių kolonijose mūsų — šv. 
Pranciškaus Seserų vienuolyno 
— kapelionas kun. J. Skripkus, 
rinkdamas aukas labai reikalin
gai naujai mūsų vienulyno kop
lytėlei.

Shenandoah lietuviai,^kapelio
no nelaukę, raginami kun. J. 
Karaliaus, patys ima iniciatyvą 
ir ištiesia pagelbos ranką $855 
čekio formoje.

Tam tikslui daugiausia pasi
darbuoja vietinė šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų draugija, 
vadovaujama pirm. M. Metkus- 
kienės. Tos draugijos pasišventi
mu surinkta $522.30. Parapijos 
sumestinė auka yra $155.50, gi 
klebonas, duodamas pavyzdį, 
prisideda su $100. Vikarai kun. 
C. Batutis ir kun. J. Lukšys pa
aukoja po $25. Neatsilieka nei 
šv. Rožančiaus draugija, paskir
dama $22.20, ir Pr. Ropienė $5.

Klebonui, jo vikarams, drau
gijoms ir pavieniams žmonėms 
didelis ačiū.

Neužmiršime jūsų geros šir
dies ir naujoje savo koplytėlėje 
siusime savo karštas maldas 
Viešpačiui, prašydamos jums 
sveikatos ir palaimos visuose jū
sų geruose darbuose ir suma
nymuose.

Šv. Pranciškaus Seserys 
ir Motina M. Dovydą.

Padėka Bayonne, N.J. 
lietuviams

Šv. Pranciškaus Seserys ir 
kun. Juozapas V. Skripkus, jų 
kapelionas, širdingai dėkoja kle
bonui kun. M. Kemėžiui, Bayon
ne, N. J., už didelę paramą, ku
rią jis suteikė sesutėms, leisda
mas padaryti rinkliavą naujos 
seserų koplytėlės statybai.

Kadangi kun. M. Kemėžis gra
žiai prirengė savo parapijiečius, 
todėl buvo ir gausi auka, nes iš 
tokios mažos parapijos surinkta 
218 dol. bažnyčioje sekmadienį, 
vasario 24 d., gi pasižadėjimai 
dapildys $300. Tai labai graži 
auka.

Prie rinkliavos bažnyčioje pri
dėta iš parapijos 100 dol. Kita 
šimtinė paaukota paties klebo
no, o trečia šimtinė vienos gera
širdės moterėlės, kuri prašė jos 
vardo neskelbti.

Taigi galima paskaityti 600 
dolerių iš tos nedidelės parapijė
lės.

Tegul Dievulis šimteriopai at
lygina klebonui ir jo parapijie
čiams už jų didelį gerumą.

Sesutės atmins visus bei visas 
savo maldose, o Dievo malonė 
laimins geraširdžius.

Šv. Pranciškaus Seserys 
ir kun. J. V. Skripkus.

Šv.

Į VIETOS ŽINIOS
IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO

Vasario 27 d. Amerikos 
Lietuvių Piliečių klube įvyko 
mėnesinis siuvėjų susirinki
mas.

Tarybos laikinasis sekre
torius K. Kundrotas išdavė 
raportą iš Tarybos veiklos ir 
pažymėjo, kad yra keletas 
svarbesnių laiškų, kuriuos 
reikia apsvarstyti.

Skaitytas Amerikos Rau
donojo Kryžiaus laiškas pra
šant aukų. Paaukota 50 dol.

Antras laiškas buvo nuo 
šv. Jurgio draugijos su bilie
tais jų vakarienei. Prašė nu
pirkti 15 tikietų po 3 dol.

Nariai po keletą žodžių pa
sidalinę, nupirko 4 bilietus 
už 12 dolerių.

Siuvėjų piknikas bus lie
pos 27 d. Dexter Parke. Pik
niko pirmininku išrinktas J. 
Peterson, sekretorium K. 
Kundrotas.

Iš unijos atstovybių pra
nešta, kad unijos konvencija 
įvyks Atlantic City gegužės 
6 d. ir tęsis visą savaitę.

Delegatas smulkmeniškai 
pranešė apie visų lietuviškų 
dirbtuvių padėtį. Jau algas 
visiems išmokama pakeltas. 
Kur yra padaryta klaidų, 
unija jas pataiso, — nenori, 
kad žmogus būtų nuskriaus
tas.

Narių dalyvavo ne per 
daugiausia.

Buvęs kontraktorius P.
Juškevičius pasitraukė iš
biznio. Į jo vietą atėjo P.
Zorlanda.

Gintaras.

PADĖKOS LAIŠKAS 
IŠ ITALIJOS

Brangūs Broliai Lietuviai!
Jums nepažįstamas lietu

vis sveikina ir linki viso ge
riausio, ko tik gali linkėti tik
ra lietuviška širdis. Tegul 
gyvuoja laisva Lietuva!

Baisusis karas pasibaigė, 
bet laimės mums neatnešė. 
Mes patekome dar į didesnį 
skurdą, nes negalėjom grįžti 
į tėvynę.

Bet štai ir dabar Aukš
čiausias mūsų neapleidžia. 
Dabar mums ištiesia pagel- 
bos ranką broliai amerikie
čiai lietuviai, už ką, tur būt, 
mes tamstoms niekuomet 
pilnai neatsilyginsime. Gal 
jums tik Dievas teatlygins.

Kartu su kitais lietuviais 
buvau ir aš sušelptas. Ir štai 
prie palto randu prisegtą 
adresą. Kadangi, atrodo, jis 
nėra pilnas, prašyčiau Fondo 
Valdybą perduoti šiam gera
dariui padėką ir paprašyti, 
kad jis man parašytų laišką. 
O aš tamstoms galiu tarti tik 
lietuvišką ačiū, ačiū! Ir lin
kiu kloties jūsų darbe.

Jums nepažįstamas lietu
vis. J. M.
Pastaba: Aukojęs rūbus yra 
P. Dravinskas, 37 Clarkson 
St., Dorchester, Mass.

“SHOWER” PASILINKSMI
NIMAS

Kovo 2d., Baleženčio salė
je įvyko pasilinksminimas — 
Shower Party Elenai Micke
vičiūtei, kuri mano šį pava
sarį ištekėti.

“Shower” surengė jos tė
veliai, teta ir sesutė su jos 
draugėmis.

Dalyvavo daug draugų ir 
pažįstamų iš Brooklyno ir iš 
toliau atvykusių.

Jaunoji Elena gavo daug 
gražių dovanėlių nuo savo 
tėvelių, draugų ir draugių.

Ponai Mickevičiai, ypač 
jaunoji Elena, nuoširdžiai 
dėkoja visiems už jų atsilan
kymą ir gražias, gausias do
vanėles. Nuoširdžiausias lie
tuviškas ačiū!

A. ir M. Mickevičiai.

PAIEŠKO

PADĖKA

Jonas Brozionis prašomas 
atsiliepti šiuo adresu: 

J. Mikulėnas 
6330-36 Ingleside Ave. 

Chicago, Hl.

A.a. Teofilės Karpavičie- 
nės, mirusios vasario 21 d., 
vaikai Ona, Marytė, Anelė, 
Jonas ir Antanas širdingai 
dėkoja už mišių aukas, gėles 
ir užuojautą, pareikštą liūde
sio valandoje.

Dėkoja klebonui kun. J. 
Balkūnui, kun. J. Kartavi- 
čiui, kun. P. Lekešiui ir ku
nigui svečiui, seselėms pran- 
ciškietėms, seseriai Kristi
nai, kun. V. McCarthy, varg. 
A. Visminui, C. Bakšiui, alto
riaus tarnautojams, draugijų 
valdyboms, tretininkėms, Ro
žančiaus ir Altoriaus draugi
joms, SLRKA. iš Blissville, 
gydytojui A. J. Stalkui, gi
minėms, pažįstamiems, kai
mynams, V. R. Valantiejienei 
ir jos pagelbininkams.

DARIAUS GIRĖNO PAMINK
LO KOMITETO VEIKLA 

IR AUKOS

NAUJOS JEZAVITO LIE
TUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Per Mutual Network, W0R 
studijoj, A. Jezavitas ir jo ra
dijo orkestras kartu su V. 
Pranskus-E. Rokus duetu į- 
grojo naujų lietuviškų rekor
dų—dainų ir šokių.

Šios gražios plokštelės bus 
parduodamos apie kovo 15 d. 
Jas išleis Continental Record 
Co., N. Y. C.

Tas orkestras greitu laiku 
daugiau įgros.

Su Jezavito orkestru Edna 
Rokus ir V. Pranckus įdaina
vo šias dainas: “Kam gi liū
dėti” ir “Dainuok man dai
ną.”

Plokšteles galima įsigyti 
nuo kovo 15 d.

KRIKŠTYNOS

Rep.

J. Garlauskų šeima, gyv. 
Queens Village, pakrikštijo 
sūnų James Allen vardu va
sario 17 d.

A. Matachuk ir Adelė Fal
ler Kiburiūtė buvo krikštatė
viais.

Taip pat dalyvavo garbin
gai iš kariuomenės atleistas 
Opi. Ernestas Kiburis.

PRANEŠA

Onos Melnykaitės - Vonžo- 
dienės vyras praneša, kad 
jis yra gyvas ir sveikas.

Prašo parašyti šio laikraš
čio redakcijai.

Pranešame gerbiamai visuo
menei mūsų darbuotę. Po įvy
kusios konferencijos 1945 spa
lių mėnesį komitetas užsibrėžė 
dėti pastangas pastatyti pa
minklą Brooklyne šiemet mūsų 
didvyriams lakūnams Dariui ir 
Girėnui.

Komiteto nariai pasijungė 
darban sukelti daugiau pinigų. 
Lanko draugijų susirinkimus ir 
prašo aukų remti paminklo sta
tybą.

Čia pasteikiame gautų aukų 
sąrašą nuo sausio pirmos dienos.

Amalgameitų Unijos Lietuvių 
54 skyriaus Brooklyne aukojo 
$500; Lietuvių Siuvėjų Dirbtu
vių Savininkų Asosiacija Brook
lyne per S. M. Karvelį prisiuntė 
aukų $100; Lietuvių Atletų Klu
bas Brooklyne aukojo $25; Lie
tuvių Piliečių klubas Maspeth, 
N. Y. per adv. S. Briedį prisiun
tė $25 ir laiške sako, kad vėliau 
duos daugiau. Amerikos Lietu
vių Piliečių klubas, Brooklyne 
aukojo $100; pinigai bus išmo
kėti birželio mėnesį.

Lietuvių Postas No. 154 Balti
more, Md., per W. L. Kvedarą, 
komandierių, ir J. A. Bush, ad
jutantą, prisiuntė $5. J. J. Stu- 
ko radijo koncerte Newark, N. J. 
per P. J. Montvilą, aukojo S. 
Gudas West Orange, N. J., $2; 
Mrs. Barkus, Hoboken, N. J., $1. 
Per J. Stuką po $2 aukojo: J. Vi- 
deikienė, Alseikai, J. Stukas $1, 
visi iš Newark, N. J. F. Saranka, 
Paterson, N. J. aukojo $2.

Šiuo tarpu gauta aukų $665. 
Iš pirmiau yra ižde $2,892.20. 
Viso Paminklo Fonde yra aukų 
$3,557.20.

Už gautas aukas nuoširdžiai 
dėkojame draugijoms ir pavie
niams asmenims. Bet pažymėtos 
sumos dar neužtenka pastatyti 
paminklui. Mūsų pradėtas dar
bas buvo sutrukdytas per karą. 
Taigi dabar kreipiamės į visuo
menę, organizacijas, draugijas, 
klubus, kuopas ir visus prita
riančius šiam reikalui plačioj 
Amerikoj prisidėti su aukomis.

Draugijų konferencija išrinko 
naują iždininką veikėją P. J. 
Montvilą.

Aukas teikitės siųsti čekiais 
ar Money Order, išrašant Darius 
Girėnas Monument Fund vardu 
ir adresuokite komiteto iždinin
kui: Mr. P. J. Montvila, 251 
Etna St., Brooklyn, N. Y.

Komitete dalyvauja keleto 
draugijų atstovai: Finansų Ko
misija ir Komiteto pagelbinin- 
kai. Viso 30 asmenų.
Dariaus Girėno Paminklo Fondo 
Komitetas:

Pirm. J. šaltis, vicepirm. J. 
Glaveckas, iždin. P. J. Montvila, 
fin. sekr. adv. S. Briedis, Jr., 
sekr. Ch. Kundrotas ir A. Gudo
ms, iždo glob. J. Kairys ir J. 
Ambrozaitis.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

. F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avėnue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Liet Katalikų Draugijoms ir Veikėjams
■■■ ...................... —

PRADĖTAS R. KRYŽIAUS 
VAJUS

Kovo mėn. 24 d., sekmadie
nį, 1 vai. po pietų Atsimainy
mo parapijos salėje, 64-25 
Perry Ave., Maspeth, N. Y., 
įvyks New Yorko ir jo apy
linkės lietuvių katalikų sei
melis, į kurį daugumas vie
tinių lietuvių katalikiškų 
draugijų turi jau iš anksto 
išrinkę savo atstovus, ir ren
giasi jos gan rimtai seime
lyje dalyvauti, kur paskaitas 
skaitys lietuvių katalikų vi
suomenės žymūs vadai ir vei
kėjai.

Seimelyje bus peržvelgta 
pereitų metų lietuvių visuo
menės katalikiška veikla, bus 
nustatomos tai veiklai šiems 
metams naujos gairės, ir bus 
plačiai apsvarstyti svarbūs 
šių dienų lietuvių klausimai 
ir reikalai.

Tad prašome visas šios 
apylinkės lietuvių katalikų 
draugijas, kurios dar neturi 
į šį seimelį savo atstovų iš
rinkusios, tuojau savo atsto
vus išrinkti, aprūpinti juos 
reikalingais draugijos įgalio
jimais ir į seimelį atsiųsti.

Draugijų atstovai ir sve
čiai prašomi laiku seimelin 
atvykti ir nesivėlinti, nes sei
melis prasidės skelbiamuoju 
laiku.

Su gilia pagarba,
KAT. SEIM. RENG. KOM.: 
Petras Montvila, Simanas 
Cerebiejus, Stasys Lukoše
vičius, Antanina Pažerec- 
kienė ir Pranė Ražickienė.

Kovo mėnuo yra skirtas 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajui.

Per visą kraštą yra pasi
skirta surinkti 100 milijonų 
dolerių.

Iš tos sumos New Yorkui 
tenka 10,500,000 dolerių kvo
ta.

Kai kurie mažesni miestai 
savo kvotas jau yra išpildę.

Amerikos Raudonasis Kry
žius atlieka didelį darbą tiek 
šioje šalyje, tiek svetur. Jo 
žmonės pasiekia tuos, ku
riems labiausiai reikalinga 
pagelba.

Antai, paimkim tik vieną 
sritį — paramą sužeistiems 
kareiviams, šių metų sausio 
mėn. Raudonojo Kryžiaus 
darbininkai dirbo 30 vetera
nų ligoninių.

Pernai metais R. Kryžiaus 
pastangomis buvo pagamin
ta milijonas apvalkalų, kurių 
daugumas šiandien vartoja
mi kitų šalių ligoninėse.

Karo belaisviams R. Kry
žius yra išsiuntęs 27 milijo
nus maisto pakietų.

Pravedant šį vajų, prezid. 
Trumanas savo kalboje pažy
mėjo R. Kryžiaus atliekamų 
darbų svarbą.

Lietuviams taip pat svar
bu savo auka paremti Raudo
nąjį Kryžių.

Mūsų Apylinkėje
• Kun. J. Jaučius, T. Ma

rijonų provincijolas, šią sa
vaitę buvo atvažiavęs New 
Yorkan pasitikti vyk. P. Bu
čio.

• Kun. Dr. J. Vaškas, Ma- 
rianapolio Kolegijos rekto
rius, lankėsi New Yorke.

• Federacijos Centro Vai
dybos posėdin buvo atvykę 
kun. Pr. Juras, L. šimutis, 
Ant. Kneižys, Al. Aleksis, M. 
Zujus ir K. Vilniškis. Prie jų 
prisidėjo vietoje gyveną val
dybos nariai kun. J. Balkū
nas ir J. B. Laučka.

• Monika Vinckiūtė, gyv. 
Maspethe, kovo 2 d. ištekėjo 
už St. Sosario iš Great Neck.

• Jurgis Savaitis, redaga
vęs Švedijoj laikraštį “Sve
tur,” pasiliko dar savaitei 
New Yorke. Jis atvyko iš 
Švedijos, savo giminių Chi- 
cagoje kviečiamas.

• Majoras Norb. Aleksis 
garbingai atleistas iš kariuo
menės.

• Jokūbo Stuko radijo pro
gramos pavasarinis koncer
tas bus gegužės 12 d.

• Adv. K. Gugis iš Chica- 
gos buvo atvykęs į SLA cen
tro posėdį.

• Šv. Jono universitetui 
praplėsti Brooklyno parapi
jose suaukota 133,000 dol.

Pradedate ar Didinate 
Smulkųjį Biznį?

Dovanai gaukite knygute, kuri viską 
jums pasako apie pagelbą, kokią jūs ga
lite gauti per New Yorko Valstijos Planą 
Smulkiajam Bizniui Didinti — planą sie
kianti visiem patarnauti šioj Valstijoj! 
Jūs galite gauti svarbių žinių, lavinimo, 
pagelbos nuo sėkmingų vietinių biznio 
žmonių, kaip vesti savo smulkų bizni su 
pelnu! Negaišuokite! Išpildykite ši kupo
ną žemiau ir pasiųskite dėlei pilnų žinių, 
kaip gauti svarbios bizniui pagelbos — 
DOVANAI.

r------NEW YORK STATE- -
I DEPARTMENT OF COMMERCE
Į Room 51 C, 112 State Street, Albany 7, New York.
i Malonėkite tuojau atsiųsti dovanai knygute, duodančią pilnas 

žinias apie pagelbą, teikiamą pagal New Yorko Valstijos Planą 
| Smulkiajam Bizniui Didinti.
I Vardas .................................
I Adresas .................................
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KUNIGŲ POSĖDIS

Kovo 1 d. Bayonne, N. J. 
lietuvių klebonijoje buvo į- 
vykęs New Yorko ir New 
Jersey apskrities kunigų po
sėdis.

Buvo nutarta dar stipriau 
remti BALE veikimą ir ypač 
dėmesį kreipti į mokyklinius 
reikmenis lietuviams vaiku
čiams Europoje.

Visose lietuvių parapijose 
pravesta rinkliava Caritas 
labdarybės reikalams.

Taip pat nutarta pasirū
pinti mišių intencijų siunti
mu lietuviams kunigams Eu
ropon.

Buvo paremtas Katalikų 
Kongreso šaukimas rugpiū- 
čio mėn. ir Katalikų Seimelis 
kovo 24 d.

Kitas posėdis bus kovo 26 
d. Angelų Karalienės klebo
nijoj.

SIUNTINIAI KARIAMS
Nuo kovo 1 d. pakietai li

gi 22 svarų ir 72 colių aplin
kui gali būti siunčiami ka
riams užjūrin.

Paštas reikalauja parody
ti kario laišką, kuriame pra
šomi siunčiamieji daiktai.

ĮTEIKS ŽUVUSIO SŪNAUS
MEDALĮ

Maspetho Žinios

UŽSISAKYKIT NAUJĄJĮ 
TESTAMENTĄ

Kun. P. Jurui padedant, 
“Darbininko” laikraštis ne
trukus išleis Naująjį Testa
mentą.

Iš anksto užsisakant, kai
na 2 doleriai.

Užsakymus reikia siųsti 
šiuo adresu, pažymint, kad 
tai Naujajam Testamentui:

Darbininkas
366 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Kovo 1 dieną O. Sijevičie- 
nė buvo pašaukta į Mitchell 
Field, kur karinė vadovybė 
drauge su 17 kitų asmenų 
jai įteikė žuvusio sūnaus 
Antano aviacijos medalį.

Ant. Sijevičius žuvo skri
dimo misijos metu Europoje.

Pereitų metų gale Karo 
Departamentas motinai pra
nešė, kad A. Sijevičius 1944 
m. lapkričio 16 d. buvo iš
skridęs iš Italijos į Vokietiją, 
Muencheno link.

Manoma, kad į jo lėktuvą 
pataikė priešlėktuvinės pa
trankos sviedinys. Lėktuvas 
atsiliko nuo grupės, ir nuo to 
sykio apie A. Sijevičių jau 
nieko nebuvo girdėti.

Vienas tos grupės lakūnas 
pasakoja, kad tai buvo viena 
iš sunkiausių misijų, kurioje 
žuvo A. Sijevičius, Esą, pa
šautas lėktuvas staiga pro 
debesis nėręs žemyn, ir anas 
lakūnas mano, kad skridusie- 
ji nukrito į Adrijos jūrą.

Mėlynuose tos jūros van
denyse buvo palaidotas Ame
rikos karys lietuvis Antanas 
Sijevičius.

NAŠLIŲ ARBATĖLĖ
Šv. Monikos Moterų Naš

lių draugijos arbatėlė perei
to penktadienio vakare gerai 
pavyko. Dalyvavo nemaža 
žmonių. Vakarą vedė E. Vai- 
tekūnienė. Kalbėjo Mot. Sąj. 
29 kp. pirm. S. Subatienė, M. 
Šertvitienė, O. Dobrovolskie- 
nė, V. Gaigalienė, U. šašienė 
ir M. Stelmokienė.

Buvusi šios draugijos na
rė M. Jasiulaitienė, dabar 
Palteraitienė, aukojo dova
ną, kurią laimėjo Plaktonie- 
nė.

Kitas dovanas laimėjo M. 
Šertvitienė, Mrs. Webster ir 
T. Stučienė.

Valgius skaniai pagamino 
J. Misevičienė. Jai pagelbėjo 
M. Vincevičienė, A. Garliaus- 
kienė, Jokubonienė ir Bloc- 
kienė.

Vakaras praėjo gražioje 
nuotaikoje, šv. Monikos naš
lių draugija dėkinga atsilan
kiusiems rėmėjams ir rėmė
joms.

Kovo 3 d. Rožančiaus drau
gijos metinis balius buvo 
gražus ir sėkmingas.

Pintinė su laimėjimais ati
teko Petrui Svetekai.

Visi dalyviai buvo paten
kinti. Padaryta gražaus pel
no, kuris 
bažnyčios statymo fondui. 
Draugijos 
valgius.

Pirmininkė F. Kurienė dė
kinga visoms, kurios kokiu 
nors būdu prisidėjo prie šio 
gražaus parengimo.

Mead’s Musicals orkestras 
labai gražiai grojo ir visus 
sužavėjo.

Rožančiaus dr-jos darbš
čioji pirmininkė F. Kurienė 
šiandien išvyksta tulžies ope
racijai.

Savo pirmininkei linkime 
kuo greičiausia pasveikti.

Angelų Karalienes 
Parapija

MEMORIES of LITHUANIA

paskirtas naujos

narės suaukojo

Šį sekmadienį, kovo 10 d., 
9 vai. mišių metu, šv. Vardo 
draugijos vyrai eina bendrai 
prie šv. Komunijos.

Tuojau po mišių parap. sa
lėje įvyks susirinkimas, į ku
rį nariai ir norintys prisira
šyti prašomi atsilankyti.

Parapijos 40 valandų atlai
dai įvyks kovo mėnesio 24, 25 
ir 26 dienomis.

Parapijiečiai turėtų pasi
naudoti tomis dienomis tei
kiamomis Dievo malonėmis 
mūsų parapijai.

Bus svečių kunigų. Tai bus 
gera proga velykinę atlikti.

i J'-**
Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 ML, 5000 Watts

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

TeL MArket 2-5360

Lietuviu Radijo Vakarines

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

V. UBARAVICIU8 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA
Programos Dir.

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dir.

■ _____
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Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tek EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

i 
t 
i
r 
r

Rusų p: 
Užmokė 
Churchi 
Laikraš 
Kodėl t:

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

i
i
I

g Tel. EVergreen 4 - 7142
| SALDAINIŲ PALOCIUS
| GERIAUSIOS RŪŠIES
’ Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
! PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
t AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- 
: riausix bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

ŠYPSENOS
Informacija

Geležinkelio stotyje mote
ris priėjus klausia juoduko 
nešėjo, kurią valandą trau
kinys išeis į Chicagą.

Gavus reikalingas infor
macijas, nuėjo prie kitų var
tų ir tą patį klausimą sako 
baltam nešėjui.

Juodukas, pastebėjęs tai, 
prisiartino prie balto nešėjo 
ir sako:

— Dabar tai tikrai tikės, 
nes turi viską . . . juodą ant 
balto.

panelės balsas. — Bet gerai 
žinau, iš kur kalbi.

Viešbučio savininkas pa
stebėjęs, kad ūkininko pri
siųstas pienas pradėjo virsti 
į vandenį, pasišaukė ūkinin
ką ir šiaip kalbėjo jam per 
telefoną;

— Heilo, Juozai . . . ge
rai . . . Pradedant nuo ryto
jaus, atsiųsk pieną į vieną 
skardinę ir vandenį į kitą . . . 
Pats geriau sumaišysiu.

Pranas Bekampis.

Švedų j 
rusams inl 
latvius ir I 
josi susi! 
malonės i.j

Vargšai 
pažino rui

Kai kui 
tuoj pavai 
triai prop 
diją: esą, 
mokratišld 
kurstė pr 
g4 ■ • •

Tokiais Į 
nimais K! 
no” švedai

Gerai s: 
lė: “Neik i 
ti.”

Visas p 
pagrindo s 
šio karo va

Karui la 
milžiniškos 
ir civilių ] 
22 milijonį 
lijonai, iš 
milijonai.

Doleriais 
kia 1.154,0

Ir ką tur

RENGIA VAIDINIMĄ
Amžinojo Rožančiaus dr- 

ja kovo 31 d., sekmadienį, 
rengia vaidinimą Angelų Ka
ralienės parapijos salėje.

Pelnas skiriamas parapi
jai.

Bus statomas vaidinimas 
“Motina ir sūnus,” ruošia
mas O. Sijevičienės.

Bus taip pat pamarginimų 
su užkandžiais.

Pradžia 5 vai. po pietų.
Bilietas 60 centų.

IŠ SPAUDOS KLUBO

Vasario 28 d. Lietuvių 
Spaudos klubo susirinkimas 
buvo gausus ir įdomus.

Susirinkime turėjom du 
svečius, neseniai atvykusius 
iš Europos. Tai Dr. VI. Juo
deika ir ką tik iš Švedijos 
atskridęs “Svetur” laikraš
čio redaktorius J. Savaitis.

Jie padarė labai įdomius 
pranešimus apie lietuvių 
kančias tiek rusų, tiek vokie
čių okupacijose.

Apreiškimo 
Parapija

Jaunų Moterų Sodaliečių 
draugija rengia bunco ir kor
tų vakarą kovo 17 dieną 7:30 
vai. vakare Apreiškimo par. 
salėje.

šiame vakare bus leidžia
ma laimėjimams rankų dar
bo megztinė vilnonė antklo
dė (Afghan).

Kviečiame visus dalyvauti. 
Įžanga 60c. asmeniui.

. Rengėjos.

Kovo 17 d. parapijos salėje 
bus judamieji paveikslai, 
“Song of Bernadette.” Pra
džia 7 vai. vakare.

Tretininkų draugija malo
niai prašo visų atsilankyti.
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Jūreivis Alfonsas Bago- 
čiūnas yra parvykęs pas tė
velius 30 dienų atostogų. Jis 
yra daug patyręs per 6 tar
nybos metus.

Pirmaisiais tarnybos me
tais buvo Islandijoj ir Rusi
joj, o paskutinius dvejus me
tus Pacifike.

Kovo 4 d., šv. Kazimiero 
šventėje, mūsų bažnyčioje 
buvo iškilmingos mišios, ku
rias atlaikė klebonas kun. J. 
Balkūnas. Buvo daug žmo
nių, kurie meldėsi už Lietu
vos laisvę.

Šį sekmadienį, kovo 10 d., 
tretininkų susirinkimas tuoj 
po mišparų.

Kovo 2 d. susituokė Fr. 
Martinkevičiūtė su St. Kapo- 
lovičium.

Kovo 5 d. buvo sudarytas 
vietos komitetas priimti Ka
talikų Seimeliui kovo 24 d.

Komiteto pirm, yra S. Ce- 
rebiejus, sekr. Kepežinskie- 
nė ir iždin. Ražickienė.

IŠGYVENO DIDELES 
AUDRAS

Sužinota, kad Lt. Ragely- 
tė, slaugė iš Brooklyno, tar
naujanti Pacifike, pernai pa
tyrė nepaprasto smarkumo 
audras su laivu “Repose.”

Tai atsitiko prie Okinavos.
Laivo instrumentai rodė, 

kad vėjai lėkė ligi 173 mylių 
per valandą. Bangos mušė li
gi 75 pėdų aukštyn.

Kapitono ir laivo įgulos 
sumanumu, tas nepaprastas 
taifūnas nei laivo, nei žmo
nių nepražudė.

Tarp jų nelaimės išvengė 
ir mūsų lietuvaitė.
' Bet atsiminus tokią audrą, 
plaukusius net ir dabar šiur
pas nukrato.

Paieškomas
John Bolita arba apie ji žinantieji 

kur jis dabar randasi, kreipkitės se
kamu antrašu: 70 Pine Street, Room 
5410, New York 7, N. Y.

Šio mėnesio 19 d., bus mū
sų parapijos klebono vardu
vės — šv. Juozapo diena.

Mūsų parapijos moterų 
draugijos klebonui pagerbti 
rengia gražią programą pa
rapijos salėje.

Šis parengimas įvyks kovo 
17 d. sekmadienį.

Bilietai jau platinami, ir 
manoriia, kad visi parapijie
čiai dalyvaus tame parengi
me.

Šv. Vardo balius kovo 1 d., 
pavyko. Nors žmonių dalyva
vo ne per daugiausia, bet vi
si buvo rinktiniai, kurie gerų 
parengimų neaplenkia.

Buvo ir muzikantai, kurie 
grojo vien lietuviškus šokius.

Šv. Jurgio Parapija
Kovo 3 d., sekmadienį, 6 

vai. šv. Jurgio parapijos sa
lėje klebono vardinių proga 
mokyklos vaikučiai, seserų 
pranciškiečių vadovaujami, 
pastatė operetę.

Vaidinimas buvo gražiai 
parengtas ir visiems paliko 
puikų įspūdį.

Tautinių šokių grupė, va
dovaujama Br. Brundzienės, 
gražiai pasirodė su keletu šo
kių.

Gražinamas Altorius
Prie didžiojo altoriaus šo

nuose yra rengiama elektri
nės puošnios šviesos, kad 
pagražinus didįjį altorių. Jos 
kainuos $300. Tam tikslui 
yra įsteigtas fondas.

Atneškit paišelių
Ateidami į pamaldas, at

neškite paišelių, kurie taip 
reikalingi lietuviams vaiku
čiams Europoje. Pieštukus 
galima palikti pas kolekto
rius.

Kvotimas
Bepročių namuos vienas li

gonis buvo tiriamas proto 
sveikumo atžvilgiu.

— Kas buvo pirmasis Ame
rikos prezidentas? — klau
sia advokatas.

— Jurgis Washingtonas.
— Gerai ... ir kas buvo 

antrasis prezidentas?
— Jonas Adams.
— Teisinga.
Trumpą laiką užviešpata

vo tyla.
— Jis be galo gerai atsakė, 

— pažnibždėjo kitas advoka
tas, kuris sėdėjo greta klau
siančio. — Duok kitą klausi
mą.

— Pats negaliu atsiminti, 
kas buvo trečiasis Amerikos 
prezidentas.

Pažinojo
Valstijos gubernatorius 

apsilankė į vieną bepročių 
namą ir apsižiūrėjęs norėjo 
patelefonuoti savo moteriai į 
namus ir pranešti apie ank
styvą sugrįžimą užkandžiam. 
Bet iš namų neatsiliepė.

Galutinai supykęs pasišau
kė vyresniąją telefono rašti
nės viršininkę ir pabarė ją už 
netvarkingą telefono sujun
gimą.

— Žiūrėk, panele. Ar žinai, 
kas aš per vienas ?

— Ne, — atsiliepė rimtas

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite 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

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) ir 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

Real Estate Insurance
Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-1670

496

| STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS S
KONTR AKTORIAI

I o I
Atlieka mūrinių namų sienų iš- Į 
lyginimų, plasteriavimų, šaligat- S 
vių cementavimą ir kt> darbus. *

293 MAUJER ST., |
BROOKLYN 6, N. Y.
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T.T. JĖZUITŲ MISIJOS 
GAVĖNIOJ

Waterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo parap., kovo 10-31 d., kun. 
Antanas Mešlis, S.J., kun. Pra
nas Aukštikalnis, S.J.

Brockton, Mass. — Šv. Roko 
parap., kovo 10-31 d., kun. Jo
nas Kidykas, S.J.

Lawrence, Mass. — Šv. Pran
ciškaus parap., kovo 31 - bal. 14 
d., kun. A. Mešlis, S.J.

Shenandoah, Pa. — Šv. Jur
gio parap., balandžio 1-7 d., kun. 
J. Kidykas, S.J. '

Nashua, N. H. — Šv.Kazimie- 
ro parap., bal. 7-14 d., kun. Pr. 
Aukštikalnis, S.J.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

Sale* and promotion in greater 
Metropolitan area 

809-11 Fifth Ave.
New York 16, N. Y.

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pa
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai.

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jūs patys už- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

Šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr. Kriaucunas, 
309-11 5 Ave., New York 16, 
New York.

Dešimties metų garantija.

Clement A. Voke t 
(VOKETAITIS) 

Advokatas
41-40 — 74th Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZ4S ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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Pasaulis! 
pat netikri 
laikais. Išl 
Maskvos pi 
nes nežino! 
Vienos dikl 
labiau jsiga

Tą pasai 
pavojus pi 
Winston I 
kalboj Fultl

Bet mesi 
kad vienas! 
tininkų dėl 
yra pats CH 
prisipažino! 
laidos būvi 
palankios” I

Jaltoje tl 
ne kas kita 
chillis ir EI

Buvęs Al 
sutiko su į! 
ropoję, ir ji 
kai Kinijos! 
rusams. Jis! 
tus susitari! 
jis pats nei 
gražu negal

Ir jei Ch| 
teisybės rit 
nė puse lupi 
Lietuvos, iJ 
vergiją? . .

Matyt, ja 
šliję imperi 
visų žmonių

Šia tema 1 
Sulzberger I 
Times” skili

“Pažvelgę! 
europiečiai I 
Churchillis, I 
to sutikima 
šnekėtų ana 
jų valstybių 
su Stalinu J 
įtakos zoną 
gari joje ir | 
goslavijoje ]

Jaltoje ši 
buvo patvirfl 
jų-”

Keista pa 
ki garsūs v 
chillis ir R 
matė, koki 
metų bus iš 
Jaltoje.

Žmonės vi 
ti, kodėl tied 
Rooseveltas I 
rusams Jaltl

Pirmoj vi 
kad prie tol 
sąlygos. Bed 
karo vadai j 
tiek Church! 
šešis mėnesi 
karas eina j 
visiška pers] 
amerikiečių

Per tokį s 
abu jie buv 
mokėti tiek,
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