
ŠTAI KAIP
Rusų padėka švedams
Užmokėta kaina
Churchill kalbos atgarsiai 
Laikraščio nuomonė 
Kodėl taip buvo?

Švedų valdžia, išduodama 
rusams internuotus lietuvius, 
latvius ir estus, tur būt, tikė
josi susilauksianti didelės 
malonės iš Maskvos.

Vargšai, jie dar gerai ne
pažino rusų!

Kai kurie išduotųjų buvo 
tuoj pavartoti per radiją aš
triai propagandai prieš Šve
diją: esą, švedai yra nede
mokratiški, jie baltiečius 
kurstė prieš Sovietų Sąjun
gą •• •

Tokiais ir panašiais kalti
nimais Kremlilus “atsilygi
no” švedams.

Gerai sako lietuvių patar
lė: “Neik su velniu obuoliau
ti.”

Visas pasaulis turi rimto 
pagrindo susirūpinti praėju
sio karo vaisiais.

Karui laimėti buvo padėtos 
milžiniškos aukos. Kariškių 
ir civilių užmuštų gali būti 
22 milijonai, sužeistų 34 mi
lijonai, iš vietos išmestų 24 
milijonai.

Doleriais karo išlaidos sie
kia 1,154,000,000,000.

Ir ką turime?

Pasaulis gyvena tokiam 
pat netikrume, kaip Hitlerio 
laikais. Ištisos tautos yra 
Maskvos pavergtos, ir žmo
nės nežino, koks jų rytojus. 
Vienos diktatūros vietoj dar 
labiau įsigalėjo kita.

Tą pasaulio netikrumą ir 
pavojus puikiai pavaizdavo 
Winston Churchillis savo 
kalboj Fultone.

Bet mes turime pasakyti, 
kad vienas iš didžiausių kal
tininkų dėl tokios padėties 
yra pats Churchillis. Jis pats 
prisipažino, kad Jaltos nuo- 
Iaido§ ‘bUvo ^fcrašflhšffl&kal 
palankios” rusams.

Jaltoje tas nuolaidas darė 
ne kas kitas, kaip tik Chur
chillis ir Rooseveltas.

Buvęs Anglijos premjeras 
sutiko su įtakų sferomis Eu
ropoje, ir jo sąžinė negraužė, 
kai Kinijos žemes išdavinėjo 
rusams. Jis Jaltoje darė slap
tus susitarimus, dėl kurių nei 
jis pats nei jo bičiuliai toli 
gražu negali didžiuotis.

Ir jei Churchillis yra toks 
teisybės riteris, tai kodėl jis 
nė puse lūpų neužsiminė apie 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vergiją? . . .

Matyt, jam labiau rūpi pa
šliję imperijos reikalai, negu 
visų žmonių laisvė ...

★ • ★
Šia tema kalbėdamas, C. L. 

Sulzberger rašo “New 
Times” skiltyse:

“Pažvelgę atgal, kai 
europiečiai sako, jog 
Churchillis, gavęs Roosevel- 
to sutikimą, kad Britanija 
šnekėtų angliškai kalbančių
jų valstybių vardu, susitarė 
su Stalinu sudarant Sovietų 
įtakos zoną Rumunijoje, Bul
garijoje ir didele dalimi Ju
goslavijoje . . .

Jaltoje ši bendra linkmė 
buvo patvirtinta trijų didžių
jų-”

Keista pagalvojus, kad to
ki garsūs vyrai kaip Chur
chillis ir Rooseveltas nenu
matė, koki vaisiai po vienų 
metų bus iš jų išsipardavimo 
Jaltoje.

Žmonės vis negali supras
ti, kodėl tiek Churchillis, tiek 
Rooseveltas taip nusileido 
rusams Jaltoje.

Pirmoj vietoj nurodoma, 
kad prie to privedė karinės 
sąlygos. Bet tada koki buvo 
karo vadai tiek Rooseveltas, 
tiek Churchillis, jei jie prieš 
šešis mėnesius nejautė, kad 
karas eina prie galo ir kad 
visiška persvara yra anglų ir 
amerikiečių pusėje?

Per tokį savo nenumatymą 
abu jie buvo sutikę rusams 
mokėti tiek, kiek anie norėjo,
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Išduotų Lietuvių Likimas
Frankfurtas. — Amerikos 

karinė vadovybė tiria ameri
kiečių zonoje beviečius asme
nis.

Šių žygių tikslas yra sto
vyklas išvalyti nuo kolabora- 
torių, nacių ir fašistų.

Amerikiečių zonoje esama 
350,000 beviečių. Jų visų pa
tikrinimas buvo pradėtas 
prieš kelias savaites ir už
truks du ar tris mėnesius. 
Šiam reikalui skirti kariai 
mano, kad bus išsijota apie 
30,000 asmenų, kuriais dabar 
rūpinamasi stovyklose.

Kiekvienam beviečiui žmo
gui buvo įteikti klausimai, 
kodėl ir kada jie pateko Vo
kietijon. Tie, kurie buvo at
vykę savo noru padėti na
ciams, neteks UNRRA para
mos, bus paleisti iš stovyklų 
ir turės patys verstis tarp 
vokiečių.

Karo nusikaltėliai ir civili
niai nusikaltėliai bus grąžin
ti į savo kraštus. Bet atrodo, 
kad jų skaičius nebus žymus.

Didžiausią išsijotų asme
nų skaičių sudarys tie, kurie 
patys yra atvykę Vokietijon.

Amerikos karinės vadovy
bės žiniomis, amerikiečių zo
noje esama 200,000 beviečių 
lenkų ir 80,000 baltiečių. To
liau eina jugoslavai, žydai, 
ukrainiečiai.

Amerikos politika yra nė 
vieno negrąžinti savo šalin 
prieš jo valią. Tačiau Ameri
kos pareigūnai stengiasi įti
kinti, kad juo daugiaugrįžtų.

1946 metų gale pareigū-
jam panamėms stipriausia

RUSAI EINA PRIE TURKIJOS SIENOS-^ °« «■ cialdemokratai.

Washingtonas. — Čia gau
ta žinių, kad rusų kariuome
nė iš Irano ne tik nesirengia 
išeiti, bet dar atsiunčia nau
jų įstiprinimų — tankų, arti
lerijos ir kavalerijos.

Rusų kariuomenė Irane 
pradėjo žygiuoti pirmyn tri
mis linkmėmis vakarų linkui. 
Šie veiksmai greičiausiai ga
li būti taikomi Turkijos arba 
Irako žibalo versmių pusėn, 
nors yra spėjimų, kad rusai 
gali turėti galvoje ir kurį ki
tą tikslą. -

Sovietų kariuomenė yra 
priartėjusi prie Teherano, 
Iranijos sostinės, ir galimas 
daiktas, kad rengiasi ją už
imti.

Netrukus turės paaiškėti, 
ar tie rusų kariuomenės 
veiksmai yra tik diplomati
nis manievras ar jie yra ka
rinio pobūdžio.

Šie rusų žygiai pasaulio 
sostinėse kelia didelį susirū
pinimą.

LIETUVIAI VOKIETIJOJ GAVO RŪBUS Išrinktas Paasikivi

Iš 1945 m. gale pasiųstų 
Amerikos lietuvių suaukotų 
rūbų didesnė dalis teko lietu
viams tremtiniams Vokieti
joje.

Neseniai gautas praneši
mas, kad lietuviai Vokietijos 

tik ne iš savo kišeniaus, bet 
kitų šalių žemėmis —- Lenki
jos, Čekijos, Balkanų, Kini
jos, Japonijos, Vokietijos.

Dorothy Thompson sako, 
jog pats Rooseveltas jai pri
sipažinęs, kad rusai Ameriką 
ir Angliją buvo “suvarę į sta
tinę,” žadėdami padaryti su 
Hitleriu atskirą taiką.

Už ketinimą išduoti sąjun
gininkų reikalą anglai ir 
amerikiečiai Kremliui atsily
gino auksu ir sidabru — ir 
milijonų žmonių laisve!
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nai tikisi savo žinioj turėti 
tik tuos, kurie nesutiks būti 
grąžinti dėl savo nusistaty
mo prieš jų šalyse esamas 
valdžios formas. Bus tai dau
giausia lėnkai ir baltiečiai. 
Sakoma, kad 1946 m. gale 
jiems teksią susilieti su vo
kiečių gyvenimo sąlygomis.

Sovietų Sąjunga yra susi
rūpinusi išgauti kiekvieną 
savo pilietį, ir ji to labai en
ergingai siekia amerikiečių 
zonoje. Rusų grupės ten ieš
ko savo piliečių, kurių sausio 
mėnesį dar buvo priskaitoma 
ligi 5,000.

Clare Boothe Luce 
Už Lietuvą

Bridgeport. — Atsakyda
ma Bridgeporto lietuviams į 
jų nusiųstą rezoliuciją, Kon
greso atstovė Clare Boothe 
Luce atrašė:

“Aš rūpinuosi kiek galėda
ma, kad laisvės vaisiai pa
siektų Lietuvą ir kiekvieną 
kitą kraštą pasaulyje.’’

Vysk. T. Matulionis 
Kaišiadoryse

Vysk. T. Matulionis šiuo 
metu valdo Kaišiadorių die
ceziją. Po karo jis savo vys
kupijoje turi labai daug dar
bo.

Vokiečių laikais jis yra 
priglaudęs nemaža persekio-

Valstybės sekretorius Byr
nes yra kreipęsis į Maskvą 
paaiškinimų dėl paskutinių 
rusų žygių Irane.

Irano ministeris pirminin
kas grįžo iš Maskvos, kur ta
rėsi su Stalinu ir Molotovu 
dėl rusų kariuomenės išėji
mo iš Irano. Paaiškėjo, kad 
Maskvoje nebuvo pasiekta 
jokio susitarimo.

Šią savaitę dabartinis Ira
no parlamentas baigė savo 
gyvavimą. Jam išsiskirsčius, 
visa valdžia liko Irano mi- 
nisterio pirmininko rankose.

Tuo tarpu Azerbaidžano 
sukilėliai prie savo teritori
jos prisijungė dar naujų že
mių.

KUN. YLA SUSIRGO

Stutthofo koncentracijos 
stovykloje nacių kalintas 
kun. prof. Stasys Yla šio
mis dienomis atsigulė Augs
burgo ligoninėn.

stovyklose gavo šitokį dra
bužių kiekį: gruodžio mėn. 
Tubingene — 14,400 svarų, 
Munchene — 10,710 sv., Det- 
molde — 10,335 sv., Tubmge- 
ne — 31,500 sv. Iš viso—66,- 
945 svarai.

Sausio mėn.: Tubingene — 
14,670 sv., Munchene — 4,600 
sv. Iš viso —19,270 svarų.

Sausio mėnesio pabaigoje 
iš New Yorko dar išsiųsta 
per 180,000 svarų drabužių 
lietuviams tremtiniams Vo
kietijoje.

EKONOMINIAI SUNKU
MAI KINIJOJE

Kinijos ministeris pirmi
ninkas Soong pareiškė, kad 
jo šalis susiduria su ekono
minėmis sunkenybėmis ne
mažesnėmis kaip pats karas.

Londonas. —(Čion patirta, 
kad iš tikrųjų esama dar kito 
slapto susitarimo iš Jaltos 
konferencijos.

Tuo susitarimu Anglija ir 
Amerika Rusijai pažada grą
žinti visus tuos jos dabarti
nės teritorijos piliečius, ku
rie buvo ašies kariuomenėje.

Kardinolas Tisserant Ro
moje pareiškė, kad jis matęs 
Jaltos susitarimų nuorašą,'ir 
jame buvęs straipsnis apie 
grąžinimą Rusijon visų tų, 
kurie ją paliko po 1929 m.

Vatikano sluoksniuose vy
rauja, didžiulis nepasitenkini
mas prieš tokią sąjungininkų 
politiką.

Kardinolas pareiškė, kad 
rusai išvežė per 400 katalikų 
kunigų ir vienuolių iš Kar
patų Ukrainos,’; kuri jiems 
buvo užleista išičekoslovaki- 
jos. Anapus Kurzono linijos 
sovietai stengiami sunaikinti 
katalikybę.

HERBERT HOOVER VADOVAUS 
EUROPOS MAITINIMUI

--------------------------------- e> 
Nauja Vyriausybe 

Belgijoje
Briuselis. — Naują Belgi

jos vyriausybę sudarė social
demokratas Spaak, kuris yra 
ir užsienių reikalų ministe
ris.

Atrodo, kad jo vyriausybė 

jam parlamente stipriausia

Jau Pasiekė Daniją 
Šalpos Drabužiai
Danijos lietuvių pabėgėlių 

dideliam džiaugsmui, vasa
rio mėn. 22 d. iš Amerikos 
lietuvių jau gauta per Švedi
ją siųsti ir seniai laukiami 
rūbai.

Daroma žygių rūbus gauti 
be muito ir tuojau pradėti 
dalinti pabėgėliams.

Maršalui Žukovui 
Naujos Pareigos

Frankfurtas. — Spauda 
praneša, kad rusų maršalas 
Žukovas netrukus pasitrauk
siąs iš rusų okupacinės ka
riuomenės viršininko parei
gų ir gausiąs naują darbą, 
dėl kurio jisai turėsiąs gy
venti Maskvoje.

Helsinkis. — Atsistatydi
nus ligšioliniam Suomijos 
prezidentui Mannerheimui, į 
jo vietą parlamentas išrinko 
Paasikivi.

Paasikivi parlamente gavo 
159 balsus. 14 balsų buvo pa
duota už buvusį prezidentą 
Stahlbergą.

Kinijai Duos Laivę
Washingtonas. — Ameri

kos Kongresas sutiko, kad 
prezid. Trumanas Kinijai iš
nuomotų ar donavotų 271 
mažesnio tipo laivą ir aprū
pintų mokomuoju personalu.

PASITRAUKĖ LEHMANAS

Washingtonas. — Dėl ne
sveikatos iš UNRRA direkto
riaus pareigų pasitraukė H. 
Lehmanas.

Ko Rusija Nori Iš- 
Turkijos

Washingtonas. — Spauda 
praneša, kad Rusija iš Turki
jos reikalauja Karšo ir Arda- 
hano sričių pagal Gūžini jos 
ir Armėnijos sienas.

Sovietų Sąjunga šiuos rei
kalavimus yra tiesiogiai pa
teikusi Turkijai ir painfor
mavo Angliją ir Ameriką 
apie savo siekimus.

Pirmu kartu turkams apie 
rusų planus į Turkijos teri
toriją buvo pranešta pernai 
birželio mėnesį Maskvoje.

Tas klausimas buvo pri
mintas ir Potsdamo konfe
rencijoje, bet nesvarstytas.

PATVIRTINO KRUG
Washington. — Amerikos 

Senatas patvirtino Krug pa
skyrimą Vidaus sekretorium.

W ashingtonas.—Amerikos 
prez. H. Trumanas paskelbė 
naują programą, pagal kurią 
bus teikiama didesnė parama 
pasaulio badaujantiems žmo
nėms.

Šiandien Europoje tik Da
nijos ir Švedijos gyventojai 
gauna pakankamai maisto. 
Apie 140 milijonų europiečių 

rijų per dieną,* kada mažiau
sia normali norma yra 2,500 
kalorijų. Kas ketvirtas žmo
gus Europoje tegauna ma
žiau negu 1,500 kalorijų kas
dien.

Prez. Trumanas ragino 
amerikiečius truputį susi
veržti diržus, kad būtų gali
ma suteikti daugiau paramos 
tiems, kuriems gresia badas.

Tam maisto šalpos darbui 
sutiko vadovauti buvęs Ame
rikos prezidentas Herbert 
Hoover, kuris ateinantį sek
madienį išvyksta Europon iš
tirti vietoje maisto sąlygų.

Hooveris mano, kad Pietų 
Amerika galėtų nusiųsti Eu
ropon 5 milijonus tonų javų. 
Iš Jungtinių Valstybių ir Ka
nados tikimasi gauti 2 mili
jonus tonų javų.

Laivus Skandino Per 
Radarą

New Yorkas. — Amerika 
paskelbė dar vieną savo slap
tą ginklą — bombą “šikšno
sparnį,” kurią radaras nu
vesdavo į priešo laivus.

Laivai galėdavo kažin kaip 
sukinėtis, “šikšnosparnis” 
vis tiek juos pagaudavo.

Radaro valdoma bomba 
yra apie 12 pėdų ilgio ir turi 
apie pusę tono sprogstamų 
medžiagų.

Anglams Suteikė 
Paskolą

Ottawa. — Kanada Angli
jai suteikė 1,250,000,000 do
lerių paskolą tomis pačiomis 
sąlygomis, kurios numatytos 
busimoj 3,750,000,000 dolerių 
Amerikos paskoloje Didžia
jai Britanijai.

Detmolde (britų zona) J. 
Kardelis padarė sėkmingų 
pastangų atgaivinti “Lietu
vos Žinias.”

Lietuvoje šis dienraštis ėjo 
per 30 metų, bet bolševikai jį 
uždarė.

(Pranešimas iš Europos)
“Svenska Dagbladet,” ku

ris sausio mėn. 24 d. įžangi
niame “Jėga ir teisė” dar 
kartą užsistojo išvežamuo
sius, apie išvežimo būdą iš- 
sireiškia, kad tai buvęs toks, 
“tartum būtų vežę nacių ka
ro nusikaltėlius arba Ameri
kos gangsterius.” Baltiečiai 
buvo labiau apsaugoti negu 
vokiečiai. Išvežtiesiems duo
ta 10 dienų maisto. Išvežė ru
sų sanitarinis garlaivis “Be- 
loostrov.”

Išvežtųjų pabaltiečių tarpe 
buvo ir 9 lietuviai.

Kaip švedų laikraščiai pra
neša, išvežimo momentas bu
vo laikomas didelėje paslap
tyje: spaudos atstovai ir fo
tografai nebuvo prileisti.

Internuotieji baltiečiai bu
vo griežtai izoliuoti, joks su
sitikimas su artimaisiais ne
buvo leistas. Dvasiškiams 
buvo leista 1 vai. pamaldoms 
atlaikyti, bet ir tai tik poli
cijai esant; privatūs pasikal
bėjimai- dvasiškiams nebuvo 
leisti. Ligoninėse esančius 
nebuvo leista dvasiškiams 
aplankyti. Išvežamųjų dvasi
nė padėtis buvo niūri, jie at
rodė išvargę—dėl ką tik įvy
kusio badavimo ir nežinios.

Tyrinėjant pasirodė, kad 6 
internuotieji yra civiliai as
menys, todėl šie neišvežami, 
o tik perkeliami į kitą sto
vyklą. Kai kurie guli sunkiai

AIRIJOJ' MIRE KARD. GLENNON
---------------------------------- ------------------------

New Yorkas. — Kovo 9 d. 
Airijos prezidento rūmuose 
mirė kardinolas Glennon, St. 
Louis arkivyskupas.

Grįždamas iš Romos, kur 
lygiai prieš penkiolika dienų 
buvo pakeltas į kardinolus, 
jisai sustojo dar kartą aplan
kyti tos žemės, kurioje prieš 
83 metus gimė.

Airijoje kardinolo sveikata 
sunegalavo, ir po trumpos li
gos jis atsiskyrė su šiuo pa
sauliu.

Jam mirus, dabar Ameri
koje bus likę keturi kardino
lai.

Glennon buvo pats vyriau
sias amžiumi ir neseniai pa
skirtų 32 kardinolų.

Jo kūnas lėktuvu buvo par
gabentas į New Yorką, o iš 
čion į St. Louis, kurio arki
vyskupiją jis valdė ilgus me
tus.

Kard. Glennon buvo pir
mas amerikietis kardinolas 
iš anapus Mississippi upės.

Amerika Įspėja 
Bulgariją

Washingtonas. — Patirta, 
kad Amerikos vyriausybė į- 
spėjo, kad dabartinė Bulga
rijos vyriausybė įsileistų val
džion daugiau demokratinių 
atstovų.

Generolas Franco

Londonas. — Čia nurodo
ma, kad paskutiniu laiku pa
čioje Ispanijoje gen. Franco 
padėtis sustiprėjo po to, kai 
Prancūzija, Anglija ir Ame
rika atsišaukė į ispanus nu
versti savo diktatorių.

Jungtinės Valstybės nesu
tiko su Prancūzijos siūlymu 
gen. Franco klausimą iškelti 
Jungtinių Tautų Organizaci
joj.

RUSAI PASITRAUKĖ IŠ MUKDENO
Mukdenas. — Rusų kariuo

menė netikėtai paliko šį 
miestą, kuris yra didžiausias 
pramonės centras visoje Azi
joje ir turi 2 milijonus gy
ventojų.

Aplink Mukdeną yra su
telkta svarbiausia Mandžiū
rijos industrija — geležies, 
plieno, mašinų, aluminijaus, 
chemikalų ir kitų dalykų.

Mandžiūrijoj koncentruo
jasi apie 70 procentų visos 
kinų pramonės.

Prieš išeidami, rusai išga
beno iš fabrikų mašinas, o 
kur negalėjo — sunaikino, 
kad kiti nesinaudotų. Kinai 
sako, kad reikės nuo 15 ligi 
20 metų, ligi pasiseks Man
džiūrijos pramonę pakelti li
gi to aukštumo, kuris buvo 
prieš rusų sunaikinimą. 

mas nusižudyti, per akį į sme
genis įdūrė paišelį ir dėl to 
buvo paraližuotas. Dr. Eich- 
fusas su nuplikytomis ranko
mis buvo Kristianstadės li
goninėje, tačiau jo tai nuo iš
vežimo neišgelbėjo.

Internuotiesiems buvo at
imta visi skutimosi įrankiai. 
Vis tik vienam pasisekė pa
slėpti skutimosi peiluką, su 
kuriuo nakties metu prieš iš
vežimą jis persipiovė sau 
gerklę ir turėjo būti nuvež
tas į ligoninę.

Daugelis internuotų baltie
čių nakties metu buvo apgau
lingai ir negarbingai surinkti 
išvežimui, jiems to visai ne
žinant. Internuotiesiems bu
vo patarta neimti su savim 
savo bagažo. Tie vertinges
nieji daiktai, esą, galį palikti 
Švedijoje ligi “geresnių lai
kų.” Atrodo, kad ir patys 
baltiečiai tuo buvo patenkin
ti, nes žinant rusų grobstymo 
taktiką, tie daiktai, pirma 
proga, būtų buvę atimti.

Sausio 23 d. išvežamieji 
buvo surinkti į autobusus, 
kuriuos stipri sargyba sau 
gojo, kad neįvyktų savižų u 
bės. Dr. Eichfusas, kurį lait 
raštininkai tik iš tolo mat 
autobuse su didele g. 
puokšte ant kelių, buyt> . 
gojamas net keturių po... 
ninku.

Mandžiūrijos žemės turtai 
yra vieni iš didžiausių visa
me pasaulyje. Manoma, kad 
anglies ten esama ligi 20,- 
000,000,000 tonų, o geležies 
per 2,000,000,000 tonų.

Kinijos komunistai ir cen
tro vyriausybė su savo ka
riuomenėmis pradėjo rungty
nes dėl Mukdeno kontrolės.

Iš šio miesto rusai pasi
traukė Mandžiūrijos sosti
nės Cangčano ir Harbino pu
sėn. Tuo tarpu neaišku, ar jie 
rengiasi visai iš Mandžiūri
jos išeiti ar pasilikti kai ku
riose to krašto dalyse.

Prieš kiek laiko buvo ‘su
žinota, kad rusai iš Kinijos 
reikalavo lygių teisių su ki
nais Mandžiūrijos pramonės 
reikaluose.
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Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raitai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

VYRIAUSIOJO LIET. IŠLAISVINIMO 
KOMITETO ATSIŠAUKIMAS

BROLIAI IR SESERS LIETUVIAI VISAME PASAULY
1946 metų vasario 16-ąją minime itin sunkiu lietuvių 

tautai metu. Tą dieną prieš 28 metus buvo paskelbtas ne
priklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. Šis politiškai 
aukščiausias kiekvienos tautos siekimas nebūtų buvęs įgy
vendintas net ir palankioje ano meto tarptautinėje padėtyje 
be didelių kraujo ir darbo aukų, kurias sudėjo kariai sava
noriai nepriklausomybės kovų frontuose ir visa tauta, ne
gailėdama paskutinių savo darbo vaisių.

Neilgai, palyginti, betruko mūsų nepriklausomas val
stybinis gyvenimas. Jį parbloškė naujas karo viesulas. Šiam 
karui pasibaigus, grobuoniškų despotijų pavergtos tautos 
atgavo laisvę. Tuo tarpu mūsų kraštas drauge su kitais Pa
baltijo kaimynais tebeturi nešti karo eigoje primestą rusų 
okupaciją, kas reiškia pavergtos tautos sistemingą naiki
nimą. Dešimtys tūkstančių lietuvių išžudyti arba nugrūsti 
į Sibirą ir žūsta ten lėta mirtimi.

Vasario 16-ąją šiais metais minint, smarkiau suplaks 
lietuvio širdis ir pavergtoje tėvynėje, ir niūriuose Altajaus 
ar Kazachstano plotuose, ir šiauriniame Urale ar Jenisejaus 
žiotyse prie Lediniuotojo vandenyno, ir karo tremtinio, be
klaidžiojančio po Vokietijos griuvėsius, ir išeivio, įsigyve
nusio anapus Atlanto ir dar atsimenančio, ar tik iš tėvų pa
sakų žinančio gimtąjį tėvų kraštą. Ir kiekvienam ta pati 
mintis galvoje: kada pagaliau Lietuva vėl bus laisva?

Karas pasibaigė, o pasaulis vis tebelaukia taikos, pa
stovios ir teisingos taikos. Laukiame jos ir mes, lietuviai. 
Mūsų tėvynės užgrobimas ir klastingas jos prijungimas prie 
Sovietų Sąjungos yra vienašališkas agresijos aktas, tarp- 
Bfutinių santykių neįteisintas. Mes norime tikėti, kad jis 
Liekad ir nebus įteisintas, kaip prieštaraująs didiesiems 
kincipams, išreikštiems Jungtinių Tautų Chartoje.
■^Mes žinome, jog šiuo metu pasaulyje rungiasi dvi idė- 

sėli0ji. grindžianti tarptautinius santykius didžiųjų jė- 
B^s ir inter'eęų kombinacijomis, ir naujoji — siekianti visų

VAKARAS VANGENE
Užgeso žiburys, širdy kaip kapinyne — 
Rami ir abejinga švinta man diena. 
Nutrūko ilgesio, kaitrių jausmų grumtynės; 
Atrodo visko man, ach, visko jau gana!
Žvelgiu be sielvarto į praeitį ir laimę, 
Žvelgiu be vilties ateities naktin, 
Kažkaip man aišku rodosi savaime, 
Kad viskas nesustabdomai jau rieda pražūtin.
Praeina daug kas pro margąsias pievas, 
Pro žydinčius sodus vidudienio kaitroj, 
Bet ne kiekvieną žingsnį laimins Dievas, 
Ne kiekvienam teks pailsėt sodyboje gimtoj.
Keleivių daug — kiekvienas laimės siekia, 
Kiekvienas trokšta meilės ir šviesos, 
Nakties ir sielvartų nenori niekas, 
Ir laimės užu skausmą niekas neparduos.
O šiandien aš parduočiau laimę savo, 
Parduočiau džiaugsmą ateities visos! — 
Už žvilgsnį į banguojantį Tėvynės javą, 
Už vieną mirksnį tėviškės laukuos!

Alė Sidabraitė.

normos ir kurioje* tiek didžiosios, tiek mažosios taiitos tu
rėtų savas teises ir prievoles. Mes suprantame tačiau, jog 
toji nauja santvarka tėra kūrimosi tarpsnyje, vos užuomaz
goje. Iš antros pusės, matome, kad Sovietų Sąjunga, siekia 
išspręsti tarptautines problemas panslavistinio imperializ
mo dvasia ir jėgos svoriu įteisinti savo agresiją prieš mažą
sias tautas. Negalime tad būti tikri, jog teisėtas ir teisin
gas mūsų reikalas ras greitu laiku palankų išsprendimą.

Lietuviai visame pasaulyje! Koks belauktų šiais metais 
mūsų valstybinio klausimo sprendimas, stiprinkime savy 
pasiryžimą tęsti kovą už mūsų tautos laisvę ir nepriklauso
mybę. Ir nepalankiausiu atveju, ir sunkiausiomis sąlygo
mis, tęskime tą kovą lietuvišku ryžtumu ir atkaklumu, nu
galėdami neviltį ir nusiminimą.

Svetur esantieji, atminkite, jog pavergtoje tėvynėje 
dešimtys tūkstančių geriausių Lietuvos sūnų davė šventą 
įžodį — laimėti laisvę arba žūti — ir jį vykdo. Iš Lietuvos 
miškų gilumos jie tiesia mums šiandien ranką susijungti 
nepalaužiamoje kovoje dėl laisvos, nepriklausomos, demo
kratinės Lietuvos. Šiandien mes nesame vieni toje kovoje. 
Nuo Petsamo ligi Juodųjų jūrų, nuo Egėjaus ligi Persijos 
įlankos mažos ir vidutinės tautos visu jėgų įtempimu spi
riasi sovietiniam imperializmui. Ir Vakarų civilizacijos 
žmonija stropiai ieško būdų įvesti pastoviai taikai bei rim
čiai pasaulyje.

Kaip ir visos taiką mylinčios tautos, mes nenorime ka
ro, nenorime jo dar labiau už kitus, nes mūsų tauta yra vie
na iš daugiausia Europoje dėl karo nukentėjusių. Bet mes 
turime pasakyti pasauliui, jog nepripažinsime jokių galy
bių sprendimo užantspauduoti mūsų tautos vergiją ir jos 
išžudymą. Kol bus gyvas pasaulyje bent vienas lietuvis, tol 
bus tęsiama šventoji išsilaisvinimo kova. Mes dėsime visas 
pastangas, kad mūsų klausimas būtų anksčiau ar vėliau iš
keltas Jungtinių Tautų Organizacijoje. Mes šauksimės 
į žmoniškumo draugus visame pasaulyje, rodydami sovie
tiškai — rusiško teroro vis naujai daromas žaizdas mūsų 
tautai. Mes neduosime ramybės pasaulio sąžinei, kol bus iš
klausytas mūsų balsas ir grąžinta laisvė mūsų tautai, kol 
bus paleisti iš koncentracijos lagerių ir laisvon Tėvynėn 
grąžinti iš Sibiro dešimtys tūkstančių lietuvių.

Išvežtieji Azijos gilumon broliai ir sesers! Jei kas jūsų 
dar yra gyvų ir jei jus kada nors pasieks šis mūsų balsas, 
turėkite vilties net ir sovietinio ištrėmimo pragare. Ateis ir 
jums išsilaisvinimo valanda.

Karo tremtiniai lietuviai Vakarų Europoje! Nenuleiski
te rankų, nesumenkėkite smulkiuose rūpesčiuose apie duo
ną kasdieninę, o išsilaikykite sveiko kūno ir dvasios, išsau
gokite savyje ir savo vaikuose senąją lietuvių kalbą, rimtą 
lietuvio būdą ir negęstamą mūsų gražios tėvynės meilę. Bū
kite organizuoti ir drausmingi, atminkite, kad iš kiekvieno 
jūsų elgesio svetimieji gali spręsti apie visų lietuvių gerus 
ir blogus bruožus. Turimo laiko neleiskite niekais, nes jūsų 
gal laukia sunkios gyvenimo kovos, tad pasiruoškite geriau 
gyvenimui, mokslindamiesi, kaip kas galite, ir tuo keldami 
savo darbo kvalifikacijas. Taip pasiruošę praktiškam gyve
nimui ir užsigrūdinę ištrėmime, geriau pajėgsite išsiversti 
bet kokiomis sąlygomis ir būsite naudingesni tėvynei, kai 
išmuš grįžimo valanda.

Jums, broliai ir sesers pavergtoje tėvynėje, norime tar
ti paguodos ir suraminimo žodį, žinome jūsų vargus ir kan-

čias, lūkesčio sunkumą ir vilties trapumą. Tikėkite, jog dir
bame kartu vienam tikslui. Dirba, kiek išgalėdami, lietuviai 
visame pasaulyje. Iš jūsų prašome kantrybės, didelės lietu
viškos kantrybės — neleisti užgesti vilčiai ir nenutraukti 
laisvės kovos, vestinos visais galimais būdais.

Į jus, užjūrio broliai lietuviai, laisvų valstybių piliečiai, 
nukreiptos šiandien jūsų senoje tėvynėje pavergtų brolių 
akys, ištiestos tūkstančių lietuvių kankinių rankos iš rusiš
kų kalėjimų ir šaltojo Sibiro plotų. Mintis apie jūsų morali
nę ir materialinę paramą gaivina lietuvius karo tremtinius 
Europoje. Mes žinome jūsų pastangas padėti saviems tau
tiečiams ir tegalime prašyti jas padidinti tiek, kiek pagal
bos reikalas didės, o visų pirma — atidžiausiai sekti Lietu
vos klausimo eigą ir nepalikti neišnaudotos bet kurios gali
mybės pakreipti tą eigą Lietuvai palankia linkme.

Sujungę šitaip visų lietuvių jėgas, nukreipę jas į vieną 
tikslą — Lietuvos laisvės atstatymą — ir tvirtai pasiryžę 
kovoti dėl to tikslo ligi galo, galime būti visai tikri, kad jį 
pasieksime, jei net šitai turėtų įvykti gal ir ne taip veikiai, 
kaip visi to trokštame.

Tas tikrumas juo didesnis, kad mūsų tikslas sutampa 
su bendrąja pasauline raida, vedančia į naują tarptautinę 
santvarką, neabejotinai įsigalėsiančią netolimoje ateityje. 
O ligi to laiko stengtis visiems lietuviams išlikti faziškai gy
viems ir dvasia nepalūžusiems, kovingiems dėl savo tautos 
ir žmonijos geresnės ateities.

Feodalinės Rusijos Romanovų despotija griuvo, ir ant 
jos griuvėsių atsikūrė pavergtų tautų laisvė, o naujasis ru
siškas despotizmas ir imperializmas atsimuš į visų laisvų 
tautų organizuotą valią ir nepajėgs sutrukdyti kurtis nau
jam pasauliui, kuriame ir Lietuvių Tauta atgaus laisvę.
*^VYRlA*USfXSLlETUV()S išlaisvininTo komitetas.
1946 m. sausio 22 d.

PASIKALBĖJUS SU VYSK. P. BŪČIŲ
Romoj ir provincijoje ligiPereitą savaitę Amerikon

atvykęs vysk. P. Būčys su- Adrijatiko jūros aprūpina 
teikė nemažą pluoštą naujie- vienuoliai kunigai marijonai, 
nų apie lietuvius apskritai 
Europoje ir Italijoje.

Čia surašom tas žinias, pa
tirtas iš pasikalbėjimų su žy
miuoju Lietuvos sūnumi.

Visu karo metu vyskupas 
gyveno marijonų vienuolyne 
Romoj, kame teko pergyven
ti visus karo pavojus ir pa
kęsti trūkumus. Bombarduo
jant Rymą, patrankų sviedi
niai lėkė virš vienuolyno ir 
šūvių skeveldrų pribyrėjo 
vienuolyno kieme.

Teko pakęsti dėl tinkamo 
maisto ir drabužių trūkumo, 
bet bado išvengė.
Vienuolijos gailestingumas

Karo nelaimės prie vienuo
lijos durų atvedė nelietuvių 
ir nekatalikų, kurie ieškojo 
būdų savo gyvybei išgelbėti.

Marijonai ne tik apsaugojo 
žydo mokslininko knygyną 
nuo sunaikinimo, bet teikė 
prieglaudos ir dalinosi mais
tu, kad išgelbėjus keletą žy
dų nuo nacių teroro.

Nepaisant sau didelių pa
vojų, teko duoti pagelbos pa
bėgusiems iš vokiečių nelais
vės anglų lakūnams ir fašis
tų gaudomiems italams.

Dievui laiminant, visos tos 
didelės baimės, dėl kurių te
ko praleisti daug nemiegotų 
naktų, pasibaigė laimingai.

Lietuviai Romoj
Ligi karo pabėgėlių ant

plūdžio, Romoj gyvenę 48 lie
tuviai. Prasiveržus karo pa
bėgėlių bangai į Italiją, tas 
skaičius pakilo ligi 200. Į tą 
būrį įeina atvykusieji klieri
kai ir jauni kunigai, kurie 
Romos universitetuose siekia 
aukštesnių mokslų.

Dvasinius lietuvių reikalus

Viešos lietuviams pamal
dos Romoj yra laikomos 
pranciškonų vienuolyno baž- 
pranciškonių vienuolyno baž- 
naudotis sale, kame kas mė- 
nesis būna lietuviški vieši pa
rengimai, paskaitos, kalbos, 
koncertai.

Romos lietuviai nuo seniai 
turi draugiją “Lituania”; 
tas lengvina lietuviams vie
šus darbus atlikti.

Kai Amerikos lietuviai at
siuntė Lietuvos pabėgėliams 
Italijoje drabužių, buvo į- 
kurtas komitetas drabužiams 
išdalinti ir vargšams globo
ti. To komiteto pirmininkas 
yra Lietuvos atstovas prie 
Vatikano, S. Girdvainis, vice- 
pirm.—marijonas kun. Jonas 
Sakevičius, iždin.—V. Lozo
raitienė.
Lietuvos Nepriklausomybei 

Veikla
Nors nedidelė, bet intelek- 

tinga Romos lietuvių saujelė 
dėjo rimtų pastangų Lietu
vos laisvei atgauti. Tam tiks
lui daryta žygių italų val
džioj ir prašyta popiežiaus 
užtarimo.

Ieškota Lietuvai teisingu
mo ir per alijantų kariuome
nės vadovybę. Kai amerikie
čiai užėmė Romą, lietuviai 
Amerikos generolui Clark į- 
teikė išsamų raštą, gindami 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikalą.

Lietuvos reikalams panau
dota ir spauda. Išleista kny
gelė vardu “De Vulnere,” ku
rioje išdėstytos Lietuvai pa
darytos žaizdos, ją iš pasalų 
užgrobus rusams.

Popiežiaus Tėviškumas
Kai trys pasaulio diktatū

ros — Vokietijos nacizmas,

Rusijos komunizmas ir Itali
jos fašizmas — sutarė panai
kinti Lietuvos laisvę ir likvi
davo Lietuvos Respublikos 
atstovybes Maskvoje, Ber
lyne ir Italijoje, tai popiežius 
viešoje kalboje užtarė nu
skriaustų tautų teises. Jis ne 
tik atsisakė pripažinti Lietu
vos nepriklausomybės panai
kinimą, bet ir po to, kai Ru
sijos armijos užgrobė Lietu
vą, popiežius ir toliau pripa
žino Lietuvos valstybę ir jos 
atstovui prie Vatikano teikė 
pilnas atstovo teises.

Jam buvo arti širdies ir 
Lietuvos karo tremtinių liki
mas, kurių vargų palengvini
mui aukojo dideles pinigų su
mas, ne tik Italijoje, bet ir 
kitose valstybėse.

Aktualus sumanymas
Komunistų terorui priver

tus mokslingą Lietuvos kata
likų jaunimą bėgti iš Tėvy
nės ir susitelkus Romoj apie 
50 jaunų idealistų, kurie bū
dami klierikai arba naujai į- 
švęsti kunigai norėjo pagi
linti filosofijos bei aukšto
sios teologijos mokslus, pasi
rodė, kad atvykusių pasiry
žėlių nėra nė kur patalpinti.

Kai visos katalikiškos tau
tos turi Romoj savo vadina
mąsias tautines kolegijas, 
lietuviai savo kolegijos lig- 
šiol dar neturėjo.

Ir kas buvo daryti? Kiek 
buvo galima sutalpinti, mari
jonai apgyvendino savo vie
nuolyne. Bet kur dėti kitus? 
Kur apgyvendinti naujai at
vykstančius? Neturint Lie
tuvių Kolegijos Romoj, sun
kumas nesidavė pašalinamas. 
Galutinai per vargą, Šven
tam Tėvui užtariant, sutiko 
lietuvius studentus priglaus
ti Pietų Amerikos Kolegijoje. 
Bet tik laikinai. Tas pats lai
kinumas verste verčia sku
biai kurti savo tautinę Lietu- 
vių Kolegiją Romoj.

Prieš keletą mėnesių Ro
moj lankėsi Kauno metropo
litas arkivyskupas Juozapas 
Skvireckas. Jis irgi su kitais 
Romoj esančiais lietuviai tuo 
aktualiu reikalu sielojosi, bet 
karo pabėgėliams tas klausi
mas nesidavė išsprendžia
mas. Mat, įgyti atitinkamas 
kolegijai patalpas reikia tu
rėti nemaža pinigų suma, 
kurios pas karo tremtinius 
negalima rasti.

Vyskupas Būčys mano, 
kad Amerikos lietuvių Kuni
gų Vienybei Kolegijos įstei
gimas Romoj yra prieinamas 
dalykas, ir labai tinkamas, 
garbingas darbas. Jis tiki, 
kad kunigai savo suvažiavi
me tą klausimą pasvarstys, 
ir patyrę, kad jo realizavi
mas nėra keblus, neatsisakys 
nuo to seniai pribrendusio ir 
garbingo kultūrinio darbo.
Žymesnieji lietuviai Romoj
Dabar Romoj gyvena šie 

lietuviai: Lietuvos atstovas 
prie Vatikano S. Girdvainis, 
buvęs Lietuvos užsienio mi- 
nisteris S. Lozoraitis su žmo
na, architektas Karanaus- 
kas, žurnalistas Babickas, 
Dr. Fuksas, studentas Čepai
tis su sesute, artistas tapyto
jas Kazys Žeromskas, kuris 
karo metu sukūrė keletą la
bai vykusių portretų, tarp jų 
vyskupo Bučio, Girdvainio, 
Lozoraitienės.

Kunigai pasauliečiai
Iš Lietuvos yra atvykę 25 

kunigai pasauliečiai, tarp jų 
kun. Dr. Vik. Pavalkis, kun. 
Pov. Jatulevičius, Vilniaus 
seminarijos rektorius VI. Tu- 
laba, kun. Balčiūnas, kun? Ig
natavičius, kun. Alf. Graus
lys, kun. čivas, kun. Budrec- 
kis.
Vienuoliai Marijonai Romoj

Be vyskupo Bučio ir kun. 
Vaitkevičiaus, dar Romoj gy
vena šie tos vienuolijos dva
sininkai: kun. J. Sakevičius, 
kun. Vikt. Rimšelis, kun. Pr. 
Bražys, kun. česl. Aublys; 
klierikai teologai: K. Čer
niauskas, Step. Matulis, Jo
nas Duoba (iš Barandų); fi
losofai: Vitas Šimanskis, Ma-

IŠDUOTŲJŲ LIETUVIŲ LIKIMAS
(Pradžia 1 puslapy)

Dr.Eichfusas spaudos ben
dradarbiui pareiškė: “Mano 
nusikaltimas yra mano tėvų 
žemės meilė.” “Sv. Dagbla
det” praneša, kad jauniau
sias baltietis, 16 m. berniu
kas, dar paskutinėmis dieno
mis telegrafavęs vienam šve
dui: “Ar jūs negalite manęs 
įsūnyti?” Sausio 25 d. iš ryto 
“Belostrovas” išvažiavo . . .

Nebuvo tokio baltiečio, ku
ris mintyse nebūtų kartu su 
išvežamaisiais.

Išvežtieji lietuviai: 1) Sta
sys Dranseika, darbininkas 
iš Vilniaus; 2) Vosylius So- 
teras, leitenantas; 3) Plevo- 
kas Justas, karininkas; 4)

Ambražiūnas Pranas, majo
ras; 5) Ingelevičius Stasys, 
puskarininkis; 6) Langis 
Voldemaras, karininkas; 7) 
Jančys Jonas, karininkas; 
8) Zenkavičius Vincas, gydy
tojas; 9) Lengvelis Vincas, 
karininkas.

Mūsų mintys ir mūsų už
uojauta bus visuomet su kan
kinimams atiduotais broliais.

tas Paulauskas, kandidatas 
A. Kleiva ir broliukas Petras 
Steponavičius, kuris baigęs 
Kauno Muzikos Konservato
riją, dabar studijuoja Popie
žiaus Muzikos Mokykloje.

Iš Latvijos atvyko marijo
nai kun. J. Grišans, kun. St. 
Škutans, kun. Bol. Bogins- 
kis ir pasaulietis kun. Juoz. 
Čamans, buvęs Latvijos švie
timo viceministeris.

Patikrinta, kad Lietuvoje 
mirė šie marijonai: arkivys
kupas Pr. Karevičius, kun. V. 
Dargis, ir du buvę Amerikoje 
misijonieriai — kun. Pijus 
Andziulis ir kun. Ant. Pet
rauskas.

Lietuviai Saleziečiai
Lietuvių vienuolių salezie

čių yra Italijoje nuo senesnių 
laikų, ypač Turino mieste, 
kame jie seniau leido lietu
višką laikraštį “Saleziečių 
Žinios.” Jie darbuojasi įvai
riose katalikų įstaigose, vyk
sta misijonieriais į tolimus 
kraštus, arba dar patys lavi
nasi mokslo įstaigose.

Salezietis kun. Petraitis 
yra Vatikano spaustuvės di
rektorius.

Pizoje saleziečiai įkūrė lie
tuviams studentams bendra
butį, kurio vedėju yra Ant. 
Naujokas, jo pagelbininkais 
kun. Juoz. Žaliauskas ir mo
kytojas Vin. Mincevičius.

Lietuviai Jėzuitai
Vienuolių jėzuitų lietuvių 

yra šie: kun. Juozas Belec
kas, kuris atvyksta į Ameri
ką profesoriauti į Scranton 
universitetą, kun. Br. Kriš- 
tanavičius, aptarnaująs įvai
rių tautų karo pabėgėlius, 
kun. V. Gutauskas ir keturi 
klierikai jėzuitai.

Lietuviai Pranciškonai
Žinomieji lietuviai pran

ciškonai Italijoje yra sekan
tieji: kun. V. Gidžiūnas, An- 
driekus, kun. Bern. Grauslys, 
kun. P. Baniūnas. Jie aprūpi
na pabėgėlius Milane ir Itali
jos rytuose. J. J. J.

Li
Vaizdelis

9. TEISE Į 
MUS

Tamstoms 
keista, apie 
metrus aš kTolimesnis išvežtųjų likimas

Slaptosios latvių radijo apie juos y
stoties pranešimu, internuo sakyti, nes
tieji baltiečiai sausio 29 d. gaus gyveni
buvo atgabenti į Ventspilės džiulę rolę.
uostą, o iš ten traukiniu iš Toje plači
gabenti į Rusiją. mingajam”

Tam reikalui traukinys su paties įstatj
dviem garvežiais buvo at 7 ligi 9 kv.
siųstas iš Maskvos. Trauki jo ploto, k
nio prekiniai vagonai buvo tariant, vac
apkalti stipriais geležiniais arba butu.
grotais ir saugomi GPU dali Baisiai įd
nių. Lietuvoj įv

Buvo pastebėta iš laivo iš
nešant keturis lavonus. Vie
nas latvis, stvėręs rusų sar
gybinio durtuvą, 
dūrė gerklę.

Manoma, kad 
Maskvoje bus 
pompastišas teismas už “tė
vynės” išdavimą.

Kruvinoji komedija 
prasideda . . .

Prieš kurį laiką, Maskvos 
radijas, švedų ir danų kalbo
mis, perdavė išvežtųjų iš 
Švedijos internuotų baltie- 
čių, Dr. Eichfuso ir kitų tei
gimus, kur, esą, atsišaukda
mi į kilniuosius bei tauriuo
sius rusų tautos jausmus bal- 
tiečiai pareiškia:

“Mes Švedijoje nedraugin
gai nusistačiusių prieš Pa
baltijo valstybes asmenų bu
vome nuolatos kurstomi ir 
provokuojami prieš Sovietų 
S-gą. Pav., skelbiant bado 
streiką, esą, jų nuo to niekas 
nesudraudė, bet priešingai— 
kurstė tai daryti. Jie taip pat 
toliau pareiškia, kad išve
žant iš Švedijos rusų laive 
jie patyrė tarnautojų didelį 
nuoširdumą ir visi laive gavo 
geras patalpas, o mėginusie
ji susipjaustyti savo arteri
jas į išmuštų langų stiklus 
buvo rusų gydytojo aptvars
tyti ir širdingai suraminti.”

Žinant NKVD kankinimo 
kamerų rafinuotus įrengi
mus, kuriuose taip pat tūks
tančiai lietuvių Lietuvoje ir 
Rusijoje buvo kankinami ir 
kurie gerai žinojo, ką tai 
reiškia po suredaguotu raš
tu ar prisipažinimu prie “kal
tės” nepasirašyti, visiškai 
mums suprantami ir aiškūs 
aukščiau paduoti per Mask
vos radiją baltiečių “atsišau
kimai į tauriąją rusų tautą.”

Kruvinajai komedijai pra
sidėjus, lauktina ir tolimes
nių netikėtumų.

sau persi-

baltiečiams 
surengtas

4

Vienintele Plati Lietuvos Istorija

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. P AULOMS
207 York Street Brooklyn, New York

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

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

paraidžiui ni 
gyvenamą J 
Šis reto pav| 
tiškas jstaJ 
kad kiekviei 
teisę turėti.l 
gal mieste I 
mą plotą, n 
metrų ir sJ 
kokie koriJ 
sandėliukai 
mai’’ įsiskai 
metrus ir k<| 
jis, kiek, p! 
profesorius, 1 
advokatas gį 
virš normos 
šį elitą 10 k 
o tai sumoj] 
metrų. Iš es 
žiau negu j 
dentiškame B
Neišsprendži 

Iškilo 
problemų, yn 
niuje, kur 1

Apsišvietusi 
mu ir skleidė a 
kad kirvis nep 
šio,—nors šis 
skriaudė nė vi 
Šis pasiaukojęs 
pretensijų į Lis 
jis sakydavo: * 
šuvos pamišėlio 

Bet kokios 
somybę skamb 
ponams. Lenki; 
nijo šiuo klausi 
saugos siena, L 
kiją.2 Lenkų E 
tetų Lenkijai ii 
tuvai. Pastara: 
raudonikis Nes 
komisaras pagi 
riausybę. Betgi 
riausybes ir bi 
nų su Lenkija 
lių programų 1 

Laurens “ 
sritis, rinko mc 
tuvių liaudinin 
kištis į Lietuve 
davo. “Vilniau

2) Boleslaw Lime 
1863 i 1864 r., ant: 
“Niekur kitur re’ 
kad Žemaitijoje”
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Lietuva Po Kūju Ir Pjautuvu
Rašo Liutauras

Vaizdeliai iš Lietuvos gyvenimo bolševikų okupacijoj
(Tęsinys)

9. TEISE Į 7 KVADRATI
NIUS METRUS

Tamstoms, be abejo, bus 
keista, apie kokius čia 7 kv. 
metrus aš kalbėti noriu. Bet 
apie juos yra daug kas pa
sakyti, nes sovietinio žmo
gaus gyvenime jie vaidina di
džiulę rolę.

Toje plačioje tėvynėje “lai
mingajam” jos piliečiui yra 
paties įstatymo paskirta nuo 
7 ligi 9 kv. metrų gyvenamo
jo ploto, kas, europietiškai 
tariant, vadintųsi kambariu 
arba butu.

Baisiai įdomus mums buvo 
Lietuvoj įvestas, iš rusiško 
paraidžiui nurašytas, teisės į 
gyvenamą plotą įstatymas. 
Šis reto pavyzdžio biurokra
tiškas įstatymas numatė, 
kad kiekvienas pilietis turi 
teisę turėti, atitinkamai pa
gal mieste esamąjį gyvena
mą plotą, nuo 7 ligi 9 kv. 
metrų ir smulkiai aptaria, 
kokie koridoriai, kampai, 
sandėliukai ir kiti “išraity
mai” įsiskaito į tuos 7 kv. 
metrus ir kokie ne. Numatė 
jis, kiek, pav., universiteto 
profesorius, kiek gydytojas, 
advokatas gali turėti metrų 
virš normos, ir apdovanojo 
šį elitą 10 kv. metrų priedu, 
o tai sumoje sudaro 17 kv. 
metrų. Iš esmės tai yra ma
žiau negu paprastame stu
dentiškame kambarėlyje.
Neišsprendžiamos problemos

Iškilo neišsprendžiamų 
problemų, ypač pas mus Vil
niuje, kur kambariai seno

Skaitykite Informacijos Centro 
LEIDINIUS!

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

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.

viški ir dideli. Taip, sakysi
me, mano kambarys, kurį aš 
turėjau prieš mūsų “išlais
vinimą,” buvo 29 kv. metrų. 
Pagal naują įstatymą mano 
teisės turėjo “susitraukti” 
ligi 9 kv. metrų, o vėliau net 
ligi 7. Taigi turėjau laukti, 
kad į mano kambarį bus at
siųsti dar du nauji gyvento
jai.

Ir taip vieną gražią dieną 
į mano kambarį ateina dvi 
gan švariai apsirengusios po
niutės (lietuvaitės iš vieno 
komisariato) ir pakloja prieš 
mane ant stalo Butų Sky
riaus raštus, pagal kuriuos 
joms paskirta pas mane po 
9 kv. metrus.

— Kad tai būtų viena, tai 
galėčiau bent su šiaudu at
sitverti, bet ką aš veiksiu su 
dviem? — pasakiau šiurkšto
kai.

Draugių, pasirodo, ne pės
čių būta! Kaip vėliau paty
riau, viena iš tų damų yra bu
vusi siuvykloj mokinė, o da
bar aukšta valdininkė minis
terijoj, kadrų skyriuje, nuo 
kurios priklauso ne vieno 
diplomuoto pono likimas.

Ir ši užpykusi man pradė
jo šaukti:

— Neškis po velnių su sa
vo 9 kv. metrais. Kad po 24 
valandų jūsų čia nė kvapo 
nebūtų, nes kitaip iš NKVD 
gausi savo 9 metrus Sibire, 
ir ten nereiks tau šiaudu nuo 
nieko atsitverti.

Taip mes truputį ir pasi- 
ginčijom. Aš ėmiau jau rim
tai įrodinėti, kad man to pa
ties Butų Skyriaus yra pa

skirta su visu 10 metrų prie
du—19 kv. metrų ir kad tiek 
man pagal tarnybos padėtį 
priklauso.

Čia reikia pažymėti, kad 
aš šiame kambary pasilikti 
gavau raštą jau prie sovie
tų ir buvau išėjęs visą so
vietinę biurokratiją, o tai yra 
ne juokas.

Kaip gauti kambarį
Įsivaizduokit sau, kad so

vietų tvarkoj kiekvienas pi
lietis nė dienos negali išgy
venti nemalduotas milicijoj 
(ten NKVD turi kiekvieną 
tavo žingsnį žinoti). Taigi 
joks namų sargas negali nė 
vienam žmogui leisti nakvoti 
bute, jei jis nepristato mili
cijos registracijos lapelio, o 
milicija neregistruoja, kol 
pristatai iš Butų Skyriaus 
orderio. Butų skyriuje gi sė
di eilės net mažai raštingų 
tarnautojų, ten viešpatauja 
tikras rusiškas chaosas, mi
nios žmonių laukia susigrū
dę, tarnautojai siuntinėja 
vienas nuo kito, reikia užpil
dyti keliolika sudėtingiausių 
blankų, po to, juos įteikus, 
tegalima tik už 3 savaičių 
ateit pasiteirauti.

Butų Skyrius normalia 
tvarka, paprastai, dar siun
čia savo atstovus į kiekvie
ną prašomą kambarį. Tas 
kambarys vietoj išmatuoja
mas, aprašomas tam tikra
me lape, sudaromas brėžinys, 
ir po to visa byla eina į va
dinamą Tarpžinybinę Butų 
Komisiją prie Komunalinio 
Ūkio Komisariato. Komisiją 
sudaro visų liaudies komisa
riatų įgalioti aukšti komisa
riatų valdininkai, ir toji ko
misija sprendžia . . . kiekvie
nų 7 kv. metrų likimą.

Galit todėl įsivaizduoti, 
kiek tai laiko užima, kai rei
kią, dėl viso to bėgioti ir rū
pintis. Aš dėl savo kambarė
lio esu mažų mažiausiai po 4 
iki 6 valandas per dieną 
stumdęsis po įvairias eilutes 
ir laukiamuosius beveik išti
sus 2 mėnesius!

Tuo gi metu sargas kas
dien kėlė triukšmą, varė ma
ne lauk, liepė pristatyt poli
cijos raštelį, o kaip aš galė
jau pristatyt, jei iš Butų 
Skyriaus orderio negalima 
buvo gaut?

Teko slėptis pačiam savo 
bute nuo sargo ir slaptai pas 
save nakvoti.

Ir štai dabar, kai tos biu
rokratijos kalvarijas pra
ėjau, ateina tos dvi damos, ir 

man reikia arba kraustytis 
po velnių, arba gyvent su 
jom drauge.

Suprantama, kad aš čia 
taip lengvai nenusileidau. 
Kai damos, trenkusios du
rim, išėjo ir pažadėjo mane 
pamokyt, aš “zovada” nu
bėgau į Tarpžinybinę Vyr. 
Komisiją pas tą valdininką, 
pas kurį jau šimtą kartų esu 
buvęs dėl orderio, ir kuris 
mane nuluptą pažintų, ir 
ėmiau skųstis dėl savo “bė
dos.” Jis pavartė popierius, 
pakrapštė su chemišku pieš
tuku savo galvą ir pasakė:

— Įvyko, matyti, klaida, 
et, sabotažninkai! (nors pats 
gerai žinojo, kad čia tvarka 
kalta, o ne koki ten sabotaž- 
ninkaį).

Paleido dar seriją rusiškų 
triaukščių žodžių ir, patakš
nojęs man per petį, pasakė:

— Jei jos vėl ateis, tai 
siųsk jas, draugas, po velnių 
ir neįleisk!

Taip mano 9 kv. metrai su 
visu priedu buvo apsaugoti. 
Damos daugiau neatėjo.

Maždaug po dviejų savai
čių sutikau vieną iš tų poniu
čių gatvėje.

Mandagiai pasisveikinau. 
Ji sustojo ir ėmė nuoširdžiai 
skųstis, kad jos abi ligšiol 
miega įstaigoj ant stalų ir 
jokiu būdu negali išbristi iš 
tos sovietinės chaotiškos 
tvarkos, ir niekaip negali lai
mėti tos savo teisės į 9 kv. 
metrus.

Tikra komedija
Ir taip visas Vilnius ėjo 

kalvarijas apie Butų Skyrių.
Tas reikalas pasidarė vals

tybinio masto komedija. Tos 
srities gyvenimas buvo sta
čiai paraližuotas, žmonės 
kentė neapsakomai. Jiems vi
sa ta tvarka grojo nervais, o 
pareikšti, bet, kokį kritikos 
žodį, kaip jau nekartą sa
kiau, per daug pavojingas 
liuksusas.

Spauda gi kaip tyčia nuo
lat rašė apie pavyzdingai su
tvarkytą sovietuose butų 
klausimą ir kad tais laimėji
mais dabar galės pasinaudoti 
ir jaunoji Lietuvos Socialis
tinė Tarybų Respublika! Ma
čiau kartą, kaip viena sena 
ponia skaitė tuos laikraščius 
n\ nervingai kažką su pirš
tais vis kaišiojo prie laikraš
čio.

Įsižiūrėjau ir nuoširdžiai 
pasileidau juoktis. Pasirodo, 
ji negalinti pakelti viso melo, 
ir savo susijaudinimą reiš-

KUNIGŲ TREMTINIŲ REIKALU
Pastebėjau laikraštyje prel. J. 

Maciejausko viešą patarimą kle
bonams, kad kiekvienas parsi
trauktų į Ameriką bent po vie
ną kunigą tremtinį ir jų vargą 
palengvintų.

Tas patarimas daug ką gali 
suklaidinti, ar bent Amerikos 
lietuvių klebonų nejautrumą pa
smerkti. Mes labai atjaučiame 
kunigų tremtinių nelemtą padė
tį, bet ką apie visus kitus trem
tinius? Ar jų padėtis geresnė? 
Ar galima, ypatingai nelaimėje, 
palikti žmones be kunigų?

Kunigas įšventintas ne kad sa
vo kailį gelbėtų, bet kad žmo
nių sielas ganytų. Apytikriais 
daviniais tremtinių lietuvių pri- 
skaitoma ligi 250,000, jų tarpe 
kunigų apie 250. Vadinasi, vie
nam kunigui tenka aprūpinti 
1,000 žmonių. Normalioje padė
tyje jau būtų perdaug vienam 
kunigui, o ką kalbėti ištrėmi
me, kur išmėtyti po kelis šim
tus, vargingoje padėtyje, despe
racijoje, ir juos visus gi reikia 
suraminti ir dvasiškai aprūpin
ti. Jau dabar ten permaža ku
nigų, o kas būtų, jeigu mes par
sitrauktume Amerikon dar apie 
kokią 100 kunigų, — tai kas ten 
beliktų, ir į kokią padėtį tie žmo
nės patektų?

Geras ganytojas privalo būti 
ten, kur jo avelės, o ką gedi žmo
nės pamanyti apie tokį ganytoją, 
kuris, pavojų pamatęs, palikęs 
aveles, bėga kur jam saugiau ir 
geriau.

Europoje per karą daug kuni
gų žuvo. Ten apskritai didelė 
kunigų stoka. Lietuviai kunigai 
tose apylinkėse beveik visi moka 
vietines kalbas, jie galėtų tad ne 
tik lietuviams, bet ir kitų tautų 
žmonėms kartu patarnauti.

Tuo tarpu Amerikoje viskas 
jiems bus svetima, o mes savų 
kunigų turime pilnai čia ir vis 
dar auga.

šiandien Europoje bloga, o ryt 
ar poryt gali būti tas pats Ame
rikoje. Matome prie ko komuniz
mas eina. Bet bloga ar gera, gy
venti ar mirti, kunigas visvien 
privalo pasilikti su savo žmonė
mis.

Man labai giliai įsmigo į širdį 
jėzuito kun. Bružiko laiške pa
sakymas: “Aš dabar už jokius 
pinigus nevažiuočiau į Ameriką, 
nes tremtiniai liktų be misijų. Aš 

kia, kaišiodama prie atitin
kamos laikraščio vietos šyp- 
gą . . .

(Bus daugiau)

Kas Atsitiko
Misijonieriui

Tėvui J. Bružikui?
Staiga, jo įdomių laiškų eilė nu
trūko! Tačiau kiti T.T. Jėzuitai 
tremtinystėje puošia “ŽVAIGŽ
DĘ” savo nepaprastais straips
niais.

“ŽVAIGŽDES” kaina 
$1.00 metams.

“ŽVAIGŽDES” ADMIN-JA
488 E. Seventh Street
So. Boston 27, Mass.

turiu apvažiuoti visas tremtinių 
kolonijas su misijomis, jau turiu 
užsisakęs 30 ir dar ne visos.” 
Taip, kun. Bružikas lengvai ga
lėtų bet kada atvykti į Ameriką 
ir čia jam būtų daug geriau, bet 
tikras misijonierius ieško pavar
gusių avelių.

Dauguma Amerikos vyskupų, 
tomis pačiomis mintimis vaduo- 
damiesi, nesutinka duoti pakvie
timų tremtiniams kunigams.

Jie sako: tegul anie dirba ten, 
kur reikalingi, o mes duosim pa
šalpą.

Taigi ir mes čia lietuviai kuni
gai neturėtume rūpintis atimti 
iš tremtinių kunigus, bet steng
tis juos visokeriopai šelpti.

Siųskime mišių intencijas, au
kas, drabužius ir kitus daiktus, 
o jie tegul dirba ten, kur labiau 
reikalingi.

Mums reikia rūpintis, kad lie
tuviai saugiai bendrai kur kolo
nizuotus, ir ten, kur žmonės va
žiuos ar apsistos, kad su jais ir 
kunigai būtų.

Kunigas Klebonas.

LIETUVIAI SKAUTAI — 
TARPTAUTINIAME 

SKAUTŲ SUSIBŪRIME
Henriksholmo stovykloje 

esantieji lietuviai skautai 
vyriausiojo Danų skautų kor- 
po buvo pakviesti dalyvauti 
tarptautiniame skautų pasi
rodyme, kuris buvo ruošia
mas vasario mėn. 22 d. Ko
penhagoje, skautų šefo Ba
den-Powell gimimo dienos 
proga.

Šiame pasirodyme dalyva
vo devynių valstybių skau

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 AM — 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 Nepriklausomybes 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,

tai: lietuviai, danai, ameri
kiečiai, anglai, estai, latviai, 
norvegai, olandai ir lenkai. 
Visi lietuviai skautai vyrai 
buvo apsirengę skautiškomis 
uniformomis, o mergaitės— 
tautiniais rūbais.

Kiekvienai tautai buvo 
duotas 8-10 min. pasirodymo 
laikas. Lietuvių skautų pasi
rodymas praėjo labai sklan
džiai ir traukė visos publikos 
simpatijas.

Pasirodyme padainuota 
dvi skautiškos dainelės, sku
dučiais pagrota — “Žvirblių 
maršas” ir pašokta vienas 
tautinis šokis, nes laikas bu
vo griežtai ribotas.

Po pasirodymo Lietuvos 
vardas visose kalbose buvo 
minimas, o mūsų grupė buvo 
keletą kartų prašoma foto 
korespondentų papozuoti . . .

Specialią padėką už gražų 
pasirodymą ir draugiškumo 
gestą lietuviams pareiškė 
vyriausios skautų vadovybės 
atstovas—anglas. Taip pat 
gauta raštu padėka iš vyr. 
Danų skautų korpo už gerą 
pasirodymą.

Mažas “nesusipratimas” į- 
vyko su lietuvių tautine vė
liava. Nenumatant šeiminin
kams—danams, lietuviai at
vyko su didele tautine vėlia
va, kurią, nesant kur dėti, 
pastatė su garbės sargyba 
šalia prezidiumo stalo, kartu 
su danų tautine vėliava.

J. G-tis.

1863-1864 METŲ SUKILIMAS
Rašo K. R. Jurgėla

------+------
(Tęsinys)

Apsišvietusi dvarponija piktinosi liaudiečių įtakingu- 
mu ir skleidė gandus, esą, Kostas Kalinauskis pasakęs, 
kad kirvis neprivalo susvirti virš bajoro kūdikio lop
šio,—nors šis patrijotas niekad savo gyvenime nenu
skriaudė nė vieno bajoro, bet dargi daugelį išgelbėjo. 
Šis pasiaukojęs jaunuolis buvo griežčiausias Varšuvos 
pretensijų į Lietuvą priešas. Dvarponiai pasakojo, kad 
jis sakydavo: “Lietuvos likimo negalima patikėti Var
šuvos pamišėlių makaulėms.”

Bet kokios kalbos apie politinę Lietuvos nepriklau
somybę skambėjo pavojingai kai kuriems vietiniams 
ponams. Lenkų raudonikiai ir lietuvių baltieji susivie
nijo šiuo klausimu: Lietuva privalėjo būti Lenkijos ap
saugos siena, Lietuvos revoliucija turėjo išgelbėti Len- 
kiją.2 Lenkų Komitetas save laikė vieninteliu autori
tetu Lenkijai ir Lietuvai, ir paskyrė savo delegatą Lie
tuvai. Pastarasis niekad neatvyko Lietuvon. Vėliau 
raudonikis Nestoris de Laurens buvo išsiųstas kaipo 
komisaras pagelbėti sudaryti Lietuvos pogrindžio vy
riausybę. Betgi Lietuvoje jis surado dvi lygiagretes vy
riausybes ir buvo priverstas kovoti prieš abidvi: sie
nų su Lenkija klausimu (prieš liaudininkus) ir socia
lių programų klausimu (prieš baltuosius).

Laurens “atidavė” Lenkijai kai kurias Lietuvos 
sritis, rinko mokesčius ir pinigus siuntė Varšuvon. Lie
tuvių liaudininkai nepripažino Lenkijai jokios teisės 
kištis į Lietuvos reikalus, betgi baltieji juos atkalbinė
davo. “Vilniaus Komitetas (liaudininkų) ginčijosi su

2) Boleslaw Limanowski, Hlstorja Powstania Narodu Polsldego 
1868 i 1864 r., antroji laida, Lwow 1909, p.p. 149-157, 169-173, 203. 
"Niekur kitur revoliucija tiek nepaneisjo i liaudies karą, kaip 
kad Žemaitijoje” — p. 203.

Tautine (Varšuvos) Vyriausybe apie pietines apskritis 
Gardino gubernijoje. Vyriausybė norėjo jas prikergti 
prie Lenkijos, o lietuviai laikėsi Lietuvos integralumo. 
Mūsų vyriausias tikslas buvo palikti šį reikalą vyriau
sybės nuožiūrai, — pastaroji galėjo, jei norėjo, anek
suoti visą Gardino guberniją, kuri guli tarp Vilniaus 
ir Varšuvos,kadangi vyriausybės įsakymai ten galė
davo anksčiau pasiekti iš Varšuvos. Mes save laikome 
kaipo vienetą su Lenkija, ir klaūsimas lietė greitį, vie
tos sąlygų pažinimą. Mes norėjome sunaikinti tą sepa
ratizmą, kuris yra vienas mūsų amžinųjų tramdžių ir 
kuriuo mes, lietuviai, ypatingai esame pagarsėję.”3

1863 m. balandžio 30 diena buvo nuskirta kaipo “D- 
Day” sukilimui. Betgi jau kovo vidury valstiečiai su
sirėmė su kariuomene ir reikalavo žemių dalinimo ir 
baudžiavoms galo. Kovo mėnesį kun. Antanas Macke
vičius iš Paberžės, Panevėžio apskr., išėjo atvirai į ka
rą, ir Liudvikas Narbutas, garsaus istoriko sūnus, su
rinko vargingų bajorų saują Lydos apskrityje.

Narbutą išdavė rusai kolonistai, ir jis žuvo kovoje 
balandžio 11 d.4

Vis daugiau ir daugiau liaudininkų vadovaujamų 
ginkluotų būrių ėjo atviron kovon. Liaudininkai įsitai
sė slaptą spaustuvę Vilniuje ir spausdino kelis biulete
nius ir pogrindžio laikraščius lietuvių, lenkų ir baltgu- 
džių kalbomis. Kostą Kalinauskį su jo “Aukso Groma- 
ta” lietuvių kalba ir “Mužyckaja Prauda” baltgudiškai
3) Janulaitis, SukiUmas, op. cit., p.p. 21-22, cituoja Pamietniki 
Jakoba Gieysztora z lat 1867-1865, Wilno 1913, t. I, p. 252.

4) "Pasklido gandas, kad Narbutas nemirė . .. Muravjovo Įsaky
mu, kazokai totoriai atvyko, sunaikino koplyčią, ir išardė kapą, 
išbarstydami žemes po visą lauką. Beržai išaugo toje vietoje, pa
vidalu koplyčios, kuri ten seniau stovėjo, ir žmonės tai palaikė 
stebuklu . . .

"Muravjovas Įsakė ištremti Liudviko tėvą i Sibirą. Seni isto
riką mate valdininkai pastebėjo: “Gal reikėtų jam kameroje įtai
syti karstą.” Muravjovas paliepė atvesti seną patrijarchą pas sa
ve, ir jam pasakė "žinai, seni, tavo sūnus jau nebegyvas.” — “Aš 
turiu daugiau sūnų ” atsiliepė nepalaužiamas senelis. “Lauk tu, 
senas šunie!” — sušuko generalgubernatorius. Galop, Liudviko 
motina buvo ištremta i Sibirą." — Dr. Ewellna Wroblewska, Rok 
1863, Wilno 1923, p. 170, 

gausiai rėmė valstiečiai, netgi baltgudžių gyvenamose 
srityse, kur apskritai buvo vengiama “maišto” kaip 
kokio maro.

Vadai kilo iš liaudies masių—valstiečių, kunigų ir 
plikbajorių—tarpo. Įsakymai buvo duodami lietuviš
kai, rikiuotės mokoma lietuviškai, vadai susirašinėjo 
lietuviškai.5

Sukilimas plito vieno
du pavyzdžiu. Bažnyčioje 
buvo paskaitomas mani
festas. Lietuvoje tyčia 
buvo skaitomas Lenkijos 
Vyriausybės manifestas 
lietuviškame vertime ir 
lenkiškai—neva pabrėžti 
unijai, gi iš tikrųjų, kad 
sukėlus valstiečius “že
mės ir laisvės” pažadu ir 
pasipriešinus reakci jonie- 
riams ponams.

Konservatyviai neken
tė šio manifesto, nors jis 
ir iš Varšuvos buvo atė
jęs. Kun. Mackevičius, 
vienas gabiausių sukili
mo vadų Žemaitijoje, per
davė savo palikuonims ži
nią, kodėl lenkų “kandi- 
kai” jungėsi su Lenkija

LIETUVA 1863-1864 METAIS 
Artur Grottger, iš ciklo 
Lituania,—“Kautynės” 

Neįveiksi, sūnau šiaurės! 
mūsų širdys tvirtos: 
seniai buvo išmėgintos, 
seniai keptos, virtos! 
Neįveiksi: mums ant širdies 
trupės tavo peiliai; 
sutirps ledai ant krūtinės, 
tu pats tekši eilei!

(Ant. Baranauskas, Kelionė 
Petaburkan, “Nu Lietuva”)

šiame sukilime. Lietuva 
buvo per silpna viena su
kilti. Atsilyginant už pa
galbą Lenkijai, buvo lau
kiama, kad lenkai pagelbės Lietuvos revoliucijai, kuri 
turi būti suprasta kaipo socialinė ir tautinė involiucija.

Liaudininkų atsišaukimuose nerandama kurstymo 
prieš dvarponius. Jie mėgino išvengti vidaus kompli-
5) Limanowski, Hlstorja Powstania, op. cit., pp. 203, 298-9, 386-7, 
440, 443, 446; Janulaitis, Sukilimas, op. cit., p. 18. 

kacijų, išaiškindavo ponų kartais padaromus nusikal
timus ir išdavimus, ir viską suversdavo ant maskoliš
kos autokratijos. Betgi ponai nujautė, kur priešo esa
ma, ir jie neturėjo gražių žodžių liaudininkų vadams. 
Kostas Kalinauskis ir kun. čepavičius buvo labiausiai 
nekenčiami “atpirkimo ožiai.”

Liaudininkai perdavė vyriausią valdžią didikams, 
betgi patys pasiliko karo lauke ir be atodairos vykdė 
savo programą, ne ponų programą. Valstiečiai kovojo 
dėl savo reikalų. Apsiginklavę “strielbomis,” dalgiais ir 
kirviais, lietuviai sukilėliai tuoj užvaldė visą Žemaitiją 
ir didelius Aukštaitijos ir Sūduvos plotus. Gabiai ve
dami kelių karininkų ir kunigų, jie puldinėjo rusų ka
riuomenę, ardė priešo susisiekimo priemones, grobė 
karinius transportus. Maskoliai vos sugebėjo išsilai
kyti dideliuose miestuose.

PATRIJOTŲ STOVYKLOJE: MACKEVIČIUS
Užklyskime valandėlei į tipišką patrijotų stovyklą— 

į kunigo Antano Mackevičiaus būrį.
Vargingų ūkininkų sūnus, gimęs Tytuvėnų parapi

joje 1828 m., Antanas buvo pratęs tik savim pasitikėti. 
Būdamas 12 metų amžiaus vaikas, jis pėsčias atkeliavo 
į Vilnių ir, patarnaudamas vienuoliams mainais už duo
ną ir guolį, lankė Vilniaus liciejų šešerius metus. Po to 
jis vėl pėsčias nukeliavo į Kijevą, į tolimą Ukrainą, ir 
įstojo į universitetą. Po dvejų metų tenai jis pajuto ku
nigo pašaukimą ir įstojo į Varnių seminariją. Baigęs 
mokslą, jis buvo paskirtas į Krekenavą. Sukilimui pra
sidedant, jis buvo Paberžės f iii jalistas Surviliškio para
pijoje, šiaurinėje Aukštaitijoje.

Giliai religingas, gabus pamokslininkas-kalbėtojas, 
labdaringas, įsitikinęs demokratas, didelis baudžiau
ninkų mylėtojas, jis buvo pirmutinis ginklą pakėlęs 
kunigas—1863 m. kovo mėn.

Jo gili meilė žmonėms kūrė pasekėjų minias. Dau
giau kaip 500 vyrų, ginkluotų dalgiais ir šautuvais, 
susyk atsiliepė į jo šauksmą prie ginklo. Apsivilkęs ku
nigo sutana, ligi kelių paraitytais galais, su kryžium
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Philadelphijos Žinios
ATLAIDAI IR LIETUVA

Šv. Kazimiero atlaidai kovo 4 
dieną tikrai verti paminėjimo. 
Mat, parapijos šventė paversta 
ir Lietuvos švente.

Jau išvakarėse gausiai atsi
lankė žmonių į savo parapijos 
šventojo atlaidus. Mokykla ir 
gausus parapijiečių ir svečių 
skaičius meldėsi prie savo šven
tojo už lietuvių ir Lietuvos lai
mę. Šventoji valanda, kelios šv. 
mišios, giesmės vis tuo pačiu 
tikslu—gelbėti savo broliams ir 
Lietuvos kraštui.

Sekmadienį, kovo 3 dieną, pa
mokslą pasakė jaunas kunigas 
Juozas Nevarauskas, kurs nu
piešė, kaip šv. Kazimieras karš
tai mylėjo Dievą ir artimą ir 
kaip jis savo kasdieniu gyveni
mu moko ir mus mylėti savo ar
timą. Tarpe tų artimųjų yra ir 
mūsų braliai lietuviai, po visą 
pasaulį išsisklaidę.

Kun. E. Paukštys pamoksle 
kovo 4 dieną jausmingai prisimi
nė Lietuvą ir karštai ragino lie
tuvius savo malda ir pasninku 
suteikti lietuviams laisvės ir ra
mybės.

Mokyklos dalyvavimas, ben
dros choro giesmės ir visa atlai
dų programa tikrai gražiai pa-

minėjo globėjo šventę. Už lietu
vius ir Lietuvą tą dieną buvo 
atlaikytos dvejos mišios, vienos 
giedotos ir kitos iškilmingos.

Mišių metu ypatingai prisi
minta Lietuva ir prašyta mūsų 
tautiečiams užtarimo pas šv. 
Kazimierą.

VYČIŲ GLOBĖJO ŠVENTE

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 pjn. fiešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

šy. Kazimierą vyčiai atšven
tė kovo 3 dieną. 10 vai. vyčiai 
išklausė savo intencija užprašy
tų mišių, priėmė komuniją ir 
salėj turėjo bendrus pusryčius 
su trumpu šventės reikšmės pri
siminimu.

Pusryčiuose dalyvavo, be sa
vųjų, kun. I. Valančiūnas, kurs 
pasveikino vyčius, palinkėjo to
liau drauge dirbti ir veikti savo 
ir viso pasaulio gerovei.

Pirm. J. Burokas vedė pusry
čių programą ir pasakė kalbą.

Pusryčiais daugiausiai rūpi
nos, juos sutvarkė ir prirengė 
nepailstama vytė Elena Šaulytė, 
sekretorė. Jai maloniai pagelbė
jo vyčių motinos A..r Barčienė ir 
Ona Urbonienė. Jaunimas už tat 
joms smarkiai paplojo ir karštai 
padėkojo. Vyčiai džiaugiasi, kad 
jaunimą atjaučia ir jų šeimos 
nariai.

Juk tik turėdams draugų ir 
rėmėjų jaunimas galės tinkamai 
gyvuoti ir savo gražių tikslų at
siekti. Būtų labai naudinga tu
rėti vyčių rėmėjų būrelį, kuris ir 
pagelbėtų mūsų jaunimui veikti 
ir stiprėti savo idealų siekime.

aukos bažnyčioj Didįjį Penkta
dienį prie kryžiaus.

Mokyklos vaikučiai su savo 
mokytojomis suplanavo ir pra
leidžia gavėnią naudingai jų sie
los ir dvasios gerovei.

Ypatingu gavėnios pasiryžimu 
visai parapijai yra paskirta mal
da ir pasninkas už Lietuvos ir 
lietuvių išlaisvinimą, kaip prane
šė klebonas kun. I.Valančiūnas. 
Tam tikslui renkamos aukos— 
dvasinės ir materialinės pagel
bėti nukentėjusiems lietuviams.

Tai tikrai gražus gavėnios pla
nas.

STAIGA MIRĖ

Kovo 2 dieną savo namuose 
staiga mirė a.a. Juozas Brucas, 
6060 Upland St.

Velionis buvo sveikas, tik 
staiga susirgo ir ištaręs kelis žo
džius atsiskyrė su šiuo pasauliu. 
A.a. pasižymėjo pamaldumu, 
ypač tvirtai laikėsi nustatytų 
pasninkų ir niekuomet nepralei
do gavėnios pilnai nepasninka
vęs.

Iškilmingai palaidotas kovo 7 
dieną, šv. Kryžiaus kapinėse.

Paliko nuliūdusią žmoną ir 
vaikus. Jis turėjo 73 metų am
žiaus. ,

Tegul ilsisi ramybėj.

ŠVENTE 60 GIMTADIENĮ

TeL DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

LaUnluotas Penna ir New Jersey 
vaistuose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs \

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

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
deli, graži koplyčia, erdvi salž. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

NAUJAS KUN. VIENYBES 
SKYRIAUS PIRMININKAS

Kovo 4 dieną įvyko Philadel
phijos apylinkės Kunigų Vieny
bės susirinkimas.

Susirinkimo metu išrinktas 
naujas skyriaus pirmininkas 
kun. Pranciškus Garmus, Easto- 
no klebonas. Naujas pirminin
kas tuoj perėmė savo pareigas 
iš ligšiol buvusio pirmininko ir 
pakvietė narius į kitą susirinki
mą, kurs bus gegužės mėn. 21 d., 
Easton, Pa.

Naujas pirmininkas yra uolus 
bendro kunigų -veikimo palaiky
tojas.

Susirinkime buvo priimti keli 
svarbūs darbų planai, kurie bus 
ateityj įvykdyti.

GAVENINE DVASIA

Šv. Kazimiero parapijoj dabar 
atrodo tikrai gavėnia. Žmonės 
pildo visus gavėnios patarimus. 
Kasdieną daugiau dalyvauja mi
šių aukoje, daugiau eina prie ko
munijos.

Penktadienio vakarais pilna 
bažnyčia, sutartinai giedodami, 
vaikšto kryžiaus kelius, o sek
madieniais didingai gieda grau
džius verksmus.

Dabar tai atlikti lengviau, nes 
ką tik visi įsigijo naują giesmių 
ir pamaldų vadovėlį, kurį išlei
do kun. Vasys. Į namus visi ga
vo atsižadėjimo lapelius, kuriuos

Kovo 4 dieną klebonas kun. 
Ignas Valančiūnas minėjo savo 
60 metų sukaktį. Minėjimas bu
vo sujungtas su parapijos šv. 
Kazimiero švente.

Kunigų Vienybės pirmininkas 
pasveikino kleboną, palinkėda
mas Dievo palaimos tolimesnia
me gyvenime Dievo ir Tėvynės 
naudai.

Visi sugiedojo ilgiausių metų.
Taip kukliai ir paprastai šven

tė savo gyvenimo gražų amželį 
jubilijatas, kurs savo gyvenime 
daug ir sunkiai dirbo, kad pa
siektų savo tikslo.

Jaunas jis atvyko iš Lietuvos, 
čia vertėsi amatu ir darbu, kad 
pasirengtų savo pašaukimui. 
Stojęs dirbti dvasinio pašaukimo 
lauke, ėjo tas pareigas ir dabar 
eina su dideliu uolumu ir pasi
šventimu katalikybės ir lietuvy
bės naudai.

Tikrai verta palinkėti klebo
nui kun. I. Valančiūnui ir atei
tyj taip pat sėkmingai dirbti pa
sirinktame apaštalavimo vyny- 
ne.

Ilgiausių metų, ilgiausių!

SIUNČIA DRABUŽIUS

Šią savaitę vėl pasiųsta nema
ža drabužių į New Yorką šalpos 
Fondo sandėlin. Šį kartą daug 
rūpinos drabužių pasiuntimu ko
miteto vicepirmininkas D. An
tanaitis. Jis su nuolatiniais dar
bininkais šv. Jurgio parapijoj, 
ypač padedamas kunigų ir jų ar
timųjų išsiuntė drabužius.

Jiems tikrai didelė garbė, kad 
taip atjaučia lietuvius ir dirba, 
kad jiems būtų lengviau.

vienoje rankoje ir su kardu prie šono, jis vadovavo par
tizanų daliniams.

Kauno Karo Apygardos įsakymas Nr. 586, datuotas 
1863 m. gruodžio 3 d., jį vadino “mūsų antruoju Vy
tautu”: vos su 200 vyrų saujele Mackevičius atlaikė ir 
gabiai švaistėsi tarp 10,000 maskoliškos kariuomenės, 
prieš jį paskirtos.

_ Maskoliai ėmėsi 
niekšiškų priemonių, 
pasiuntė savo slaptus 
agentus,! jo stovyklą, 
kad jį išduotų, bet 
jiems nepavyko. Iš vi
so rusams nevyko, 
kaip prisipažino But- 
kovskis: “Mano rusiš
koji sistema susilaukė 
visiško fiasko.”

1863 m. gruodžio 17 
d. maskoliai nučiupo 
Mackevičių, kai jis mė
gino persikelti per Ne
muną ties Kaunu. Ru
sai be galo nudžiugo 
sugavę šį “jauną; nepa
prastos energijos kuni
gą, turintį nepaprastų 
gabumų partizaniniam 
karui vadovauti, kuris 
visą Žemaitiją laikė 
tam tikroje įtemptoje 
padėty” (Mosolov).

Jie jį vežiojo po gat
ves ir kaimus, mėgin
dami įtikinti valstie
čius, kad tolimesnis pasipriešinimas yra beprasmis.

Maskoliai žadėjo dovanoti jam gyvybę, jei jis įvardin
tų savo pogrindžio vyriausybės narius. Jis atsakė: “Aš

KUN. ANTANAS MACKEVIČIUS 
(Iš Pamiętniki Jakoba Gieysztora, 

t. II, Wilno 1913, p. 17)
“Viskas, ką aš prižadėjau žmo

nėms, tai — mano krašto laisve.” 
"Mackevičius... patsai kupinas ti
kėjimo, mokėjo Įkvėpti liaudį ir 
liaudis jam aklai tikėjo”—(Jokūbas 
Geištaras).

KORTŲ IR BUNCO ŽAIDIMŲ 
VAKARAS 

Sekmadienį, Kovo-March 31 d., 1946 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE 

331 Earp Street, Philadelphia, Pa. 
Pradžia 4 vai. popiet

Galėsite laimėti $100.00, nes bus išleista loterija,
rios pirmas prizas $50; 2—$25 ir kiti smulkesni laimėjimai.

BUS VISOKIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ. 
Raginame įsigyti bilietus iš anksto.

RENGIA PARAPIJOS NAUDAI PARAPIJOS DRAUGIJOS

ku-

PRANEŠIMAS
AUKOS DEVOCIJONALĖMS

Kunigų Vienybės sumanymu, dabar Philadelphijoj vedamas 
vajus surinkti devocijonalių ir piniginių aukų joms nupirkti.

Visame pasaulyje lietuviai kenčia ne tik medžiaginį trūkumą, 
bet jiems reikia ir dvasinių ginklų. Jie nori gauti medalikėlių, ro
žančių, škaplierių, maldaknygių, giesmynelių, kryželių, paveikslė
lių.

Tam tikslui visos lietuviškos parapijos ir gal visos diecezijos 
mokyklos dalyvaus tame vajuje ir surinks daug reikalingų religi
nių dalykų.

Parapijų bažnyčiose bus padarytos rinkliavos minėtam tikslui.
Aukas ir religinius daiktus prašome nešti į liet, parapijų kle

bonijas. Jau dabar aukos priimamos.
Philadelphijos Kunigų Vienybės Sekretorijatas.

REMS RAUDONĄJĮ KRYŽIŲ

Philadelphijos lietuvių Raud. 
Kryžiaus Komitetas savo susi
rinkime, kovo- 7 dieną, plačiai 
apsvarstė ir numatė Raud. Kry
žiaus vajaus vedimo tvarką.

Pirmiausia bus atsikreipta į 
lietuvius, kad jie aukotų savo 
dalį per komitetą, ar kad auko
dami pasakytų, jog jie nori kre
dito lietuviams. Toliau vajus 
bus taip pat daromas, kaip ir 
praeitais metais prie mūsų drau
gijų-

Didelis ir įdomus parengimas 
Raud. Kryžiaus naudai bus su
rengtas kovo 23 dieną Lietuvių 
salėj, 928 E. Moyamensing Avė. 
Bus išpildyta tinkama progra
ma ir sukeltos aukos Raudona
jam Kryžiui.

Laukiama, kad visi atjaustų 
tą taip naudingą organizaciją.

SERGA

Julija Ribikauskienė, 1818 S. 
2nd St., sunkiau susirgo ir buvo 
paguldyta Pennsylvanijos ligo
ninėn gydytis kovo 7 dieną. Ją 
lanko jos vyras ir jos artimie
ji.

Jų sūnus karys gydosi ligoni
nėj po rankos operacijos. Mano
ma, kad motina ir sūnus greit 
pasveiks.

PARĖMĖ ŠV. KAZIMIERO
SESERIS

Kovo 10 dieną įvyko kortų ir 
bunco žaidimų vakaras Šv. Ka
zimiero seserų naudai.

Šv. Kazimiero parapijos uolios 
rėmėjos daug dirbo, kad tas pa
rengimas pasisektų. Joms tai pa
vyko. Gauta nemaža rėmėjų ir 
padaryta pelno.

Daug dirbo A. Kundrotienė, 
O. Jurgaitienė, O. Unguraitė ir 
kitos.

atlikau savo darbą—dabar jūs darykite savo.” Kai jį 
klausinėjo apie jo idealus, jo vienintelis atsakymas bu
vo: “Viskas, ką aš prižadėjau žmonėms, tai—mano 
krašto laisvė.” Maskoliai atvedė jo tėvą į kamerą. Tė
vas prikaišiojo savo sūnui. Jis liūdnai atsiliepė: “Tėve, 
mano Karalystė nėra iš šio pasaulio. Aš niekad nesi
gailėjau, kad aš gyniau savo žmones.”

Jokūbas Geištaras, konservatyvus didikas ir kurį 
laiką Lietuvos diktatorius, taip apibūdino šį “raudoni
kį” vadą savo atsiminimuose:

“Kunigas Mackevičius, kuris sykiu su Dluskiu per 
anksti atskleidė sukilimo vėliavą, išstesėjo ligi galo 
kaip tikrasis tautinės-liaudinės idėjos tribūnas ir pro- 
pagatorius. Dluskis buvo šaltas žmogus, savyje užsira
kinęs. Karys jo viduje nugalėjo revoliucijonierių. Mac
kevičius—nervinga būtybė, vizijonierius, aistringas— 
patsai kupinas tikėjimo, jis mokėjo įkvėpti liaudį, ir 
liaudis jam aklai tikėjo. Mackevičius iš tiesų buvo tik
roji gyvybinė įdvasinamoji sukilimo Žemaitijoje siela. 
Kai jo dalinys būdavo sudaužomas ir išblaškomas, jis 
grįždavo į savo gimtinę Liaudą prie Nevėžio upės, pra
bildavo į žmones—ir vėl vesdavo naujus savanorius į 
kautynes. Kaip Petras Vienuolis iš senosios praeities 
vedė sufanatizuotas minias, taip Mackevičius vedė savo 
žemaičius. . .

“Jeigu 1863 m. Dluskis buvo kario-partizano idealas, 
taip Mackevičius buvo sukilėlio-revoliucijonieriaus 
idealas. Aš jo nestatau pavyzdžiu kunigams—ačiū Die-, 
vui, mes turime kitų ideališkai gražių asmenybių, de
rančių kunigui-piliečiui vaizduoti. Betgi Mackevičiaus 
atminimas jau dabar yra apgaubtas liaudies padavi
mais. Taip kaip Narbutas, taip ir Mackevičius tebėra 
gyvas liaudies sąmonėje. Dar daugiau: žmonės netiki 
ligi šiai dienai, kad bet kuris juodviejų yra miręs . . . 
Mackevičius ištesėjo ligi galo . . . Būtų tuščia ieškoti 
klaidų jo kariškose operacijose, teisti jį kaip karo vadą: 
tiek tėra tikra, kad nebuvo galima netgi sapnuoti apie 
sukilimą Žemaitijoje be kunigų dalyvavimo, .ir Mac-

------ - -----

LANKĖSI IŠ LIETUVOS

Kovo 7 dieną Philadelphijoj 
lankėsi neseniai iš Lietuvos at
vykę prof. VI. Juodeika. Jis su 
savo gimine Pautienium čia ap
lankė pažįstamus ir gimines.

Profesorius tuoj išvyko New 
Yorkan, iš kur vyks Chicagon.

SĖKMINGAS BALIUS

AMERIKOS LIETUVIŲ DVASININKAMS IR VISUOMENEI

Praeitais metais vasario mėnesį kardinolas Daugherty, supra
tęs Vilos Juozapo Marijos įstaigos reikalus, davė leidimą kreiptis 
į mūsų lietuvių kunigus ir geradarius, prašant piniginės paramos 
statybos reikalams.

Vieneriems metams praslinkus pasirodo, kad nors daug kilnių 
ir dosnių širdžių atsirado ir šiam tikslui nesigailėjo pastangų, dar
bo ir aukų, visgi surinkta pinigų suma neužtektina pradėti gerinti 
bei didinti patalpas. Dėl to kardinolas atnaujino leidimą aukoms 
rinkti dar vieneriems metams.

Tad drįstame ir vėl kreiptis į dosnias jūsų lietuviškas širdis.
Praeityje atjautėte ir supratote seselių reikalus. Tikimės, su

prasite ir dabar, ypač patalpų trūkumą.
Širdingai prašome jūsų paramos ir pagelbos. Be jūsų, gerada

riai, seselių darbai neįmanomi.
Turime vilties, kad surasite būdą, nesigailėsite laiko ir malo

nėsite suteikti mums medžiaginės pagelbos. To negalint, prašome 
jūsų maldų. Prašykite Dievą laiminti seselių žygius ir užsimoji
mus.

Lietuviai geradariai, pavedame Visagaliui ir jums visus mūsų 
reikalus! Kiekvieną pastangą, darbą, auką, nors ir mažiausią, gi
liai įvertinsime. Teatlygina Dievas kiekvienam mūsų geradariui 
gausiomis savo malonėmis!

Jums dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys 
Vila Juozapo Marijos 

Newtown, Pa.
Amžino Rėmėjo auka — $100 arba daugiau. Aukoju $.......
Rėmėjo auka — $25 arba daugiau. Aukoju $...............
Geradario auka $.............. kiek galima. Aukoju $.................

Vardas ir pavardė

Numeris ir gatve

Miestas ir valstija

NAUJO KAUNO 
PLANAVIMAS

■ =?<j

KORĖ
|J6iįafeS«45<><

Mari

Šv. Jurgio parapijos metinis 
balius, įvykęs kovo 5 d. Lietu
vių muzikalinėn salėj, pavyko 
puikiai. Svečių prisirinko abi sa
lės.

Visi buvo maloniai priimti ba
liaus šeimininkų ir tvarkdarių. 
Prie gausiai ir skaniai parengto 
stalo galėjo visi sočiai pasival- 
gyti. Nuolat skambėjo lietuviš
kos dainos.

Prisivalgę ir prisidainavę, vė
liau linksminosi ir šoko, kiek 
tik norėjo.

Svečių buvo net iš New Yor
ko, kaip Valaičiai, prof. Juodei
ka ir kap. Labanauskas.

Baliaus sėkmingumu ir tvar
kingumu visi patenkinti. Visi 
turėjo daug laiko ir progos pa
sišnekėti ir pasišokti, nes jokios 
programos nebuvo. Tik parapi
jos klebonas visus svečius pa
kvietė pasirodyti publikai, ir 
daugiau kalbų nebuvo.

Pelno iš parengimo gauta virš 
pusantro tūkstančio.

New Yorkas. — Architek
tų grupė, vadovaujant mies
to vyriausiam architektui 
Belinskiui, paruošė bendrą 
Kauno atstatymo planą.

Dabartinio uosto vietoje ir 
artimesniuose plotuose nu
matoma įsteigti kultūrinį 
parką. Pramonė, uostas ir 
prekių stotis, esą, bus kon
centruojami naujuose plotuo
se ir tie visi punktai būsią 
sujungti geležinkelio linija. 
Komunalinis ūkis turėsiąs 
paaugti. Susisiekimui page

rinti planuojama įvesti tram
vajus ir šiaip autobusus. Tie 
planai, kai praneša “Izviesti- 
ja” (Nr. 10), numatoma į- 
vykdyti už 15-20 metų.

Kaip žinome, Kaunui per
planuoti projektas buvo pa
ruoštas Nepriklausomybės 
Lietuvos laikais. Ir jei ne ka
ras ir okupacijos — šiandien 
tikriausiai būtų jei ne įvyk
dytas, tai bent gerokai įpu
sėtas. Atrodo, kad Kaunui 
pertvarkyti planas buvo pa
ruoštas prieš paskutinę Sta
lino kalbą, kurioj jis ir vėl 
užakcentavo kariškos pramo
nės pirmenybę.

Vyskupo P. H 
Marianapolicl 

vų Marijonų VI 
koj kovo 6 dil 
mingai ai mintai 
lauke iš Romos 
Marijonų Kongl 
lo vyskupo Petį 
tu su jo sekrel 
Juozu Vaitkevil

Kelionė nuo! 
Yorką atlikta J 
užtruko 12 dil 
uoste garbinga 
marijonų provil 
je kun. Jonas I 
Kolegijos rektd 
Vaškas, MIC ii 
gijos atstovai. I

New Yorko I 
apielinkės lietui 
bingąjį lietuviu 
ėmė K. of C. vi]

Tą pačią dil 
vakare, vysk. H 
tuvių Kolegiją 
me jį sutiko i 
broliai marijon] 
kytojai ir išsin 
būrys. |

Marianapolio] 
nuolyno viršinii 
revičiui visų v! 
garbingąjį sved 
dėkojo už jo ii 
maldas, nes m] 
jai Romoj buvJ 
lingos karo mq 
vo džiaugsmą. 11 
lįs pasimatyti I 
tuviais ir atlan 
staigas šiame 1 
su savo palydo] 
lyčią pasimelsti

Vyskupo Būq 
šio jo marijonų 
tis kas treji m 
sus vienuolijos 
nis karas pasta 
tais jam sutrų 
atlikti.

Šiuo kartu B 
užtruks tik kels

Naujosios A 
kunigai susirinl 
tojo lietuvių di 
12 dieną. Po t 
J. Jančiumi, j 
rijonų vienuoly! 
kurio jis pradės 
lynų vizitaciją.

MIRĖ

Kovo 7 d. mirė Pranciška Ali
šauskienė, 79 metų amžiaus.

Palaidota kovo 11 d. šv. Petro 
kapinėse po pamaldų šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Laidotuvių apeigas aprūpino 
J. Kavaliauskas.

Žmogaus veiksmų tikslas 
yra laimė.

Šv. Tomas Akvinietis.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

| Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
| WHOLESALE GROCERS
I Savininkai Lietuviai Staponavičiai
£ PERKAME CIA — REMIAME SAVUS

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

kevičiaus vardas suvaidino žymų vaidmenį tenai per iš
tisus 1863 metus. ”6

Kunigas Mackevičius buvo pakartas Kaune 1863 m. 
gruodžio 26 d.

Bevardis lenkas laisvės kovotojas, ano meto fronto 
karo korespondentas, mums paliko vaizdingą aprašy
mą, kaip jis įstojo į kun. Mackevičiaus dalinį.

Sukilimui Lenkijoje kenkė nesutarimas pogrindžio 
vyriausybėje ir visuotinio masių dalyvavimo stoka. Tu
rėdami kelių šimtų mylių sieną su Prūsais ir Austri
ja, lenkai galėjo įsigyti ginklų kovai prieš maskolius. 
Deja, perdaug lenkų atidavinėjo savo brangius ginklus 
prūsams ir austrams ir peržengdavo sieną, užuot žuvę 
kovoje.

Bevardis lenkas stengėsi įstoti į tikrai kovojantį da
linį. Jis nugalėjo visus pavojus ir kliūtis ir atvyko į 
Žemaitiją. Jo aprašymas pirmą kartą buvo paskelbtas 
Paryžiaus laikraštyje “Niepodleglosc” (Nepriklauso
mybė) 1863 m. rugp. 23 d. laidoje:

“. . . Po daugelio įkyrių pasiteiravimų, tikrinimų ir 
tardymų, galų gale mane nuvedė pas žmogų, kuris tu
rėjo man palengvinti įstojimą į dalinį. Prisipažinsiu, šis 
nepasitikėjimas mane šiek tiek pykino. Betgi per ke
lias savo stebėjimo dienas Kėdainiuose aš mačiau, kas 
ten dėjosi, kaip maskoliai kankino ir spaudė vargšus 
žmones, ir aš sau galvojau: ha! ką gi begalima daryti 
—aš įžengiau į raistą, dabar turiu išbristi. Verta nu
pasakoti apie mano susitikimą su šiuo žmogum (atro
do, tai buvo apygardos viršininkas—aš tikrai nežinau, 
kas jis per vienas).

“Įsivaizduokite sau mažytę pirkią iš rąstų viename 
apylinkės kaime, su dviem mažyčiais langeliais į sod
nelį. Kryžius su Atpirkėjo figūra kabo ant sienos, ant 
juodo pamušalo. Po ‘ juo—medinis suolas, apdengtas 
drobine marška. Vidury kambario stovi paprastas me-

6) Pamiętniki Jakoba Gieysztora, op. cit., tom. n, pp. 18-20. Kiti 
biografiniai daviniai paimti iš Limanowskio Historja Powstanla, 
op. cit., p.p. 444-6; Butkovskio prisipažinimas—p. 443. Rusiški 
apibūdinimai paimti iš. A. N. Mosolovo VilenskŲe Očerki 1868- 
1865 gg., Sanktpeterburg 1898, pp. 109-111.

dinis stalas, su keliomis knygomis ir antru kryžium, 
greta lajinės žvakės, ir pora kėdžių,—tai visi baldai.

“Kai aš pabeldžiau į langą ir įėjau, kaip man buvo 
nurodyta, mano šeimininkas uždarė duris, nurodė kė
dę, ir ilgai mane stebėjo savo perveriančiu žvilgsniu. 
Tai buvo liesas vyras, žemo ūgio, su džiovininko raus
vumu skruostuose. Jo judrus veidas vaizdavo šiltinin- 
gą jausmą, drąsų ir perveriantį žvilgsnį, aukštą kaktą, 
labai raukšlėtą, nepaisant jo išvaizdos kaipo žmogaus, 
vargiai senesnio kaip 30 metų.

“Po valandėlės jis prabilo:
“— Kas tu esi, pilieti?
“Pasakiau savo pavardę. Jis nusišypsojo ir pridėjo:
“— Kas man tavo pavardė. Aš klausiu, kas tu esi?
“Aš atsakiau slaptažodžiu, man seniau praneštu, ir 

atlikau pilną išpažintį iš visų savo pergyvenimų, pra
dedant nuo Kompinos užpuolimo sausio mėnesį.

“— Praeitis švari. Betgi kodėl čia atėjai? Ar tu su
pranti, kas čia tamstos laukia ateity? Tu būsi alkanas 
kasdien. Vaikščiosi dažniau basas negu apsiavęs. Jei 
būsi sužeistas—Maskva tave nučiups. Jei apsileisi pa
reigose—vadas tave nušaus!

“— Visa tai žinau ir esu pasirengęs bet kam.
“— Ar turi šeimą? Parašyk jiems, kad jie tave ap

verktų—niekas mūsų eilių neapleidžia atostogoms, ne
bent tiktai į kapus. Tamsta niekad daugiau jų nebema
tysi! Pasakyk man, brolau, ar susitaikinai su Dievu ir 
žmonėmis, nes aš nenoriu tavęs suvedžioti—tamsta ei
ni sutikti mirties. Pasakyk man be jokių nereikalingų 
žodžių, ar esi pasirengęs mirti bet kada dėl savo tėvy
nės? Apsigalvok, dar yra laiko pasitraukti. Aš paleng
vinsiu tau grįžti atgal į Užnemunę—tarnyba jūsų kraš
te yra daug lengvesnė.

“— Mano nutarimas yra neatšaukiamas, pilieti. Kai 
sausio mėnesį mes išžygiavome iš Varšuvos be gink
lų, be tinkamos aprangos, žinojome, kas mūsų laukia, 
bet nė vienas mūsų nesusvyravo.

(Bus daugiau)

Waterb
“Stepanijol

Sekmadienį, I 
vakare parapija 
metinis užgava 
certas, vadovai! 
Aleksio. j

Šaunią progJ 
Juozapo parapij 
jungos chorai. 1

Suvaidinta j 
kūrinys—kun. 
aktų komedija 
Vestuvės.”

Vaidino K. Ja 
M. Andrikytė, H 
daigytė, J. Kali 
minaitė. E. Kul
M. Baltrušaity] 
kas, S. Maraška 
lauskas. !

Publikai laba 
mas bei čiagimij 
mokėjimas.

Pertraukų md 
Meškūnienė ir 
drikytė. Tautini 
Andrikytė, R. J 
kauskaitė, E. B 
J. Lusas, K. jd 
nauskas.

Žmonių atsila 
Buvo daug sve 
Hartfordo, New 
apylinkės miest

Jaukiai kalbė 
J. Valantiejus, 1 
žas ir majoras 
New Yorko. Išl 
padėką jauninti 
pastangas lietu1 
buotėje ir palin 
nių sėkmių atei

Buvo gardži 
paskui ėjo smaj 
lumos.

Daug pasidar 
komisijos naria
N. Jenušaitienf 
kienė, Mariutė I 
kubauskas, P. 
Laudinskas, J. 
baris, R. Vaičių 
J. Žemaitis, M.

Visiems dalyt 
tojams chorų v 
sias lietuviškas

Schenect
Vasario 17 d. 

nėta Lietuvos K 
šventė šv. Kryž 
nyčioje.

Ta proga buv 
rių lietuvių mc 
vakarų Europe.
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Marianapolis
Vyskupo P. Bučio Atvykimas
Marianapolio Kolegijai ir Tė

vų Marijonų Vienuolijai Ameri
koj kovo 6 diena bus džiaugs
mingai atminta, nes tą dieną su
laukė iš Romos garbingo svečio, 
Marijonų Kongregacijos genero
lo vyskupo Petro P. Bučio, kar
tu su jo sekretoriumi kun. Dr. 
Juozu Vaitkevičium, MIC..

Kelionė nuo Italijos į New 
Yorką atlikta Amerikos laivu ir 
užtruko 12 dienų. New Yorko 
uoste garbingąjį svečią sutiko 
marijonų provincijolas Ameriko
je kun. Jonas Jančius, Lietuvių 
Kolegijos rektorius kun. Dr. J. 
Vaškas, MIC ir lietuvių dvasiš- 
gijos atstovai.

New Yorko ir New Jersey 
apielinkės lietuviai kunigai gar
bingąjį lietuvių dignitorių pri
ėmė K. of C. viešbutyje.

Tą pačią dieną, jau vėlokai 
vakare, vysk. Būčys pasiekė Lie
tuvių Kolegiją Marianapolį, ka
me jį sutiko vietos kunigai ir 
broliai marijonai, kolegijos mo
kytojai ir išsirikiavęs kolegistų 
būrys.

Marianapolio marijonų vie
nuolyno viršininkui kun. J. Kup
revičiui visų vardu pasveikinus 
garbingąjį svečią, vyskupas pa
dėkojo už jo intencija kalbėtas 
maldas, nes marijonų vienuoli
jai Romoj buvusios labai reika
lingos karo metu. Pareiškęs sa
vo džiaugsmą, kad dar kartą ga
lįs pasimatyti su Amerikos lie
tuviais ir atlankyti marijonų į- 
staigas šiame krašte, vyskupas 
su savo palydovais' nuėjo į kop
lyčią pasimelsti.

Vyskupo Bučio, kaipo vyriau
siojo marijonų vado, yra užduo
tis kas treji metai atlankyti vi
sus vienuolijos namus. Pasauli
nis karas pastarais šešeriais me
tais jam sutrukdė tas pareigas 
atlikti.

Šiuo kartu Marianapolyje jis 
užtruks tik keletą dienų.

Naujosios Anglijos lietuviai 
kunigai susirinko pagerbti aukš
tojo lietuvių dignatoriaus kovo 
12 dieną. Po to, kartu su kun. 
J. Jančiumi, jis išvyko į ma
rijonų vienuolyną Chicagoj, nuo 
kurio jis pradės formalią vienuo
lynų vizitaciją.

Waterbury, Conn.

Rochester, N. Y.
Pasidarbavus kun. J. Bakšiui, 

susidarė iš dvidešimt penkių mo
terų ratelis megzti pabėgėlių 
vaikučiams sveterukus. Darbas 
sekasi.

šiomis dienomis gana ilgai sir
gęs mirė Jonas Kavaliūnas. Pa
laidotas po pamaldų bažnyčioje.

Mums žinomi biznieriai ir di
deli Lietuvos reikalų rėmėjai, 
Juozas ir Viktorija Dirsiai, per
veda savo įstaigą sūnui Petrui. 
Patys vyksta porai metų į šiltus 
kraštus poilsiui.

Vasario 24 dienos Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime 
Lietuvos tremtinių reikalams 
aukojo šie:

Kun. Jonas Bakšys ............... $10.00
Po $5.00: J. Braknys, A. Warner, A. 

Barzdevičiūtė, P. Berens, F. šlapelis, 
Pr. Skirmontas, M. Senkus.

$3.00: J. Neward. Po $2.00: S. Chap- 
pin, P. Norkeliunas, P. Juodveršis, T. 
Karalienė, V. Kulbienė, V. Stašaitis, 
A. Barkauskienė, P. Gudelis, K. šilinis, 
$1.50: VI. Saunoras.

Po $1.00: J. Plkūnlenė, M. Briauna, 
K. Sabaliauskienė, J. Stirnienė, K. že- 
žaitienė, A. Gudeli, M. Zinkienė, J. 
Jančis, O. Lugory, V. Zlotkienė, K. 
Zlotkus, St. Brazys, J. Leonavičienė, 
Z. Griška, Steponė Peters, A. Kazlaus
kaitė, J. šūkis, V. Apanavičius, Ad. 
Bernatavičius, Pr. Andriuškevičienė, 
M. Samolienė, Dr. P. Montvila, S. 
Zdanienė, J. Kurmis, C. Joninas, O. 
Bielskienė, P. Žemaitienė, A. Vaitonis, 
A. Vaitonienė, O. Jurgelionienė, D. 
Stugienč, St. Rumbutis, Pr. Arlaus
kas, K. Reimorienė, V. Budrienė, A. 
Tankienė, T. Daudienė, M. Urbonas, V. 
Urbonas, S. Steponaitis, K. šaulys, P. 
Pikūnas, S. Butrim, J. Capas, A. Vai
nauskienė, O. Kazlauskaitė, O. Šukie
nė, O. Apanavičienė, O. Gudonienė, O. 
Stirnienė, M. Ventis, F. Poluikis, Pr. 
šūkis, J. Miglinas, K. Valeska, S. Va
liukevičius, V. Butrimas, J. Jokšas, 
Ig. Margelis, M. Javaiša, L. šlevas, J. 
Šileikis, B. Buškus, M. Pabrinkis, O. 
Kazlauskienė, K. Stašaitis, Ig. Matu
lis, A. Letkauskas, O. Mockevičienė, 
Pr. Mocejūnienė, M. Kanapikas, P. 
Grybaitis, O. Butrim, D. Rovas, E. 
Senkevičienė, M. Gražienė, K. Sači- 
kienė, B. Dubickas, P. Rimkus, E. Pe- 
leckaitė, P. Dausevlčienė, S. Rickienė, 
M. Urmilaitė, D. Siurbickienė, Danis, 
Pr. S. Kazakevičienė, V. Vilimienė, J. 
Bitinas, M. Bartulis, J P. Levickas, J. 
Sačikas, J. Devonis, A. Mastauskienė, 
S. Keliauskas, J. Juška, Ona Brown.

?V. J. A.

Bridgeport, Conn.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

------r—~
Graudžių Verksmų pamaldos 

bus kas trečiadienį vakare 7:30 
vai. ir kas sekmadienį 4 vai. po 
pietų.

Kryžiaus Keliai bus kas penk
tadienį vakare 7:30 vai.

Kviečiam visus lankytis į šias 
gavėnios pamaldas, kurios bus 
laikomos per visą gavėnią.

Jonas Žilis vasario 13 d. iške
liavo kariuomenėn.

Gero pasisekimo!

Kovo 2 d. susituokė Paulina 
Benkiūtė su Jonu Babėnų iš 
Kearny, N. J. Dievo Motinos So
pulingos bažnyčioj. Šliūbą teikė 
kun. L. Voicekauskas.

Vietinė solistė Marijona Vėle- 
vięnė giedojo “Avė Maria.”

Jonas Bubenas yra plačiai ži- 
nimas savo žygiais Pacifike. Ji
sai stojo į marinus ir buvo labai 
sužeistas Guadalcanale. Jis grį
žo garbingai paleistas iš tarny
bos.

Sveikinam jaunavedžius ir lin
kini laimės ir pasisekimo nau
jam gyvenime.

A. E. S.

New Haven, Conn.
Daug Vedybų Prieš Užgavėnes

Kovo 2 d. moterystės ryšiu 
buvo surišti C. Galinis su Ag
nieška Vaičiulyte. Jaunasis yra 
kilęs iš didelės šeimos, kurie yra 
geri lietuviai ir gyvena Bran
ford, Conn. Jaunoji yra duktė 
mūsų kolonijoj gerai žinomos 
Marijonos Vaičiulienės, kuri yra 
gera parapijietė.

Vestuvės buvo įspūdingos ir 
kuklios. Jose dalyvavo daug gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kovo 2 d. sumainė aukso žie
dus šv. Kazimiero parapijos cho
ro narė ir Marijos Vaikelių drau
gijos narė Adelė Masiulytė su 
James Wheeler. Mišių metu gie
dojo parapijos choras ir solo 
jausmingai išpildė Agnietė Ska- 
rulytė iš Maspeth, L. I. Ji sugie
dojo “Avė Maria.”

Mišių metu jaunieji ir visi pa
lydovai priėmė šv. Komuniją. Į 
bažnyčią gausiai susirinko tėve
liai, giminės, draugai ir draugės.

Tiems, Kurie Nori Pradėt ar Didint Smulkųjį Biznį!

Gaukite Biznio Pagalbą Dovanai 
per NEW YORKO VALSTIJĄ!

DOVANOS LIETUVIAMS EUROPOJE

Štai proga gauti—dovanai—pamatinių 
biznio žinių, svarbių sėkmingam biznio 
vedimui! Teikiama jums per New Yorko 
Valstijos Plana Smulkiajam Bizniui Di
dinti—planą, siekianti kiekvienam patar
naut šioj Valstijoj! Pasako, kaip gaut 
naudingas knygutes, nurodymus, patari
mus nuo sėkmingų vietinių biznio žmo
nių! Reikalaukite dovanai knygutes, kuri 
duoda smulkmeniškas žinias! Vengkite 
brangių' klaidų! Negaišuokite. Šiandien iš- 
pildykite šį kuponą žemiau ir pasiųskite!

DOVANAI! IŠKIRPK—PASIUSK ŠIANDIE!

| NEW YORK STATE DEPARTMENT OF COMMERCE Į
Room 52 D, 112 State Street, Albany 7, New York. |

■ Malonėkite tuojau atsiųsti dovanai knygutę, duodančią pilnas |
1 žinias apie pagelbą, teikiamą pagal New Yorko Valstijos Planą
| Smulkiajam Bizniui Didinti. I
| Vardas ......................................................................................... ..
I Adresas ............................................................................................ 1
I Miestas ........................................ Zone .......... Valstija .............
I_______________________________   1

Liūdesio valandoje visi pažįs
tami, giminės ir draugijų nariai 
reiškia gilią užuojautą Marijo
nai Žiukienei ir visai šeimai.

Tegul gerasis Dievas suteikia 
amžiną atilsį Juozo vėlei.

Lietuviai, neužmirškit Raudo
nojo Kryžiaus vajaus! Nors ka
ras jau pasibaigęs, bet dar rei
kalinga mūsų karius užlaikyti li
goninėse ir duoti jiems progą 
pasveikti ir grįžti į civilį gyve
nimą. M.

Miami, Florida
Vasario 17 d. šios vietos lietu

viai pirmą kartą buvo surengę 
didelį pikniką.

Svečių ir viešnių atsilankė per 
200. Rengėjai nesitikėjo, kad 
tiek daug lietuvių būtų apylin
kėj.

Visi linksminos, šoko, daina
vo. Buvo ir kalbėtojų.

Buvo atsiminta ir Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė.

Vienam kalbėtojui paprašius, 
visi sustoję sugiedojo Lietuvos 
himną.

Parengimas visiems patiko. 
Žmonės klausinėjo, kada bus su
rengta nauja lietuvių pramoga.

BALF Sandėlys ir vėl viešai raportuoja ir dėkoja už gautuo
sius per vasario mėnesį siuntinius: rūbų, avalynės, maisto, knygų, 
muilo, popieros ir mokykloms įrankių. Paminėtina, kad vasario 
16-tosios proga, daugelyje vietų paaukota ir padovanuota maisto 
ar mokykloms reikmenų. Kai kurie, ypač didesnieji siuntiniai, dar 
neraportuojami, negauti. Bet juos raportuosime vėlesniuose pra
nešimuose.

Tuo tarpu į gerbiamuosius skyrių, parapijų, komitetų veikė
jus dar kartą atsišaukiame prašydami suaukotuosius daiktus ma
lonėti siųsti gerai pakuotus, nes perdažnai pasitaiko gauti subiru
sių siuntinių. Geriausiai viską siųsti medinėse dėžėse.

Per vasario mėnesį dovanų svarais gavome iš sekančių vietų

“Stepanijos Vestuvės”
Sekmadienį, kovo 3 d., 7 vai. 

vakare parapijos salėje įvyko 23 
metinis Užgavėnių teatras-kon- 
certas, vadovaujamas komp. A. 
Aleksio.

Šaunią programą išpildė šv. 
Juozapo parapijos ir Moterų Są
jungos chorai.

Suvaidinta linksmas scenos 
kūrinys—kun. S. Kneižio trijų 
aktų komedija — “Stepanijos 
Vestuvės.”

Vaidino K. Jegėlaitė, J. Lusas, 
M. Andrikytė, R. Vaičius, A. Pa- 
daigytė, J. Kalinauskas, P. Luk- 
minaitė, E. Kušlis, J. Paluckas,
M. Baltrušaitytė, J. Griškaus- 
kas, S. Maraškauskaitė ir R. Va- 
lauskas.

Publikai labai patiko vaidini
mas bei čiagimių lietuvių kalbos 
mokėjimas.

Pertraukų metu padainavo N. 
Meškūnienė ir jaunutė O. An
drikytė. Tautinį šokį pašoko M. 
Andrikytė, R. Vaičius, A. Bu
kauskaitė, E. Kušlis, A. Golas, 
J. Lusas, K. Jegėlaitė, J. Kali
nauskas.

žmonių atsilankė apie 1,000. 
Buvo daug svečių iš Ansonios, 
Hartfordo, New Haveno ir kitų 
apylinkės miestų.

Jaukiai kalbėjo kun. klebonas 
J. Valantiejus, kun. Dr. A. Bru
žas ir majoras N. Aleksis iš 
New Yorko. Išreiškė garbę bei 
padėką jaunimui ypatingai už 
pastangas lietuviško meno dar
buotėje ir palinkėjo dar gražes
nių sėkmių ateityje.

Buvo gardžių užkandžių ir 
paskui ėjo smagūs šokiai iki vė
lumos.

Daug pasidarbavo ir rengimo 
komisijos nariai: M. Bekerienė,
N. Jenušaitienė, M. Karinaus- 
kienė, Mariutė Kašėtaitė, P. Jo- 
kubauskas, P. Kauneckis, J. 
Laudinskas, J. Lusas, A. Šam- 
baris, R. Vaičius, J. Vilčiauskas, 
J. Žemaitis, M. Andrikytė.

Visiems dalyviams ir darbuo
tojams chorų vardu širdingiau
sias lietuviškas ačiū.

Apazija.

Schenectady, N. Y.

Praeitą savaitę buvo palaido
ta J. Čėsnienė, sena parapijietė, 
iš pirmųjų parapijos steigėjų.

Mišios buvo iškilmingos. Žmo
nių—giminių ir parapijiečių— 
buvo susirinkusių gana daug pa
skutinio patarnavimo pamaldos- 
na.

Kovos 17 d. parapijos svetai
nėj bus kortų žaidimo vakaras 
parapijos naudai.

šį vakarą rengia parapijos 
jaunimo draugijos, vadovauja 
kun. V. J. Pranckietis. Manoma, 
kad gražiai pavyks.

Choro rengiamos operetės vai
dintojai jau pradėjo rimtai stu
dijuoti savo roles. Šie asmenys į 
vaidinimą įeina: A. Klimaitis, F. 
Serbentas, Al. Mačiukaitis, J. Si
mams, A. Janušaitė, Bt. Šums- 
kiutė.

Visi vaidintojai gerai lietuviš
kai supranta, tad vaidinimas tu
rės išeiti gražus.*

Operetėj yra 10 dainų solo ir 
keturios dainos chorui, tikrai 
linksmos ir gražios.

Vaidinimas bus balandžio 28 
d. parapijos svetainėj.

Atminkit šį pavasarinį paren
gimą! ______

Praeitą šeštadienį ištekėjo 
Prankoniūtė, senų parapijiečių 
duktė.

Šliūbas buvo tikrai iškilmin
gas. Galima tikrai pagirti visus 
tokius, kurie taip gražiai tuokia
si lietuvių bažnyčioj.

Vietinis Tarybos skyrius gavo 
atsakymas į rezoliucijas, pasiųs
tas Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga, iš šių asmenų: 
Clare Boothe Luce, Joseph F. 
Ryter, M.C., Joseph E. Talbot ir 
Hathaway Watson, kuris yra 
Stettinius padėjėjas.

Visi pasižada dirbti dėl lais
vos Lietuvos. O.

Trečia porelė tą pačią dieną 
priėmė moterystės sakramentą, 
tai Pozzi su panele Tillie Luža, 
kuri yra slaugė. Ir vėl prisirinko 
pilnutė bažnyčia draugių bei 
draugų ir giminių palinkėti jau
nai porelei laimingo gyvenimo.

ALT Skyriaus Susirinkimas
Kovo 8 d. įvyko ALT skyriaus 

susirinkimas, kuriame išduotas 
pranešimas iš rengto vakaro pa
minėti Lietuvos Nepriklausomy
bei.

Paaiškėjo, kad iš parengimo 
pelno liko $64. Aukų surinkta 
$127. Taigi viso susidarė $191. 
Visas pelnas perduotas Šalpos 
Fondo skyriui, kuris rūpinsis su
pirkti maisto, vitaminų, batelių 
ir kitų reikmenų tremtiniams.

Skyriaus pirmininkas M. Vo
kietaitis perskaitė atsakymus 
nuo kongresmonų ir kitų valdi
ninkų, kurie gavo rezoliucijas iš 
mūsų kolonijos ir visi pasižadė
jo remti Lietuvos reikalus.

Paišelių, Popieros ir Plunksnų 
Vajus

Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus susirinkime iškilo min
tis pravesti rinkliavą bei vajų 
dėl mokyklos vaikučių, kurie 
yra ištrėmimo kraštuose ir ne
turi paišelių, sąsiuvinių, plunks
nų ir plunksnakočių.

Taigi prašom visus geros šir
dies lietuvius prisidėti su pinigi
ne auka arba nupirkti minėtų 
reikmenų.

Galima priduoti į kleboniją 
arba komisijai, kuri tuo reikalu 
rūpinasi.

Vasario 17 d. čion buvo pami
nėta Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė šv. Kryžiaus lietuvių baž
nyčioje.

Ta proga buvo sudėta 50 dole
rių lietuvių mokyklų reikalams 
vakarų Europoje.

Newark, N. J.
Mirties metines

Suėjus dvejiems metams nuo 
Agotos Kaminskienės mirties, 
bus atlaikytos mišios kovo 23 
d. 8 vai. ryto šv. Trejybės lie
tuvių bažnyčioje Newarke.

Taip pat tą dieną yra Žemei- 
kienės užprašytos mišios Eliza- 
bethe lietuvių bažnyčioje.

Visi giminės, draugai ir pažįs
tami prašomi tą dieną ateiti už 
Agotos Kaminskienės sielą pasi
melsti.

Mirė Juozas Žiūkas
Po ilgos ligos mirė mūsų kolo

nijos senas gyventojas ir geras 
parapijietis a.a. Juozas Žiūkas. 
Paliko dideliam nuliūdime savo 
mylimą žmoną Marijoną, kuri 
per ilgą laiką prižiūrėjo irslau- 
gino velionį. Taipgi paliko 4 duk
teris: Marijoną Draugelienę, gy
venančią Ansonia, Conn., Ievą 
Cheslock, Juliją Slater ir Eleo
norą žiukiūtę. Liko sūnūs Juo
zas ir Pranas, taipgi vienas bro
lis, gyvenantis Lietuvoje. Visi 
jie liūdi, netekę gerojo vyro ir 
tėvelio.

A.a. Juozas buvo rimtas ir 
malonaus būdo žmogus, turėjo 
daug gerų draugų. Priklausė 
prie SLRKA 116 kuopos ir Šv. 
Pranciškaus draugijos.

Visi nariai ir narės gausiai 
susirinko į šermenis paskutinį 
kartą atsisveikinti su savo nariu. 
Prie velionies karsto sudėta 
daug gėlių vainikų in užsakyta 
mišių aukų. Laidotuvėse dalyva
vo daug giminių ir draugų bei 
pažįstamų.

čia susiorganizavo Miami Lie
tuvių Amerikos Piliečių klubas 
ir tuojau surengė balių, kuris į- 
vyko kovo 4 d. Temple svetainė
je.

Balius buvo sėkmingas. Daly
vavo apie 150 žmonių. Tuo pat 
sykiu į klųįją įsirašė apie 30 nau
jų narių.

Lietuviams šis klubas bus nau
dingas, ypač tiems, kurie mano 
lankytis Miami. Čion atvykus, 
kiekvienam lietuviui bus kur su
stoti ir pasiteirauti apie gyveni
mo sąlygas.

Gali visi iš tolesnių ir artes
nių vietų įsirašyti į klubą. Mo
kestis metams 1 dol. 20 et. ir į- 
stojimas 25 et.

Į klubo valdybą įeina pirm. T. 
Benney, raštin. J. Ratkus, iždin. 
Ant. Kaminskas, vicepirm. J. 
Sharp, rašt. pagelbininkas J. 
Marshall.

Pinigus siųsti šiuo adresu: J. 
Ratkus, 901 S.W. 27 Ave., Mia
mi 35, Florida.

J. Marshall.

metu, aukojo $25 šv. Juozapo 
Klierikų Fondui. Markelionienė 
prieš šliūbą buvo Emilija Ska- 
bickaitė.

— Sekmadienį, kovo 10 d., bu
vo rinkliava mūsų bažnyčioje 
juodžių-indijonų misijoms. Su
rinkta $260.11.

— Pirmadienį ir antradienį 
prie bažnyčios durų stovėjo se
nelių Sesutės Little Sisters of 
the Poor. Jau penkti metai kaip 
pirmą gavėnios savaitę šios se
sutės renka aukas užlaikyti 270 
senelių. Kiekvienais metais šv. 
Alfonso maldininkai suaukoja 
$2,000 sesučių reikalams.

— Bažnyčios atnaujinimo dar
bas žygiuoja pirmyn. Vidurinio 
tako lubos jau beveik užbaigtos. 
Darbas gražiai atrodo. Visi 
džiaugiasi, pamatę naujai išda
žytas lubas.

— Kun. Dr. Mendelis praneša, 
kad tobulina bažnyčios vargo
nus. Darbas atseis arti $3,000. 
Kai užbaigs, tai mūsų vargonai 
bus puikiausi visam Baltimorės 
mieste.

— Juozas Juknelis apleido 
Mercy ligoninę ir grįžo namo. 
Petras Karalius sunkiai serga 
Sinai ligoninėje. Kun. Dubins
kas dvasiškai jį aprūpino pirma
dienį, kovo 11 d.

Hazelton, Pa.
Hazelton miesto gyventojai 

uoliai veikia, kad nauja katalikų 
ligoninė būtų greičiau pastatyta.

šv. Juozapo ligoninė bus vie
nintelė katalikų ligoninė šiame 
48,000 gyventojų miete.

Ir miesto lietuviai deda pa
stangas, kad šis projektas pasi
sektų.

Darbštus bažnyčios ir lietuvių 
veikėjas kun. V. J. Nanorta 
gražiai tvarko mūsų tautiečių 
dvasinį gyvenimą šv. Petro ir 
Povilo parapijoje. Hazelton lie
tuvių centras yra apie bažnyčią 
837 Diamond St.

ir asmenų: 
Amherst, Mass. A. Gervickas ........................................... 56 sv.
Amsterdam, N. Y. BALF Skyrius per M. Kerbelį..........  1785 sv.
Ardmore, Pa. St. Charles Seminary.................................. 17 sv.
Arlington, N. J. Elizabeth Ekelevich................................ 4 sv.
Athol, Mass P. Budranas.........M........................................ 32 sv.
Baltimore, Md. BALF Skyrius 64 ................................... 278 sv.

maisto .................................................................. 117 sv.
Bayonne, N. J. Kun. M. Kemėžis—brevioriai .................. 6 sv.
Boston, Mass. BALF Skyrius 17 ....................................... 360 sv.

maisto .................................................................. 271 sv.
Brockton, Mass. W. Baronas............................................. 10 sv.
Chicago, Ill. BALF Skyrius 57 ......................................... 363 sv.

maisto .................................................................. 931 sv.
mokykloms reikmenų ......................................... 72 sv.

Cleveland, Ohio “Dirva”—maisto.....................................  3260 sv.
Detroit, Mich. E. Paurazas ............................................... 144 sv.

BALF Skyrius 76 (per D. B. Brazį) .................. 719 sv.
Dorchester, Mass. S. K. O. Halloran.................................. 14 sv.
Grand Rapids, Mich. P. Medlin.................   14 sv.

D. B. Pratapas...........................................................30 sv.
Great Neck, N. Y. W. Wolf ........................................ f...... 231 sv.
Harrison, N. J. John Ekel ................................................. 5 sv.
Haverhill, Mass. BALF Skyrius 59—maisto.................... 50 sv.
Jamaica, Mass, per J. M. Tumavičienę Liet. Mot. Kom. 35 sv.

(vaikams drabužių už 100 dol.)
Kearny, N. J. BALF Skyrius 7 (per J. Baltrukonį)—rūbų 202 sv.

mokyklos reikmenų ........................................... 27 sv.
maisto .................................................................. 317 sv.

Kokomo, Ind. Kokomo Girl Scouts................................... 15 sv.
Lawrence, Mass. BALF Skyrius 49 .................................. 38 sv.

rūbų ...................................................................... 125 sv.
Lewiston, Maine M. Sabanaitė—maisto .......................... 404 sv.
Los Angeles, Cal. Msgr. J. Maciejauskas.......................... 1460 sv.
Mahanoy City, Pa. šv. Juozapo parapija.......................... 50 sv.
Maynard, Ohio J. Grigaitienė ........................................... 8 sv.
Melrose Park, Hl. S. Brazinskienė..................................... 12 sv.

N. Petraitis ......................................................... 100 sv.
Milwaukee, Wise. J. Mitka................................................. 21 sv.
New Philadelphia, Pa. Sisters of St. Casimir—sąsiuvinių 78 sv.
Northampton, Mass. M. Keriūtė....................................... 8 sv.
Oceanside, N. Y. Mrs. Z. Overzat..................................... 67 sv.
Owensboro, Ky. Stella Cirul ............................................. 11 sv.
Philadelphia, Pa. P. Ramanauskas................................... 643 sv.

K. žemaitis........................................................... 216 sv.
knygų .................................................................. 12 sv.

Providence, R. I. Šv. Kazimiero parapija.......................... 525 sv.
Racine, Wise. B. Vaiskus................................................... 2 sv.
Rockford, Ill. BALF Skyrius 85 ....................................... 204 sv.
Seltzer, Pa. Alice Balulis................................................... 2 sv.
Shenandoah, Pa. Mr. and Dr. Siedlik................................ 23 sv.
St. Clairsville, Ohio. A. Gustavičienė ................................ 33 sv.
Utica, N. Y. O. Rosmauskas............................................... 23 sv.
Waterbury, Conn. šv. Juozapo par. ir BALF Skyrius..... 272 sv.

• - (Bus daugiau)

Baltimore, Md.

Lietuvių tautos didelis bičiulis 
kongreso atstovas Daniel J. 
Flood dalyvavo Kolumbo Vyčių 
bendros komunijos pusryčiuose 
švč. Kraujo parapijoje Hazelton, 
Pa.

Kongresmano kalbos tema bu
vo apie šiandieninę kovą prieš ti
kėjimą ir mažų tautų laisvą gy
venimą.

Visiems aukojusiems nukentėjusiųjų lietuvių Europoje vardu 
nuoširdžiai dėkojame. Malonu pastebėti, kad gavusieji jūsų do
vanas kai kurie Europos lietuviai jau laimingai pradeda pasiekti 
Ameriką ir mums asmeniškai dėkoja. Kai girdėsite jų padėkas žo
džiu ar raštu, pasidžiaugsite, Įdek amerikiečiai nelaimingie
siems broliams nelaimėje pagelbėjome, kiek jiems suteikėme 
džiaugsmo ir pailginome amžių! Mums malonu, kad esame toki 
laimingi išsigalėti broliams nelaimėj gelbėti. Bet dovanų reikia, 
reikia labai daug. Reikia visko. Daugiausiai reikia vyrams rūbų, 
avalynės, vakučiams avalynės ir rūbų, koncentruoto maistingo 
maisto ir mokykloms įrankių.

SKUBĖKIME TAIP PAT SIŲSTI VELYKINIUS SIUNTI
NĖLIUS DOVANŲ!

Dovanas ir toliau prašome siųsti į
UNITED LITHUANIAN KELIF FUND OF AMERICA, Inc.

WAREHOUSE
101 Grand Street, Brooklyn 11, New York

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Didžioji Šv. Pranciškaus Ksave- 
riečio Malonės Novena

Kasinėtą nuo kovo 4 d. iki 
kovo 12 d. Baltimorės mieste be
veik visose katalikiškose bažny
čiose yra laikoma devynių dienų 
pamaldos į šv. Pranciškų Ksave- 
rietį. Didžiausia maldininkų su- 
sispietimo vieta tai Tėvų Jėzuitų 
šv. Ignaco bažnyčia. 'Ten šiais 
metais buvo laikomos tos pa
maldos net 18 kartų kas dieną.

Mūsų lietuvių šv. Alfonso baž
nyčia neturėjo 18 kartų, bet tris 
kartus per dieną sutraukė minią 
žmonių. Pirmadieniais ir antra
dieniais ši devynių dienų novena 
buvo sujungta su Stebuklingo 
Medalikėlio Novenos pamaldo
mis. Arti 10,000 maldininkų atė
jo į pamaldas.

Nauji Katalikai
Kovo 9 d. 'kun. Antanas Du- 

binskas pakrikštino Praninskų 
dukrelę. Krikšto tėvai buvo Vin
cas Galinis ir Elžbieta Pranins- 
kaitė Nixon. Kovo 10 d. Schar- 
nų sūnelis buvo įrašytas į para
pijos knygas. Jam buvo duotas 
vardas Roberto Mykolo. Kun. 
Dubinskas išmokė ir pakrikšti
no Roberto mamytę pora metų 
atgal.

Sveikiname naujagimių tėve
lius ir linkime jiems daug 
džiaugsmo iš savo vaikelių.

Nuotrupos
— Karys Jurgis Markelionis 

laimingai grįžęs iš karo, kad pa
dėkojus Dievui už visas malones, 
suteiktas jam ir jo žmonai karo

Jaunas lietuvis Stanalonis pa
sižymėjo kaip gabus sportinin
kas Sheppton, Pa., aukštesnės 
mokyklos krepšinio komandoj.

Broliai J. Stalgaitis ir A. Stal- 
gaitis—lošė krepšinį (basket
ball) prieš McAdoo, Pa., aukš
tesnės mokyklos komandą. Abu 
broliai gerai pasirodė. J. Stal
gaitis gavo daugiausia punktų 
alumniečiams.

J. A. S.

EUROPOJE 157 LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS SKYRIAI

Šalia VLIKo, visus Euro
pos išeivijoje esančius lietu
vius jungia, jiems vadovauja 
ir juos informuoja Lietuvių 
Sąjunga, kuri įvairiose Vo
kietijos vietose turi 157 sky
rius.

Lapkričio 22-25 d. įvyko 
jos apygardų atstovų suva
žiavimas. Nutarta pakeisti 
sąjungos įstatai, kad sąjun
ga būtų gyvenimiškesnė ir 
apimtų visą išeiviją Vokieti
joje. Iki šiol sąjungos centras 
buvo Wuerzburge, amerikie
čių okupuotoje zonoje.

Dėl vietos administracijos 
nepalankumo, sąjungos cent
ras buvo priverstas persikel
ti į anglų zoną, Detmold 
miestą.

■«HBSxSa=3E!^S=E 1

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

B Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

♦ ■i. .------------ i - —

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas i 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius |

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y. j

i EVergreen 8 - 9770

I Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

> <

Tel. Virginia 7 - 4499
F. W. Shalins | 

(šalinskas)
Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue B 

Brooklyn, N. Y.
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KATALIKŲ SEIMELIS
Jau artėja lietuvių katalikų seimelis, kuris bus šių me

tų kovo mėn. 24 d., sekmadienį, 1 vai. po pietų, Atsimainy
mo parapijos salėje, 64-25 Perry Ave., Maspeth, L. I., N. Y.

Lietuvių katalikų draugijos, kaip paaiškėjo pereitame 
Didžiojo New Yorko Federacijos susirinkime vasario 22 d., 
sparčiai ruošiasi seimelyje per savo atstovus dalyvauti ir, 
beveik, visos jau turi savo atstovus į seimelį išrinkusios.

Seimelio rengimo komisija jau turi tai dienai visą die
notvarkę paruošusi ir pakvietusi šios apylinkės lietuvių 
katalikų visuomenės veikėjus su paskaitomis: kun. J. Bal
kūnas kalbės apie lietuvių katalikų organizuotą veikimą ir 
katalikiškos spaudos svarbumą, A. Vaičiulaitis apie lietu
vių rašytojų kovą dėl lietuvybės, J; B. Laučka apie šalpos 
Fondą ir tremtinių šelpimą, o K. R. Jurgėla papasakos, ko
kios pastangos daromos Lietuvos nepriklausomybei atgau
ti. Žodžiu sakant, viskas seimeliui jau paruošta ir sutvar
kyta.

Seimelis baigsis iškilmingu palaiminimu su Švč. Sak
ramentu bažnyčioje 6 vai. vakare, o po pamaldų visi seime
lio dalyviai bus salėje pavaišinti užkandžiais, kuriuos pa
ruošė Maspetho lietuvių katalikiškos draugijos.

Tad visos šios apylinkės katalikiškos lietuvių draugi
jos nepamirškite savo atstovus seimeliu atsiųsti, nes kuo 
daugiau dalyvaus seimelyje, tuo bus daugiau jame pateikta 
visokių gerų ir gražių sumanymų, ir tuo tas pats mūsų ka
talikų seimelis bus įdomesnis ir našesnis.

Taip pat yra kviečiami ir visi pavieniai lietuvių kata
likų visuomenės veikėjai ir vadai atvykti į seimelį'.

Seimelio Rengimo Komisija.

STEIGIAMAS BALE 
SKYRIUS

m. vasa-
8 dienos

. $60.00

THE STORY OF 
LITHUANIA

Parašyta kun. T. G. Chase
Prenumeratos-aukos gau

tos padėti išleisti minėtai 
• knygai: nuo 1945 m. lapkri

čio 24 d. iki 1946 m. vasario 
18 d. — $730.15.

Priimta nuo 1946 
rio 18 d. iki kovo 
šios aukos.
N.N.........................

Po $5.00: kun. M. J. Urbo
nas, Du Bois, Pa.; Ona Za- 
jankauskaitė, Brooklyn, N. 
Y.; kun. Balys Liubauskas, 
New York.

Po $3.00: Dr. William C. 
Dorsavage, Pottsville, Pa.; 
kun. J. K. Miliauskas, Wilkes 
Barre, Pa.; Dr. Frank Sack, 
Scranton, Pa.; kun. Charles 
A. Salatka, Grand Rapids, 
Mich.; Viola Šimkūnas,Pitts
burgh, Pa.; kun. B. Urba, 
Chicago, Hl.; Anna Novick, 
Shenandoah, Pa.; J. B. Gai
lius, So. Boston, Mass.; kun. 
Jonas Bakšys, Rochester, N. 
Y.; J. K. žemaitis, Worces
ter, Mass.; P. šimkiūtė, Mas
peth, L. I., N. Y.; kun. J. J. 
Matutis, New Britain, Conn.; 
V. R. Valantiejienė, Maspeth, 
L. I., N. Y.; J. Savaitis, Chi
cago, UI.; kun. J. šeštokas, 
Elizabeth, N. J.; V. Budreck, 
Elizabeth, N. J.

Iš viso iki 1946 m. kovo 8 
d. gauta $851.15.

Kun. K. E. Paulionis, 
Leidimo kom. iždo globėjas.

Cypress Hills ir Woodhav
en lietuviai sujudo daugiau 
veikti lietuvių tremtinių nau
dai.

Pakalbinus šios miesto da
lies lietuvius, pas Montvilus 
jau yra surinkta 500 pieštu
kų, 150 plunksnų, plunksna
kočių, rašomos popieros, 27 
skardinės kondensuoto mais
to, keli šimtai svarų drabu
žių ir avalynės.

Didesnes aukas sunešė F. 
Poderiai, J. Krikščiūnai, Mor
kūnai, Balčiai, Dumbliai, 
Narbutienė su dukteria.

Anksčiau stambių aukų 
drabužiais davė Bernotai, 
Juodzevičiai, Čiscila, Vaice
kauskai, Stulgaičiai, Mačiai, 
Dobrovolskiai, Montvilai, Mi
kulskienė, Blockienė. >

Dabar steigiamas BALF 
skyrius iš P. Montvilo, J. Ma
čio, J. Skarulienės ir K. Dum- 
blienės. Tuoj bus šaukiamas 
susirinkimas.

Tai tik darbo pradžia.
P. J. Montvila.

PAMALDOS

LIETUVIŲ TARYBOS 
SUSIRINKIMAS

New Yorko Lietuvių Tary
bos susirinkimąs įvyko ket
virtadienį, kovo 14 d., 8 vai. 
vak. Apreiškimo parapijos 
mokyklos salėje.

Buvo svarbus pranešimas 
apie dabartinę padėtį Lietu
voje.

Moterų S-gos New Yorko 
ir New Jersey apskrities 25 
metų sukakties proga sek
madienį, kovo 17 d., 11 vai. 
ryte bus laikomos mišios An
gelų Karalienės bažnyčioje.

Visos sąjungietės prašo
mos gausiai atsilankyti į 
šias pamaldas.

S. Subatienė, 
Apskr. pirm.

“ANNUNCIATOR” PIRMOJ 
VIETOJ

Brooklyno vyskupijos pa
rapijose yra leidžiama ke
liasdešimt jaunimo laikraš
čių. Jų tarpe yra ir Apreiški
mo parapijos jaunimo laik-

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m.
- Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts 

DIRECTOR — JACK J. STEKAS
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. UBARAVICIUS 
Pranešimų Dir,

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

J. P. GINKUS 
495 Grand St AD- JEZAVTTAS 

Br^’klyn’ N’ Y’ Muzikos Dir.
EV. 4-7142

rastis “Annunciator,” kuris 
eina jau kelinti metai.

Praeitą savaitę buvo su
ruoštas parapijų laikraščių 
kontestas, kurio tikslas bu
vo išrinkti geriausius laik
raščius. Teisėjų komisiją su
darė įžymūs asmens, spaudos 
žinovai. Konteste buvo išsta
tyta keliasdešimt laikraščių. 
Teisėjų komisija žiūrėjo laik
raščių turinio, jų techniško 
sutvarkymo ir kitų ypatybių.

Ir štai teisėjų sprendimas 
— geriausiu laikraščiu pripa
žintas “Annunciator,” Brook
lyn© lietuvių Apreiškimo par. 
jaunimo laikraštis.

Čia pažymėtina, kad “An
nunciator” jau ne pirmą kar
tą susilaukia primaeilio pri
pažinimo.

Sveikindami “Annuncia
tor” redakciją ir leidėjus, 
čia norime pažymėti, kad jo 
leidimu daugiausia rūpinasi 
kleb. kun. N. Pakalnis. Jo rū
pesčiu, laikraštis eina be jo
kios pertraukos kas mėnuo. 
Laikraštis buvo siunčiamas 
visiems parapijos jaunuo
liams, tarnaujantiems gink
luotose pajėgose. Kun. N. Pa
kalnio globoje, jaunieji “An
nunciator” bendradarbiai iš
tvermingai dirba gražų laik
raštinį darbą.

Čia taip pat negalima pa
miršti ir kun. Br. Kruzo, pa
rapijos vikaro, kurs gal dau
giausia jėgų įdeda, kad ap
link “Annunciator” spiestųsi 
gabiausios ir darbščiausios 
jėgos.

“Annunciator” artimų ben
dradarbių tarpe randame 
kun. T. Chase, Al. Čižauską, 
Mary Schultz, El. Jecewicz, 
Aid. Jesinskaitę, M. Belicky- 
tę, Rosalią Anterio, D. Wietą, 
Joną Zabarauską ir kitus.

Geriausio pasisekimo mū
sų dirbančiam jaunimui ir jo 
vadams. J. B.

Angelų Karalienės 
Parapija

Pereitą sekmadienį, kovo 
10 d., šv. Vardo draugijos su
sirinkime paaiškėjo, kad ba
lius kovo 1 d. pasisekė.

Liko 50 dol. pelno.
Buvo raginami nariai da

lyvauti kovo 17 d. parengi
me, kuriame bus graži pro
grama ir bus pagerbiamas 
klebonas, kun. Juozas Alek- 
siūnas.

Draugijos pavasario balius 
bus antroje dalyje gegužės 
mėn.

Apie tai bus vėliau praneš
ta.

Šį sekmadienį mūsų para
pijos tretininkės eis bendrai 
prie komunijos 9 vai mišių 
metu.

Narės prašomos dalyvauti.

Klebonui kun. J. Aleksiū- 
nui jo varduvių proga pa
gerbti, yra rengiamas vaka
rėlis, kovo 17 d. parapijos sa
lėje. Bus tai dienai pritaiky- 
ta_ programa, kurią išpildys 
parap. mokyklos vaikučiai, 
seserų pranciškiečių vado
vaujami. Bus tikrai gražus 
vakaras.

Prasidės 5 vai. popiet pa
rapijos salėje. Bilietas 75c.

Parapijos 40 valandų at
laidai bus kovo 24, 25 ir 26 
dienomis.

Gavėninės pamaldos būna 
šokia tvarka: trečiadieniais 
7:30 vai. “Graudūs Verks
mai” ir palaiminimas. Sek
madieniais 4 vai. p.p. “Grau
dūs Verksmai” ir palaimini
mas; penktadieniais 7:30 — 
Kryžiaus Keliai, palaimini
mas ir šv. Kryžiaus relikvi
jų bučiavimas.

Mūsų bažnyčia gavėnios 
metų atdara kiekvieną dieną 
nuo ryto iki 9 vai. vakaro.

Kiekvienas norintis pasi
melsti turės progos ateiti.

Melagius turėtų turėti ge
rą atmintį. Kvintilijonas.

RAUDONOJO KRYŽIAUS VAJUS
Šiuo metu visoje šalyje vedamas Amerikos Raudonojo 

Kryžiaus vajus. Neatsilieka šiame gražiame darbe ir New 
Yorko lietuviai.

Kovo 11 d. piliečių klubo salėje įvyko lietuvių komiteto 
steigiamasis susirinkimas, kurį sušaukė New Yorko Lietu
vių Tarybos pakviesta komisija — kun. K. Paulionis, Dr. 
Aid. Šliūpaitė ir O. Valaitienė. Susirinkime pasiskirstyta 
darbais, numatyta veiklos programa.

Komiteto valdybon išrinkta pirm. Dr. Aid. Šliūpaitė, 
vicepirm. Pr. Bajoras ir J. Ginkus, ižd. kun. K. Paulionis ir 
sekr. O. Valaitienė. Visa eilė asmenų sutiko parinkti aukų. 
Tam tikslui pasiėmė aukų lakštus. Balandžio 7 d. numa
tyta ruošti visuomeninį susirinkimą.

Pačią pradžia padarė komiteto nariai, suaukodami 50 
dolerių.

Aukų parinkti įvairiose įstaigose ir privačiai pasižadė
jo Eug. Karpiūtė, G. Zovytė, J. Averkienė, J. Ginkus, O. 
Kručienė, Drižienė, A. Žilinskas, U. Bacey, K. Garšvienė, 
St. Subatienė ir kiti.

Aukas siųskite per lietuvių komiteto iždininką kun. 
K. Paulionį, 207 York St., Brooklyn, N. Y.

Aukas Amerikos Raudonajam Kryžiui lietuvių komi
teto vardu galima įteikti ir per “Ameriką.”

Svarbu aukoti per lietuvių komitetą, nes tik tada lie
tuviams užskaitomas kreditas Raudonajam Kryžiuj.

Visi Aukokime šio vajaus metu taip garbingai organi
zacijai paremti.

Apreiškiiųo 
Parapija

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

Gerai žinoma, kad visi bu
vę mūsų bunco vakarai sėk
mingi ir gausiai lankomi.

Šis vakaras bus įvairus. 
Sodalietės deda visas pastan
gas, kad ir šį kartą visi atsi
lankiusieji linksmai praleis
tų laiką.

Šiai pramogai gauta dova
nų. Didelės krautuvės malo
niai sutiko paaukoti įvairių 
dalykų su geriausiais linkė
jimais, kad šis parengimas 
būtų sėkmingas. Dovanos la
bai vertingos. Atsilankę įsi
tikinsit.

Taip pat bus išleista megz
tinė graži vilnonė antklodė 
“Afghan/’ kurią sodalietės 
pačios numezgė.

Po bunco bus duodami už
kandžiai.

Pelnas skiriamas parapi
jai. Įžanga 60 centų asme
niui.

Visus kviečia—
Rengėjos.

Šv. Jurgio Parapija
Moterų S-gos vietinė kuo

pa savo susirinkime išrinko 
atstoves į Katalikų Seimelį.

Išrinktos Stanšaitienė, 
Gudžinskienė, česnulevičienė 
ir Brangaitienė.

Buvo nutarta rengti vaka
rėlį gegužės 12 d.
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Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

t

Mūsų Apylinkėje
• Kun. Jonas Balkūnas iš

vyko kuriam laikui pailsėti. 
Išvyko drauge su kun. J. Ka- 
sakaičiu, Pittstono klebonu.

• Kun. N. Pakalnis šią sa
vaitę grįžo iš atostogų.

• J. Boley šiomis dienomis 
grįžta New Yorkan po kelių 
mėnesių vaidinimo Pacifike.

• Kun. J. Vaškys, pranciš
konų provincijolas, veda no- 
veną Bayonne, N. J.

• Kun. J. Tamulis netru
kus iš Australijos atkeliauja 
New Yorkan ir iš čia į Los 
Angeles.

Maspetho Žinios
Sėkmingas susirinkimas
Moterų S-gos 30 kuopos 

mėnesinis susirinkimas buvo 
gausus.

Nutarta šiemet ruošti 
Margučių balių po Velykų 
šeštadienio vakare, balan. 27 
d.

Nutarta išleisti laimėjimų 
knygeles $10.00 su trimis lai
mėjimais po $5-$3-$2.

Laimėjimo laikas bus Mo
tinos dienoje per pusryčius.

Perrinkta valdyba šiems 
metams, kuri liko beveik ta 
pati: pirm. A. Kivitienė, vice
pirm. P. Ražickienė, nut. 
rašt. O. Petrulienė. Fin. rašt. 
O. Osteikienė atsisakė dėl 
silpnos sveikatos. Jos vieto
je išrinkta J. Skarulienė. Iž
dininkė yra O. Bagočiūnienė, 
iždo globėjos Jocienė ir Za- 
belckienė, tvarkos vedėja M. 
Raubienė.

Išrinktos atstovės į Kata
likų seimelį ir jo reikalams 
paaukota $5.00. Osteikienė 
aukojo $1.00.

Į susirinkimą atsilankė 
kleb. kun. J. Balkūnas, davė 
gražių patarimų ir sveikino 
naują valdybą. Atsilankė 
Mot. S-gos Apskrities pirm. 
S. Subatienė ir džiaugėsi 
kuopos veikla.

Paieškomas
John Bolita arba apie ji žinanUeji 

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

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

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142 |
SALDAINIŲ PALOCIUS 1

GERIAUSIOS RŪŠIES |
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 2

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas S 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- a 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: *

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

Po susirinkimo buvo vai
šės su programa ir sveikini
mais.

Linkėtina, kad kuopa aug
tų narėmis ir gražiais pasi
ryžimais.

Šį sekmadienį per 9 vai. 
mišias sodalietės ir visos 
mergaitės eis bendrai prie 
komųpijos.

Sodalietės ruošiasi vaidini
mui Verbų sekmadienį. Joms 
padeda seselės pranciškietės.

Krutami paveikslai para
pijos salėje “Song of Berna
dette” šį sekmadienį 7 vai.

Tretininkų draugija prašo 
visų atsilankyti.

Rožančiaus dr-jos pirmi
ninkei F. Kurienei operacija 
pasisekė. Ji gražiai sveiksta.

Kareivių motinų susirinki
mas buvo kovo 11 dieną. Už
prašytos mišios kas mėnesį 
per visus metus padėkoti 
Dievui už malones. Mūsų pa
rapiją Dievas laimino, žuvo 
tik 7 kariai karo laukuose.

O. P.

sugrįžusiems kareiviams Per
galės vakarienė.

Buvo susirinkę virš 150 
kareivių.

Lietuvių Auditorijos B-vės 
direktorių susirinkimas bus 
ketvirtadienį, kovo 7 d., Klu
bo salėj, 69-39 56 Drive, 8 vai. 
vakare.

Visi direktoriai prašomi 
ateiti.

Minėjo 30 metų sukaktį
Vasario 22 d., p. Alek. ir 

Kotrina Navickai, žinomi biz
nieriai, minėjo 30 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį.

Į pokylį buvo atvykę duk
tė ir žentas—Lena ir Julius 
Baranauskai iš Califomijos. 
Taip pat buvo atvykęs sūnus 
kapt. Al. Navickas iš Rome, 
N. Y.

Kovo 2 d., Navicko salėj, 
59-63 56 Road, buvo surengta

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

Sale* and promotion In greater 
Metropolitan area 
809-11 Fifth Ave.

Now York M, 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.

Vietinis.

LIGOS NEW YORKE

New Yorke platinasi difte
ritas. Daug apsirgumų pra
nešama.

Niekas neverkia, kai prie
šas miršta. Ovidijus.

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
f r

Geri, pigūs, patogūs namai. 
Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

Real Estate Insurance
496 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-1670

£ STagg 2-1454
| F. GRAŽYS ir SŪNUS | 

KONTRAKTORIAI
£ Atlieka mūrinių namų sienų iš- A
X lyginimą, plasteriavimą, šallgat- X 
» vių cementavimą ir kt. darbus. ?

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

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

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

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta UžSjimui 
Su MOTERIMS

DID F T.TH PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KR U C H

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

, Maspeth, N. Y.
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