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Lvove buvo susirinkę kai 
kurie unitai ir nubalsavo, 
kad unitai atsimeta nuo Ka
talikų Bažnyčios ir prisideda 
prie pravoslavų.

Unitai nuo 1596 m. pri
klausė Katalikų Bažnyčiai. 
Carai ir carienės atvejų at
vejais jus persekiojo, versda
mi į rusišką cerkvę.

Jie ištesėjo savo ištikimy
bėj, nors daug teko jiems nu
kentėti. Ligi šių dienų jų pa
siliko keli milijonai.

Tas Lvove susirinkusiųjų 
unitų nutarimas nėra teisė
tas ir neatstovauja unitų 
daugumos.

Iš Romos buvo pranešta, 
kad vakarinės Ukrainos uni
tų vyskupai ir jų padėjėjai 
Galicijoje, Lvove, Pžemisly 
ir Stanislavove yra arba iš
tremti arba sumesti į kalėji
mus.

Į Lvovo suvažiavimą buvo 
parinkti Maskvos tarnai ir 
komunizmo diktatūros įran
kiai.

Jie ir pasielgė pagal Mask
vos dūdą. Tai jau liudija vien 
tas faktas, kad jie apie savo 
nutarimą pasiskubino pra
nešti ne kam kitam, tik Sta
linui, didžiausiam religijos 
priešui.

Atrodytų, lyg Stalinas bū
tų virtęs vyriausiu Rusijos 
popu.

★ • ★
Raudonarmiečiai Lietuvo

je yra pamėgę juodąją rinką 
ir iš jos darosi sau biznį.

Viename laiške rašoma 
apie žmogų, ne per seniai iš- 
sprūdusį iš Lietuvos.

Štai faktai iš to asmens 
pasakojimo: 

‘~«MNetVRrk
kų demoralizacija taip pat.

“Kainos dažnai priklauso 
nuo to, kiek pagrobtų Vokie
tijoj daiktų bolševikai par
duoda juodojoj rinkoj Lietu
voj.

“Kurį laiką, sakė man vie
nas pabėgėlis, galima buvo 
pirkti dviratį už 50 rublių.”

Toliau rašo, kad tas pat 
pabėgėlis iš vieno bolševikų 
generolo pirko 10 vokiškų 
sunkvežimių po 30,000 rub
lių už vieną.

Viename pranešime iš Eu
ropos skaitome apie mūsų 
brolių ir seserų stovyklą:

“Stovyklos mirusieji laido
jami artimiausios parapijos 
kapinėse. Jų kapus paženkli
na ir puošia kuklus, visų sto
vyklos gyventojų aukomis 
pastatytas akmens pamink
las.”

Mes savo sąmonėj lyg ir 
buvom susidarę įspūdį, kad 
karo audras, kalėjimus, kon
centracijos stovyklas išvargę 
lietuviai yra jau apsaugoti 
nuo tolimesnio nykimo.

Bet čia ateina įprasta gy
venimo eiga, ir mirties dal
gis turi visur atsiimti savo 
dalį.

Ilsėkitės svetimoj žemelėj, 
kol jūsų kaulai bus grąžinti! 
laisvą tėvynę, kurios ilgėda- 
miesi mirėte svečioj šaly!

★ • ★
Komunistai gana greitai 

susišneka su fašistais, — 
abeji iš vieno lukšto išsiritę!

Tokių pavyzdžių netrūks
ta ir Vengrijos gyvenime.

Apie tai praneša tos šalies 
kardinolas Midszenty. Jis 
yra papasokojęs atsitikimų, 
kai komunistai iš kalėjimų 
paleidžia vengrų fašistus, jei 
pastarieji sutinka stoti ko
munistų partijon ir balsuoti 
už komunistus per rinkimus.

Patį kard. Midszenty na
ciai laikė uždarę kalėjime.

★ • ★
Karui pasibaigus, buvo 

pranašaujama, kad šį pava
sarį Ameriką ištiksianti ne
darbo banga ir būsią per 6 
milijonus bedarbių.

RYGOJE TEISIAMI LIETUVAI 
NUSIKALTĘ NACIAI

New Yorkas. — Karo Apy
gardos Tribunolas Rygoje 
sausio 26 d. pradėjo svarsty
ti Lietuvoje, Estijoje ir Lat
vijoje nusikaltusių nacių ka
ro kriminalistų bylą. Atsako
mybėn patraukti 8 žmonės 
(vokiečiai), buvusieji kariuo
menės, SS ir policijos dali
nių Baltijos valstybėse parei
gūnai : Ekkeln, Montenon, 
Ruff, Ditfurt, Werter, Bruno, 
Kueper, Bekking;

Kaltinamajame akte sako
ma, kad kaltinamieji, pagal 
iš anksto vokiečių vyriausy
bės ir vokiečių karo vadovy
bės išdirbtą planą, siekė lik
viduoti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybę, jas 
paverčiant vokiečių kolonijo
mis, naikinant jų tautinę kul
tūrą, naikinant ir grobiant jų 
pramonę, žemės ūkius, ati
mant toms tautoms politines 
ir ūkines teises ir žudant gy
ventojus.

Ypatingosios SSSR valsty
binės komisijos esą nustaty
ta, skelbia “Pravda” Nr. 23,

INDIJAI DUODA NEPRIKLAUSOMYBĘ
Londonas. — Anglijos mi

nisteris pirmininkas Attlee 
pranešė, kad anglų vyriausy
bė nutarė suteikti Indijai ne
priklausomybę.

Pačiai Indijai bus duota 
apsispręsti, ar ji norės visiš
kos nepriklausomybės ar nu
tars pasilikti Anglijos impe- 

valdžia.
Attlee pasakė, kad pirmiau 

dar turės susitarti savo tar
pe mahometonai su kitais 
indais dėl valdžios ir konsti
tucijos.

Indija turi apie 400 milijo
nų gyventojų, kurių tarpe 92 
milijonai mahometonų.

Mahometonų vadas jau pa
sakė, kad jis savo pasękė- 
jams reikalauja atskiros ma
hometonų valstybės.

Anglijos vyriausybės ko
misija išvyko į Indiją ištirti 
tos šalies sąlygų vietoje.

RUSAI UŽSIPUOLĖ CHURCHILLĮ
Maskva. — Rusų spauda ir 

radijas smarkiai atsiliepė dėl 
Churchillio kalbos, pasaky
tos Fultone.

Bet atrodo, kad tie prana
šavimai neįvyks.

Išsisprendus didiesiems 
streikams, manoma, kad 
Jungtinių Valstybių pramo
nėj šią vasarą dirbs ligi 56 
milijonų žmonių.

Buvęs Jungtinių Valstybių 
Ambasadorius Joseph Ken
nedy kovo 18 d. “Life” laik
raštyje parašė straipsnį, ku
riame liečiami santykiai su 
Rusija.

Jis išdėsto penkis tarps
nius,kurių turėtų Amerika, 
jo nuomone, laikytis ryšium 
su Sovietų Sąjunga.

Pirmoj vietoj buvęs amba
sadorius deda Baltijos val
stybes, Suomiją, Besarabiją, 
Kurilų salas, kai kurias Vo
kietijos okupacijos fazes ir 
laiko jas “beyond review” — 
jau nepertvarkoma byla.

Toks Kennedy pareiški
mas, sugretintas su Chur
chillio kalba iš kovo 15 d., ro- 
do, kad Lietuvos ir kitų ma
žųjų tautų laisvė suranda 
naujų priešų, ir kaip tik iš 
tų žmonių, kurių pareiga bū
tų juo labiau ginti visų tautų 
laisvę. 

kad naciai Lietuvoje išžudė 
apie 700,000 žmonių (gyven
tojų ir karo belaisvių) ir pri
verstiniems darbams į Vokie
tiją išvežė daugiau kaip 36,- 
000 žmonių.

Vien Lietuvoje vokiečiai 
sunaikinę daugiau kaip 80,- 
000 pastatų, jų tarpe apie 2,- 
000 pramonės pastatų, 56 el
ektros jėgaines, daugiau kaip 
26,000 gyvenamųjų namų, 72 
ligonines, poliklinikas ir am
bulatorijas, 30 teatrų-klubų, 
682 mokyklų ir aukštesnių 
mokslo įstaigų, 15 mokslinių 
įstaigų patalpų, 26 vaikų 
prieglaudas, daugiau kaip 
200 bažnyčių, cerkvių ir sino- 
gogų, apie 20,000 sandėlių; 
sunaikino ar išvežė į Vokie
tiją daug pramonės įmonių, 
apie 640,000 raguočių, virš 
230,000 arklių, daugiau kaip 
milijoną kiaulių, avių ir ožkų 
bei didelius kiekius ūkio pa
dargų ir kitokio turto.

Kaltinamojo akto pabaigo
je suminimi atskiri teisiamų
jų nusikaltimai.

Komisijos narių tarpe yra 
ir ministeris Stafford Cripps, 
kuris prieš ketverius metus 
yra Indijoje taręsis dėl to 
krašto politinės ateities.

Churchillis Išplaukė

•>
- New Yorkas. — Trečiadie
nį nakčia Winston Churchill 
išplaukė Londonan.

Būdamas Jungtinėse Val
stybėse, jisai ilsėjosi Flori
doj, pasakė Fultone garsiąją 
savo kalbą ir buvo priimtas 
New Yorke, kur jam buvo į- 
teiktas miesto garbės meda
lis ir Kolumbijos universiteto 
daktaro laipsnis.

Filipinų salų seniai laukta 
nepriklausomybė bus pa
skelbta liepos 4 dieną.

“Pravda” paskelbė straips
nį, kuriame griežtai pasisa
koma prieš Anglijos ir Ame
rikos karinę sąjungą, Chur
chillio pasiūlytą.

Laikraštis čia įžiūri Chur
chillio tariamas pastangas 
likviduoti Jungtinių Tautų 
Organizaciją ir įvesti jėgos 
politiką visame pasaulyje.

“Pravda” rašo: “Anglų- 
amerikiečių karinės sąjungos 
sudarymas patikrintų anglų- 
amerikiečių valdymą visame 
pasaulyje, likviduotų trijų 
valstybių koaliciją, taip pat 
Jungtinių Tautų Organizaci
ją ir padarytų jėgos politiką 
dominuojančiu veiksniu pa
saulio reikaluose.”

Laikraštis tvirtina, kad 
žlugus japonų ir vokiečių pa
vojui, Churchillis nori pasau
lį nugąsdinti bolševizmu.

“Izvestija” išspausdino 
garsaus rusų istoriko Taries 
straipsnį, kuriaiųe rašoma, 
kad Churchillio kalba yra 
tiesioginis grasinimas Sovie
tų Rusijai.

Pagaliau savo balsą prieš 
Churchillį pakėlė pats Stali
nas, išvadindamas aną karo 
kurstytoju ir neteisingų ži
nių skleidėju.

. Londonas. — Iš Anglijos 
radijo stočių bus pradėtos 
perduoti žinios į Rusiją.

Prancūzijoj Pagrobė 
Lietuvius

Paryžius. — Pas vieną ūki
ninką prie Chartres atvykę 
raudonarmiečiai pagrobę iš
vežė du lietuviu darbininku, 
o trečias, kuriam grėsė tas 
pat pavojus, pasislėpė.

“Elta” iš Prancūzijos pra
neša, kad po karo belaisvių 
lagerius važinėja sovietų re
patriacijos komisijos ir ra
gina baltiečius grįžti pabrėž
dami, kad baltiečių dalyvavi
mas vokiečių kariuomenėje 
nebus laikomas jiems nusi
kaltimu, o dabar negrįžtan- 
tieji vėliau nebegalėsią grįž
ti ir būsią traktuojami kaip 
vokiečiai karo belaisviai.

Rusijoj Panaikino 
Komisarus

Maskva. — Ligšiol Rusijos 
vyriausybės nariai vadinosi 
komisarais.

Dabar ta tvarka pakeista 
ir vėl grįžtama prie ministe- 
rių titulų, kurie buvo prieš 
1917 metų revoliuciją.

Ministeriu pirmininku ir 
karo ministeriu, yra Stalinas. 
Molotovas pasilieka užsienių 
reikalų ministeris.

Kalininas pasitraukė iš 
ligšiolinių pareigų, kurios 
prilygsta prezidento vietai.

Sakoma, kad -jis tai pada
ręs dėl sumenkėjusios svei
katos.

Jo pareigas perėmė šventi
kas, ligi da išbuvęs vice-

i

APIE ŠNIPINĖJIMU KANADOJE  <»- - - - - - - - - -
Lietuvis — Vatikano

Delegatas
Ottawa. — Kanados minis

teris pirmininkas Mackenzie 
King pranešė apie rusų šni
pų darbus Kanadoje.

Sovietai . mėgino išgauti 
svarbias karines informaci
jas. Kanada turėjo būti bazė, 
iš kurios rusų šnipinėjimas 
eitų tiek į Jungtines Valsty
bes, tiek į Angliją.

Tie įvykiai sudarė vieną iš 
rimčiausių padėčių, kokių 
Kanada yra kada nors turė
jusi.

Ministeris pirmininkas pa
sakė, kad jo šalyje buvo no
rėta suorganizuoti “penktoji 
kolona.”

Iš Kanadoje suimtųjų kiti 
atvirai prisipažino teikę 
svarbias informacijas sveti
mai šaliai.

Paaiškėjo, kad ir Anglijoj 
buvo šnipinėjama.

Washingtone gen. Groves 
paskelbė, kad apie atominės 
bombos darymą kai kurias 
paslaptis buvo gavęs anglas 
Dr. May, kuris kaip tik Lon
done buvo įtartas ir sulaiky
tas šnipinėjime.

GOERINGAS KALBĖJO NIURNBERGE
Niurnbergas.—Nacių teis

me po apkaltinimų buvo duo
tas žodis buvusiems Vokieti
jos valdytojams.

Pirmas kalbėjo Goeringas, 
ir jis šia teise plačiai pasi
naudojo per kelias dienas.

Stovėdamas, galima saky
ti, kartuvių šešėly, Goeringas 
visai nemėgino teisintis ar 
atsižadėti savo darbų.

Jis prisipažino buvęs ir te
besąs nacis, ištikimas Hitle
riui.

Goeringas plačiai nušvietė 
nacių užsienio, vidaus ir ka
rinę politiką,-šnekėję labai 
atvirai ir gailėjosi, kad ne
galėjo dar labiau išdaužyti 
Londono.

Iranas Skundžia Sov. Rusiją
Portugalijos Simpa

tijos Lietuvai
New Yorkas. — Lietuvos 

Nepriklausomybės minėji
mo proga visa eilė Portuga
lijos laikraščių, kaip “Novi- 
dades,” “Jornal da Comer- 
cio,” “Voz,” įsidėjo straips
nius, prisimindami garbingą 
Lietuvos praeitį, jos padėtį 
okupacijose ir linkėjimus 
ateičiai.

Lietuvos vardą tame kraš
te gražiai garsina Lisabonoje 
gyvenantis salezietis kun. 
Sabas.

500Milijonų Žmonių 
Trūksta Maisto

Paryžius. — Buvęs Ameri
kos prezidentas H. Hooveris, 
kuris atvyko Europon tirti 
maitinimo klausimų, pareiš
kė, kad visame pasaulyje 
apie 500 milijonų žmonių jau
čia maisto trūkumą.

Įvairūs kraštai, kaip Pran
cūzija, Italija, Olandija, Bel
gija, Suomija ir kitos šalys 
yra kreipusios į Ameriką, 
prašydamos paramos.

Hooveris paklaustas nuro
dė, kad Ispanijai maisto pa
galbos suteiks Argentina.

Tuo tarpu nežinia, ar Hoo
veris lankysis Rusijoje, nes 
komunistai buvo nepalankiai 
sutikę jo paskyrimą rūpintis

New Yorkas.—Buvęs Kau
no Prisikėlimo bažnyčios kle
bonas kan. F. Kapočius yra 
paskirtas Šv. Sosto delegatu 
su pilna jurisdikcija į Lietu
vos išvietintus asmenis Vo
kietijoje ir Austrijoje.

Jis apsigyvens Amerikos 
okupuotoje zonoje.

Suimineja VokiečiŲ 
Kairiuosius

Berlynas. — Patirta, kad 
rusai suiminėja tuos kairuo- 
sius vokiečius, kurie priešin
gi komunistų ir socialistų su
siliejimui, kurio nori Mask
va.

Esama žinių, kad rusai į 
garsias nacių koncentracijos 
stovyklas, kaip Buchenvaldą, 
uždaro socialdemokratus ir 
kitus politinius veikėjus, ne
palankius rusams.

Jis stengėsi išteisinti visus 
kitus kaltinamuosius, gyrėsi, 
kad jis nepaisęs jokių gene
rolų ir karinių štabų, ir jei ko 
klausęs, tai tik paties Hitle
rio.

Byrnes Prieš 
Sąjungas

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Bymes pa
reiškė, kad Amerika nedarys 
jokios sąjungos su Anglija 
ar Rusija, o laikysis Jungti
nių Tautų Organizacijos.

Churchillis .prieš tai buvo 
siūlęs Amerikai ir Anglijai 
sueiti į militarinę sąjungą.

_____
Washingtonas. —Irano vy

riausybė Jungtinių Tautų 
Organizacijai įteikė skundą 
prieš Rusiją, kurios kariub- 

i menė nesitraukia iš anos ša
lies.

Spėjama, kad Irane gali 
būti ligi 60,000 rusų kareivių.

Irano ministeris pirminin
kas Ghavam neseniai lankėsi 
Maskvoje, bet ten jam nepa
sisekė išprašyti rusų išėjimo 

1 iš jo krašto.
Kiek galima numanyti, Ru

sija daro didelį spaudimą 
Iranui dėl žibalo versmių, 
kurias norėtų išnaudoti Mas
kva. Dabar šioje srityje ten 
persvarą turi Anglija.

Irano skundą svarstys 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba, kuri pirmadienį su
sirenka New Yorke.

Rusų “Izvestija” savo skil
tyse apkaltino anglus, 
jie savo žygiais Irane 
užimti pusę Kaukazo.

Maskva buvo įspėjusi

kad 
norį

Ira-

DR. K. GRINIAUS ATSIŠAUKIMAS
New Yorkas. — Vokietijo

je šiuo metu gyvena buvęs 
Lietuvos prezidentas Dr. K. 
Grinius.

Jis į pasaulio lietuvius pa
skelbė atsišaukimą, kuriame 
nurodomi Lietuvos nuostoliai 
okupacijose ir sakųgia:

“Antrą kartų ^sugrįžę mūsų 

kentėjo pasižymėję kovoto
jai prieš vokiečių okupaciją, 
nes jie kovojo už nepriklau
somą Lietuvą. Tardomi ne- 
kurie išprotėjo, tiki nuteisti 
darbams anglies kasyklose ir 
stovyklose, kur žmogus ba
du, šalčiu ir nepakeliamu 
darbu pamažu esti sunaiki
namas. Jų kančios baisios. 
Atminkite juos, kovokite už 
jų laisvę, jų tarpe yra jūsų 
tėvų, brolių, seserų, vaikų ir 
šiaip giminių. Kas mėnesį per 
kalėjimus išgabena dabar iš 
Lietuvos Rusijon po tris-ke-

MASKVA NEATSAKO AMERIKAI
Washingtonas. — Sovietų 

Sąjunga Amerikai atsiuntė 
notą, kaltinančią Jungtines 
Valstybes nesilaikant Mask-

Lėktuvo Nelaimėj 
Žuvo 26 Keleiviai
Los Angeles. — Califomi- 

joj lėktuvo nelaimėj žuvo 26 
keleiviai, kai C-47 sprogo ore 
netoli nuo Sierra Nevados.

Yra tai viena iš stambiau
sių lėktuvų katastrofų šioje 
šalyje.

Baruchas Atominėje 
Komisijoje

Washingtonas. — Bernar
das Baruchas paskirtas Ame
rikos atstovu Jungtinių Tau
tų Organizacijos atominėj 
komisijoj.

Rusai Pasitraukia Iš 
Bornholmo i

Kopenhaga. — Rusų karei
viai pradėjo trauktis iš Bom- 
holmo salos, priklausančios 
Danijai.

Ši sala svarbi strateginiu 
požiūriu, nes iš jos galima 
kontroliuoti įplaukimą Balti
jos jūron. 

ną, kad ji laikytų nedraugiš
ku žygiu bylos iškėlimą 
Jungtinių Tautų Organizaci
joje. Nežiūrint to, Irano vy
riausybė nutarė kreiptis, ieš
kodama teisybės.

Iranas apkaltino Rusiją, 
kad šioji nesilaikanti 1942 
metų Britų-Sovietų-Irano su
tarties, Teherano konferenci
jos nutarimo dėl Irano nepri
klausomybės ir Jungtinių 
Tautų čarterio.

Pagal 1942 m. sutartį buvo 
numatytas svetimų kariuo
menių pasitraukimas iš Ira
no nustatytu laiku.

Tarptautiniuose sluoks
niuose šiam Irano skundui 
teikiama labai didelė reikš
mė.

Šį antradienį prezidentas 
Trumanas, Valstybės sekre
torius Byrnes ir naujasis 
Amerikos ambasadorius Ru
sijai generolas W. B. Smith 
turėjo svarbų pasitarimą, 
kuriame, manoma, buvo pa
liesti santykiai su Rusija.

------- xturis tūkstančius kalinių, ar
ba nuo antros okupacijos 
pradžips jau išgabenta apie 
penkiasdešimt tūkstančių 
žmonių.”

Toliau jis ragina visus lie
tuvius kovoti dėl Lietuvos 
laisvės ir taip rašo:
. “Ritmam pasauliniam ka-

surinko virš milijono parašų 
prašydami JAV prezidentą 
pripažinti Lietuvą de jure, o 
dabar reikėtų bent dvigubai 
tiek parašų, lietuvių ir huma
niškų kitataučių, kad Lietu
vos nepriklausomybė būtų 
atstatyta, kad šimtai tūks
tančių žūstančių mūsų brolių 
Rusijoj būtų išgelbėti, kad 
svetimos šalies teroras Lie
tuvoje liautųsi. Visi dori lie
tuviai apeliuokite į pasaulio 
sąžinę, kreipkitės į jūsų kraš
tų vyriausybes, skubėkite, 
kol dar ne per vėlu.” 

vos susitarimo dėl Balkanų 
po to, kai Amerika iš bulga
rų pareikalavo į valdžią įsi
leisti demokratinių žmonių.

Bymes savo atsakyme 
griežtai atmetė rusų kaltini
mus ir nurodė, kad Amerikos 
vyriausybės reikalavimas 
Bulgarijai kaip tik sudaro 
Maskvos susitarimo esmę.

Valstybės sekretorius taip 
pat pabrėžė, kad Amerika 
nepasielgė vienašališkai su 
Bulgarija, nes jos nota bul
garų vyriausybei anksčiau 
buvo pranešta rusų užsienių 
vicekomisarui Višinskiu!.

Ligšiol Bulgarijoj vis tiek 
dar neįsileista demokratinių 
atstovų į vyriausybę.

Valstybės sekretorius Byr
nes antradienį pranešė, kad 
Rusija Amerikai dar nėra 
atsakiusi dėl sovietų kariuo
menės Irane.

Washingtone nėra gauta 
atsakymo ir dėl nedemokra
tinių priemonių Balkanuose.

Nesiūs Amerikos 
LaivŲ Į Europą

Washingtonas. — Jungti
nių Valstybių karo laivai bu
vo numatyta siųsti į Vidurže
mio jūrą, bet ryšium su tarp
tautine padėtimi jų kelionė 
buvo atšaukta.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

LIETUVA CHURCHLLIO AKIMIS
Savo laiku Winston Churchillis pasakė, kad komuniz

mas yra nuodai tautos sielai.
Paskutiniu metu jis vėl pakėlė balsą prieš bolševizmo 

pavojų tautoms ir pasauliui.
Bet savo kalbose apie tautų laisvę šis anglų tautos sū

nus yra dviveidis.
Jis viena ranka žada skleisti tautoms išsivadavimą, bet 

antra ranka ištisas šalis mielai atiduotų Maskvos diktatū
rai.

Šia proga norim pažymėti, kad per Churchillio sutiki
mą Rusija viešai yra gavusi 10 milijonų žmonių, atplėštų 
iš Lenkijos. Tiek Churchillis, tiek velionis Rooseveltas yra 
Rusijai išdalinę nemaža svetimų žemių Europoje ir Azi
joje. Iš viso tai sudaro didelius plotus ir keliolika milijonų 
gyventojų.

Kovo 15 d. savo kalboje Churchillis, nors garsiai ir iš
kilmingai bylodamas apie tautų laisves, pareiškė: “Nėra 
pagrindo, kodėl Rusija turėtų jaustis blogai atlyginta už 
savo pastangas kare . . . Jos du galingi priešai, Vokietija ir 
Japonija, buvo parblokšti. Japonija buvo sugniuždyta be
veik vien tik amerikiečių ginklu. Rusija beveik be smūgio 
atgavo tai, ką ji buvo pralaimėjusi Japonijai prieš keturias
dešimt metų. Vakaruose Baltijos valstybės ir didelė Suo
mijos dalis buvo vėl inkorporuotos į Rusiją.”

Iš šių žodžių aiškėja, jog Churchillis galvoja, kad Lie
tuva ir kitos Baltijos valstybės yra keno nors atiduotos 
Rusijai kaip atlyginimas už tos šalies pastangas kare.

Atsimenant, kad dar taip neseniai Churchillis lėmė 
Anglijos politiką, tie žodžiai ar tik nebus jo pirmas prisi
pažinimas, kad jis kada nors, būdamas valdžioje, yra iš
davęs Baltijos valstybes Rusijos diktatūrai ir tironijai, 
prieš kurią jis pats taip griaudėja.

Toks pasielgimas mestų labai šlykščią dėmę ant paties 
Churchillio ir jį pastatytų paprasto vergų pardavėjo ro
lėje: šiuo atveju vergijai būtų pardavęs ne paskirus žmo
nes, bet garbingas ir aukštos kultūros tautas. Sykiu tai 
parodytų, kad visos jo kalbos apie laisvę, demokratiją, tei
singumą 
pridengti grynai imperialistiniams tikslams. ~ -

Toks Churchillio žygis su purvais sumaišytų gražiau
sius jo žodžius ir pareiškimus. Ne kas kitas, tik*jis su Roose- 
veltu paskelbė Atlanto Čarterį, žadantį grąžinti tautoms 
laisvę. Ir štai dabar Churchillis, viena puse lūpų keikdamas 
Rusijos diktatūrą, antra puse siūlo tautų laisvę pražudyti 
tos diktatūros nasruose!

Nei Churchillis nei niekas kitas neturi jokios teisės 
mainikauti Lietuvos laisvės. Jei jisai nori rusams atsily
ginti, tegul tai daro iš savo kišeniaus, o ne kitus apvogda
mas: Britų imperija didelė, ir iš jos Churchillis su savo bi
čiuliais gali atrėžti kokius tik tinkamas plotus Maskvai, 
kaip dovaną už jos pastangas kare. Bet mes manome, kad 
Rusija ir taip su kaupu atlyginta, nes jeigu ne Amerikos 
parama, tai Hitleris šiandien sėdėtų Maskvoje ir diktuotų 

, savo valią Stalinui. Geriausias Rusijai atlyginimas ir yra 
tai, kad ji nebuvo nacių sugniuždyta. Taip įvyko tik dėl 
Amerikos paramos.

Lietuvių tautos laisvės kova nėra baigta.
Tiek tėvynėje, tiek plačiame pasaulyje esantys lietu

viai nenuleis rankų toje kovoje, nors ir kaip juos apviltų 
tokius iškilmingus pažadus kadaise davę vyrai kaip Chur
chillis.

Ir mes norime pasakyti, kad tegul Churchillis ir jo sėb
rai negalvoja, kad tautas išduodami ašaroms, kalėjimams, 
vergijai, kraujui ir mirčiai, jie išgelbės savo kailį.

Priešingai, jų šalies vardas ir pasitikėjimas tautų aky
se mažės, ir išmėginimo valandoje toki dviveidiški vergų 
pirkliai pasiliks vieni — be draugų ir be užtarimo prie pra
žūties krašto. R.

Su debesim atplaukia vakaras į pirkią, 
O kas anapus vakaro — ar tu žinai? 
Praeina žmonės, nuovargy ir prakaite sumirkę, 
Žaliuoju Nemunu nusiirta laivai...
Tamsoj,'baugioj tamsoj visi panyra:
Ir saulė, ir žmogus, ir upių mėlyni krantai — 
Varnai sudrumsčia girių erdvę tyrą, 
Kodėl, dangau, kodėl, mėlyne, dar nesiblaivai?
Yra knyga. Ir knygą tą regėjom: 
Kiekvieno ten pradžia ir pabaiga. 
Žydriųjų kūdrų gulbėm ir aukštiem tarėjam 
Ten gali parašyt: Per puikūs tapote staiga!
Ir taip, o rausvagalvi dobilėli.
Palinksi tu po dalgio ašmenim . ..
Tačiau ne vieną kart Aušrinė kėlė
Ir ne viena žolė prasikalė ties kelio akmenim . . .
Prie vario vartų, prie tų deimanto langelių, 
Ir vėl atgis vaiski laukė gėlė ...
Vadinsim ją tikru vardu, gražiausiu tarp žolelių, 
Jinai — senoj pily per amžius budinti tėvų vėlė . ..

Stasys Santvaras.

Jųjų demokratija
Rytų pietų Europoje yra 

tikrai įdomi “demokratija.” 
Ji nė kiek neblogesnė už So
vietų Sąjungos demokratiją. 
Ir šiose valstybėse, kaip ir 
pas jųjų išvaduotojus, viskas 
daroma pagal vieno žmogaus 
direktyvas. Atseit, kaip 
draugas Stalinas savo tiesiog 
užburta magnetine lazdele 
diriguoja, taip šios išvaduo
tosios tautos turi šokti. .

Ir visa daroma pagal nuo
seklią sistemą: visur žengia
ma su gyvenimo laiko reika
lavimais.

Aktualiausia tema yra 
šiandieną kalbėti apie demo
kratiją. Taigi, ko ilgai lauk
ti: kiekvienos kalbos ar sa
kinio net gale vis reikia 
praktiškai pasakyti: “Mes 
esame demokratai.” O drau
gas užsienių reikalų komisa
ras Molotovas, minėdamas 
Spalių revoliucijos iškilmes, 
sovietiškąją demokratiją pa
vadino tiesiog be jokio abe
jojimo “demokratiškiausia.”

Pragos ar Belgrado gatvėse 
vargu ar už vieną skatiką jos 
surastų ... Gi nuvykęs lais
vių krašto demokratas ame
rikietis, pradžioje nors ir ge
riausią valią ir net simpati
jas savo karo žygdarbių bi
čiuliams širdy jausdamas, po 
keleto dienų jau prašytus at
gal į savo tėvynę. Jisai su 
ironija ir nusivylimu garsiai 
savo belaukiantiems USA 
kolegoms vietoj pasveikini
mo sušuktų: “Apie demokra
tiją kalbėti rytų pietų Euro
poje visai negalima” ...

Kiekviename žingsny poli
cija, kiekviename žingsny 
kratos ir kišimas į kalėjimus. 
Pilna rusų kareivių, kurių 
vienintelis, atrodo, užsiėmi
mas tėra tik ramius civilius 
gyventojus nakties metu 
plėšti ar jaunas mergaites iš
niekinti. Jei nepamiršime 
pridėję, kad daugumas šių 
šalių daug yra nuo nacių ken
tėję ir kad šios tautos kaip 
tik alijantų, taigi ir rusų, są
rašuose draugiškomis laiko
mos, tai vaizdas visai gražus

obuo-
savęs
tauta

RYTŲ EUROPA ŠIRŠIŲ LIZDAS

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO DANIJOJ
(Pranešimas iš Danijos)

“liaudies nutarimu’’ būsi pa- rytmeje Europoje, ir tai “de- viškai” 
mirtim, tautos nrie- mokratiskais” principais vai- Arb.

Atvykstantieji iš rytų pie
tų ar vidurio Europos valsty
bių pasakoja apie jas tikrai 
įdomių dalykų.

Tai ištisa didesnių ar ma
žesnių valstybių grupė, ku
rios šiuo metu turi laimę šil
dytis ir apsišviesti proletariš- 
kąja aziatiškojo bolševizmo 
saule. Vienos šiųjų valstybių, 
kaip Bulgarija, Vengrija, Ru
munija ar Pabaltijo visos 
trys tautos, yra visiškai bol
ševikų despotiškai paverg
tos. Kitos gi jų, kaip Lenki
ja, Suomija, Jugoslavija ar 
Čekoslovakija, yra oficialiai 
“nepriklausomos” ir valdo
mos pagal demokratiškus 
principus, žinoma, pagal 
Maskvos leksikoną...

Praktikoje tarp šių abiejų 
valstybių grupių labai ma
žas skirtumas: visos jos yra 
šiandieną valdomos pagal

“genialiojo” jųjų išvaduoto
jo maršalo Stalino receptą. O 
skirtumas tarp nacistinės ti
ronijos ir nūdieninio “išva
davimo” nebent tas, kad vie
toj geltonose SA uniformose 
nacių bonzų šiandieną ma
tai kiekviename ten žingsny
je GPU azijatiškus banditų 
veidus.

Praktikoje nesumažėjo nė 
koncentracijų lageriai. Ak, 
kur čia tau! Juk tiek daug 
buvo “išdavikų ir kolaboran
tų”: negi galima palikti jų 
nenubaudus? . . . šiandieną 
“kolaborantų” tarpan pri- 
skaitomi tūkstančių tūkstan
čiai minėtų tautų žmonių, 
kurie ginklu rankoje tikrai 
prisidėjo nacius išvyti iš 
krašto, bet kurie vienok ti
kėjosi tikrai nepriklausomos 
ir demokratinės tėvynės. Jie 
sukimšti kalėjimuose ir kon
centracijų stovyklose...

skelbtas mirtinu tautos prie
šu ir patalpintas ten, iš kur 
nėra sugrįžimo . . . Nebent 
Sibiro taigose išvysta vėl 
saulės šviesą, kurios betgi 
spinduliai ne ką daugiau te- 
šildo, kaip ir “proletariškoje 
sovietų skaistykloje,” — ka
lėjime . . .

Nesibaigiančios padėkos 
“išvaduotojams”

Antra labai šiandieną Eu
ropoje aktuali ir nepasens- 
tanti tema yra kalbėti apie 
“išvadavimą iš nacių vergi
jos.” O viso to pasėka: neper
stojamai dėkoti išvaduoto
jams . . .

Ši tema ypač dabar aktuali 
rytinėje Europos daly. Jau 
apie dešimt mėnesių praėjo, 
o rytinės tautos vis tebešven
čia išsivadavimo iškilmes. 
Šių nepaliaujamų padėkos 
giesmių pagrindas yra nuola
tinis šiųjų tautų didžiausios 
padėkos himnų giedojimas 
didžiausiajam žmonijos ge
radariui, išvaduotojui ir ge
nijui, maršalui ir kartu drau
gui Stalinui . . . Ak, užtenka 
tik nustatyti radiją vienon 
minėtų kraštų (kaip Pragos, 
Belgrado, Varšuvos ar net 
Vilniaus) ir besiklausyda
mas išgirsi nuostabių daly
kų: “Valio draugas Stalinas, 
valio nenugalima, visame pa
sauly tvirčiausia jojo raudo
noji armija, šimtmečiais ne
pamiršime draugo Stalino už 
išvadavimą.” ... ir tt.

Gyvenimo tikrumoje
Bet visa tai tik viena me

dalio pusė, būtent, oficialio
ji pusė.
* Gyvenimas tikrumoje at
rodo rytų Europoje visai ki
taip. Rašančiajam šias eilu
tes teko prieš kurį laiką pa
čiam laimę ar nelaimų turėti 
— aplankyti šiąsias “rusų 
išvaduotąsias valstybes.”

Demokratinės dvasios yra 
tiek ten daug, kad vargšas

domoje . . . '
O ką jau bekalbėti apie 

ekonominį skurdą! Čia nei 
drabužio, nei apsiavimo ne
galima gauti. Nors jau de
šimt mėnesių šios tautos turi 
“laisvę,” tiesiog neįsivaiz
duojamą skurdą kenčia jos 
dėl maisto trūkumų.

Šiuos žodžius rašančiam 
viena tų kraštų moteris pa
sakė: “Jei rusai neišeis, tai 
ir po dešimt metų neturėsime 
ko valgyti.” O kitas vėl: “Vi
sa būtų gerai, kad tik rusai 
greičiau iš mūsų šalies išsi
kraustytų.”

Bet vargšei ši karti tiesa 
daug kainavo: sekančioj ge
ležinkelio stoty ji buvo vieno 
“išvaduotojo ir demokrato” 
iš vagono maloniai išprašyta 
ir dviejų GPU agentų nusi
vesta . . .

Draugas Stalinas šiose 
tautose labiau ir už poną Die
vą garbinamas. Nori ar ne
nori, bet turi tai daryti. Ir 
tai kasdien, ir tai diena iš 
dienos . . .

Amerikiečiui demokratui 
tai atrodys netikima, o juo 
labiau propaganda arba 
kvailystė. Nieko nepadarysi, 
bet taip yra ... Gali būti Pla
tonas draugu, bet tiesa ir už 
jį didesnis draugas . . .

Duokit valgyti!
Vietiniai šalių gyventojai 

yra iki kaklo sotūs šiąja lais
ve. “Duokite mums ko valgy
ti ir kuo apsirengti, o ne vi
są laiką apie tą savo pra
keiktą laisvę kalbėkit,” su
šuko netverdamas pykčiu 
vienas rimtas darbininkas 
vieno iškilmingo mitingo me
tu, kuris buvo kaip tik ko
munistų partijos surengtas 
draugui Stalinui už išvadavi
mą padėkoti . . . “Siųskite 
daugiau drabužių, o ne apgy
nėjų!” Bet kur čia tau! Tie 
išvaduotojai taip pamilo sa- 

_ vo globotinius, kad apie grį- 
Diogenas su žiburiu rankoje, žimą į rytų stepes nebėra nė 
net šviesiausios dienos metu, ko galvoti. Jei jau ne unifor

muotą rusų kareivį kiekvie
name gatvės kampe sutiksi, 
tai jau tikrai rusiškai kal
bantį civilį: atseit, GPU liz
dely išperėtą gegužiuką . . .

Tautų kiršinimas
Bet “genialusis” Stalinas 

yra nemenkas ir pedagogas. 
Jis laikosi seno pedagoginio 
auklėjimo metodo: svarbiau
sias auklėtojo uždavinys, 
auklėjant vaikučius, juos nė 
minutės be darbo nepalikti; 
trumpai išsireiškiant, suteik
ti galimybės, kad auklėtiniai 
visą laiką būtų užsiėmę kuo 
nors ...

Kad rytų Europos tautos 
nenuobodžiautų, arba, dar ko 
gero, neįsigeistų pakvėpuoti 
vakarų demokratijų oru, kas, 
raudonosios žvaigždės išpa
žinėjų manymu, yra buržua
zinė stabmeldybė, draugas 
Stalinas stengiasi visas šias 
po jojo sparnu glūdinčias 
tautas užimti ... Jis parūpi
na joms vadinamą “nesantai
kos obuolio” žaidimą. Tas 
žaidimas yra gana paprastas, 
o jojo pasėkos draugui Stali
nui neabejotinai yra milži
niškos.

Ir štai, tik spėk stebėti, 
kaip minėtos tautos šiuo va
dinamu “nesantaikos 
lio” žaidimu yra tarp 
užsiėmusios . . . Viena
prieš kitą, kaip kokie neap
tašyti kaimo bernai, prade
da nejuokais intryguotis ir 
peštis . . . Žiūrėk, graikai ne
patenkinti bulgarais; rumu
nai vengrais dėl per didelių 
teisių Siebenbuergeno pro
vincijoj vengrams. Čia vėl 
lenkai, rafinuotai kurstomi 
rusų agentų, negailestingai 
veja ar net žudo Tešino če
kus, o Praga, nejuokais tuo į- 
sižeidus, siunčia pas draugą 
Staliną savo ministerius, kad 
anas tėviškai užtartų varg
šus čekus ir sudraustų pik
čiurnas lenkus .. •
• Ir taip diena iš dienos: vis 

incidentai, naujos rie- 
irlnaujį Yandynlai "tė

viškai” sutaikinti . . .
Arba vėl vieną gražią die

ną, kaip iš giedro dangaus 
apšviesta, Bulgarija pareiš
kia nuoširdžiausią norą prie 
maršalo Tito Jugoslavijos 
prisijungti: ką gi, maršalas 
Titas eąs didelis politikas, 
tik gal truputį menkesnis už 
savo įkvėpėją ir mokytoją 
patį didžiausį gruziną Stali
ną, ir todėl Bulgarijos liaudis 
trokšta tokio prisijungimo 
eksperimento. Gi liaudies va
lia yra visos tautos valia . . .

Čia vėl tas narsusis “mar
šalas Titas,” kuris buvo taip 
drąsus ir nenugalimas su sa
vo bandomis prieš nacius, 
vienu momentu išsigąsta po
ros batalijonų lenkų karei
vių, kurie Italijoje, išblašky
ti po visą didžiulį kraštą, an
glams vadovaujant, susisie
kimo mazgus saugo . . . Gir
di, šie keli lenkų legionai ga
lėtų iš nakties užpulti ramiai 
bemiegančius jugoslavus, ir. 
jei, kaip anuomet Romoj, ne
pradėtų žąsis klegenti, visą 
kraštą pavergti! ... Iš šalies 
stebėdamas tokius donkicho
tiškus rytų Europos tautų 
“žygius,” pagalvoji žmogus: 
koks genialus yra tas Krem
liaus maršalas ir kaip tikrai 
pedagogiškai moka savo val
domuosius vaikučius užimti. 
O iš kitos pusės: ką dievki 
nori nubausti, pirmiausia 
tam? atima protą . . .

Kas tuo patenkintas
Ką daro tuo tarpu šiųjų 

rytų Europos tautų išvaduo
tojai bolševikai? Jie šiuo 
eksperimentu visiškai paten
kinti. (

Net pats Stalinas, tas jau 
užgimęs nesantaikų ir revo
liucijų tarp tautų specialis
tas, sėdėdamas savo Krem
liaus raudonojoje kėdėje, su 
cinišku veide šypsniu laimi
na savo maršališka, proleta- 
riškąja lazdele žemiškojo ro
jaus šešėliuose besipiaunan- 
čias tarp savęs tautas ir šir
dyje demoniškai juokiasi. Juk 
tautų nesantaikos ir revoliu-

Vasario mėn. 25 d. buvo 
gauta lietuviams pabėgė
liams iš Amerikos lietuvių 
prisiųsti rūbai. Atidarius pir
mą siuntinį (50 kilogramų 
svorio pundas) —nustebome, 
nes tokių gerų ir tinkamų 
vartojimui rūbų nesitikėjo
me gauti.

Tačiau čia atsiprašydami 
dosnius ir geraširdžius mūsų 
brolius ir sesutes, drįstame 
pateikti ir kai kuriuos trūku
mus. Tai darome informaci
jos reikalui.

Būtent, trūksta kelnių, bal
tinių, lietpalčių ir kojinių. 
Moterims trūksta baltinukų 
ir kitų rūbelių. Taip pat 
trūksta visų rūšių rūbų pa- 
augėliams ir visų rūšių ava
lynės vyrams ir moterims.

Tačiau jau ir gautieji rū
bai yra didžiulė pabėgėliams 
parama, nes daugelis iki šiol 
negalėjo išeiti su turimais 
rūbais į gatvę.

Kai kurių prisiųstų rūbų 
kišeniuose randama įdėtų 
guzikų, siūlų, adatų, muilo ir 
kitų pirmo reikalingumo da
lykų. Aukotojai atsisakyda
mi ir sau reikalingo rūbo bei 
kito daikto prie jo dar nepa
miršo pridėti mums taip 
trūkstamų ir reikalingų 
“niekniekių.”

Visa tai rodo, kad broliai 
amerikiečiai šią rinkliavą 
pravedė su nepaprastu 
kruopštumu bei dosnumu ir 
kad su paaukotais rūbais jie 
skyrė mums ir didelę dalį sa
vo širdies, savo sielos ir tik
rai motiniško rūpestingumo.

Ši paskutinė auka — užuo
jauta ir širdingumas—mums 
užvis brangiausia, nes rūbai 
dengia mūsų kūnus, o širdin
ga užuojauta gaivina išvar
gintas ir iškankintas teroro, 
baimės ir nežinios mūsų sie
las^ kurioa^iar. labiau yra rei
kalingos paramos negu mūsų 
kūnai.

Daugeliui gavusių rūbus 
sužibo akyse ašaros, nes štai, 
pagaliau jie galės numesti 
savo skarmalus, su kuriais 
apsirengę, dar rudmarški- 
niams saugant, kasė frontuo
se apkasus, dirbo miškuose, 
fabrikuose ir kitur. Su šiais

rūbais dabar galima bus iš
eiti ir už lagerio ribų, ir ne
rodys svetimtaučiai j mus 
pirštais, kaip kad darydavo 
jie iki šiol.

Broliams ir sesėms Ameri
kos lietuviams, kurie taip 
gausiai, kuo tik galėdami 
mus šelpia ir šluosto mūsų 
karčias ištrėmimo ašaras, 
mes tariame giliausius padė
kos žodžius.

LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠO
KIAI INTERNACIONALI

NIAM UŽGAVĖNIŲ 
PASIRODYME

10. P.

cijos tarp savęs kaip tik yra 
pirmas žingsnis jojo išsvajo- 
tajai pasaulinei revoliucijai 
įgyvendinti . . .

Rytų Europos nūdieninis 
likimas yra panašus į dide
liame maiše prikimštų, viena 
su kita besipiaunančių, kačių 
likimą arba — amžinai zir
ziančių širšių lizdą.

Ir rytų Europos šalių poli
tika yra maiše užrištų kačių 
“demokratinė” politika.

P. Až.

Tris dienas užtruko, danų 
tautinio meno atspalvį turė
jusi Užgavėnių šventė.

Joje dalyvavo, galima sa
kyti, visos danų meninės pa
jėgos: karališkos operos dai
nininkai, karališkas baletas, 
universiteto chorai, danų 
taut, šokių grupė, keletas or
kestrų, mokyklų chorai, da
nų meniniai vienetai, ameri
kiečių karių trupės ir estų 
choras.

Trečią šios šventės dieną, 
programos pabaigoje, tuojau 
po amerikiečių anglų karių 
pasirodymo, pačioje iškil
mingiausioje programos vie
toje pasirodė Vedbaeko lietu
vių studentų tautinių šokių 
grupė, kuri šiai šventei bu
vo pakviesta po tarptautinia
me skautų susibūrime nusi
sekusio pasirodymo.

Tautinius šokius išpildė 
šešios poros.

Visi vyrai buvo apsiren
gę baltais rūbais, (kurie bu
vo rasti Amerikos lietuvių 
suaukotų rūbų tarpe), persi- 
rišę tautinėmis juostomis, 
visos mergaitės buvo tauti
niais rūbais.

Šokėjų pasirodymas sukė
lė ovacijas. Pašokta trys šo
kiai?' PŲrfflįJį’ šokį šokant,"' 
publika dar padėtyje nesi- 
orientavo ir daugiau šokėjus 
tik “čiupinėjo.” Tačiau se
kantieji šokiai susilaukė ne
paprasto pasisekimo.

Šis vakaras ir vėl buvo di
džiulė lietuviško tautinio me
no reklama, nes publikos bu
vo atsilankę virš 4,000.

Koncertas vyko didžiau
sioje Kopenhagos salėje.

Siūlo Azijos Žydams 
Grįžti Lietuvon

New Yorkas. — Dar perei
tais metais, kaip praneša 
“Contemporary Jewish Re
cord,” buvo pasiūlyta dviem 
šimtam tūkstančių žydų pa
bėgėlių, iš Lenkijos, Lietu
vos ir Latvijos ruoštis sugrį
žimui iš Uzbekistano į anks
čiau gyventus kraštus.
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Vienintele Plati Lietuvos Istorija 
Angliškai!

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

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

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

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

207 York Street Brooklyn, New York

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

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

Vaizdeliai iš Lietuvos gyvenimo bolševikų okupacijoj 
(Tęsinys)

10. PALAIMINTI KRIMI
NALISTAI.

Už nužudymą, sulaužant 
kaulus 74 vietose, 1 metai 

kalėjimo lygtinai...
Vilniaus krašte gyveno 

viena sena, 80 metų moteris, 
kuri turėjo 80 hektarų laks
tančio smėlio.

Žemė buvo tiek bloga, kad 
jai pačiai duonos neužtekda
vo. Kas pažįsta Vilniaus 
krašto kai kurias vietas, tas 
žino, ką reiškia 80 hektarų 
tokios žemės. Savo “dvare” 
ji teturėjo vos vieną arklį ir 
dvi karves, kurios ganėsi val
diškam miške, nes galvijai 
negi ės smėlį?

Savo žemėje toji “dvari
ninkė” sėjo tik grikius, nes 
kiti dalykai neaugo. Bolševi
kai gi sprendė apie buržujus 
iš to, kiek kas žemės turi, o 
ne kokia ta žemė. Ir taip se
nukė atsidūrė “buržujų-pa- 
miesčikų” kategorijoj. Savo 
“dvarui” gavo ji bolševikinį 
komisarą — savo vienintelį 
berną, ir tas pradėjo reikšti 
valdžią.

Kartą grįžtančią iš mieste
lio senukę pasivijo dviračiu 
važiuojąs jos komisaras, per
davęs dviratį draugui, pats į- 
šoko į jos vežimą, ištraukė iš 
jos rankų vadeles, pradėjo ją 
pačiais bjauriausiais rusiš
kais žodžiais kolioti ir šau
kė:

— Aš dabar esu šeiminin
kas, aš ponas, o ne tu!

Atvažiavus į namus, jis — 
jaunas 30 metų vyras — lie

Skaitykite Informacijos Centro ~ * 
LEIDINIUS!

LITHUANIA’S FIGHT FOB FREEDOM 
by E. 3. 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.

pė 80 metų senei iškinkyti 
arklį, įtraukti vežimą į pa
šiūrę, išvesti arklį laukan ir 
pririšti, o pats tuo tarpu 
vaikščiojo, rankas į kišenes 
susikišęs, ir koliojosi.

Kai senukė arklį išvedė ir 
pririšus nuėjo į namus, po 
kelių minučių pamatė atei
nantį į jos kambarį rėkian
tį komisarą, kuris buvo įsiu
tęs, kad dvarininkė silpnai 
arklį pririšo, ir tas nusitrau
kė.

Komisaras žudikas
Persigandusi senutė, kuri 

jau ne kartą buvo jo mušama 
ir spardoma, susigūžo į kam
putį ir instinktyviai sugriebė 
į rankas mažą, vaikiškų žais
lų kirvuką.

Įėjęs komisaras puolėsi 
stačiai prie jos. Tada senukė, 
gindamosi, mojavo kirvuku, 
ir pataikė jam į galvą, pa
brėždama odą. Įsiutęs komi
saras griebė ją už plaukų, 
parmetė ant žemės, ėmė 
spardyti kojomis, kaip pa
skutinį gyvulį, daužyti, muš
ti, o paskui už kojų išvilko 
per 8 kambarius į kiemą, ir 
tenai toliau ją daužė tol, kol 
senė visai neteko sąmonės.

Pamatęs ją veiknegyvą, jis 
greit pasikinkė arklį, įsime
tė ją į vežimą ir nuvežė į 
miestelį milicijon apskųsti, 
kad štai, girdi, “pomiesčica” 
jį sumušė.

Milicija pamačiusi, kad 
minėta moteris vos bealsuo- 
ja, nugabeno ją į ligoninę, ir 
čia po valandos gydytojas 
pranešė apie jos mirtį. Pada
rius jos lavono skrodimą, 

prie kurio man pačiam teko 
dalyvauti, rasta ... 74 vieto
se sulaužyti pirštų, rankų, 
kojų ir kiti kaulai.

Kaip teisė nusikaltėlį
Už tą žiaurią žmogžudys

tę buvo iškelta komisarui by
la.

Kadangi tai buvo vos bol
ševikams užėjus, bylą spren
dė dar nespėtas sulikviduoti 
senas teisėjas ir nubaudė 
kaltininką ąštuoneriais me
tais kalėjimo. Kaltinamasis 
nepatenkintas padavė apelia
ciją, ir bylą jau žiūrėjo nau
jas, grynai sovietiškas apy
gardos teismas. Šis teismas 
pripažino sprendimą naikin- 
tinu dėl šio apeliacijoj iškel
to motyvo: liaudies teismas 
savo sprendime nebuvo ap
svarstęs vienos labai svar
bios aplinkybės, būtent, kad 
nužudytoji buvo dvarininkė, 
liaudies priešas.

Byla buvo grąžinta per- 
spręsti.

Persprendžiant bylą liau
dies teisėju buvo jau naujas 
sovietinis teisėj as, vienas bu
vęs kirpėjas.

Prokuroras toje byloje bu
vo vienas žydas iš Baltgudi- 
jos (baigęs trijų mėnesių 
kursus, prieš tai buvęs, ro
dos, odininkas).

“Mokytas” rusiškas pro
kuroras teisme pareiškė:

— Stalinas, — sako jis, — 
pasakė,kad žmogus yra mū
sų didžiausias kapitalas (te
nai, tarp kitko, Rusijoj, visa
da geri, išmokslinti prokuro
rai ir advokatai kiekvieną 
teismo kalbą turi pradėti 
Stalino, Lenino, Engelso ar 
Markso citatomis ir Stalinu 
baigti, kitaip negalima)-, tai
gi — išvedžioja prokuroras 
— žudyt negalinga. Bet, to
liau sako jis, — pažiūrėkime, 
kas gi yra šita nužudyta?

Ir čia prokuroras ima dės
tyti, kad ji buvo liaudies 
priešas, gėrė darbo žmonių 
kraują ir, kaipo tokią, NKVD 
ją būtų vistiek likvidavęs. 
Pridėjęs gale savo kalbos, 
kad kaltinamasis yra geras 
liaudies sūnus, apie ką liudi
ja faktas, kad jis yra NKVD 
bendradarbis (pasirodo, jis 
buvo NKVD agentas), todėl 
išvadą padaro jis tokią:

— Jei jau Stalinas pasakė, 
kad žmogus yra mūsų kapi
talas, tai reiškia, tokiu būdu, 
žudyti negalima—už tai pro
kuroras prašo kaltinamajam 

paskirti bausmę — vienus 
metus kalėjimo. Bet kadan
gi nužudytoji buvo dvarinin
kė, tai nuo bausmės prašo jis 
teismą kaltinamąjį lygtinai 
atleisti, jei jis per vienus me
tus nenusikals, ir jį iš areš
to tuojau paleisti.

Ir byla taip pasibaigė.
Visa apylinkė žinojo įvykį, 

ir toks sovietinis teisingu
mas šiurpu nukratė kiekvie
ną galvojantį žmogų.

Kai šis iš kalėjimo paleis
tas 80 metų amžiaus senutės 
žudikas, sulaužęs jos kaulus, 
ėjo sau į namus laisvas nešti 
toliau GPU agento tarnybos 
— savo akimis jis galėjo ly
dėti ilgas vagonų su groto
mis virtines, kuriuose liau
dies priešai — seniai, vaikai, 
ir moterys — buvo paruošti 
mirties transportui į Sibirą 
ar Altajaus kalnus!

Jis buvo pripažintas nekal
tas. Kalti toj santvarkoj yra 
tie, kurie vagonuose važiuoja 
į Sibirą. Palaiminti čia kri
minalistai, vargas žmogui, 
kuris dėl savo įsitikinimo ar 
minties pasmerktas mirti.

Tik dabar suprantu, dėl ko 
rusų rašytoja Rachmanova, 
aprašiusi bolševizmo dramo
je paskiro žmogaus sunieki- 
nimą ir jo kančias, despera
tiškai sušunka “Naujųjų 
žmonių fabrike”: “Mirtis! 
Kad — jūs žinotumėt, — ko
kia laimė glūdi tame žody, 
kokia laimė yra mirti, susi
jungti su visata, susilieti su 
kitu, amžinuoju, gyvenimu, 
sutapti su sidabriniu mėnu
lio spinduliavimu, susilieti su 
gyvenimu aukso žvaigždžių, 
ir paskui iš aukšto žvelgti į 
jūsų šitą žemę, su visais bu
deliais, ir jų aukomis, kurių 
klyksmas jau nebepasieks 
tavo ausų' iA nenuskriaus 
vargšės širdies” . . .

(Pabaiga kitam numery)

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.
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BRANGIEMS TAUTIEČIAMS, 
IŠBLAŠKYTIEMS IŠ TĖVYNĖS
Skaudu yra matyti savo tautiečių vargą ir ilge

sį, o dar yra skaudžiau prisiminti tuos brolius ir se
seris, kurie yra daug nelaimingesni už mus. Iš kitos 
pusės yra džiugu matyti ir jausti, kad svetima pa
dangė nė vieno nevilioja, kad visų širdys alpsta iš il
gesio savos, kad ir suvargintos tėvynės.

Savo nelaimėse mes pažinome save. Matę viso
kio pasaulio, geriau ir teisingiau įvertinsime tuos 
dvasios lobius, kuriais turtinga yra mūsų tauta. Tik 
budėkime, kad svetur blaškomi neišsieikvotumėm ir 
neprisirinktumėm nuodų, kurie silpnina ir žudo net 
dideles tautas.

Būkime tvirtų dvasių, tvirtų vilčių žmonės. Šim
tas metų mūsų tautos ilgesio, kovų ir vilčių 1918 me
tais davė savo vaisių. Apie save matome kitų tautų 
žmones, kurie jau per daugel metų tiek vargo pakė
lę iš tėvynių išblaškyti, savo dvasia ir viltimis nepa
lūžo.

Mes esame liudininkai, kaip tiesa ir teisingumas 
pradėjo savo atsiskaitymą klastai, melui, smurtui. 
Tai tik pradžia. Tai ką ji užsitarnavo, blogybė gaus 
pilną ir teisingą saiką, o tiesa ir teisingumas pilnai 
laimės.

Dar kiek kantrybės, dar tvirtesnės vilties, drą
sesnės dvasios. Mes pasitikime teisinguoju ir galin
guoju Viešpačiu: niekada nebūsime apvilti!

Vyskupas V. Brizgys.
|.---------------------------------------------------------------------------------------- i------------------------------------------------------------.4,

Velykų Dovana 
Tremtiniams

Daugelis nuo karo nuken
tėjusių lietuvių Europoje Ka
lėdų šventėms gavo nusiųsto
jiems maisto, kurį paaukojo 
lietuviai amerikiečiai. Jūsų 
dosnumas juos tuomet sura
mino ir priminė jiems, kad 
Amerikos lietuviai jų neuž
miršo.

Dabar artinasi Velykų 
Šventė! Beviečiai lietuviai, 
išblaškyti po visą Europą, te
gali prisiminti kilnią Velykų 
nuotaiką Lietuvoje. Per Ve
lykų šventę, lygiai kaip per 
Kalėdas, praeities prisimini
mai sukels juose liūdesio ir 
skausmo. Mūsų pareiga pra
skaidrinti jų tamsias dienas, 
pasirūpinti, kad Velykų šven
tės džiaugsmas ir juos bent 
kiek gaubtų.

Negana linkėti tiems varg
stantiems lietuviams “Links
mų Velykų,” negana juos ra
minti žodžiais, negana mar
gučio, bet jiems reikia mais
to, reikia drabužių, avalynės 
ir kitų daiktų.

Patys ruošdamiesi Vely
koms, neužmirškime ir savo 
brolių ir seserų karo nualin
tuose kraštuose. Skirkime 
jiems maisto, vitaminų, mui
lo, ypač konservuotos mėsos, 
riebalų ir pieno.

Būtų gražu, jei į siuntinius 
galėtumėm įdėti ir šiek tiek 
cigarečių, paišelių, sąsiuvi
nių, rašalo miltelių (dried 
ink), popieros ir kitų reikme
nų. Pasveikinkime lietuvius 
tremtinius drabužiais, ba-
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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 SvT'Antano Pamaldų ir Novenos dalyvius,- už visus 
Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Fundatorius ir Rėmėjus, bus laikomos kas antradienį:

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

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

nai melsis.
KVIEČIAME VISUS

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

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

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

cijas sekančiu adresu:
FRANCISCAN FATHERS 

Mount St. Francis Greene, Maine,

Laisves Pasiilgus
Per kruviną veidą 
Tavo, Nemunėli, 
Saulė nusileido 
Nerimo šešėly.

Kryžmais tiesias naktys, 
Tokios nykios, ilgos . . . 
Sunku širdžiai plakti 
Laisvės pasiilgus.

Ten, toli už jūrų, 
Spinkso žiburėlis. 
Ar saulytės šviesą 
Jis įžiebs mums vėliai?

K. Grigaitytė.

tais, marškiniais, kojinėmis, 
vaikų žaislais ir kitais daik
tais.

BALE sandėlys laukia šių 
dovanų, kurioms persiųsti 
jau visi žygiai yra atlikti.

Kai šį atsišaukimą skaity
site, dalis velykinių dovanų 
jau bus pakuojama ir paruo
šiama išsiųsti. Pridėkite ir 
savo. Siųskite dovanas į:
Lithuanian Relief Warehouse

101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Dotnuvos Akadem.
Rektorius

Pranešama, kad Lietuvoje 
Žemės Ūkio Akademijos Dot
nuvoje rektorium paskirtas 
agr. Mickis.

1863-1864 METŲ SUKILIMAS
Rašo K. R. Jurgėla

(Tęsinys)
“— Pilieti, tamsta susierzinęs, visai be reikalo. Gal 

būt, niekas kitas, kaip kad mes, nesiklausė su didesniu 
pasitenkinimu apie jūsų karžygiškus pasiaukojimus, 
apie tą kilnią Tėvynės meilę,kuri darė ir tebedaro ste
buklus. Ir gal niekeno širdys taip giliai neplūdo krau
ju, kaip kad mūsų, kai mes nugirdome, kaip tie patys 
žmonės, kurie sakėsi žygiuoją su basliais prieš Maskvą, 
bėgo su savo karabinais į Galiciją po kelių mėnesių. 
Baisūs, baisūs keliai, mano mielas broli! Jūsų tautoje 
yra milžiniško pasiaukojimo ir užsidegimo, bet trūksta 
ištvermės. Jūs pamirštate, kad Maskvos negalima pa
laužti per kelis mėnesius, kad ši kova yra milžiniškos 
grumtynės, kuriose visa mūsų dabartinė karta turės 
padėti savo galvas, atpirkti mūsų tėvų nuodėmes ir lai
mėti būties teisę būsimoms gentkartėms. Todėl dar sy
kį tamstos klausiu,—ar esi pasiruošęs eiti į kautynes, 
būdamas tikras, kad turi žūti? Ar niekad neužeis silp
numas, kada tu galėtum pasiilgti gražiosios Varšuvos, 
savo šeimos, kada abejojimai gali apnikti ir sulaužyti 
tavo pasiryžimą, ir tu galėtum susvyruoti? Apsigalvok, 
nes šis yra sprendžiamasis momentas.

“Jo veide, kai jis tai sakė, atsispindėjo Viešpaties 
kankinių ramus nuolankumas. Aš instinktyviai jaučiau, 
kad tai nebuvo tik paprasti žodžiai,—tai buvo jo ti
kėjimas, ir tiktai su tokiu tikėjimu tegalima įstoti į 
Nepriklausomybės Kovotojų Broliją. Prieš mano va
lią manyje vyko vidaus kova. Mano vaizduotėje per
bėgo akimirksnio scenos iš mano kūdikystės, mylimi 
mano šeimos ir draugų veidai, mūsų namai Pragoję, ir 
mano senos svajonės apie taikingą, darbščią ateitį. Gre
ta šių vaizdų mano sąžinė man prikaišiojo. Aš mačiau 

taurius mūsų kankinius, baisius maskolių įvykdytų žu
dynių prisiminimus.

“Visas kraštas gulėjo kraujuose pasruvęs. Aš girdė
jau, man taip atrodė, našlių ir našlaičių vaitojimus, ty
lius atodūsius, prasiveržiaučius iš kalėjimų ir Sibiro,— 
ir baisūs skausmas suspaudė mano širdį. Aš paraudau, 
pats savęs susigėdęs, kad galėjau dvejoti ir galvoti apie 
save, kai tiek daug mano tautiečių savo krauju pasi
rašė busimosios laisvės paskelbimą. Aš pašokau nuo 
kėdės. Ašaroms užliejus mano akis, pasižvelgiau aukš
tyn į Nukryžiuotojo Išganytojo figūrą. Tylia, ramia 
malda atsisveikinau su visu kuo, kas buvo miela mano
širdžiai. Atsisukdamas į savo šeimininką, tariau ramiu 
balsu:

“— Broli, esu pasiruo
šęs.

“— Aš tamstai tikiu. 
Prisiek, ir eime.

“Po priesaikos abudu 
apleidome pirkią ir per 
daržus ir šunkelius išėjo
me į lauką. Buvo rami 
liepos mėnesio naktis. 
Prinokstančių javų kva
pas kuteno mano pajū- 
čius. Jaučiausi lengvas ir 
pasitikėjimo pilnas. Va
landą ėję per javų lau
kus ir žemus krūmus, SUKILĖLIŲ PRIESAIKA
mes išvydome mirksinčią 
šviesą iš pirkios lango, 
vidury girios. Mano pa
lydovas tris sykius su
švilpė, pamėgdžiodamas 
kurį ten paukštį. Pana
šus garsas pasigirdo nuo
pirkios. Po pusvalandžio nugirdome lengvą žingsniavi
mą. Kaimiškai apsitaisęs senelis, su šiaudine skrybėle 
ant galvos, sustojo prieš mus ir pasveikino:

Artur Grottger, Iš ciklo 
Lituania

Kad tu, gude, nesulauktum! 
Ne taip, kaip tu nori — 
bus, kaip Dievas duos, 
ne tavo priešakiai nedori!
(A. Baranauskas, Kelionė Pe- 

taburkan, “Nu Lietuva”).

“— Garbė Viešpaties vardui!
“Po trumpo pasikalbėjimo pusbalsiu tarp mano va-

dovo ir senelio mes pasukome pirkios pusėn. Ten rado
me mums patiestus šiurkščius drobės baltinius, aukš
tus batus, milo švarkus ir kepures. Persirengėme ir 
vėl iškeliavome. Senelis mus vedė pe girios tankumy
nus, patylomis kažką niūniodamas.

“Skynėme kelią per tankius krūmus, laikydamiesi 
senio švarko skvernų. Buvo taip tamsu, kad negalėjau 
matyti pryšaky ėjusio vyro milinės—negaliu suprasti, 
kaip šis senas lietuvis galėjo susivokti kelią šioje girio
je vidury nakties ir be takų.

“Mūsų kelionė užtruko apie dvi valandas, gal kiek 
ilgiau. Tiek žinau, kad aušra pradėjo švisti, kai mes 
išėjome į gana didelę aikštę.

* “— Čia sustosime, jie ateis už pusvalandžio,—pasakė 
senis. Jis paėjėjo kelis žingsnius, priklaupė ir pradėjo 
poteriauti.

“Nepraėjus nė pusvalandžiui tolumoje, anapus aikš
tės, nugirdome šakų šlamėjimą ir atsargią, eiseną, ir 
pasigirdo būdingas paukščio garsas, kuris buvo mūsų 
slaptaženklis. Senis atsiliepė tokiu pat balsu. Netru
kus pamatėme kelis vyrus išeinant į aikštę iš už me
džių, — regimai, tai buvo pryšakiniai žvalgai. Visi bu
vo apsirengę ilgomis milinėmis, kurios siekė ligi kelių 
ir buvo perjuostos šikšniniais diržais. Visi dėvėjo ke
turkampes kepures, nešėsi po dvivamzdį šautuvą ran
kose. ir kirvį, įkištą už diržo. Kiekvienas vyras nešėsi 
po gana didelį lininį maišą ant kupros ir po medžiokli
nį ragą.

“Senis ir mano palydovas priėjo ir tarėsi su jais, gi 
aš pasilikau vietoje. Po to jie davė trumpą trimito 
ženklą, iš rago, ir nužingsniavo skersai aikštės į toli
mesnę pusę. Netrukus iš girios išėjo šaulių grandinė — 
visi vienodai apsirengę. Vadovavo karininkas, kurio ke- 

- purė buvo sudraskyta aukščiau kaktos. Tylėdami kaip 
kapuose, vyrai skleidėsi aikštės šonais. Užpakaly jų at
žygiavo gana tankios voros mažiausiai 300 šaulių ir 
daugiau kaip 100 dalgininkų. Niekur nesimatė jokio 

bagažo ir jokių vežimų. Tiktai kelios dėžės buvo neša
mos ant baslių — kaip vėliau patyriau, tai buvo para
kas ir kulkoms užtaisai. Visi jie pasklido mažais būre
liais aplink aikštę. Uždegė laužus, ant ugnies pakibo 
katiliukai, pasiruošta poilsiui, — bet visa tai vyko visiš
koje tylumoje, tartum tai būtų kurčių ir nebylių sto
vykla. Visa tai padarė man milžiniško įspūdžio, nes aš 
buvau papratęs prie mūsų (lenkiškų) stovyklų triukš
mo.

“Galų gale pasirodė kunigas Mackevičius, dalinio va
das, apsitaisęs kunigo sutona su palenktais ligi kelių 
skvernais, su kardu prie šono ir pištalietų už diržo. Jie 
atėjo vidury būrelio jaunų karininkų, kurie dėvėjo kai
lines kepures, — regimai, tai buvo visas jo štabas. Visi 
ėjo pėsti. Visoje stovykloje nebuvo nė vieno arklio, jo
kių maisto atsargų, be maisto, kurį kiekvienas nešėsi 
krepšiuose.

“Mano palydovas pasikalbėjo su vadu ir mane su
pažindino, papasakodamas jam mano visą praeitį. Ga
lop jis pridūrė:

“— Vade, atrodo, kad tai stiprus mozūras.
“Jam bepasakojant, aš galėjau iš arti stebėti kunigo 

Mackevičiaus veidą. Jo veidas buvo saulės nudegintas, 
bruožai ryškūs, ilga tamsi barzda, tiršti antakiai, raukš
lėtas veidas, pilnas energijos ir jėgos, kuri reikalavo 
pagarbos.

“— Ar moki šaudyt ir būti klusnus? — jis trumpai 
paklausė.

“— Moku.
“— Ar moki melstis?
“— Motina mane išmokė.
“— Ar sugebėsi mirti?
“— Nesu dar mėginęs.
“Po to, atsisukęs į vieną savo karininkų, jis pridėjo:
“— Pilieti, nuvesk jį į šeštą skyrių (dešimtinę). Ten 

yra šautuvas, paliktas Manulio, teilsisi jo vėlė amžinoje 
ramybėje. Lai prisiima jį prie bendro katilo.

“Karininkas nusilenkė ir nuvedė mane prie mano de-
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Philadelphijos Žinios
GRAŽUS MIRUSIEMS KA

RIAMS PAMINKLAS

Šv. Kazimiero parapija ne
pamiršo savo parapijos ka
rių, kurie mirė ar žuvo šiame 
kare.

Parapijos klebono rūpes
čiu jiems įtaisytas pamink
las. Prie bažnyčios įėjimo į- 
rengta žuvusių karių koply
tėlė, su atitinkamu paveiks
lu ir karių sąrašu.

Meniškai padarytas pieši
nys giliai reikšmingas ir 
daug pasakąs apie jaunųjų 
auką. Paveikslas su garbės 
sąrašu, šalia stovinčiomis 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vomis, Dievo Motinos Sopu
lingosios statula, sudaro į- 
spūdingą ir malonų vaizdą ir 
prisiminimą.

Paveikslą įtaisė parapija, 
o vėliavas paaukojo J. Kava
liauskas.

Dabar prie to paminklo 
dažnai matysi klūpančių mo
tinų, šeimos narių ir šiaip 
jautresnių širdžių žmonių,

kurie meldžiasi ir atsimena 
savo mirusius. Juk tikrai 
jiems ten paguoda ir surami
nimas, nes daug iš jų ir ne
matė, o gal ir nematys, kaip 
jų artimieji buvo palaidoti.

Dabar jiei prie to paminklo, 
kaip prie kapo, gali visą sa
vo širdgėlą nuraminti.

Paminklo atidarymo pro
ga, kovo 16 dieną, buvo atlai
kytos gedulingos pamaldos 
už visus parapijos žuvusius 
karius. Klebonas laikė egzek
vijas, mišias ir pasakė pri
taikytą pamokslą.

Artimieji meldėsi už savo 
mirusius karius. Tai buvo 
bendras ir labai tinkamas vi
sų mirusių atsiminimas. Ma
noma, kad visi tai ilgai atsi
mins ir tinkamai atjaus savo 
mirusius.

RAUD. KRYŽIAUS VAJUS

KARIŲ PAMALDOS IR 
SUSIRINKIMAS

Kovo 17 dieną, šv. Kazi
miero parapijos kariai turėjo 
savo bendras mišias, padė
kos pamaldas už sugrįžimą iš 
karo ir prisiminimas tų, ku
rie dar tarnauja kare.

Prieš mišias buvo atidary
mas ir pašventinimas žuvu
sių jų draugų paminklo - pa
veikslo. Pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. I. Valančiūnas. 
Po to buvo padarytas jų susi
rinkimas ir jie visi aptarė, 
kaip mūsų veteranai geriau
siai galėtų susiorganizuoti ir 
veikti. Vėliau bus aptarti ki
ti jų reikalai.

Organizacinio darbo ėmėsi 
J. Vaitkus ir Ed. Norkus.

KARIŲ PRIIMTUVES

KORTŲ ir BUNCO ŽAIDIMŲ

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

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, giesmynėlių, 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.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:
Gricius, Jonas, sūnus Juozo, kilęs iš 

Alsėdžių v., gyvenęs So. Halsted St., 
Chicago, Ill.

Grigaitienė-Zurlytė, Ona.
Grigaliunah Leonas ir Alek., kilę iš

Gugpėdžių km., Pašvitinio v., Šiaulių 
apskr.

Grigaliūnas, Pranas, sūnus Povilo, 
kilęs iš Keginių-Kupiškio, gyvenęs 
New Yorke.

Grimalauskas, Juozas, kilęs iš Alks
nėnų, gyvenęs Newark, N. J.

Gudaitis, Jonas, kilęs iš šilininkų k., 
Kidulių v., šakių apskr.

Gumauskienė, Kazimiera, kilusi iš 
Viekšnių ir gyvenusi Rochester, N. Y.

Gurklys, Povilas, sūnus Jono, kilęs 
iš Subačiaus v., Panevėžio apskr., gy
venęs Kanadoje.

Gurklytė, Zosė, duktė Kazio, kilusi 
nuo Subačiaus, Panevėžio apskr., gy
venusi New Yorke.

Gutauskas, MateuSas, 
šo, kilęs iš Gruzdžių v., 

Huberienė-Jonaitytė,
Huber, Stella, kilusi iš Vaigailių km., 
Lygumų v.

Indrulienė-Taunytė, Jonava, duktė 
Juozo, kilusi iš šeimių, Šiaulių apskr.

Indrulienė ir jos dukra Julija, kilu
si iš Linkuvos v., Šiaulių apskr, gyve
nusi Philadelphia, Pa.

Ivanauskai ar Iwanowski, Boleslo
vas, Juozas, ir trečio vardas nežino
mas, broliai Tomo Ivanausko, kilę iš 
Utenos apskr.

Jakulis, Juozas, kilęs iš Kazylių k., 
Kriukių km., gyvenęs Kanadoje.

Jankaičius, Juozas, kilęs iš Alksnė
nų, gyvenęs Newark, N. J.

sūnus Mateu-
Siaulių apskr.
Stasė arba

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

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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. Dl- 
delė, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena Ir naktį

Metinis lietuvių vajus 
Raud. Kryžiui bus kovo 24 d. 
3 vai., Lietuvių klube, 928 E. 
Moyamensing Avė.

Programą išpildys kviesti 
kalbėtojai. Bus parodyti 2 
gražūs judamieji paveikslai. 
Jauni lietuviukai menininkai, 
artistai padainuos ir atliks 
kitą tinkamą programą, kad 
tas minėjimas būtų sėkmin
gas ir gražus. •

Visi rengiasi į tokį gražų 
minėjimą.

ATNAUJINO SALĘ

Kovo 10 dieną lietuvių mu- 
zikalinėj salėj buvo sureng
tos didelės karių sutikimo iš
kilmės. Jie sukviesti su savo 
šeimomis. Visi pavaišinti ir 
visi galėjo pasilinksminti ne
apmokamai.

Karių priėmimu labai daug 
rūpinosi W. Paschall ir kiti 
tautiečiai. Aukų tam sutiki
mui davė lietuvių klubai ir 
pavieniai asmenys bei lietu
vių biznieriai.

Į priimtuves buvo sukvies
ta labai daug ir atsilankė 
apie 800 asmenų. Tai buvo 
tikrai didelės karių iškilmės.

SERGA GARSUS 
LIETUVIUKAS

SPORTININKAI 
LAIMĖJO ATNAUJINO KLUB4

Praeitą savaitę sunkiai su
sirgo žinomas lietuviukas ka
pitonas Tadas Kuligauskas.

Jaunuolis turi plačių pa
žinčių su garsiais asmenimis 
ir visur patarnauja lietu
viams ir Lietuvos reikalams.

Jaunutis, vos 12 metų sun
kiau susirgo ir dabar po sun
kios operacijos ilsisi Univer
sity ligoninėje. Jį lanko pa
žįstami ir prieteliai.

Linkėtina kap. Tadui greit 
ir visiškai pasveikti.

Šv. Kazimiero parapijos 
salė naujai ir gražiai išdažy
ta. Dabar atrodo labai gra
žiai. Tokioj salėj bus malonu 
visiems susirinkti ir 
linksminti. - a

Salės pagražinimo 
paėmė nepailstamas 
ninkas ir labai sumanus pa
rapijietis Adomas Jablons
kis. Jo sumanumu salė taip 
gražiai atnaujinta. Jo di
džiausi pagelbininkai tame 
didžiame darbe buvo jaunuo
liai vyčiai — Edvardas Bal- 
čaitis ir Juozas Utkus.

Juodu labai daug ir sun
kiai dirbo dieną ir naktimis, 
kad tik salė būtų laiku išde- 
koruota.

V. Januškevičius taip pat 
daug dirbo salės pagražini
mui. Šiek tiek pagelbėjo V. ir 
A. Rimgailai, J. Vitkūnas, 
Rinius.

KONCERTAS VEDE

pasi-

darbą 
darbi-

Šv. Kazimiero parapijos 
choras rengiasi pirmam po
kariniam choro koncertui, 
kurs bus balandžio 28 dieną, 
Atvelykyje.

Jau sudaryta koncerto 
programa ir jai rūpestingai 
rengiamasi, šis koncertas 
bus surengtas su paįvairini
mais, operetėmis, vaidini
mais ir kitokiais margumy
nais.

Rengėjai uoliai darbuojasi, 
kad tik tas pasisektų. Kon
certui bus išleista programa 
ir atitinkama knygutė su 
skelbimais.

Choras dirba, kad galėtų 
įsigyt sau bažnytinio giedo
jimo knygų ir paremtų para
piją, nes visas pelnas ir bus 
skiriamas tam tikslui. Minė
to koncerto visi laukia.

Teodoras Doras, žinomo 
lietuvio gydytojo sūnus, vedė 
vasario 23 d. Our Lady of 
Mercy bažnyčioje. Jis susi
tuokė su Terese Tigbe.

Lietuvaitė Pranciška Vai
čiūnaitė ištekėjo už Jono 
Rosenbaum. Jiedu susituokė 
šv. Klemenso bažnyčioje.

PAKRIKŠTYTA

Kovo 17 dieną pakrikštyta 
Barauskų sūnus Juozas 
Pranciškus. Barauskas yra 
choro pirmininkas ir dabar 
susilaukė savo įpėdinio.

Krikštynų proga šeima ga
vo daug sveikinimų ir linkė
jimų.

Lietuvos vyčių 3 kuopos 
krepšinio (basketball) ko
manda turėjo labai stiprias 
rungtynes su pietų dalies ko
manda kovo 14 d.

Rungtynės nuo pat pra
džios ėjo atkakliai, lėtai, bet 
lygiai ir svyruojant. Visuo
met būta vieno ar dviejų taš
kų skirtumo. Pabaigoj buvo 
sužeista lygiomis, ir tik an
trą kartą pratęsus žaidimus, 
mūsiškiai laimėjo 33-32.

Mūsų komandai kiek nesi
sekė ginti žaidikų. Jie per
daug koncentravosi centre ir 
mažai turėjo išsiskleidimo į 
šonus. Tai davė priešams 
daug progos būti laisviems ir 
daryti ilgus, bet tikrus me
timus į krepšį.

Antroj pusėj tai kiek buvo 
pataisyta, bet vis dar trūko 
išlyginimo.

Komandos mokytojas K. 
Bagočius daug dėjo pastan
gų, kad komanda laimėtų. Ir 
laimėjo.

Šiomis dienomis jie turi 
dar keletą svarbių rungty
nių, tarp kurių ateina ir 
čempionato rungtynės Kata
likų Jaunimo Draugijų tur
nyre, kur vyčiai savo distrik- 
te išėjo nenugalėti.

Kiek toli jie išlaikys tą ti
tulą,parodys greita ateitis.

Vyčiai savo klubą, arba 
Romovę, šiomis dienomis 
gražiai ir skoningai išdažė.

Sudėtos naujos šviesos, da
bar dar norima sutvarkyti 
grindis, įsigyti tinkamų bal
dų bei klubui reikalingų da
lykų.

MIRĖ
Kovo 11 d. mirė Augustas 

Galumbauskas, 61 metų am
žiaus.

Palaidotas kovo 16 d. šv. 
Kryžiaus kapinėse po pamal
dų šv. Andriejaus bažnyčio
je.

Kovo 10 d. mirė Viola Ku- 
čikas-Gremo, 42 metų am
žiaus.

Jų laidotuvių apeigas ap
rūpino J. Kavaliauskas.

Janešas, kilęs iš Telšių v., ir apskr . 
gyvenęs Chicagoje.

Janulaitis, Pranas, gyvenęs Detroit, 
Mich.

Janulys, Tomas, sūnus Mato, kilęs 
iš Laibalių km., Veisėjų v., Šeinių a., 
gyvenęs Chicagoje.

Janušaitė, Stasė, duktė Leono, gi
musi Amerikoje, gyv. Boston, Mass.

Janušauskai, Juozas, Kazys, Petro
nėlė, kilę iš Graužų km., Viduklės v., 
Raseinių apskr., gyvenę Chicagoje

Janušauskas, Leonas, sūnus Felikso, 
kilęs iš Skėrių km., Židikių v., gyve
nęs Boston, Mass.

Jargencas, Juozas, kilęs iš Vangių 
km., Kauno apskr.

Jasilionis, Stasys, sūnus Igno, kilęs 
iš Pušaloto v., gyvenęs Chicagoje.

Ječius, Povilas, sūnus Prano, kilęs 
iš Kupiškio, gyvenęs Chicagoje.

Jenčius, Juozas, kilęs iš Plokščių v.. 
Šakių apskr., gyvenęs New Yorke.

Ješmantas, Jurgis, kilęs iš šilsodžių 
km., Gražiškių v., Vilkaviškio apskr.

Jogšys ar Jogschies, Frikas.
Jonušas, Leonas, kilęs iš Skėrių km., 

Židikų v., ir gyvenęs Boston, Mass.
Juodelis, Antanas, sūnus Adomo, ki

lęs iš Anykščių v., gyvenęs Chicagoje.
Jubnytė, Marcelė, duktė Maižiešiaus, 

kilusi iš Daugų v., Alytaus apskr., gy
venusi Boston, Mass.

Juozevičius, Juozas, sūnus Miko, ki
lęs iš Kupiškio ir gyvenęs Brooklyn. 
N. Y.

Juška, Bronislovas, sūnus Tomo, ki
lęs iš Šiluvos, Raseinių apskr.. gyve
nęs Chicagoje.

Juškevičius, Juozas, kilęs iš Pakuo
nio km., Kauno apskr., arbo jo šeimos 
nariai.

Juškytė, Elena, duktė Stasio, kilusi 
iš Šiluvos, Raseinių apskr.

Kadžiauskai, Martynas ir Antanas, 
kilę iš Menciškės km.. Kapčiamiesčio 
v., gyvenę Chicagoje.

Kairiukštienė-Mikalonytė, Marija, 
duktė Simano, kilusi iš Dusnyčios, 
Šeinių apskr.

Kairys, Petras, sūnus Petro, kilęs 
iš Aleksandravo km., Panevėžio v.. 
gyvenęs Kanadoje.

Kaladžinskienė, Ona, gyv. Philadel
phia, Pa.

Kalinauskienė, Marija. gyvenusi 
Waterbury, Conn.

Kanapolienė-Tamašiūnaitč, Ieva ki
lusi iš Jurgelioniu Ukmergės apskr . 
gyvenusi Amsterdam, N. Y.

Kareivos, Antanas ir Vytautas, sū
nūs Antano, kilę iš Kėdainių apskr., 
gyvenę New Yorke.

Kasey-Kaupaitė, Stanislava, duktė
Adomo, kilusi iš Daukšinos-Ramyga- 
los, gyvenusi Hartford, Conn.

Kasparavičiūtė-Pakut, Bronė, jos 
vyras Jonas ir vaikai Balys. Brone ir 
Apolonija.

Kasputis, Antanas, kilęs iš Upynos 
km., Skaudvilės v., Tauragės apskr.

Kastraviekienė - Kirklaitė, Birutė, 
kilusi iš Gailiūnų km., Pušaloto v., 
Panevėžio a., gyv. Binghamton (?).

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania
41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.
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JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius > Balsamuotojas

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

Žmogaus veiksmų tikslas 
yra laimė.

Šv. Tomas Akvinietis.

Kantrybė yra geriausias 
vaistas kiekvienai sunkeny
bei. Plautus.

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO. 

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME CIA — REMIAME SAVUS 
8304 - 16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.
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šimtinės, kuri jau buvo susėdusi aplink laužą ir paty
lomis kažką svarstė.

“— Piliečiai, štai jūsų draugas, mozūras iš Pavys- 
lės. Mylėkite jį. Ir štai čia tamstos dešimtinės vadas, — 
jis pridūrė, atsišukęs į mane ir rodydamas milžiną vy
rą, apsirengusį, kaip visi kiti, ilga miline ir ginkluotą 
pištalietu, užkištu už diržo.

‘‘Jie manęs teiravosi apie Varšuvą, apie Langevičių 
ir kitus vadus. Pasikalbėjimas vyko labai lengvai, ir 
jaučiau, kad man taip gera su jais būti. Mūsų dešimkę 
sudarė keturi valstiečiai iš Ignatavo, trys miestiečiai iš 
Panevėžio, pasiturinčio dvarponio sūnus iš Šiaulių ap
skrities, mokytojas iš Kauno ir aš.

“Iš jų patyriau, kad visi užpuolimai vykdomi naktį, 
gi dienos praleidžiamos poilsiui, nebent jei maskoliai 
sėdi čia pat ant sprando. Šią naktį jie nužygiavo dau
giau kaip keturias mylias (apie 20 amerikoniškų my
lių) ir todėl rengėsi ilsėtis visą dieną aikštėje.

“Saulė patekėjo, pasigirdo rago skardus garsas ir 
šauksmas: “Malda!”

“Nepaprastai įkvepiantis reginys: stebėti kelis šim
tus vyrų, išmėgintų kautynėse, suklaupusius be kepu
rių. Pryšaky, prieš kryžių ir švenčiausios Panelės at
vaizdą dalinio vėliavoje, priklaupė kun. Mackevičius ir 
užtraukė:

“— Sveika, aušros žvaigžde šviesi. . .
“Aplink mus buvo milžiniška gimtinė giria — mūsų 

tvirtovė. Virš mūsų buvo Dievas ir mūsų ateitis.”7

PERVERSMAS
Toli nuo kovotojų grandinių konservatyviai sudarė 

savo vyriausybę. Liaudininkai perdavė vadžias. Jokū
bui Geištarui pasiūlyta diktatoriaus galios. Galop buvo 
sudarytas šešių narių komitetas: Geištaras, kunigaikš- . 
tis Giedraitis, Jelenskis, Oskierka, Lopacinskis ir Ke- 
nevičius.

Jie pasiskubino pranešti savo bendrams Lenkijoje

7) Ištrauka Iš Rok 1863, op. cit., pp. 184-190.

apie permainą, paaiškindami, kad liaudininkai mėgino 
atskirti Lietuvą nuo Lenkijos.

Nauja vyriausybė 
pasmerkė sukilimą, 
per anksti pradėtą 
Lenkijoje. Pirmutinis 
jos manifestas buvo 
“Lietuvio Balsas” 
(Glos Litwina), lenkų 
kalba, maldaująs uni
jos su Lenkija. Kiti at
sišaukimai protestavo 
prieš “lenkų” perse
kiojimus, universiteto 
uždarymą, tikėjimo 
persekiojimą ir primi
nė valstiečiams, kad 
jų buitis buvo geresnė 
senais Bendruomenės 
laikais — nedarant jo
kio pažado suteikti 
jiems laisvę ateity.

Jokūbas geištaras Lenkijos “raudoni- 
Lietuvos Sukilimo Vyriausias Vadas kjų” vyriausybė pava- 

Nuotrauka Kalėjime naują konserva;

tyvių vyriausybę “Skyrium, Valdančiu Lietuvos provin
cijas,” ir patvirtino jos sudėtį, išskyrus Kenevičių, ku
ris, išvyko į Kazanę Pavolgės mužikų sukelti. Skyrius 
formaliai uždarė Lietuvos Komitetą, nors Kostas Kali
nauskis protestavo. Skyrius ragino žmones nepradėti 
sukilimų nepasitarus su “teisėta vyriausybe.”

Naujieji baikštūs vadai, kurių kai kurie gilumoje 
širdies buvo priešingi sukilimui, grasino paskirsiu “rau
donikį,” kai konservatyvus ponas nebuvo linkęs pri
siimti pavojingų pareigų pogrindžio valdžioje. Jie mė
gino vaidinti dviveidišką politiką santykiuose su mas
koliais, tikėdamiesi susilaukti kompromiso begrasinant 
socijaline revoliucija, kuri galinti prasiplėšti įMaskoliją.

Viena ponia, įvykių liudininkė, rašė: “Aš matau tuos 
sukilėlius, spindinčius kaip šv. Jono vabalėliai. Jie 
miršta nuo bado ir šalčio, viską statydami iš naujo ant 
naujų kentėjimo ir kankinimų pamatų. Gi čia, greti
mais, yra baikštūs avinai, patekę tarp žirklių ir peilio 
ašmenų, kurie patogiai gyvendami nesirūpina rytdie
na.” Įvykių finale, “teisėtieji” pareigūnai, turtuoliai, 
užmokėjo kalėjimo arba ištrėmimo bausmes, gi liaudi
ninkai mirė arba kautynėse, arba ant kartuvių, — pav., 
Narbutas, Mackevičius, Bitis, Lukošiūnas, Vyslouchas, 
Kalinauskis, Sierakauskis ir tt.

Skyrius šiaip taip gyvavo savo “teisėtumu” besidi
džiuodamas. Liaudininkai buvo pasiųsti vadovauti par
tizanų būriams, kurie negailestingai vykdė savo nuo- 
savią revoliucinę programą. Sukilimas slydo iš ponų 
kontrolės, ir konservatyviai buvo priversti ieškoti liau
dininkų dalyvavimo vyriausioje valdžioje. Tragiškas 
perversmas, narsių patrijotų kruvinas pasiaukojimas— 
buvo tik politinis žaismas konservatyviams, lenkiškų 
interesų Lietuvoje padalinimas.8

Visa istorinė Lietuva buvo šaukiama prie ginklo. Bet 
tiktai etnografinė Lietuva atsiliepė. Patriotiški lenkiš
ki bruožai buvo primetami kiekviena proga, pav., pasi
renkant slaptažodžius ir slapyvardžius vadams. Vys
louchas, liaudininkas partizanų vadas Trakų apskrity, - 
karčiai skundėsi, kad Skyrius pristatinėjo jo kovoto
jams keturkampes lenkiškas kepures “konfederatkas,” 
užuot davęs apavo, ginklų ir šaudmenų.

8) Valandėlei nukryptame ir pasiskaitytame prierašą 68 Vacio 
Koszczyc knygoje, “Zygmunt Sierakowski,” Krakow (metai ne- 
nurodyti), skirtoje lenkų minioms, o ne politiniam forumui už
sieniuose, pp. 97-98: “. . . Kai Lenkijai buvo lemiama tapti ger
manizmo auka, Jogaila pasirodė ir Žalgirio laukuose nustatė jos 
ateiti keliems šimtmečiams. Po padalinimų kas gi, jei ne Lie
tuva Kosciuškos ir Mickevičiaus asmenyse iškėlė mūsų bendro 
išsilaisvinimo idėją? Tikrai, Sierakauskis neklydo, kai jis visą 
savo tėvynės prisikėlimo vilti sudėjo ant šios dorovingos (lietu
vių) tautos . . . Lietuvos Vytis galingai trenks i Carato vartus, 
kaip Algirdas kadaise sulaužė savo Įeiti i Kremliaus vartus ir 
‘'nenugalimas” Dmitras Donskoj suklupo prieš ji ant kelių, ant 
kalvos, kuri nuo tol vadinama "Poklonnaja Gora” (Nusilenkimo 
Kalnu).”

1863 m. gegužės mėn. Skyrius persitvarkė į Vykdo
mąjį Skyrių. Buvo daug apsivylimo su Du Laurensu, 
iš Varšuvos atsiųstu komisaru. Galop, Du Laurens su
grįžo į Varšuvą, perdavęs savo teises Kostui Kalinaus- 
kiui.

Liepos mėnesį liaudininkai pateikė rezoliuciją, iš
spausdintą žemiau Lietuvos Vyčio herbo, pagal kurią 
sudaromas Lietuvą Valdąs Komitetas, nepriklausomas 
nuo Lenkijos, o ne Varšuvos Vyriausybės Skyrius.

Geištaras pakartojo savo ištikimumą amžinai su 
Lenkija suvienytos Lietuvos idėjai, nepaisant jo nesu
tikimo su Varšuvos politika, ir gynė Skyriaus veiklos 
'rekordą.

Vladas Malachovskis, Vilniaus komendantas, atsilie
pė: “Gana jau to pasyvaus vaidmens. Varšuva nesu
pranta mūsų reikalų. Mes patys privalome galvoti apie 
Lietuvos gerovę. Lai mes visi, čia susirinkę, nutariame 
nutraukti priklausomybės ryšius, kurie mus smaugia.” 
Kalinauskis pareiškė, kad jie laukia tolimesnės para
mos iš ponijos. “Jūs turite balsą, betgi kaipo Lietuvos 
atstovas, ir aš sprendžiu, kad jūs nieko neturėsite prieš 
šį projektą, jei Varšuva su juo sutiks.” Geištaras atsi
liepė: “Tai negalima.” Kalinauskis tęsė: “Visvien tai 

' įvyks, kadangi Du Laurens, prieš išvykdamas, oficia
liai perdavė man valdžią, ir aš, kaipo vyriausybės įga
liotinis, priimu šį projektą ir prispausiu ant jo ant
spaudą.”

Kiti nariai manė, kad Varšuvos Vyriausybės ant
spaudo pridėjimas ant tokios rūšies projekto būtų tei
sių išnaudojimas. Buvo nutarta pasiųsti ultimatumą: 
jungiamas projektas bus padarytas įstatymu, nebent 
jei Varšuva sutiks reikalus tvarkyti taip, kaip Skyrius 
nori. Lenkų pasiuntinys, Oskar Awejde, atvyko ir pa
lengvino taikingą susitvarkymą, valdžią sutelkiant Ka- 
linauskio rankose. Skyrius būsiąs savarankus organas, 
gi Lenkijos atstovas būsiąs ryšio karininku, o ne ko
misaru.9
9) Pamiętniki J. Gieysztora, op. cit., tom. II, pp. 62-68.
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Bayonne, N. J.
Parengimas

Kovo 3 d. čion įvyko sodalie- 
čių parengimas — teatras, šo
kiai, dainos.

Buvo suvažiavę sodalietės iš 
Newarko, Elizabetho, Harrison- 
Kearny ir Bayonne.

Parengimas labai gražiai pa
vyko.

Už jo pasisekimą padėka ten
ka Jersey City lietuvių klebonui 
kun. J. šėmiui, kurio pastango
mis šis parengimas įvyko.

Bayonne klebonas kun. M. 
Kemėžis reiškia padėką visoms 
sodalietėms, kurios šiame gra
žiame parengime dalyvavo.

Novena
Noveną prie šv. Juozapo ve

dė pranciškonas kun. J. Vaškys.
šv. Juozapo dienoje 9 vai. bu

vo atlaikytos iškilmingos mišios. 
Celebravo kun. J. Vaškys, dia
konu buvo kun. M. Kemėžis ir 
subdiakonu kun. Gilbert.

Trijų dienų pamaldas prie šv. 
Juozapo vedė kun. Gilbert.

Kun. J. Vaškys savo buvimo 
metu Bayonne atliko ir tretinin
kų vizitaciją.

Krikštai
Mūsų bažnyčioj buvo pakrikš

tyti George Robert Schneider 
(motina iš namų Gurskiūtė) ir 
Dorotėja L. Užupytė.

Instalacija
Kovo 24 d., sekmadienį, bus 

Katalikų Veteranų valdybos in
stalacija.

Dalyvaus valstijos komandie- 
rius ir eilė kitų žymių svečių.

Mūsų veteranai narių turi per 
50.

Instalacijos pradžia 7 vai. va
kare.

Visus apylinkės gyventojus 
prašome atsilankyti į šias iškil
mes.

Stebuklingo Medalikėlio nove
na mūsų bažnyčioje esti trečia
dieniais.

Stacijos lietuvių kalba būna 
penktadieniais 7:30 vai. vakare.

Baltimore, Md.
Trys nauji kapai

šeštadienį, kovo 16 d., su tre
jomis mišiomis buvo palaidotas 
a.a. Adomas Urbonas.

Paliko dideliam nuliūdime 
žmoną ir dukterį Oną. Senukas 
sirguliavo apie trejus metus. Mi
rė po operacijos Maryland Gen
eral ligoninėje. Operacija buvo 
neišvengiama, nors gydytojai 
teturėjo mažai vilties, kad ligo
nis pasveiktų.

Trečiadienį, kovo 20 d., jau
nuolis, tik 30 metų, a.a. Feliksas 
Varnauskas buvo laidotas iš mū
sų bažnyčios. Feliksas mirė nuo 
džiovos ligos.

Paliko didžiausiam nuliūdime 
abudu tėvu, žmoną ir kitus gi
mines.

Iš šv. Petro bažnyčios buvo 
laidotas lietuvis Vaitiekus Ža
kas. Tas ir buvo džiovos auka.

Trys vyrai buvo išplėšti iš 
mūsų tarpo per savaitę laiko. Jų 
šeimoms ir giminėms reiškiame 
giliausią užuojautą.

Už mirusiųjų vėles tariame 
amžinąjį atilsį.

Gražios sukaktuvės
Vietinė “Dainos” draugija 

sekmadienį, kovo 17 d., minėjo 
15 metų gyvavimo sukaktuves.

Kaip kunigai garsino bažny
čioje, dr-ja, nors ir nėra para
pijinė įstaiga, tačiau daugiausia 
susideda iš bažnytinių žmonių, 
tad šių sukaktuvių minėjimui 
paaukojo $15 bažnyčios reika
lams.

Būdama tautinė kultūrinė or
ganizacija, savo sukaktį minėjo 

UŽSAKYKIT “AMERIKĄ” 
TREMTINIAMS

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

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

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

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

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

“AMERIKOS” ADMINISTRACIJA.

surengdama koncertą, į kurį at
silankė apie 200 asmenų.

Vakaras ypatingai buvo įdo
mus tuo, kad jaunoji karta pasi
rodė savo muzikaliais gabumais. 
Vyresnieji “Dainos” dr-jos na- 
riai-narės palinksmino publiką 
lietuviška daina.

Nuotrupos
— Marijona Grigaliūnienė, ku

ri yra John Hopkins ligoninėje, 
jau sveikesnė. Turėjo labai sun
kią operaciją. Gydytojas paten
kintas ligonės padėtimi.

— Kun. Dr. Mendelis yra su
sirūpinęs jaunimu. Šią savaitę 
pasikvietė jaunųjų būrį, su ku
riais svarstė jaunųjų dr-jos įkū
rimą. Tai yra arkivyskupo no
ras, kad kiekvienoj parapijoj gy
vuotų jaunųjų klubas.

— Sekmadienį, kovo 24 d., į- 
vyks metinis Altoriaus ir Rožan- 
žiaus dr-jos pasisvečiavimas ir 
susirinkimas. Bus išrinkta val
dyba 1946 metams.

— Šv. Juozapo iškilmėje kun. 
Dr. Mendelis buvo nuvykęs pas 
senelius Little Sisters of the 
Poor patarnauti seneliams per 
pietus. Su juo nuvažiavusios jo 
mamytė ir sesutė Felicija. Vys
kupas Shehan ir buvo vienas iš 
darbininkų. Sesutės šv. Alfonso 
bažnyčioje surinko aukų $2,300 
savo senelių užlaikymui.

— Pranas Vasiliauskas nuoW. 
Lombard St. yra Mercy ligoni
nėje. Padaryta operacija. Ligo
nis stiprus. Nežiūrint amžiaus 
operaciją atlaikė gerai. Linkime 
jam veikiai pasveikti.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Šv. Onos Moterų Sodaliečių 
naujos draugijos valdybon iš
rinkta: pirm. A. šaukonienė, 
vicepirm. A. Serafinienė, prot. 
rašt. A. Smigelskienė, fin. rašt. 
G. Lukšiūtė, iždin. I. Bilzienė, 
maršalka A. Whitekiene.

Kovo 31 d. visos narės eis 
bendrai prie komunijos per 9 
vai. mišias.

Po mišių bus pusryčiai šv. 
Vardo salėje.

Kovo 24 d. bus judamieji pa
veikslai “Song of Bernadette,” 
rodomi vaikams Šv. Vardo salė
je 2 vai. po pietų.

Dievo Motinos Sopulingos 
bažnyčioj bus rodoma suaugu
siems 7 vai. vakare.

Kviečiame visus atsilankyti.
Įžanga vaikams 25c., suaugu

siems 75c.

Kovo 31 d. važiuos busai į 
Passaic, N. J. į gavėnios vaidini
mą “His Mother’s Promise.”

Bušo ir įžangos kaina iš viso 
yra $1.25.

Kviečiame visus dalyvauti. 
Norintieji važiuoti užsiregistruo
kite pas seserį Urboną.

Dievo Motinos Sopulingos 
bažnyčioje misijos bus nuo ba
landžio 1 d. iki 14 d. kas vakarą 
7:30 vai.

Pranciškonas kun. Agnelius 
Krasauskas ves šias misijas.

Prašome visų parapijiečių lan
kytis į šias pamaldas ir pasinau
doti Dievo malonėmis.

LRKSA 165 kuopa dėkoja vi
siems atsilankiusiems už parė
mimą kortavimo vakaro, kuris 
įvyko kovo 10 d. ir buvo sėkmin
gas.

T/Sgt. Vincas Jankauskas iš 
Harrison, N. J. grįžo namo gar
bingai paleistas po dvejų metų 
ir aštuonių mėnesių parašiuti
ninkų tarnyboj. Jisai buvo pla
čiai žinomas beno vadas “llth 
Division Airborne band.”

A. E. S.

IŠ LIET. VYČIŲ VEIKLOS IŠ STRASBOURG© LIETUVIŲ VEIKLOS
Bendra Komunija

Lietuvos Vyčių N. Y. ir 
N. J. apskrities metinė bend
ra komunija buvo kovo 10 d., 
9 vai. ryte, šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioj, Elizabeth, NSJ.

Mišias laikė kun. Dr. J. 
Starkus, pritaikytą pamoks
lą pasaką klebonas kun. J. 
Simonaitis.

Dalyvavo apie 100 asmenų 
iš įvairių kolonijų. Buvo at
stovaujamos šios kuopos: 
Maspeth, N. Y.; Bayonne, N. 
J.; New York, N.Y.; Newark, 
N. J.; Paterson, N. J.; Lin
den, N. J.; Jersey City, N. J.; 
Keamy - Harrison, N. J. ir 
Brooklyn, N. Y.

Pusryčiai
Pusryčiai įvyko Winfield 

Scott Hotel, Elizabethe.
Apskrities pirm. L. Ketvir

tis pradėjo pusryčius malda 
ir pakvietė adv. J. Bray va
dovauti programai.

Rengimo komisijai vado
vavo Helen Pinkin

Svečių tarpe buvo M. Nor
kūnas, L. Vyčių organizaci
jos įsteigėjas.

Tikrai buvo malonu maty
ti tokį gražų jaunimo susi
rinkimą.

Suvažiavimas
Po pietų įvyko apskrities 

suvažiavimas, Liberty Hali, 
Elizabethe.

Dalyvavo 28 delegatai ir 23 
svečiai. Susirinkimui vado
vavo apskrities pirm. L. Ket
virtis.

Kun. M. Kemėžis, apskri
ties dvasios vadas, kalbėjo 
apie pagalbą Lietuvai.

Kun. Dr. J. Starkus kalbė
jo trumpai, sveikindamas da
lyvius.

Leit. Dr. V. Kemėžis kal
bėjo apie grįžtančius vetera
nus.

Adv. J. Bray, organizaci
jos patarėjas, kalbėjo apie 
organizaciją. Kalba buvo iš
sami ir naudinga. Dalyviai ją 
priėmė su dideliu nuoširdu
mu.

Komisijų rinkimas
Komisijon paminėti Liet. 

Vyčių N. Y. ir N. J. Apskri
ties 30 metų sukakčiai iš
rinkta: Helen Pinkin, Stella 
Kaulis, Barbara Ginei, Euge
nia Karpus, Agnes Ruzgis, 
Joe Kratulis, Vera Plungis, 
Ann Klem, Albert Kondus, 
Charles Bason, Tony Sku
bus.

Surengti išvažiavimą iš
rinkta Kay Trotulis, Vera 
Šarkus ir Millie Strazdas.

Lietuvos Vyčių seimas į- 
vyks rugsėjo 21-22 ir 23 d.d., 
Worcester, Mass., kur L. Vy
čių 116-ta kuopa rūpinasi 
seimo surengimu.

H. P.

Marianapolis
Rinkliavos Kolegijai

Pastaruoju laiku lietuvių ka
talikų parapijose, šv. Kazimiero, 
Worcester, Mass, ir šv. Kazimie
ro, Providence, R. I., buvo pa
daryta rinkliavos Marianapolio 
kolegijos naudai.

Kaip visados, taip ir dabar 
Marianapolio kolegija susilaukė 
didžiausio palankumo iš klebonų 
kun. Aug. Petraičio ir kun. J. 
Vaitekūno, artimų kolegijos rė
mėjų ir geradarių.

Per kun.i Aug. Petraičio pa
lankumą bei nuoširdumą Maria
napolio kolegijai buvo surinkta 
$272.25.

Per kun. J. Vaitekūno palan
kumą Ir prijautimą gauta $639.

Stambesni aukotojai iš Provi
dence, R. I. buvo parapijos vika
ras kun. Antanas Kacevičius, 
$100 ir Vincent Fiore $100.

Marianapolio kolegijos vado
vybė nori šia proga iš visos šir
dies padėkoti visiems, kurie sa
vo aukomis prisidėjo prie vienin
telės lietuviškos kolegijos išlai
kymo, ypatingai klebonams, ku
rie leido atvykti tam tikslui ir 
kurie savo asmenine auka prisi
dėjo prie to kilnaus ir gražaus 
darbo.

Lietuviškas ačiū visiems!
Marianapolio Kolegijos 

Vadovybe,

Strasbourg© lietuviai iškilmingai 
minėjo Vasario 16

Viena iš daugiausia šio antro
jo pasaulinio karo nuskriaustų 
tautų yra mūsų lietuvių tauta.

Tačiau lietuviai, nors ir būda
mi labai žiauriai karo audros 
pritrenkti ir po visus pasaulio 
kraštus negailestingai išmėtyti, 
nenuleidžia beviltiškai rankų, 
bet tiki, kad teisingumas laimės.

Lietuvių tautos sūnūs ir duk
ros, kuriame krašte jie bebūtų, 
buriasi visi į krūvą, lavina savo 
mokslines, menines ir kitas dva
sines jėgas ir kiekvienai progai 
pasitaikius rodo pasauliui savo 
kultūrinius laimėjimus. Tuo bū
du mūsų tauta atkreipė į save

New Haven, Conn.
Juozas Macknis — Krepšinio 

Žvaigždė
Juozas Macknis lanko Hill- 

house High School, kur jau bai
gia paskutinius metus, ir per vi
są laiką žaidė krepšinį (basket
ball).

Šiame sezone mūsų jaunas 
tautietis Juozas Macknis, žaisda
mas su vietiniais rateliais, pui
kiai atsižymėjo, padarydamas 
daugiausia taškų ir vis laimėda
mas mūsų aukštesnei Hillhouse 
mokyklai rungtynes.

Praeitą savaitę Hillhouse mo
kyklos ratelis vyko į Boston 
Garden, kur žaidė dėl Naujos 
Anglijos čempionato su -Spring
field, Vt., Providence ir West
field rateliais, ir čia mūsų jau
nas lietuvis kiekvieną vakarą 
padarė daugiausia taškų, iš da
lies laimėdamas savo gabumais 
Naujos Anglijos čempionatą šiai 
mokyklai.

Mirė Jonas Lažaunikas
Kovo 4 d., po ilgos ligos, mirė 

Jonas Lažaunikas, palikdamas 
nuliūdime savo žmoną Zuzaną ir 
dukrelę Oną, kurios jį slaugino.

Šioj gilioj liūdesio valandoje 
reiškiama užuojauta Zuzanai La- 
žaunikienei ir dukrelei Onai, 
taipgi giminėms.

Jono vėlei tegul gerasis Die
vas suteikia amžiną atilsį!

Sėkmingas Šalpos Fondo Sky
riaus Susirinkimas

Kovo 14 d. įvyko šalpos Fon
do skyriaus susirinkimas, kuria
me pasitarta apie šalpos reika
lus.

Paskirta 100 dolerių nupirkti 
mokyklos vaikučiams batelių. 
Taipgi 100 dolerių paskirta su
pirkti maisto mažiems vaiku
čiams ir muilo.

Kadangi mūsų patyręs pra
monininkas K. Vilniškis dalyva
vo susirinkime, tai buvo pa
kviestas tais reikalais pasirūpin
ti.

Poniai Onai Alf pavesta suži
noti su batelių dirbėjais.

Šalpos Fondo skyriaus rašti
ninkė Juzė Dičkienė kviečia vi
sus pasidarbuoti, prirašyti dau
giau narių prie Šalpos Fondo.

Gražiai Atsiliepta Vajuj
Geros širdies lietuviai jau pra

dėjo atnešti paišelių, sąsiuvinių, 
plunksnų ir plunksnakočių, bet 
galima dar daugiau iš mūsų ko
lonijos aukų pasitikėti. M.

Toronto, Ont.
Vasario mėn. 22 dieną įvyko 

“Dainos” grupės susirinkimas 
Šv. Jono lietuvių parapijos sve
tainėje, suruoštas V. Samulevi- 
čienės.

Susirinkimas vyko sklandžiai 
ir gyvai.

Skaitytas gautas laiškas iš be
laisvių lietuvių Belgijoj. Laiške 
jie nusiskundžia kritiška padėti
mi. Ne viena ašara nuriedėjo be
klausant.

Nutarta neatidėliojant pasiųs
ti iš iždo $52 ir $10 p. Pocienės 
auką, viso $62 per konsulą p. 
Budrį į Belgiją belaisviams lie
tuviams.

Iš Margienės paaukotų 20 jar
dų medžiagos skubiai pasiūta 
vyriški marškiniai šių narių: 
Dervinienės, Kuniutienės, Stan- 
kienės, Samulevičienės ir Jakū- 
bynienės, — ir pasiųsta į Belgi
ją benamiams lietuviams per 
kun. Danauską.

Be to, gauta keletas adresų iš 
Belgijos, kuriuos pasidalino na
rės, kad pasiųstų po 11 svarų 
šeimoms pagal adresus.

Nutarta ruošti šokius, kurių 
pelną skirti benamiams lietu
viams. Išrinkta parengimo ko
misija: Užumeckienė, Jurcienė, 
Grubevičienė ir Bukovskienė.

Priimtos dvi narės: Belickaitė 
ir V. Jarašūnaitė.

Po susirinkimo mūsų šeimi
ninkė pavaišino dalyvius.

Kitas susirinkimas įvyks kovo 
29 d. pas Grinskienę, 38 Robin
son St. 8 vai. vakare, punktua
liai.

Visos narės prašomos daly
vauti.

Ona Narušienė. 

net ir didžiųjų tautų dėmesį ir 
nusipelnė, atitinkamos pagarbos.

Štai karo atblokšti ir po įvai
rius miestus išblaškyti Prancū
zijos lietuviai, nors skaičiais ir 
nebūdami gausūs, kaskart vis 
daugiau išeina į viešumą ir gra
žiai save atestuoja. Taip, pavyz
džiui, Vasario 16 kiekvienos di
desnės lietuvių kolonijos Pran
cūzijoje buvo kuo skaitlingiau
siai paminėta ir vietinių gyven
tojų maloniai sutikta.

Šalia puikaus Paryžiaus lietu
vių Nepriklausomybės Šventės 
minėjimo, su dideliu stropumu ir 
atsidėjimu Lietuvių Sąjunga su
rengė Vasario 16-tos minėjimą 
Strasbourge. Sąjungos valdybai 
vadovaujant, iš anksto buvo 
pradėta minėjimui ruoštis ir pa
siekta tikrai puikaus rezultato.

Kadangi Vasario 16 šiais me
tais išpuolė darbo diena, tai mi
nėjimas buvo daromas sekma
dienį (vasario 17 d.).

Minėjimo iškilmės buvo pra
dėtos 10 vai. pamaldomis Visų 
šventųjų bažnyčioje. Pamaldas 
už Tėvynę atlaikė ir dienos nuo
taikai pritaikytą, jaudinantį pa
mokslą pasakė kun. J. Krivic
kas, vietinės kolonijos dvasios 
vadas ir Lietuvių Sąjungos pir
mininkas. Toje susikaupimo va
landoje dalyvavo visi Strasbour- 
go ir apylinkių lietuviai. Jaukio
je bažnytėlėje aidėjo lietuviškos 
giesmės, palydimos vargonų ir 
smuiko muzikos. Visi mintimis 
tuomet skrido į pavergtą Tėvy
nę, prašydami jai Aukščiausiojo 
pagalbos ... ir ne vienam išvar
gusiais skruostais riedėjo Tėvy
nės meilės išspaustos ašaros ...

Vieux Chateau salė, kurioje 
17 vai. turėjo įvykti iškilmin
gas posėdis su menine dalimi ir 
bendru pobūviu, jau 16 vai. bu
vo pilnutėlė Tėvynę mylinčių lie
tuvių. 17 vai. buvo išstatyta pa
vyzdingų lietuvių iš gimtojo 
krašto atsivežta gražioji Lietu
vos trispalvė. Iškilmingą posėdį 
atidarė kun. J. Krivickas, pa
kviesdamas pirmininkauti adv. 
B. Paramską ir sekretoriauti 
stud. K. žalnieraitį.

Kun. Krivickui tarus atidary
mo žodį, iš ugningų lietuvių krū
tinių suskambėjo galingas Lie
tuvos himnas.

Po to ėjo adv. St. Paltanavi
čiaus paskaita. Savo įdomia, ne
paprastai momentui pritaikyta 
kalba adv. Paltanavičius užbūrė 
visus klausytojus. Jis gabiai ir 
išsamiai apibūdino dabartinę 
mūsų padėtį ir stipriai pabrėžė 
brolių Amerikos lietuvių nuopel
nus bei daromus žygius Lietuvos 
nepriklausomybei atstatyti.

Po įspūdingos adv. Paltanavi
čiaus paskaitos buvo perskaity
ta iš įvairių Prancūzijos vietovių 
prisiųsti sveikinimai. Po to pra
sidėjo meninė programos dalis, 
kurią pradėjo keturių metų lie
tuvaitė Danutė Paramskaitė. Ji, 
papuošta tautiniais rūbeliais ir 
su gėlių buketu rankoje, padek
lamavo “Leiskit į Tėvynę.” Jau
noji lietuvaitė už gražų pasiro
dymą ir buketą, kurį įteikė są
jungos pirmininkui, susilaukė 
daug katučių.

Meninės programos senkančią 
dalį išpildė naujai įsikūręs Kl. 
Baltoko vadovaujamas Lietuvių 
Sąjungos choras.

Visa salė buvo sužavėta gra
žiai skambančių lietuviškų dai
nų ir keletą kartų kvietė chorą 
kartoti savo meną.

Tilstant paskutiniam dainos 
akordui, pasipylė į salę tautinių 
šokių grupė. N. Paramskienei 
vadovaujant šokėjos ir šokėjai 
meniškai pašoko “Kubilą,” “Ke
purinę,” “Lenciūgėlį” if “Žioge
lį."

Visi lietuviai ir minėjime da
lyvavę svečiai ypatingai gėrėjo
si tautinių šokių ir rūbų origina
lumu ir triukšmingomis ovaci
jomis nedavė net atsikvėpti.

P. Baltokas keletai minučių 
nuramino salę, švelniai sugroda
mas smuiku lietuviškų dainelių.

Turtingoj programoj buvo pa
rodyti ne tik muzikos ir plasti
kos gabumai, bet ir Sąjungos 
narių literatūriniai sugebėjimai. 
Visu gausumu pasipylė įvairiau
sių rūšių savoji kūryba ir solo 
bei duetais paįvairinama dekla
macija, kurią užbaigė pirminin
kaujančio širdingas padėkos žo
dis.

Po meninės dalies ėjo bendri 
užkandžiai, dainos, šokiai ir žai
dimai, kurie buvo paįvairinami 
pilnais gilaus sąmojaus ir jumo
ro kupletais iš Prancūzijos lietu
vių gyvenimo, ši programos da
lis leido minėjimo dalyviams 
laisvai atsikvėpti, pasidalinti gy
venamojo momento įspūdžiais, 
džiaugsmais ir vargais.

Kruopščiai ir nuoširdžiai pa
ruoštas Vasario 16 minėjimas 
atgaivino Tėvynės ilgesio pri
slėgtą lietuvių dvasią, leido bent 
keletą valandų gyventi gimtojo 
krašto nuotaika ir uždegė nau
jais pasiryžimais dar daugiau la
vinti kūrybines galias bei talen
tus savo Tautos ir josios vaikų 
garbei bei gerovei. J.

DOVANOS LIETUVIAMS EUROPOJE 
eA*---

Per vasario mėnesį dovanų svarais gavome iš sekančių vietų 
ir asmenų: # 4

’(Tęsinys)
Waukeegan, UI. Z. Žekienė................................................. 14 sv.
W. Hartford, Conn. Mrs. Peter......................................... 12 sv.
Wilkes Barre, Pa. Šv. Trejybės parapija.......................... 18 sv.
Wilmington, Delaware. W. B.............................................. 9 sv.
West Point, N. Y. Sr. Girl Scouts..................................... 3 sv.
Worcester, Mass. Aušros Vartų parapija ........................ 129 sv.
New York, N. Y. Kun. Liubauskas .................................. 160 sv.
Brooklyn, N. Y. Dr. Aldona Šliupas.................................. 9 sv.

Mrs. B. Valen.................................................... 22 sv.
M. Klausutis ....................................................... 15 sv.
A. Regelis .....................................  76 sv.
P. Rimkūnienė ................................................... 5 sv.
Jane Piercynski ................................................. 6 sv.
Mrs. Lamont ..................................................... 5 sv.
Adrišiunas........................................................... 3 sv.
Gužauskienė ....................................................... 25 sv.
Kun. Paulionis—mokykloms reikmenų .......... 4 sv.
Zaborskienė......................................................... 9 sv.
Mrs. Brady ......................................................... 15 sv.
Nursing Sisters of the Sick Poor...................... 84 sv.
St. Mary of Angels ........................................... 99 sv.
per Brundzą ....................................................... 58 sv.
Mrs. Walzauck ................................................... 21 sv.
Mrs. Powell ....................................................... 20 sv.
M. Markauskas ................................................. 17 sv.
U. Stulgaitienė ................................................... 2 sv.
K. ir O. Dobrovolskiai ....................................... 20 sv.
Čižauskienė......................................................... 10 sv.
J. Averkienė ....................................................... 35 sv.
Kubiliai .............................................................. 40 sv.
Jodzevičienė ....................................................... 35 sv.
J. Bernotai ......................................................... 35 sv.
Montvila ............................................................. 75 sv.
Aldona Bush ..................................................... 9 sv.
Maskolaitienė ..................................................... 9 sv.
V. Baltrušaitienė ............................................... 2 sv.

Jamaica, N. Y. Helen Kižytė............................................. 14 sv.
Maspeth, N.Y. Kun. J. Balkūnas—maisto ...................... 11 sv.

Kun. Lekešis ....................................................... 8 sv.
Mieželienė ............................................................ 33 sv.

SKUBĖKIME TAIP PAT SIŲSTI VELYKINIUS SIUNTI
NĖLIUS DOVANŲ! 

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

WAREHOUSE
101 Grand Street, Brooklyn 11, New York

ŠYPSENOS
Trumpas Atsakymas

Moteriškė, matydama žmo
gų svyruojantį išeinant iš ali- 
dės, tarė:

— Gailu, matant tave iš
einant iš tokios vietos.

— Moteriške! Ar nori, kad 
aš visą naktį čionai pasilik
čiau?

Magija
Motina: — Onute, tavo vei

das švarus kaip muilas. Bet 
pasakyk man, kodėl tavo ran
kos tokios nešvarios?

Onutė: — Beprausiant vei
dą.

Rankos
Supykus motina (pietų lai

ku): — Jonuk! Nesykį tau 
sakiau, kad prie stalo niekad 
rankomis nesiektumei valgio. 
Ar neturi liežuvio?

Jonukas: — Taip, mamyte. 
Bet mano rankos ilgesnės.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

'.T'.— ■ ■ ■■ UH--------- .i ' - I- i

Tel. NEwtown 9 - 4464

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

ffl Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

- -------- ------- —|

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Jj
I EVergreen 8 - 9770

I Joseph Garszva
I i

| Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Lalsniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
— $150 —

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

..................-...........-4

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
. GENERAL INSURANCE AGENT

I 54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Mokykloje
Mokytoja: — Baltriuk, iš

vardink penkis daiktus, ku
rie savyje turi pieno.

Baltrukas: — Sviestas ir 
sūris, šalta košė ir dvi kar
vės.

Paaiškėjo
— Kam oda yra ypatingai 

reikalinga? — klausia moky
toja savo išmintingų vaikų.

Berniukas pakėlė rankelę 
ir tarė: ~ •

— Aš žinau, panele moky
toja. Oda reikalinga, kad 
karvės kaulai ir viduriai ne
subyrėtų.

Tiesa
Mokytoja: — Kaip vadina

me dantis, kuriuos paskiau
siai gauname?

Birutė: — Svetimi dantys.
Šeimininkė

Mokytoja: — Kokis yra 
geriausias būdas išsaugoti 
pieną nuo surūgimo?

Vytautas: — palikti kar
vėje. Pranas Bekampis.
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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: A. Vaičiulai
tis apie lietuvių rašytojų kovą dėl lietuvybės, J. B. Laučka 
apie Šalpos Fondą ir tremtinių šelpimą, o K. R. Jurgėla pa
pasakos, kokios pastangos daromos Lietuvos nepriklauso
mybei atgauti, žodžiu sakant, viskas seimeliui jau paruoš
ta ir sutvarkyta.

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 seimelin 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:
Petras Montvila, Simanas Cerebiejus, Stasys 

Lukoševičius, Antanina Pažereckienė ir 
Pranė Ražickienė.

KUNIGŲ SUSIRINKIMAS
Antradienį, kovo 26 d., į- 

vyksta New Yorko ir New 
Jersey kunigų lietuvių susi
rinkimas Angelų Karalienės 
parapijos klebonijoje.

Pradžia 4 vai. po pietų.
Praneša —

Pirmininkas.

ATVYKSTA LIETUVIŲ 
PRANCIŠKONŲ

Apie kovo 29 d. į New Yor- 
ką iš Italijos atplaukia ke
turi kunigai lietuviai pran
ciškonai.

Neapolį jie paliko kovo 16 
dieną.

Po Velykų atplauks dar 
trys kunigai lietuviai pran
ciškonai.

SIUVĖJAI AUKOJA RAUD. 
KRYŽIUI .

G. Karpiūtė Raudonajam 
Kryžiui per dabartinį vajų 
gavo aukų iš Siuvėjų 54 loka- 
lo 50 dolerių, iš Šalaviejaus 
siuvyklos 25 dol 40c., iš Ši
maičio siuvyklos 100 dol., iš 
Atkočaičio siuvyklos 100 dol. 
ir iš Karvelio siuvyklos 46 
dol. 55 et.

Viso ligšiol gauta 329 dol. 
ir 95 c. iš lietuviškų siuvėjų 
ir siuvyklų R. Kryžiui.

LIETUVIŲ TARYBOS AU
KA RAUD. KRYŽIUI

Paskutiniam susirinkime 
New Yorko Lietuvių Taryba 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui dabartinio vajaus proga 
paskyrė 50 dolerių auką.

NAŠLIŲ BALIUS

Šv. Monikos dr-jos Našlių 
balius su gražia koncertine 
programa įvyks balandžio 28 
d. Apreiškimo parapijos salė
je.

ŠALPOS VEIKLA
Kovo 13 d. jau antrą kartą 

išvežta drapanų į BALF san
dėlį iš Cypress Hills sekcijos.

Šiuo kartu stambesnes au
kas davė O. Brazaičiūtė, So
fija Norkevičiūtė, Norkevi- 
čienė. Bazarienė paaukojo 
patalų. Navikai, Lutvaičiai, 
Poriai davė labai daug gerų 
rūbų. Gausiai aukojo Tiške
vičiai ir sūnus Petras, Sku- 
žinskai, Rimydai, Jankeliū- 
nienė ir duktė, P. Liberis, 
Čeikauskai, Šalaviejienė, J. 
Bernotas iš Maspeth, Frense- 
sonai, Kundrotienė, J. Mike- 
lionis, J. Meškiūnai, H. Jaku
bonis, A. Daučiuvienė ir J. 
Urbonas. Gauta 12 tuzinų 
naujų pieštukų.

Darbas eina pirmyn. Tik 
reikia nueiti j namus, nes 
žmonės turi daiktų ir duoda, 
nors reikia laiko, kol viską 
surenka.

BALF skyrius smarkiai 
organizuojasi, gal pasieks ir 
kitas sekcijas.

P. J. Montvila.
VYČIAI LOŠIA

Liet. Vyčių 41 kuopos Jr. 
grupė loš krepšiasvydį su šv. 
Vincent De Paul, penktadie
nį, kovo 22 d. 7:30 vai. va
kare.

Kviečiame visus narius ir 
krepšiasvydžio mėgėjus at
eiti.

Vieta: Driggs Ave. tarp N. 
6 ir 7 gatvių, CYO Hali.

PIENO SIUNTINYS 
TREMTINIAMS

Šių metų vasario mėn. 
Bendrasis Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondas iš New 
Yorko išsiuntė 700 dėžių 
kondensuoto pieno Vokieti
joj esantiems lietuviams.

Siuntinys išėjo laivu S.S. 
Asbury Victory.

Mūsų Apylinkėje
• Stud. Jonas Maskolenka 

kovo 14 d. atvyko iš Pary
žiaus. Laikinai apsigyvens 
Clevelande.

• Pranas Mocejūnas su 
žmona iš Rochesterio pralei
do savaitę atostogų New Yor
ke.

• Kun. P. Bulovas, M.I.C., 
ateinančią savaitę ves misi
jas jaunimui Apreiškimo pa
rapijoje.

• Dr. Antanas Rakauskas 
kovo 17 d. Latrobe, Pa., semi
narijoje įšventintas dijako- 
nu. Kunigu įšventintas bus 
birželio 23 d.

• J. E. vysk. P. Būčys, va
žiuodamas Chicagon iš Ma- 
rianapolio, buvo sustojęs Eli- 
zabethe.

• Ignas Budreckis, gerai 
pailsėjęs Floridoje, grįžo Eli
zabethan.

• Dr. Vito Kemėžis, avia
cijos chirurgas, šiuo metu 
yra Utah valst. Netrukus iš- 
vyksiąs su laivyno daliniu 
tolyn į vakarus.

• Dr. Įeit. Jonas Naujokai
tis iš Minneapolio veteranų 
ligoninės keliamas į vakarų 
pusę.

• Dr. Kazys Pakštas kali- 
fornijoje parašė naują, 96 
puslapių knygą apie Mažąją 
Lietuvą—“Lithuania Minor.”

• Adv. Deksnys netrukus 
atvyksta Amerikon iš Pran
cūzijos.

• Dr. VI. Juodeika gavo ži
nią, kad netrukus iš Pary
žiaus New Yorkan atplaukia 
jo žmona su dukrele.

• Sgt. James Matulis, iš 
Newark, N. J., pereitą sek
madienį grįžo garbingai at
leistas iš kariuomenės, kurio
je ištarnavo apie 3 metus. 
Buvo Pacifike ir Europoje.

Apreiškimo 
Parapija

• -•'••u • ‘ .i- - ■ ■**
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Veteranų veikla
Mūsų parapijoj veteranų 

veikla eina sėkmingai ir en
ergingai.

Kovo 2 d. veteranai buvo 
surengę iškilmingą viešą pa
sirodymą — buvo šokiai ir 
kiti įvairumai.

Tai įvyko Apreiškimo pa
rapijos salėje, žmonių buvo 
prisirinkę labai daug.
, Iš Apreiškimo parapijos 
veteranų esama per 800. Bet 
dar nevisi yra grįžę. Apie 60 
tebetarnauja Pacifike ir ki
ltose pasaulio dalyse.

Prieš minėtą iškilmingą 
pasirodymą buvo išrinkta ve
teranų valdyba ir priimta 
konstitucija.

Į valdybą įeina pirm. Al
bertas Židanavičius, vice- 
pirm. Vito Sinkevičius, sekr. 
Jonas Bellissimo, iždin. Al
fonsas Zenka.

Veteranai į šią organizaci
ją rašosi gausiai.

Reikia tikėtis, kad mūsų 
parapijos veteranai smarkiai 
veiks.

| 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

Walk
Tegu
Atstc

Prof

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta 4

Amen 
torius V 
riąs Ru

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

Tel. MArket 2-5360

Susirinkimas
Pereitą sekmadienį po Ga

vėnios pamaldų įvyko svar
bus Rožančiaus draugijos su
sirinkimas.

Buvo išrinkta nauja pirmi
ninkė — Kotrina Žvinienė, 
darbšti ir energinga parapi
jietė.

Kitos valdybos narės pasi
liko tos pačios.

LietuviŲ Radijo Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius 

KETVIRTADIENIAIS 7:30

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.)

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dlr.

V. UBARAVICIU8 
PraneSImu Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

Misijos
Šį sekmadienį, kovo 24 d., 

7:30 vai. vakare prasidės 
jaunimui misijos.

Misijas ves vienuolis mari
jonas kun. Pranas Bulovas.“

Atlaidai
Pirmadienį, kovo 25 d., 

yra švč. P. Marijos Apreiš
kimo šventė — mūsų bažny
čios globėjos diena.

Visi parapijiečiai, ne tik 
jaunimas, tą dieną kviečiami 
dalyvauti vakarinėse pamal
dose.

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- 
rlausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KRE1PKITES:

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

I
4

Iš pa 
visai tv 
sėdi sa 
jas nors 
nė uodą

Bet 
kitų va 
Rusijos 
pranta I 
t i svetiij 
t i bolše1

RAUDONOJO KRYŽIAUS VAJUS
Šiuo metu visoje šalyje vedamas Amerikos Raudonojo 

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

Aukas siųskite per lietuvių komiteto iždininką kun. 
K. Pa’ulionį, 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.

kėjo klebonui kun. Juozui 
Aleksiūnui ilgiausių metų ir 
gražios sveikatos.

Pats klebonas dėkojo vi
siems už jam išreikštus lin
kėjimus jo varduvių proga.

Parengime dalyvavo gana 
daug parapijiečių — pilna sa
lė.

Klebonas savo kalboje pa
reiškė, kad parapijai būtinai 
reikalinga daug didesnė sve
tainė.

Maspetho Žinios
Mūsų bažnyčioje kovo 19 

d. šv. Juozapo novena baigė
si.

Novenos mišios buvo kas
dien 8 vai.

Žmonių gausiai lankėsi.

Tretininkių draugijos kovo 
17 d. krutami paveikslai gra
žiai pavyko, žmonių buvo pil
na salė. Buvo ir laimėjimų.

Pirmininkė O. Laukaitienė 
dėkoja visoms narėms, ku
rios jai padėjo išplatinti lai
mėjimo tikietėlius ir visiems 
atsilankiusiems.

Kovo 20 d. įvyko pasitari
mas parapijos parengimų ko
miteto. Jau daromi planai, 
kaip pagerbti mūsų kleboną 
kun Joną Balkūną jo 20 me
tų kunigystės proga gegužės 
30 d.

Katalikų seimelio komite
tas ruošiasi gražiai priimti 
seimelio atstovus šį sekma
dienį, kovo 24 d.

Bus duodami užkandžiai 
visiems atstovams, atvyku
sioms iš toli ir iš arti.

Nori padidint chorą
Choro vedėjas varg. A. 

Visminas prašo visų mergi
nų ir vaikinų, turinčių gerus 
balsus, atsilankyti į choro 
praktikas šį penktadienį va
kare po gavčninių pamaldų į 
bažnyčią, kur bus duodamos 
choro pamokos ir ruošiamasi 
prie Velykų švenčių.

O. P.

Seimas
Lietuvių Auditorijos sei

mas įvyks šeštadienį, balan
džio 13 d., klubo salėje, 60-39 
56 Drive, Maspeth, N. Y. 8 
vai. vakare.

Metinė vakarienė įvyks ge
gužės 11 d. Parapijos salėj, 
Maspeth, N. Y.

'Visi šėrininkai-ės atsimin
kite, dienas.

P. J. Šlapikas, pirm.

Girdėt, kad kap. Alek. Na
vickas garbingai bus atleis
tas iš kariuomenės kovo pa
baigoj.

Vasario 26 d. garbingai pa
leistas iš kariuomenės geras 
Vyčių* veikėjas Vincas ‘Billy’ 
Milleris.

Vietinis.

Angelų Karalienes 
Parapija

40 vai. atlaidai
Kovo 24, 25 ir 26 dienomis, 

mūsų parapijos bažnyčioje 
bus 40 valandų atlaidai. Pra
sidės sekmadienį sumos me
tu ir tęsis iki antradienio va
karo.

Pamaldos bažnyčioje bus 
šiokia tvarka: sekmadienį 
Švč. Sakramentas bus išsta
tytas nuo 12 vai. dieną iki 
vakarui. Mišparai, pamoks
las bus 7:30 vai. vakare.

Po mišparų bus klausoma 
išpažinčių.

Bus daug svečių kunigų.
Pirmadienį Švč. Sakra

mentas bus išstatytas 6 vai. 
ryte. Komunija bus dalinama 
irgi 6 vai.

Giedamos mišios ir pa
mokslas bus 9 vai. ryte.

Vakare 7 vai. Stebuklingo 
Medaliko Novena lietuviškai 
ir anglų kalba. 7:30 iškilmin
gi mišparai, pamokslas ir pa
laiminimas.

Po pamaldų išpažinčių 
klausymas.

Antradienio tvarka tokia 
pat kaip pirmadienio.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos bendra šv. komunija bus 
šį sekmadienį 9 vai. mišių 
metu.

Narės kviečiamos gausiai 
dalyvauti. Susirinkimo ne
bus.

Balandžio 7 d. mūsų para
pijos salėje bus rodomi judo- 
mi paveikslai “Bernadetos 
Giesmė.”

Po pietų bus rodoma vai
kams, vakare suaugusiems.

Bilietai vaikams 30c, suau
gusiems 60 centų.

Juozapinės
Sekmadienį, kovo 17 d. 

mūsų klebono varduvių pro
ga buvo surengtas gražus va
karėlis.

Programą atliko sesučių 
pranciškiečių sumokyti tiky
bos ir lietuvių kalbos pamo
kų parapijos vaikučiai.

Jie vaidino “Auksinį švil
puką” — pavasario dainų ir 
paukščių vaizdų rinkinį.

Vaizdely dalyvavo apie 50 
vaidintojų.

Šis vaidinimas gana gerai 
pavyko. <

Po vaidinimo buvo svei
kinimas nuo visų parapijos 
draugijų, kurių atstovai lin-

Pamaldos už a. a. J. Baniulį
Buvo laikytos šv. mišios už 

J. Baniulį, 3 metų mirties su
kaktuvėse, kovo 10 d. Ange
lų Karalienės bažnyčioje 11 
vai. ryto.

Velionis Baniulis yra daug 
dirbęs lietuvių spaudoj ir pa
liko nemažą savo poezijos 
rinkinį.

iki gegužės 1 dienos. Kas iki 
nužymėtos dienos neužsire
gistruos, vakarienei! nebus į- 
leidžiamas.

Registraciją priduokit klu
be J. Zakarauskui, A. Deikui 
ir W. Meiliūnui.

P.S. Pašaliniams vien tik j 
šokius bus 50c asmeniui. Va
karienė bus duodama tik ve
teranams ir jųjų žmonoms, 
mylimoms — ir tiktai Brook
lyn© veteranams.

J. Nalivaika, klubo sekr.

Tas į 
lace pa] 
ko ir ki

Tuos, 
' tarti jo

RENGIA VAIDINIMĄ

Amžinojo Rožančiaus dr- 
ja kovo 31 d., sekmadienį, 
rengia vaidinimą Angelų Ka
ralienės parapijos salėje.

Pelnas skiriamas parapi
jai.

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

Bus taip pat pamarginimų 
su užkandžiais.

Pradžia 5 vai. po pietų.
Bilietas 60 centų.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
VETERANŲ ŽINIAI

Šiuo pranešame, kad Ame
rikos Lietuvių Piliečių klu
bas, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y., rengia vaišes-va- 
karienę pagerbti iš karo su- 
grįžusiems lietuviams vete
ranams.

Vakarienė bus šeštadienį, 
gegužės 18 d. Pradžia 7:30 v.

Veteranas gali ateiti 
žmona arba mergina.

Įžanga nemokama.
Veteranų registracija

su

eis

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

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

New York IS,’ 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.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Tel. Virginia 7-1896

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:

Joseph Vastiinas
Real Estate Insurance

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

K STagg 2-1454

| F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

S Atlieka mūrinių namų sienų iš 
lyginimą, plasteriavimą, šaligat 

ji vių cementą vinių ir kt. darbus.
298 MAUJER ST.,

į BROOKLYN 6, N. Y.
£

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

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

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia GHIima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
41J Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH

FOTOQRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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