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aviai Gydytoj,;

ace nuomonės 
pastebi savo baslį 

vės Luce laiškas 
. Butler žodžiai 
estai Churchilliui

rikos Prekybos sekre- 
| Wallace pasakė prita- 
usijos pastangoms ap- 
oti savo sienas.
aviršiaus tai atrodytų 
varkoj — tegul Rusija 
avo sienose, apvedusi 
rs ir plieno lanku, kad 
as snapo neįkištų!
Wallace, kaip ir eilė

PALOCIUS
OS RŪŠIES 

a, Arbata, Hot Chocolate 
RIENE. Geriausias 

ę^riausi^ ™2U)“0S’ AUslvadinamųjų “liberalų,” 
s sienų saugumu su- 

a leidimą tai šaliai plėš- 
timas žemes ir ten įves- 
evikinę vergiją.
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Cinkus

pat sekretorius Wal- 
askutiniu laiku išsišo- 
kitais atvejais.
s, kurie nesitaikė pri- 

jo politikai, jis Kongre- 
adino fašistais.
o paties demokratų 
oj jis ragina imtis 
os rankos ir visus ne- 
adas su rimbu suvaryti 
rtijos liniją.”

iki gegužės 1 dienos, 
nužymėtos dienos 
gistruos, vakarienės 
leidžiamas.

Registraciją pri
be J. Zakarauskui į 
ir W. Meiliūnui.

P.S. Pašaliniams i 
šokius bus 50c 
karienė bus duodam 
teranams ir jųjų rLllace, ieškodamas kitų 
mylimoms — irtih|e krislo, pirmiausia tu- 
lyno veteranams. pastebėti savo paties 

J. Nalivaika, tf: taip neseniai jisai New 
fe palaikė sukomunistė- 
kandidatą per rinkimus 
gresą, ir tai prieš pačių 

•kratų žmogų ’

— Poetas kun. M. Vaitkus, 
dabar gyvenąs viename Ba
varijos bažnytkaimyje, pa
ruošė spaudai didelį eilėraš
čių rinkinį. Jis rašo Liepojos 
gimnazijos 1899-1903 m. at
siminimus ir baigia rašyti 
istorinį romaną “Daniel ir 
Šusan.”

— Kovo mėnesį išeina iš 
spaudos St. Santvaro naujas 
eilėraščių rinkinys. Leidžia 
Leskaičio knygų leidykla 
Tuebingene. Stasys Santva
ras yra lietuvių Tremtinių 
Rašytojų Draugijos pirmi
ninkas.

— Poetas Balys Augusti- 
navičius paruošė spaudai ei
lėraščių rinkinį “Širdim į tė
viškę” ir vaikams eiliuotą pa
saką “Lokiukas kvailiukas.”

— Wiesbadene įsisteigė 
lietuvių knygų leidykla “Gie
dra.” Ši leidykla gavo leidi
mą meno, literatūros ir kul
tūros žurnalui leisti. Žurnalą
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kite kreiptis žemiau’ 
antrašu, kur Jums 
gerai patamaus-

akydama Waterburio 
yriams, viena iš žymiau-

erikos moterų — Kon- 
o atstovė Clare Boothe

— taip rašo:
oriu pabrėžti savo susi
imu iš viso dėl savos 
ios ir laisvės klausimo 
leniniam pasauly.
skutimų kelerių metų 
ūs patyrimai būtų turė- 
isiems mums galutinai 
yti, kad kolei pasiliks 
viena agresyvi totalita-

Geri, pigūs, pate (Valstybe nepažabota, tol

Gerose vietose. Pai 
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epriklausomybė, kurią, 
io ir daugelio kitų ameri- 
ių įsitikinimu, Lietuva 

: pasiekti ir pasieks, turi 
įvesta duodant garanti- 
kurios leistų jai ekono

mai ir politiškai tvarkytis 
o pačios nuožiūra, o ne 
ų vien tik įsivaizduota 
vė, kurios vardu ji gali 
i išnaudojama patenkinti 
rimoms ideologijoms ir 
šioms imperijoms.
ažnai esu kartojusi savo 

•tą įsitikinimą rinkimų, 
bos ir religijos laisve 
avienoje šalyje, ir laukiu 

Ck38eqce©3E9bb£«J uos, kada tos laisvės vėl 
•ai įsigalės Lietuvoje.”

* ® ★
’rieš keliolika dienų ap- 

(VOKETAIIS > N. M. Butler, ilgametis 
umbijos universiteto pir- 

Advokoll rinkas, Nobelio laureatas, 
nūs auklėtojas ir autorius, 
ris pareiškė, kad Rusijai 
etų būti duotas neužšala- 
s priėjimas prie Baltijos 

NEwtown ;aiP Pat Per Dardanelių są- 
urius.
Bet Butler pasisako prieš 

--------sijos pamėgimą grobtis 
LIETUVĖ atimąs žemes.

Štai jo paties žodžiai: “Aš 
turiu galvoj teritorinių pa
tinimų” . . .

$

Clement A.'

47-40 —74ffi8

Jackson Height*

ALUJI
Ola Galima GttM 

"Black Bond yšium su W. Churchillio
Patogi Vletef^0 15 d‘ PasakYta kalba

Su MOTE^ 'udo vian 
peril

DIDELIS ,

visa patrijotingoji
3 lietuvių visuome-

visokių Lile organizacijų pasiuntė 
JUOZAS n Pr°testo telegramas. Jų 

j(l ’P6 ALT, abu susivieniji- 
411 GrOflO, Amerikos Lietuvių R.K.

Brooklyn^

am
;ns,

HAvemeyer 8’
E ALPH K8

FOTOGR
65 - 28 GRANDĖ

561 
įas,
16,

deracija, Sandara, Socia
lų Sąjunga, eilė pavienių 

enų. Daug kas nuorašus 
iuntė britų Pasiuntinybei 
shingtone.
ia pat duodame ALT te- 

ramos vertimą:
‘Amerikos Lietuvių Tary- 
atstovaudama apie mili-

H

PENKTADIENIS, KOVO-MARCH 29, 1946 Nr. 13 (715) Kaina 5c.

X- ■<$>

Portlan-

Maceina parašė

PAGAVO GENEROLU MICHAILOVIČIŲ

Mirė Kard. Galen

Antisemitizmas

RUSAI TRAUKIASI IŠ IRANO

Paskelbė
iš- Irane Sukilo Kurdai

Mirė J. Elisonas

Litvinovą Paskyrė

s?
y

Pirmojo 
spektaklio žiū- 
pirm. kun. Dr.

Washingtonas. — J. Lewis 
paskelbė, kad šį sekmadienį 
angliakasiai pradės streiką.

Streikas palies 400,000 
darbininkų.
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redaguos rašytojas kun. St. 
Būdavas.

— Reprezentacinis Lietu
vių Tautinis Ansamblis 
“Čiurlionis,” vadovaujamas 
muziko Mikulskio, anglų ka
rinės valdžios kvietimu, išvy
ko vienam mėnesiui koncer
tuoti į anglų administruoja
mą Vokietijos sritį.

— Hanau gyvenantieji lie
tuviai tremtiniai pastatė K. 
Binkio išpopuliarėjusi vaidi
nimą “Atžalynas.
“Atžalyno” 
rėjo BALFo 
J. Končius.

— Dr. A.
didelę knygą apie lietuvių 
kultūrą nepriklausomybės 
metu.

— Vasario 16 d. proga Ha
nau lietuvių stovykla anglų 
kalba išleido gražų leidinėlį 
apie Lietuvą, jos praeitį ir 
dabartinius vargus.

HITLERIO UŽMOKESTIS RUSIJAI
Niurnbergas. — Hesso gy

nėjas norėjo teisman prista
tyti slaptą susitarimą, pagal 
kurį Vokietija 1939 metais 
už vokiečių-sovietų susitari
mą atsisakė nuo visų intere
sų Baltijos valstybėse ir Len-

La Guardia UNRRA 
Vadovybėje

Atlantic City. — Vietoj pa
sitraukusio Lehman UNRRA 
direktorium buvo nominuo
tas La Guardia, ilgametis ir 
populiarus New Yorko majo
ras.

TRUMANO ATSTOVAS 
VATIKANE

Myron C. Taylor vyksta į 
Romą kaip privatus prezi
dento Trumano atstovas prie 
popiežiaus.

kijoje į rytus nuo Curzono li
nijos.

Tokia tai buvo kaina, ku
rią Hitleris Maskvai sumokė
jo už rusų vokiečių nepuoli
mo paktą 1939 m. rugpiūčio 
23 d.

Sovietų kaltintojas nacių 
teisme generolas Budenko 
smarkiai šokosi prieš tą mė
ginimą įnešti šviesos apie 
slaptus rusų ir nacių žygius 
praėjusio karo išvakarėse.

Ryšium su tuo gynėjo siū
lymas buvo atmestas.

Esama žinių, kad svarbiau
siose pasaulio sostinėse yra 
atsidūrę labai reikšmingų 
slaptų dokumentų apie rusų 
politiką prieš pat karą ir jų 
naujus siūlymus bendradar
biauti tam tikra kaina su na
ciais.

Tie dokumentai buvo su
rasti Vokietijoje.

AMERIKOS KONSULAI VOKIETIJOJE
Valstybės Departamentas 

praneša, kad šie Amerikos 
konsulatai buvo įsteigti ar 
baigiami steigti Vokietijoje: 
Berlyne, Bremene, Frankfur
te a/M, Hamburge, Muen- 
chene ir Stuttgarte.

Be to, pranešama, kad Val
stybės Departamentas apsi
ima iš čia persiųsti tremti
niams skirtus afidavitus ir 
vizos mokesčiui skirtus pini
gus, po $10 nuo vizos.

joną lietuvių kilmės ameri
kiečių, protestuoja prieš jūsų 
kalbos kovo 15 d. pareiškimą, 
kur jūs į Sovietų aneksinius 
siekimus Baltijos valstybėse 
pažiūrėjote kaip į atlyginimą 
už rusų dalyvavimą kare.

Šis pareiškimas, padarytas 
Atlanto Čarterio paskelbėjo 
ir signataro Britų-Sovietų 
pakto, pasižadančio nesiekti 
teritorinių padidinimų, pa
kerta daugelio amerikiečių 
pasitikėjimą britų politikos 
pareiškimais.

Nuolaidų politika nepatik
rino britų saugumo praeityje 
ir tikrai nepajėgs suteikti 
saugumo, paremto nuolaido
mis Rusijai šešių ar septynių 
milijonų Baltijos gyventojų 
sąskaita.

Mes siūlome, kad tinkama 
proga atšauktum et savo už
sienių politikos pareiškimus 
ir paremtumėt Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos žmonių lais
vės, suverenumo atstatymo 
siekimus ir priėmimą į Jung
tinių Tautų Organizaciją.”

Tuo tarpu šis patvarky
mas liečia vien Muencheno ir 
Stuttgarto jurisdikcijas.

Pinigai su afidavitais ne
turi būti maišomi. Vadinasi, 
tiek afidavitams (su visais 
priedais), tiek pinigams turi 
būti vartojami atskiri vokai.

Užsienio pašto tarifo nor
momis apmokėti, vokai su 
užrašu “contains immigra
tion support documents only” 
turi būt adresuojami:
American Consul (at Stutt

gart or Munich) 
c/o Department of State 

Washington, D. C.
Pinigai už vizą turi būti 

pristatomi Money Order ar 
Certified Check (Secretary 
of State vardu) formoje, kar
tu su paaiškinamuoju laišku, 
vardas-pavardė, jo adresas 
kur reikia nurodyti gavėjo 
(jei žinomas) ir artimiausio 
konsulato įstaiga.

Maskva. — Litvinovas, se
niau buvęs Rusijos užsienių 
komisaras ir ambasadorius 
Washingtone, buvo paskirtas 
vienu iš keturių viceministe- 
rių užsienių reikalams.
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Jungtinės Tautos Svarsto Irano Bylą
Amerikoj Suėmė 

Rusų Karį
Lietuvoje Stipri 

Opozicija
Washingtonas.

de, Ore., buvo areštuotas ru
sų laivyno karininkas Redi
nas, kaltinamas šnipinėjimu.

Jis buvo besirengiąs sėsti 
laivan, kai jį suėmė antra
dienio nakčia.

Apie Redino areštą prane
šė FBI viršininkas Hooveris.

Kanadoje teismas nutarė 
patraukti atsakomybėn par
lamento atstovą komunistą 
Rose po to, kai vienas pro
fesorius prisipažino gavęs iš 
Rose slaptų karinių informa
cijų persiųsti Rusijon.

FBI nesutiko pranešti, ar 
Redino suėmimas yra susijęs 
su atominės bombos šnipinė
jimu.

Tuo tarpu yra žinoma, kad 
jis mėgino gauti žinių apie 
kai kuriuos Amerikos karo 
laivus.

New Yorkas. — Lietuvos 
komunistų partijos sekreto
rius A. Sniečkus vasario mė
nesį pasakė kalbą, kurią iš
spausdino “Pravda” Nr. 34. 
Didžioji kalbos dalis — gar
binimas Stalino ir Rusijos, 
tačiau antroje kalbos pusėje 
Sniečkus pažymėjo, esą, Lie
tuvos žmonių opozicija so
vietams stipri, nes likviduo
ti “buržuazinius palinkimus 
žmonių sąmonėje” sunku. 

i

Pažymėtina, kad nei“Prav- 
dos,” nei “Izvestija” neskel
bė priešrinkiminės Paleckio 
kalbos, o įdėjo Lietuvos ko
munistų partijos sekreto
riaus Sniečkaus kalbą, tuo 
kaip ir dar kartą pabrėžiant 
administracinio aparato pri
klausomybę nuo komunistų 
partijos.

New Yorkas. — Pirmadie
nį New Yorke pradėjo darbą 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos Saugumo Taryba.

Atidarant posėdžius, Val
stybės sekretorius Byrnes 
perdavė prezidento Truma- 
no linkėjimus ir pats savo 
kalboje pabrėžė, kad “nė vie
na tauta neturi teisės imti į- 
statymo į savo rankas,” tuo 
pažymėdamas, kad valstybės 
negali elgtis pagal savo įgei
džius, bet turi laikytis tarp
tautinės tvarkos ir įstatymo.

Svarbiausias klausimas 
Saugumo Tarybai yra Irano 
skundas prieš rusų kariuo
menės buvimą anoje šalyje.

Padėtis pasidarė dar įdo
mesnė, kada Rusija paskelbė 
išeinanti iš Irano pagal tam 
tikrą susitarimą.

Kadangi to susitarimo tu
rinys nėra paskelbtas, tai

Amerika ir Anglija nori, kad 
susitarimas būtų pateiktas 
Saugumo Tarybai peržiūrėti.

Rusijos ambasadorius A. 
Gromyko pirmiausia stengė
si, kad Irano klausimas visai 
nepatektų į darbų eilę.

Bet už tą siūlymą buvo pa
duoti tik du balsai — Rusijos 
ir Lenkijos. Kiti atstovai pa
sisakė už tai, kad Irano skun
das būtų svarstomas.

Gromyko pareiškė, kad jis 
negalėsiąs dalyvauti posė
džiuose, jeigu Irano klausi
mas nebus atidėtas ligi ba
landžio 10 d.

Kitais žodžiais tariant, tai 
reikštų Rusijos boikotą Jung
tinių Tautų Organizacijai.

Saugumo Taryba išvengė 
vieno aštraus klausimo, kai 
Prancūzija sutiko nekelti ge
nerolo Franco bylos.

T rans j ordani j os 
Valstybe

Anglijai Naujas 
Ambasadorius

Londonas. — Anglija lig
šiol savo mandate turėjo 
Transjordanijos teritoriją.

Dabar Anglija su tuo kraš
tu pasirašė tarpusavio pagel- 
bos sutartį ir tuo pūdu Trans- 
jordaniją pripažino suvereni
ne valstybe.

Nauja valstybė yra tuoj už 
Palestinos-. i - .

Washingtonas. — Ameri
kos vyriausybė nauju savo 
ambasadorium Londone pa
skyrė Harrimaną, ligšiol bu
vusį U.S.A, ambasadorium 
Rusijai.

Buvęs Amerikos ambasa
dorius Londone Winant ski
riamas Jungt. Tautų Organi
zacijos Socialėn Komisijom

Stalinas Prabilo 
Apie Taiką

New Yorkas. — Anglijai ir 
Amerikai smarkiau pažiūrė
jus į Rusijos darbus Irane, 
Sovietų Sąjungos politikos 
aiškinti išėjo pats ministeris 
pirmininkas Stalinas.

Jisai Amerikos korespon
dentui Gilmore raštu suteik
tuose atsakymuose pareiškė 
įsitikinimą, kad nei tautos 
nei kariuomenės nenori karo. 
Jis pažymėjo savo pasitikėji
mą Jungtinių Tautų Organi
zacija išlaikyti taikai ir nu
peikė tuos, kuriuos jis vadi
no karo kurstytojais.

Įvairiose pasaulio sostinė
se Stalino pareiškimas buvo 
sutiktas, kaip svarbus dabar
tinės padėties nuraminimas.

Paryžius. — Iš 3,500,000 
prieškarinių žydų šiandien 
Lenkijoj bėra likę apie 70,- 
000.

Su viršum 200,000 Lenki
jos žydų tebėra Rusijoj.

Rusų valdžia jiems liepė 
arba grįžti Lenkijon arba 
tapti Rusijos piliečiais ligi 
birželio 30 d.

Daugumas jų pasirinko 
grįžti Lenkijon. Ryšium su 
tuo bijomasi, kad anoje šaly
je gali padidėti antisemitiz
mas.

Savo ruožtu, iš Lenkijos 
per savaitę apie 1,000 žydų 
pereina į anglų ir amerikie
čių zonas Vokietijoje.

Jie nori patekti į Jungtines 
Valstybes ar Palestiną.

Belgradas. — Jugoslavijos 
vidaus reikalų ministeris 
pranešė, kad kovo 13 dieną 
kalnų slėpynėse buvo rastas 
ir suimtas gen. Michailovi
čius su vienuolika savo sar
gybinių.

Gen. Michailovičius buvo 
pirmasis iš sėkmingų kovoto
jų prieš nacių okupaciją.

Jis suorganizavo slaptą 
kariuomenę, kuri buvo pasie
kusi 300,000 žmonių ir vokie
čiams pridarė daug nuosto
lį- _ 1 A

Visame pasaulyje Michai
lovičius buvo laikomas pasi
priešinimo didvyriu.

Jo laimė pradėjo svyruoti, 
kai Maskva iškišo savo ko
munistinį vadą Tito Jugosla
vijoje. Su laiku Anglija ir 
Amerika taip pat parėmė Ti
to, ir Michailovičius buvo 
nustumtas į šalį.

Pernai Jugoslavijos užsie
nių reikalų ministeris pasa
kė, kad Michailovičius tik- 
riausiai bus nušautas, kai jį 
pagaus, nors prieš tai jam ir 
reikės stoti teisman.

Frankfurtas. — Kovo 22 d. 
Muensteryje mirė antras iš 
naujųjų kardinolas — vokie
tis Galen, sulaukęs 68 metų 
ATjpiaus. * ___ .____
v &ardinolas44alen buvo- vi 
nas iš smarkiausių kovotojų 
prieš nacizmą. Nacių parei
gūnai reikalavo, kad jis būtų 
nubaustas mirtimi.

Kardinolas buvo kilęs iš 
senų Vestfalijos didikų šei
mos.

Vyskupu įšvęstas jis buvo 
1933 metais.

LIETUVĖS DIRBA SIBIRO MIŠKUOSE
------------------------------------------------- <s> ______

Rusai Išeina Iš 
Mandžiūrijos

Londonas. — Per Maskvos 
radiją buvo pranešta, kad 
rusų kariuomenė pasitrauks 
iš Irano per šešias savaites.

Prie to rusai pridėjo vieną 
sąlygą—jie pasitrauks, “jei 
neatsitiks ko nors nenumaty
to.”

Naujas rusų kariuomenės 
ištraukimas iš Irano buvo 
pradėtas kovo 24 d.

Maskvos radijas paskelbė, 
kad rusai išeina pagal susi
tarimą, padarytą su Irano 
vyriausybe.

Irano vyriausybės atsto
vas tvirtino, kad nesą jokio 
specialaus susitarimo tarp 
Irano ir Rusijos ryšium su i 
raudonarmiečių išėjimu.

Bet antradienį Stalinas 
pranešė, kad rusai traukiasi 
iš Irano pagal susitarimą.

Dar nežinia, koks yra tas 
susitarimas.

Amerikos laikraščių kores
pondentai aplankė Karajų 
netoli Teherano. Iš tos vietos 
rusai jau buvo bemaž visiš-

kai pasitraukę Kazvino link
me.

Į rytus nuo Teherano bu
vę rusai pasuko Kaspijos jū
ros pusėn.

Esama neaiškumų, ką ru
sai mano daryti su Irano pro
vincija Azerbaidžanu ir su 
Kurdistano sritimi. Taip pat 
nesuprantama, ką Maskva 
turėjo galvoj užsimindama 
apie galimus nenumatytus į- 
vykius.

Hooveris Kalbėjosi 
Su Popiežium

Roma. — Herbert Hoover, 
kuris dabar maisto reikalais 
lankosi Italijoj, buvo priim
tas popiežiaus.

Hooveris spaudai pareiškė, 
kad tuo tarpu italai yra ap
rūpinti maistu.

Netrukus Hooveris vyksta 
į Lenkiją.

Čungkingas. — Rusija pra
nešė Kinijos vyriausybei, 
kad sovietų kariuomenės ati
traukimas iš Mandžiūrijos 
vėliausiai bus baigtas ligi 
balandžio galo.

Kinijos užsienių reikalų 
ministeris paskelbė, kad ko
vo 6 d. Kinų valdžia buvo nu
siuntusi Rusijos vyriausybei 
notą su reikalavimu tuojau 
išvesti raudonarmiečius iš 
šiaurės rytų Kinijos.

Rusai iš Kinijos turėjo iš
eiti jau pernai metų gruodžio 
pradžioje, bet sovietams ne
leidus kinų kareiviams išlip
ti Daireno uoste, rusų atsi
traukimas buvo nukeltas ligi 
vasario 1 dienos, kad kinų 
centro vyriausybė turėtų lai
ko pasiruošti Mandžiūriją 
perimti.

Rusai, pasilikę Mandžiūri- 
joj, labai sunaikino to krašto 
fabrikus ir daug mašinų 
vežė Sibiran.

New Yorkas. — Gauta ži
nių, kad įvairiuose Sibiro 
miškuose per prievartą dirba 
lietuvės moterys, net mažus 
kūdikius turinčios.

Tai vis bolševikų išdepor- 
tuotos lietuvės. Jos turi piau- 
ti medžius. Joms mokamas 
labai skurdus atlyginimas, 
taip kad jos vos tegali pra
misti, gi nusipirkti drabužių 
neįstengia, o iš Lietuvos at
vežtieji baigia plyšti. Su
prantama, kad žiemos metu 
jos kenčia neišpasakytą šal
tį.

Komunistų laikraščiai sa
vo laiku rašė, esą, tie žmo
nės buvo evakuoti, saugant 
juos nuo nacių nelaisvės. Na
ciams žlugus, atrodo, kad tie 
žmonės jau seniai turėtų būti 
grąžinti į savo gimtąsias vie
tas.

Bet tie žmonės vis tebe
dirba vergų darbus; gyvena 
pusbadžiu, kenčia Sibiro 
speige šaltį, neišskiriant mo
terų su mažamečiais vaikais.

..
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Šių metų sausio 4 d. Wies- 
badene, Vokietijoje, mirė žy
mus lietuvių mokslininkas 
zoologas ir etnografas Jurgis 
Elisonas.

Jis yra išleidęs keletą savo 
specialybės knygų. Po mir
ties dalis jo studijų liko 
rankraščiuose.

Teheranas. — Pereitą sa
vaitę Irane buvo sukilę kur
dų tautos gyventojai.

Kurdistano žmonių esama 
ne tik Irane, bet taip pat 
Turkijoj ir Irake.

Buvo kalbama, kad rusai iš 
kurdų mėginsią sudaryti to
kį pat sau palankų sukilėlių 
kraštą, kaip Azerbaidžane. 
Bet paskutinėmis dienomis 
žinios apie kurdus vėl aptilo
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KĄ STALINAS PASAKĖ
Išvietintų Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis Tubingene VokietijojKas yra arčiau susipažinęs su komunizmo mokslu ir 

praktika, tas žino, kad jo vieną iš svarbiausių siekimų su
daro kapitalistinės sistemos sugriovimas ir socialistinės- 
bolševistinės santvarkos įvedimas.

Tai skelbė Marksas, Leninas, Stalinas ir visa eilė ma
žesnių jų pasekėjų. Turėdami valdžią savo rankose, komu
nistai Rusijoje ir dar kai kuriose šalyse savo idėją vykdo 
gyvenime.

Reikia pastebėti, kad kapitalizmas po šio karo pasau
lyje smarkiai nukentėjo: jis žuvo Vokietijoje, Japonijoje, 
susvyravo Prancūzijoje.

Liko dvi stambios kapitalizmo tvirtovės: Anglija ir 
Jungtinės Valstybės.

Didelė dabartinių tarptautinių neramumų priežastis 
kaip tik ir yra toji, kad komunizmas galanda dantis prieš 
kapitalizmo stipriausius šulus.

Šioje pasirengimo kovoje komunizmas imsis įvairiau
sių priemonių ir vingių, bet tai jo neatitrauks nuo pagrindi
nio tikslo, tik apdums akis tiems, kurie arčiau nepažįsta 
bolševikinės kovos metodų.

Antai, prancūzų komunistų vadas Duclos pareiškė, kad 
ten jie nemaną įvesti socialistinės santvarkos, nes gyven
tojai nėra prie to priaugę. Iš tikrųjų tai gudri rinkimų pro
paganda—tik duokit mums valdžią, o mes būsim toki bur
žujai, kokių jūs pageidautumėt! Bet toki žmonės užsimirš
ta, kad Rusijoj komunistai visai nepaisė gyventojų valios ir 
kelis milijonus jų pražudė, kai ten darė kolektyvinę siste
mą žemės ūkiuose.

Arba vėl—komunistai žino, kad italai yra religingi. Tik 
paklausykit Italijos komunistų vado Palmiro Togliatti, kaip 
jis šventai kalba: “Mes niekados nieko nedarėm ir nedary
sim prieš katalikų religiją, kuri yra didelės italų gyvento
jų daugumos religija.”

Ir tuo pat metu komunistai meta į kalėjimus katalikų 
vyskupus ir kunigus Ukrainoje, varo ten ir kitose vietose 
smarkų spaudimą prieš katalikus.

Tai rodo, kokiais vingiuotais keliais komunistai geba 
siekti savo tikslų.

Nenuostabų, kad savo kovoje prieš kapitalistines val- 
Itybes komunistai neveng^KJei kelių, fTei šunkelių, bet jo
kiu būdu neišleidžia iš akių savo esminio reikalo.

Tą savo reikalą komunistai atvejų atvejais yra išdėstę. 
Tai sudaro jų mokslo kūną ir kraują.

Tokias idėjas komunistai skelbė, užėmę Lietuvą 1940 
metais. Vienas jų taip kalbėjo: “Anglija su savo šėtoniš
ku imperializmu ir išnaudojimo genijum yra ir bus didžiau
sias Sovietų Sąjungos, kaip socializmo avangardo, priešas.”

Per neseniai praėjusią rinkimų propagandą Rusijoj ne
dviprasmiškai buvo kalbama apie karinį pasirengimą nau
joms galimybėms ir naujai misijai. Lietuvoje rusų agitato
riai atvirai kalbėjo apie karą su kapitalistais.

Ir ūmai po tų grasinimų prabilo Stalinas, snape laiky
damas taikos šakelę^. Jis pareiškė teikiąs Jungtinių Tautų 
Organizacijai didelę reikšmę išlaikant taiką ir tarptautinį 
saugumą. Jam ypač patiko, jo žodžiais tariant, kad tokios 
organizacijos jėga glūdi lygiose visų tautų teisėse.

Šį Stalino pareiškimą daugelis išsiaiškino, kaip Rusijos 
norą eiti taikos ir tautų laisvės keliu. Galima sutikti, kad 
Maskva iš tikrųjų savo širdy taip ir galvoja, bet drauge, jos 
supratimu, tai turėtų būti Maskvos padiktuota taika, ir at
žymėta tokiomis laisvėmis, kaip jas Stalinas supranta ir 
kurios tikrovėje reiškiasi žiauriausiu smurtu, tironija ir 
tautų pavergimu.

Nemaža tarptautinio gyvenimo ir Rusijos praktikos 
stebėtojų pripažįsta, kad šiandien toji šalis nenori karo. 
Bet daug ženklų rodo, kad Sovietų Sąjunga ruošiasi atei
ties pergalėms, kurias ji pradės kaip tik tuo momentu, kuris 
jai bus patogiausias.

Anglai ir amerikiečiai gali, jei nori, Stalino žodžius im
ti už tikrą pinigą,—jiems dar neteko ant savo kailio patir
ti, kas slepiasi už gražių Maskvos žodžių.

Lietuvių tauta tai patyrė. Pats Stalinas žodžiu ir jo 
tarnai savo parašais yra žadėję gerbti Lietuvos laisvę, jos 
santvarką ir savą valdžią. Kai šiandien Maskvos diktato
rius vėl čiulba apie lygias tautų teises, jis tą pat valandą 
savo batu stengiasi užgesinti paskutinį laisvės žiburį lietu
vių, latvių, estų tautose ir eilėje kitų šalių.

Jeigu jis pats tikėtų savo žodžiams, pirmoj vietoj turė
tų grąžinti laisvę tiems, kuriuos laiko savo žiaurioj vergijoj.

R.

ELDORADO
Yra pasaulis nuostabus, kurio neranda niekas,
Nors turi jį savy, kankinasi dėl jo.
Dėl jo aš viską šioje žemėje paniekinau, 
Norėdamas bent vieną valandą jame klajot.
Yra ten namas mėlynom langinėm, vienišas;
Name gyvena palikti vaikystėje žaislai;
Giliai vidudienio tyloje miega mano dienos
Ir budi vėjas palaužtais sparnais.
Ant stalo vaza užmirštų gėlių; paveiksle senas Noė;
Išblyškusiam lange išpiaustyti balandžiai šalia jo.
Kilnus pavasaris su paukščiais atplasnoja
Ir sutemų varpai išeina platuma klajot.
Tenai aš paimu ranka saulėlydį
Ir senį vėją tartum šunį prie šalies vėduos.
O sienos laikrodį vėl prie savęs glaudžiu kaip lėlę, 
Žadėdamas jų nepalikti niekados.
Ten užkeikti ir mano begalinių, kaip sapnai, svajonių lobiai;
Basi draugai, mergaitė, kas pavasarį atbėgdavus kieman;
Ten šimtametis vėjas, rudenio lapus pagrobęs,
Kaip ištikimas šuo pareinant laukia
Ir saugo juos, kad atiduotų man.
Tenai mane namų vaiduoklis senas sau ant kelių pasodinęs,
Kai tamsiaveidė sutema pareina iš toli,
Lyg sūnų rankom didelėm vėl apkabina
Ir prašo sunkiai vienumai jo nepalikt.
Ten aš menkutis padaras iškeldavau žalias akis į aukštį
Ir atsimušdavo jose pavasario dangaus gelmė.
Mane ten šaukia rytmečio rasoj nubudęs paukštis
Sugrįžt ir vėl nubust gimtam name. —

A. Nyka - Niliūnas

LAISVĖS KOVOJ NĖRA NUSILEIDIMO
Dar niekados ligšiol nebu

vo pažadėta žmonijai tiek 
teisingumo, kiek šio karo 
metu, ir niekados dar tiek 
tautų — o jų tarpe ir bolše
vikų užpultoji ir okupuotoji 
Lietuva — nebuvo patyru
sios tiek daug neteisybės, 
kiek šiandien, karo veiks
mams jau esant baigtiems. 
Pažadai, kurių yra padariu
sios didžiosios demokratinės 
valstybės, dar neįvykdyti. 
Todėl pasaulis dar tolimas 
nuo tikros taikos.

Antrojo pasaulinio karo, 
kurį Vokietija tegalėjo pra
dėti bendradarbiaudama su 
Sovietų Sąjunga, pasekmės 
yra sunkesnės kaip kitų ka
rų paskemės ne tik materia
liniu, bet — dar daugiau — 
moraliniu atžvilgiu.

Dvi veikusios jėgos
Prieš šį karą ir jo metu 

pasaulį veikė dvi jėgos. Iš 
vienos pusės buvo totalitari
nės valstybės, kurių polici
nės santvarkos esmę sudaro

kova prieš tikybą, teisės ne
gerbimas, pagrindinių žmo
gaus teisių paneigimas.

Tuos pačius pražūtingus 
pradus jos siekė vykdyti ir 
tarptautiniuose santykiuose, 
laužydamos sutartis, užpul- 
damos ir pavergdamos lais
vas tautas ir iš viso stengda- 
mosios sudemoralizuoti tarp
tautinę bendruomenę, įskie
pyti jai melo, neteisėtumo ir 
smurto tolerancijos bacilas.

Kitoj pusėj buvo demokra
tinių tautų bendruomenė, pa
grįsta krikščioniška civiliza
cija, tikybos, teisės, žmogaus 
asmens gerbimu. Tų tautų 
tarpe buvo ir yra lietuvių 
tauta, savo tradicijomis, so
cialine struktūra ir psicholo
gija — viena demokratiš
kiausių tautų.

Lietuvos balsas tarp karų
Ištikima tiek vakarų civi

lizacijos dėsniams, tiek savo 
tautiniams interesams — o 
tie du dalykai sutampa — 
nedidelė Lietuva, savo tau
tos charakterio ir dorybių 
dėka, sėkmingai priešinosi 
maskoliškos diktatūros pasi
kėsinimams užkrėsti ją bol
ševikišku maru, ir kartu ko
vojo su hitleriškos satrapi- 
jos ekspansija, apsaugodama 
nuo jos ne tik save, bet ir ki
tas dvi Baltijos valstybes. Iš 
viso, ilgą laiką Lietuva turė
jo vienui viena atlaikyti sun
kų ir skaudų Hitlerio Vokie
tijos politinio ir ūkiško 
Drang nach Osten spaudimą! 
Šituo klausimu visas kraštas 
laikėsi vieningai, o tokia 
svarbi visuomenės organiza
cija kaip šaulių Sąjunga įgi
jo ypatingų nuopelnų.

Tarp dviejų pasaulinių ka
rų būta laiko tarpų, ilgų lai
ko tarpų/kada jeigu Viduri
nėj Europoj buvo girdėti bal
sų, protestuojančių prieš na
cionalsocialistų užsienio poli
tiką ir įspėjančių pasaulį dėl 
jos, tai buvo tik Lietuvos val
stybės vyrų balsai. Protes
tuodami, įspėdami ir priešin
damiesi, jie gynė Lietuvos in- 

Iteresus ir kartu demokrati

jos interesus nuo prūsiškai- 
nacionalsocialistinio įžūlu
mo.

Ir neretai jų balsai skam
bėjo kaip tyruose.

Lietuvos pagelba 
persekiojamiems

Kiek dešimtų milijonų pi
nigų išgelbėjo Vokietijos žy
dai, pasiųsdami juos į Lietu
vą per mūsų valdžios įstai
gas! Kiek tūkstančių Vokie
tijos, Austrijos, Čekoslovaki
jos žydų, pabėgusių nuo hit
lerininkų persekiojimų, rado 
prieglaudą Lietuvoj!

Ta pati maža Lietuva su
teikė prieglaudos dešimtims 
tūkstančių lenkų, o 1939 m. 
rugsėjo mėnesį, pati būdama 
aukščiausiame pavojuje, at
metė pakartotinius Hitlerio 
reikalavimus pulti Lenkiją ir 
už tai jo buvo išduota jo ben
drui — Sovietų Sąjungai.

1939-40 metais, patys ap
supti karo gaisro, įspausti 
tarp dviejų artimai bendra
darbiaujančių totalitarinių 
valstybių ir jų grasinami, 
mes neišdavinėjom priešams 
tų nelaimingųjų, karių ar ci
vilių, kurie, gelbėdami savo 
gyvybę, perėjo Lietuvos sie
ną ir buvo pas mus internuo
ti ar šiaip apgyvendinti. Lie
tuviška pastogė buvo jiems 
saugi prieglauda, nes joje 
gyvena svetingumas, žmoniš
kumas ir pagarba teisėms tų 
žmonių, iš kurių priešas atė
mė tėvynę ir kuriuos stengė
si padaryti beteisiais.

Lietuvos teisė j 
nepriklausomybę

Vokiečių okupacijos metu 
Lietuva buvo daug sunkes
nėse sąlygose kaip kiti kraš
tai, nes neturėjo tokios para
mos kaip kiti, neturėjo iš vi
so jokios paramos iš svetur. 
Ir vis dėlto visa tauta orga
nizuotai ir vieningai prieši
nosi vokiečiams, dar kartą 
duodama savo įnašą į Euro
pos kovą prieš Hitlerio hege
moniją.

Lietuvių tautos teisė į ne
priklausomos Lietuvos val
stybės atstatymą, į jos pa

čios apsaugojimą nuo smurto 
yra aiški ir tvirta ne tik for
malių tarptautinių nuostatų 
atžvilgiu, ne tik patiems lie
tuviams, kurie niekados tos 
teisės neišsižadės, bet taip 
pat ir kiekvienam žmogui, 
kurio sąžinė normaliai rea
guoja į teisybę ir neteisybę, 
kitaip sakant, kuris iš viso 
turi sąžinę.

Aš paliečiau čia praeities 
dalykus svarbiausia tam, kad 
prisiminimas apie teisingą ir 
išmintingą mūsų tautos lai
kyseną ir mūsų valstybės po
litiką sprendžiamais Europos 
ateičiai klausimais būtų 
mums paguodos ir vilties 
spinduliu.

Ištrėmimas
Šiandien tūkstančiai lietu

vių yra ištrėmime, šimtai 
tūkstančių lietuvių turėjo ei
ti į svetimus kraštus, gelbė
damiesi nuo persekiojimo ir 
teroro. Kitus deportavo ir te- 
bedeportuoja į Aziją.

Bet lietuviai ir pačioj Lie
tuvoj yra ištrėmime, nes jie 
yra okupanto ištremti iš ne
priklausomo, laisvo gyveni
mo, iš bet kurios teisinės 
santvarkos ir asmens saugu
mo garantijų sferos. Šian
dien mes esam reikalingi sve
tingumo, žmoniškumo ir pa
garbos mūsų teisėms.

Totalitarinės valstybės 
dabar

Dabar, karo veiksmams 
pasibaigus ir Vokietijai bei 
Japonijai karą pralaimėjus, 
deja, ne visos totalitarinės 
valstybės yra eliminuotos.

Štai kodėl mes vėl matome 
nuolatines pastangas įnešti 
demoralizacijos į tarptauti
nį gyvenimą; pastangas pri
pratinti ar priversti pasaulį 
toleruoti melą, neteisėtumą ir 
smurtą. Lietuva tebėra oku
puota. Lygiu būdu eilė val
stybių nuo Baltijos iki Adri
jos jūros yra okupuota ir 
kartu su mumis kenčia pri
mestą joms svetimą santvar
ką. Atstovas tos Didžiosios 
Britanijos, kurioje parlamen
tas ir asmens laisvės garan
tijos veikė jau tais laikais, 
kada Rusiją dar civilizavo 
totoriai, Londone turėjo 
klausytis priekaištų dėl kitų 
valstybių suvenerumo taria
mo pažeidimo iš to žmogaus, 
kuris savo laiku buvo pasiųs
tas į Latviją jos nepriklau
somybės naikinimo organi
zuoti.

Šitie keli pavyzdžiai, paim
ti iš ilgos faktų eilės, yra tos 
totalitarinės akcijos pasi
reiškimai, kuriais stengia
masi įbauginti ir užmigdyti 
demokratines jėgas pasauly
je, iš viso degeneruoti demo
kratiją, falsifikuojant jos są
vokas ir įskiepyti jai progre
syvinį paraližių, kad ji virs
tų “progresyvine demokrati
ja,” ant kurios pagrindo sto
vi ir tas didelis kalėjimas, 
kuriuo šiandien yra Lietuva. 
Todėl kiekvienas, kas nepri
pažįsta padėties sudarytos 
agresijos pasekmėje; kas ko
voja dėl savo krašto išvada
vimo iš svetimo užpuoliko 
jungo, — visi tie gina ir de
mokratiją. Todėl lietuvių 
tauta, kuri nepripažino ir ne
pripažins jokio akto, pažei
džiančio jos teisę į nepriklau
somybę; kuri kovojo dėl savo 
laisvės ir kovos tol, kol ją 
vėl atgaus — tuo pačiu gina 
ir demokratiją.

Nepriklausomybės kovoje 
nėra pasidavimo

Kovoj ir darbe dėl Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo nėra nusileidimo, nei 
pasidavimo. Be to, nepriklau
somybės atstatymo byla turi 
suvienyti mus ir pakelti ligi 
tos aukštumos, kurioje nėra 
skirstymosi einant kad ir pa
grįstais, bet vienos kurios 
grupės ar srovės interesais, 
o yra tiktai visų gerų lietu
vių bendradarbiavimas.

Nukreipkime dėkingą ir 
pagarbią mintį pirmiausia į 
mūsų tautą, kurios ateitis ir 
laisvė sudaro mūsų gyveni
mo prasmę, ir į tuos, kurie

APIE MOKSLŲ AKADEMIJĄ LIET
(Pranešimas iš Europos)
Čia duodame žinių, girdėtų 

iš Vilniaus radijo, apie Lietu
vos Mokslų Akademiją.

Tos žinios liudija, koks 
skurdus mokslo gyvenimas 
yra Lietuvoje, nes iš mini
mos akademijos narių didžio
ji dalis moksluose yra nieku 
nepasižymėję, o kiti kaip 
Liudas Gira, iš viso nieko 
neturi su mokslu. Pora tų 
“mokslininkų” nėra baigę 
net universiteto, bet dabar 
keliami ant šakių, kadangi 
pasirodė esą ištikimi komu
nistams.

žemiau eina pranešimai, 
kaip jie buvo girdėti per Vil
niaus radiją — su visu bol
ševikiniu žargonu.
Mokslų Akademijos sesija
Vasario mėn. 20 d. Vilniu

je buvo atidaryta Lietuvos 
Mokslų Akademijos sesija.

Atidaromąją kalbą pasakė 
prof. drg. J. Matulis. Toliau 
prof. Bieliukas perskaitė 
Liet. Liaudies Kom. Tarybos, 
Veterinarijos ir Žemės Ūkio 
Akademijos sveikinimo teks
tus. Generalinis sekretorius 
Bulovas padarė pranešimą. 
Skaitomas St. Banaičio 
straipsnis, pavadintas “Mok
slų Akademijos Sesija” (Vi
sas straipsnis — vien tik 
keiksmažodžiai buv. “bur
žuazinei” Lietuvos vyriausy
bei).

Vasario 25 d.
Lietuvos Liaudies Komisa

rų Taryba sausio 18 d. papil
dė Lietuvos Mokslų Akade-

dėl Lietuvos žuvo, žūsta da
bar partizanų kovose ir dar 
žus. Atsiminkime su dėkin
gumu apie mūsų brolius 
Amerikos lietuvius, kurie 
taip veikliai gina teisingą 
Lietuvos bylą ir gausingo
mis aukomis stengiasi pa
lengvinti mūsų tremtinių 
vargą. Atsiminkime apie vi
sus Lietuvos draugus, už ku
rių palankumą mes šiuo tar
pu tegalime atsilyginti saky
dami, kad remdami Lietuvos 
bylą, jie padeda atgyti pa
saulio sąžinei.

Būsimos, tolimos kartos 
negalės suprasti, kaip buvo 
galima leisti, po šito vedamo 
tokiais kilniais obalsiais ka
ro, aptemdyti vieną po kito 
teisybės, teisės ir teisingu
mo žiburius ir paskandinti 
Europą tamsybėje.

Mums irgi sunku tai su
prasti, bet mes žinome, kad 
tamsybę išsklaidys laisvės
idėja, išsaugota karštose ir 
drąsiose širdyse, ir kad mes 
vėl pamatysime skaistų, mie
lą ir šviesų Nepriklausomos 
Lietuvos veidą.

Stasys Lozoraitis.

įva Po
mijos sudėtį, paskirda 
Akademijos tikraisiais j 
riais šiuos asmenis: prof.i 
Banaitį, prof. K. Sieliui 
prof. Joną Kriščiūną, prf 
Vladą Lašą, prof. Praną M 
žylį, prof. Juozą Balčikl 
rašytoją, Liaudies poetą Įl 
dą Girą, prof. Juozą Žiuga

Tuo pat metu Lietui 
Liaudies Komisarų Tai! 
priėmė nutarimą, kuriuo! 
kolas Biržiška ir Vincas! 
vė-Mickevičius, kaip “tč 
nės išdavikai,” pašalinau 
Lietuvos Mokslų Akad 
jos tikrųjų narių sudėtif

Vasario 20-23 d.d. įvj 
šioje Mokslų Akademijos 
suotinio susirinkimo sės 
ir skyrių sesijoje išriti 
M. Akademijos prezidiu 
tokios sudėties: M. Akai 
jos pirmininkas Juozas 
tūlis, M. Akad. vicepim 
Žiugžda, prezidiumo g( 0johu. 
sekr. Kazys Bieliukas. N ■ 
matikos-Gamtos ir taiki 
jų mokslų skyriaus akad 
kas-sekr. Vladas Lašas 
suomeninių mokslų sky 
akademikas-sekr. Dzidas 
drys.

Lietuvos M. Akad. na: 
korespondentas išrinkt -,’iuidis” 
asmenys: Visuomenės n 
lų skyriaus—prof. Pov. 
karklis, prof. Kostas K 
kas, prof. Juozas Bučas; 
tematikos-gamtos ir t 
mųjų mokslų skyriaus— 
Vyt. Girdzijauskas, pro: 
nas Kairiūkštis, prof. Ji 
Dalinkevičius, prof. K 
Vasiliauskas, prof. Ji 
Indriūnas, prof. Vikt.:! 
kis; taip pat išrinkti A 
mijos institutų direktor 
akademinių - korespom 
komisija.
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by E. J. Harrison
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a collective work
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Lietuva Po Kūju Ir Piautuvu
Rašo Liutauras

Vaizdeliai iš Lietuvos gyvenimo bolševikų okupacijoj
(Tęsinys)

BAIGIAMASIS ŽODIS
Vienas buvęs Lenkijos ad

vokatas, labai padorus iš Vil
niaus krašto kilęs žydas, iš
sikalbėjo kartą su manim 
mano kabinete ir, apsidairęs 
aplinkui, ar kas negirdi, pa
sakė:

— Ar gi tamsta negirdėjai 
tos tiesos apie Sovietų Są
jungą, kad ten visi gyvento
jai skirstomi į tris rūšis: 
1) tie, kurie sėdėjo kalėji
me, 2) tie, kurie sėdi, ir 
3) tie, kurie dar sėdės. Kito
niškų ten nėra ir būti negali.

Kai jis man visa tai sakė, 
buvo dar tik pora savaičių 
po bolševikų užėjimo.

Aš tada juokiausi iš jo hu
moro ir, žinoma, netikėjau. 
Minėtas advokatas buvo jau 
gyvenęs sovietinėje Baltgu- 
dijoj ir visą tą tvarką žino
jo puikiai, šiandien jau ir aš 
žinau, kad tai buvo nebe hu
moras, bet žiauri tiesa.

“Laiminga liaudis”
Ir visą tokį gyvenimą pati 

Rusija jau ilgą metų eilę vel
ka ir neranda galimybės iš 
to pragaro išeiti. Ir keisčiau
sia, kad iš tos šalies radijo 
bangomis skrieja į visą že
mės rutulį linksmos dainos.

“Laiminga liaudis” dai
nuoja savo meilę tėvui Sta
linui ir partijai. Gyvenimas 
iš tolo ten atrodo toks gra
žus ir mielas. Deja, per aša
ras dainuoja ten liaudis.

Ir kai aš žiūriu į visą šito
kį gyvenimą, man ateina į 
galvą vienas vaizdas iš rusų

garsiosios “Volga, Volga” 
dainos. Tenai be galo gražia 
melodija apdainuoja rusų 
liaudis, kaip atamanas Sten
ka Razinas veža pagrobęs 
gražią turkų kunigaikštytę 
ir pats ją įsimyli. Dėl to su
erzinti jo laivų žmonės savo 
intrigomis priveda prie to, 
kad patsai Stenka Razinas 
savo rankomis nuduria kuni
gaikštytę. Kai visa tai pama
to jo žmonės, gaila jiems pa
sidaro gražiosios kunigaikš
tytės, ir jie ima verkti. Tada 
įsiutęs Stenka Razinas grie
bia kunigaikštytės lavoną, 
iškelia ją aukštai ant rankų 
ir neša įmesti į Volgą. Sa
viems gi žmonėms, kurie yra 
kalti dėl jos mirties, liepia 
jis, grasindamas ginklu, 
juoktis, dainuoti ir šokti.

Tos dainos pabaigoje pasi
lieja triukšminga šokio mu
zika, iš baimės ir prievartos 
šoka žmonės pašėlusį, links
mą kazoką, o per veidą, rieda 
jiems gailesčio ir skausmo 
ašaros . ..

Pasakykite, ar tai nėra 
vaizdas visos šių dienų Rusi
jos? Toji nužudytoji kuni
gaikštytė yra simbolis gra
žiosios Rusijos šalies, kurią 
pati liaudis per revoliuciją 
pražudė, o šiandien, tironų 
grasinama, ji linksmas dai
nas dainuoja ir šoka, nors 
skausmo ašaros pačią Volgą 
pripildyti galėtų . . . Gaila 
rusui jo pražudytosios neap
rėpiamų stepių tėvynės!

Mes pažįstame Rusiją ir iš 
gerosios pusės.

Mes žinome Dostojevskį, 
Tolstojų, Turgenevą, Puški

X «■»! >«■»< O-

BALF PIRMININKAS EUROPOJE
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Skaitykite Informacijos Centro 
LEIDINIUS!

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

Kaina $0.50
GHILLEBERT DE LANNOY IN MEDIEVAL

by P. Klimas 
Kaina $1.00

LITHUANIA LN A TWIN TEUTONIC CLUTCH 
a collective work 

Kaina $1.00

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

ną ir kitus Rusijos didžiuo
sius genijus ir mes stebimės 
tuo, ką gali rusų tautos žmo
gus. Bet, deja, tas žmogus 
savo dvasioje gali pakilti iki 
dangaus žvaigždžių ir tas 
pats žmogus gali kristi ligi 
žemiausios bestijos!

Pro mūsų akis šiose eilu
tėse praslinko visa eilė vaiz
delių, kurie rodo, kaip gali 
kartais baisiai būti išniekin
tas žmogaus gyvenimas. Aš 
čia nupūsakojau tik mažytę, 
mažytę dalelę viso to, kas 
diena dienon teko mums Lie
tuvoje išgyventi. Galima bū
tų rašyti ne dešimtį, bet šim
tus panašių straipsnių, ir 
juose, kaip filmoje, slinktų 
pro mūsų akis vaizdas po 
vaizdo, vis naujos ir naujos 
scenos, viena už kitą keistes
nė ir viena už kitą dramatiš
kesnė.

Vėl skamba mirties 
skambučiai

Ir nors aš tomus čia prira
šyčiau, vistiek nepajėgčiau 
atvaizduoti tos tragedijos 
žiaurumo, kurią lietuvių tau
ta dar ir šiandien iš naujo 
antrą kartą išgyvena. Ir da
bar mūsų vargšėj senojoj Tė
vynėj kas naktį skamba mir
ties skambučiai, ir dabar ten 
kiekvieną dieną mirtis skina 
sau aukas.

Desperacijon įpuolusi tau
ta, iš pusiausvyros išvesta, 
šimtų šimtais paliko savo so
dybas ir išėjo į partizanus. 
Ramus Lietuvos laukų arto
jas ne iš gero paliko savo že
mę, kad išeitų į miškus kęs
ti bando, šalčio ir kas minu
tę rizikuotų savo gyvybę.

Tremtinio dalia
Taip pat ne iš gero lietu

vis šiandien bastosi, kaip am
žinas žydas, po svetimus 
kraštus, ir tokioj Vokietijoj, 
Prancūzijoj, ar kuriam ki
tam išvargintos Europos 
kampelyje, ubago gyvenimą 
sunkiai ant savo pečių velka.

Mačiau savo akim, kaip 
mūsų atgimimo veteranas 
Dr. Šliūpas, žilas, kaip obe
lis, senelis, ant lazdos pasi
rėmęs, stovėjo Vienoje ilgoje 
eilėje, kad galėtų gauti 
trims dienoms maisto korte
les ir apsiginti nuo bado. Po 
keletos savaičių pasikviečia 
jį pas save mirtis. Palaido
jom jį ten toli nuo tos žemės, 
už kurią jis visą savo ilgą 
gyvenimą kovojo . . .

Mūsų inžinieriai, kurie at
gimusią Lietuvą naujais,

kaip stiklinė, namais nusta
tė, šiandien, jei kurie spėjo 
pabėgti nuo bolševikinio te
roro, Europos didmiesčiuose, 
gyvendami supelėjusiuose 
priemiesčių kambarėluose, 
ištisą dieną plauna puodus 
kur pas amerikonų kareivius, 
kad uždirbtų centą sausai 
duonai nusipirkti.

Mačiau taip pat, kaip mū
sų universiteto didieji profe
soriai, ilgos ir vargingos ke
lionės ir metų naštos prislėg
ti, netekę jėgų, sėdosi už
grūstose Vokietijos stotyse 
ant plikos žemės ir glaudė 
savo žilas galvas prie šalto 
mūro sienos . . .

Ir nors kaip baisiai vargin
gas yra gyvenimas visų tų 
žmonių, visi jie, kaip vienas, 
kantriai neša savo- vargo 
naštą, pasiryžę geriau jau 
čia mirti, negu vėl patekti į 
“laimingą” sovietų gyveni
mą.

Nors jie miega lageriuose 
ant dviejų aukštų lovų, nors 
jie gyvena čia kartais po 20 
žmonių viename kambary, 
nors jie nedavalgę ir apiply
šę, — jie jaučiasi dar labai 
laimingi, palyginus su tais, 
kurie turėjo likti ir iš naujo 
išgyventi visą tą už mirtį 
baisesnį gyvenimą.

“Tautos vagyste neturi 
įsisenėjimo” . . .

Atsimenu, kaip mes visi, 
gyvybę rizikuodami, klausė
mės Vokietijoj radijo iš Lon
dono ir Amerikos.

Ten buvo visa mūsų viltis. 
Iš ten girdėjome, kad Euro
pai nešama laisvė. Laukėme 
savo išvaduotojų, kaip išga
nymo, ir mes tikėjom, kad 
jie žvaigždes nuo dangaus 
mums parneš.

Bet dabar, kaip aptilo pa
trankos, pasigirdo širdį ve
riančios raūdos pavergtų 
tautų iš rytų. Argi jų laisvės 
svajonės buvo tuščios, argi 
visa tai, ką kalbėjo anglo
saksų vadai apie tautų lais
vę, yra tik tušti žodžiai, ne
jaugi Atlanto Čarterio tiesos 
bus tiek, kaip Stalino kon
stitucijoje, nejaugi Vakarai 
neišgirs balso meldžiančių ir 
kenčiančių tautų, nejaugi 
Amerika ir Anglija jas iš
duos? . . .

Teneužmiršta pasaulis, ką 
prieš daug, daug metų taip 
teisingai pasakė didysis ra
šytojas V. Hugo: “Negali bū
ti Varšuva totorių, kaip Ve
necija negali būti germanų. 
Karalių pastangos čia nueis

Nuo karo nukentėjusiais lie
tuviais besirūpinant -

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo pirminin
kas kun. Dr. J. B. Končius, 
po lankymosi Londone ir Pa
ryžiuje, sausio mėn. leidosi į 
okupuotas zonas Vokietijoje 
ir Austrijoje. Nuo karo nu
kentėjusių lietuvių Europoje 
reikalais BALF pirmininkas 
jau aplankė nemažai tremti
nių stovyklų. Iš Paryžiaus 
kun. Končius pirmiausia ap
lankė Strasbourgą, Elzase, iš 
ten sausio mėn. pabaigoje jis 
aplankė Štutgartą, Frank
furtą, Baden-Baden, kur da
lyvavo pedagoginėje konfe
rencijoje. Toje konferencijo
je dalyvavo Amerikos, Ang
lijos ir Prancūzijos zonų UN- 
RRA ir kariškos valdžios de
legatai. Konferencijoje svar
styta mokyklų, auklėjimo, 
sporto, jaunimo organizacijų 
ir kiti išvietintų žmonių rei
kalai.

Po konferencijos BALF 
pirmininkas grįžo į Štutgar
tą ir kitą dieną išvažiavo į 
Tubingeną, kur yra labai 
daug lietuvių tremtinių. Ten 
jis aplankė lietuvių stovyk
lą ir tarėsi su lietuviais įvai
riais jų reikalais. Iš Tubin- 
beno kun. Končius kitą die
ną išvyko į Frankfurtą, kur 
atliko visokius formalumus 
su karine valdžia, o iš ten nu
vyko į Arolsen, kur dabar 
yra UNRRA centras. Ten bu
vo nustatyti ir sudaryti pla
nai maršrutui į visas zonas.

— Mano darbuotė okupuo
tose zonose, — sako BALF 
pirmininkas, — atrodo sunki 
ir komplikuota, nes visokį 
formalumai ir lietuvių padė
ties klausimai yra labai ap
sunkinantys.

Tubingene kun. Končius 
aplankė lietuvių stovyklą ir 
bendrą virtuvę. Jis sako: 
“Liūdnas vaizdas — visi su
stoję į eiles su savo lėkštė
mis, gauna sriubos ir kitų 
dalykų, apsiginti nuo bado. 
Atrodo suvargę, nuliūdę.”

Šia proga jis aplankė stu
dentus, vaikučių mokyklas, 
lietuvių ansamblį ir Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus vadovy
bę, kurios darbas yra milži
niškas ir neatidėliotinas. Vi
sur yra nepaprasti trūkumai.

vėjais, jie tik neteks garbės. 
Anksčiau ar vėliau paskan
dinta tėvynė išplauks į viršų 
ir pasirodys pasauliui, nes 
tautos vagystė neturi įsise
nėjimo”

(Pabaiga)

1863 -1864 METU SUKILIMAS
Rašo K. R. Jurgėla

Kun. Dr. Juozas B. Končius, 
BALF Pirmininkas

tų lietuviams tremtiniams 
Italijoj.

Šis maistas netrukus pa
sieks labai maisto reikalin
gus lietuvius, esančius Ro
moje, Pizoje, Merane, Milane 
ir kitur.

MOKYKLOMS REIKMENŲ 
UŽ 100 DOLERIŲ

sietuvos įstoti 
skai!

F LITHUANIA
Chase (Čižausko) 

i. Prof. Pakšto žemė! 
ja iki 1946 metų. į 

men. Stratford House į 

$3.00 Į

iabar šiuo adresu: 

AULONIS
Brooklyn, Ned 

sirinkimą su x): |
HE STORY OF LITB- 
spausdinti..........

iųsti “THE STORY 01 
Rytojams, diplomatank 
toriams, kad juos supa- 
storija........................ i

(Tęsinys)

Liaudininkai netikėjo diplomatijai ir mažai dėmesio 
kreipė į tarptautines intrygas. Jie nesitikėjo, kad Eu
ropos karaliai ateitų jiems į talką. Betgi jie tikėjosi, 

[kad Europos revoliucijonieriai ateis pagelbėti, kadangi
Sierakauskis buvo 
tiksliai susitaręs su 
Garibaldi ir kitais re- 
voliucijonieriais. De
ja, garibaldistai ne
atvyko, gi Anglijoje 

[užpirkti per rusą re- 
[voliucijonierių Baku- 
Įniną ginklai buvo 
priešo užklupti ir nu- 

[čiupti.
Lietuvos separatiz- 

|mas atspindėjo ir 
[veiksmuose užsieny. 
[Anglijoje buvo at- 
Iskiras Lietuvos agen- 
[tas, kuris kartais 
įveikdavo išvien, kar
pais atskirai nuo Len
kijos agento. Nema
tom padėtis susidarė 
[Belgijoje, kur lenkų 
[agentas pareikalavo 
[atsiskaitymo iš Bo- 
Įnoldi ir Dluskio, Lie
tuvos agentų gink
lams užpirkti. Kai

VLADAS MALACHOVSKIS
Sukilėliu Vyriausybės Vilniaus 

Miesto Komendantas
(Iš Pamiętimki Jakoba Gieysztora 
z lat 1857-1865, t. II, Wilno 1913, 

p. 49).
“Gana jau to pasyvaus vaid

mens . . . Mes patys privalome 
galvoti apie Lietuvos gerove” — 
Malachovskis.

lietuviai pareiškė turį savąją vyriausybę atskaitomy
bei ir atsisakė pasiduoti Lenkijos įsakymams, lenkai 
griebėsi teismo priemonių, ir lėšos nebuvo paverstos į 
ginklus.10

Lietuva išleido ginklams užsieniuose pirkti 80 mili
jonų auksinų. Daugumas tų pirkinių niekad Lietuvos 
nepasiekė dėl Prūsų valdininkų išdavikavimo. Kiti pi
nigai buvo išleisti lapeliams spausdinti Londone ir Pa
ryžiuje, bei tiems atsišaukimams įšmugeliuoti Lietuvon. 
Be to, pinigai buvo naudojami įtakingiems farizėjinės 
Europos spaudos redaktoriams ir laikraštininkams pa
pirkti. Bandymas spausdinti atsišaukimus Klaipėdoje 
nepavyko: vokietis spaustuvininkas, apmokėtas už dar
bą, perdavė spausdintus lapelius rusų žandarams. Dalis 
pinigų buvo išleidžiama kyšiams, maskolių valdininkų 
“akims užmerkti” — nematyti kai kurių įvykių ir ry
šiams su kaliniais palaikyti.

Henrikas Kalusauskas, 1831 m. sukilimo Žemaitijoje 
dalyvis, buvo sukilėlių agentas Amerikoje.11

Nugirdę apie lenkiškus diplomatinius žaismus užsie
niuose, Lietuvos konservatyviai pabūgo, kad Lietuva 
galinti būti paaukota. Jie pareikalavo atstovavimo už
sieny teisės. Lenkai atsisakė, betgi sutiko paskirti lie
tuvį sekretorium prie kunigaikščio čartoryskio, vyriau
sio Lenkijos diplomatinio agento.

Tuo tarpu, kai vystėsi šlykšti diplomatinė intryga 
Prancūzijos, Anglijos, Austrijos ir Prūsijos sostinėse,— 
kruvina revoliucija ėjo savo keliu Lietuvoje. Lietuviai 
kaimiečiai, kunigų vedami, savaime sukilo ir skelbė

10) Z. L. S. (Przyborowski), Historya dwoch lat (1861-1862),pen
ki tomai, Krakow 1892-1896, tom. IV, pp. 178-180.

11) Tuo tarpu kai šimtai lietuvių ir tūkstančiai lenkų kovojo 
Unijos pusėje JAV Civiliniame Kare (su keliais asmenimis Kon
federacijos pusėje), Jungt. Valstybių vyriausybė sulaužė politinės 
prieglaudos teisę bent vienu atveju. Anot Mečislovo Haimano 
(Udzial Polakow w Amerykanskiej Wojnie Domowej, Chicago 
1928, pp. 154-156), keli lenkai ir lietuviai rusų armijos ir laivy
no dezertyrai, jų tarpe kažkoks Miliauskas, norėjęs kovoti prieš 
vergija, buvo išduoti Rusijai, šis veiksmas sukėlė protestų, jų 
tarpe ir lenkų-lietuvių-čechų demonstracija New Yorke 1864 m. 
rugsėjo 8 d.

Vaikams nėra batų, nėra pai
šelių, popieros, kreidos, stin
ga rankvedžių, knygų, veika
lų, muzikos, žodžiu, visko rei
kia, visko stinga.

Panašiai yra ir su kitomis 
lietuvių stovyklomis Vokieti
joje: Hannau, Wiesbadene, 
Kasselyje, Mattenberge ir ki
tur. Daugiausia drabužių ir 
kitų reikmenų reikia lietu
viams Britų zonose, kurias 
BALF pirmininkas lanko da
bar. Vasario 25 d. iš Britų 
zonos Vokietijoje, Hambur
go, jis nuvyko lietuvių trem
tinių reikalais į Kopenhagą, 
Danijoj, o iš ten vasario 27 
d. nuvyko į Stockholmą, Šve
dijoj, iš kur vėliau grįžo į Vo
kietiją.

Kun. Dr. Končiaus kelionė 
Europoje apima ne tik lietu
vių stovyklų lankymą, bet 
tarimąsi su įvairiais karinės 
valdžios, UNRRA ir kitų šal
pos organizacijų atstovais ir 
vadovybėmis. Negana to, 
kiekvienoje stovykloje vietoj 
reikia pasirūpinti lietuvių 
reikalais ir juos išsamiai iš
tirti, kad Amerikos lietuvių 
teikiama pagelba eitų ten,' 
kur jos daugiausia reikalin
ga. Reikia atsiminti ir tas 
faktas, kad šiandien Europa 
dar toli gražu nenormali ir 
todėl gyvenimo, keliavimo ir 
darbo sąlygos gana apsun
kintos. Be to, kun. Končius 
aplanko ir kitų tautybių žmo
nes, ypač latvius ir estus, 
kurie daug kur gyvena tose 
pat stovyklose su lietuviais.

Mūsų atsišaukimas, pra
šant aukoti lietuvių tremti
nių mokykloms Europoje, 
jau davė rezultatų. New Jer
sey Lietuvių Taryba parūpi
no mokykloms reikmenų už 
$100. Tai bene bus pirmoji 
gausesnė auka lietuvių trem
tinių vaikučių mokykloms.

Ta proga pranešama, kad 
Elizabeth, N. J. lietuviai taip 
pat prisideda prie šio vajaus; 
Bendrasis Elizabetho Lietu
vių K-tas Gelbėti Liet, už
perka reikmenų už $174., o 
Naujų Liet. Teatro Gildą — 
už $75. Nemaža auka laukia
ma iš Philadelphijos.

1,000 MEGZTINUKŲ LIET. 
VAIKAMS

Šiomis dienomis iš New 
Yorko išsiunčiama 1,030 sva
rų vilnonių megztinukų lietu
vių tremtinių vaikams. Šie 
megztinukai pritaikyti vai
kams nuo 5 iki 12 metų am
žiaus.

Siuntinys iš New Yorko iš
ėjo laivu S.S. Capitaine La- 
coley.

MAISTAS NUKENTĖJUSIŲ
LIETUVIŲ KŪDIKIAMS

Viena iš didžiausių lietu
vių tremtinių Europoje prob
lemų yra kūdikių aprūpini
mas maistu ir drabužėliais.

BALF šiomis dienomis iš
siuntė 200 didelių dėžių su 
kūdikių maistu — Infadol — 
$4,800 vertės. Šis siuntinys, 
kartu su 215 dėžių kiaulienos 
dešrelių Vokietijos lietu
viams, išėjo laivu .“Indochi- 
nois.”

■— II ■■ I <♦

BALF SKYRIŲ VALDYBŲ 
RINKINIAI

10,000 SVARŲ MAISTO 
ITALIJOS LIETUVIAMS

Vasario 21 d. iš BALF 
sandėlio išgabenta 10,000 
svarų įvairių maisto produk

Iki šiol jau beveik visi 
BALF skyriai turėjo savo 
valdybų rinkimus. Daugiau
sia skyriuose pasiliko tos pa
čios valdybos, kaip pereitais 
metais, su mažomis išimti
mis.

Dar nevisi skyriai centrui 
prisiuntė žalius lakštus su 
valdybų narių sąrašais ir in
formacijomis apie duokles. 
Centras bus dėkingas, jeigu 
visi skyriai tuos lakštus tuo
jau prisius.

galą ponų sauvaliavimui ir svetimųjų valdžiai. Konser
vatyviai išsigando: Prancūzija reikalavo, kad Lenkijos 
sienos būtų krauju nužymėtos; Varšuva šaukėsi praplė
sti revoliuciją, sustabdyti rusišką bangą ir išgelbėti Var
šuvą lietuvių krūtinėmis; namie maskoliai griebėsi 
žiaurių priemonių, gi kaimiečiai vykdė savąją progra
mą. Skyrius skubėjo patvirtinti Zigmą Sierakauskį, ga
bų štabo karininką liaudininką, vyriausiuoju karo va
du.

Sierakauskio planas buvo paprastas. Visa Lietuva 
ir Baltgudija turinčios vienkart sukilti. Partizanai turį 
puldinėti ir nuginkluoti nedidelius rusų dalinius. Daug
pilio tvirtovė, menkos įgulos ginama, turinti būti pa
veržta. Sukilimas turįs išsiplėsti giliai į Rusiją, laikan
tis šūkio “žemė ir laisvė.” Jis buvo Rusijos generalinio 
štabo karininkas, tik ką pasitraukęs iš Petrapilio, ir 
gerai žinojo rusų kariuomenės paskirstymą. Po to kai 
“sienos būsiančios nužymėtos krauju,” stambiausios 
sukilėlių pajėgos turinčios susitelkti Žemaitijoje palai
kyti ryšiams su užsieniais per Palangą, belaukiant ga- 
ribaldiečių atvykimo ir Anglijos bei Prancūzijos įsiki
šimo.

Po derybų su rusais revoliucijonieriais, Kenevičius 
buvo pasiųstas į Kazanę Pavolgėje, kur buvo susispie
tę nemažai lietuvių ir lenkų studentų, totorių -gyvena
mame krašte. Lietuviai ir lenkai sukilo Kazanėje 1863 
m. gegužės mėn., tikėdamiesi, kad totoriai ir Volgos 
mužikai sukilsią. Sukilimui lėšos buvo parūpintos iš 
Lietuvos iždo, nors patsai sukilimas turėjo vykti rusų 
vadovybėje ir rusų jėgomis. Buvo išspausdintas padirb
tas “caro manifestas,” “Auksinė Gromata.”

Deja, nesirado rusų rankų sukilimui gelbėti. Jokios 
pastangos negalėjo sukelti rusų masių.

Zwierzdowskis, liaudininkas, sukėlė tolimiausią ry
tuose sukilimą, Gori-Gorny apylinkėse, Mohylevo gu
bernijoje.

Jo vadovaujama bajorų saujelė užgrobė rusišką 
ginklų sandėlį ir mokyklos iždą 1863 m. gegužės 5 ir 6 
dd. Bajorai traukėsi su grobiu, skleisdami sukilimo

SUSIMILK fllPT MUSU WTES2.BTHR
B ROLĖJ

TAS PAR- 
KIUŽIUS 
KSLU PAR 
MUOC MA 
SU WTS- 
HAŽIVirZES 
brolu nu 
TITAS KAD 
MET JOG 

PAZAJOCZI

MAMAITĖJ

KAPOTAS 
1RA PAITEI 
SEKIOIMA 
SKOLŲ MW 
ROS MUSU 
S' IR MUSU 
CZE ISZSTA 
ATMINTU 
SZLA DIENA 
TA JVUOGBA

W1CZES AOT MALDOS UI KJEIUTHM2JK 
8HOLUS KALDUKZIOSE UI MUSU HAERA IR 
TIKRA TEJSIBE.TEJPOCI KAD M E ST ŪME T 
VISOKIUS BLOGUS SEIVUS PAPRATIMUS 
CIWEJVTUMET ZCADQJ IR WIE1UIIEJ. TURE 
TUMET HUE RA AODIEJE IR MEILE O UZTIIf 
RA PAGAL ŽODŽIU WIESZPATIES DIKWA KEU 
IfLGA JUST JUJBSU Z! AM ES ISZW1STE KARA 
LĮSTE DI5WA JR JO TEJS18E.

SUKILIMO LAIKŲ ATSIŠAUKIMAS 
(iš A. Šapokos Lietuvos Istorijos, Kaunas 1936, 

p. 470). '

mintį ir šūkį “žemė ir laisvė.” Betgi baltgudžiai kaimie
čiai netikėjo savo lenkiškai kalbantiems ponams ir juos 
puldinėjo. Karas prieš valstiečius buvo neįmanomas— 
niekur nebuvo saugios slėpynes, ir sukilimas sunyko.

Londone nupirkti ginklai buvo sukrauti į laivą, ku
riam nusamdyta mišri įgula, jos tarpe ir rusų šnipas, 
kuris nuolat pranešinėjo prūsų ir rusų karo laivynams 
apie visus laivo judesius.

Lapinskis, buvęs partizanų vadas Kaukaze, vadova
vo laivui. Lapinskis atplaukė į Švediją, kur visuomene 
reiškė daug simpatijų sukilimui. Anglas kapitonas pa
bėgo nuo laivo, ir Lapinskis patyrė, kad Rusijos ir Prū
sijos karo laivai nuolat patruliavo Baltijos jūroje ir kad



AMERIKA

KORTŲ IR BUNCO ŽAIDIMŲ
i
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APLANKĖ VYSKUPAS

PRAPLĖS VIENUOLYNĄ

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS IŠLEIDŽIA LAIKRAŠTĮ

VYKO LAIDOTUVĖSNA

RENGIASI LAIMĖJIMUI

MIRĖ

12) Janulaitis, Sukilimas, op. cit., p. 34, cituojąs Z.L.S. (Przybo- 
rowski), Ostatnie chwiie powstania styczniowego, Poznan 1888.

SIUNČIA LAIŠKUS 
PREZIDENTUI

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1118 Mt Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

Modemiška laidojimo Įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VAJUS

Philadelphijos Žinios
Kovo 24 d. Philadelphijos 

lietuviai buvo pasiryžę pada
ryti vajų Raudonajam Kry
žiui paremti.

Tam tikslui buvo rengtas 
viešas susirinkimas su pro
grama lietuvių pašalpiniame 
klube, 928 E. Moyamensing 
Avė.

Bet iš to buvo galima ma
tyti, kaip sunku sukviesti 
lietuvius.

Nežiūrint asmeniškų laiš
kų, radijo popagandos, į salę 
susirinko tik kelios dešimtys 
pačių uoliausių visų gerų 
darbų rėmėjų. Kur kiti? Kur 
jie buvo ir susirinkimo metu, 
nė vienas negalėjo pasakyti. 
Gal blogokas oras kiek ir su
trukdė. Bet vis tik atrodo, 
kad daugiau lietuvių yra, ku
rie galėtų atjausti tokius pa
rengimus. Juk tai buvo daro
ma kilniam tikslui, patogiu 
laiku ir su gražia programa, 
nemokant.

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

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. DEW. 5186

Lalsniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes_—-- • -A

1601 - 08 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman

Kovo - March 29,1946

Susirinkimo programą iš
pildė Miller iš Raud. Kry
žiaus, “Dainos” choras, Nor
kaus vedamas, ir keletas jau
nųjų artistų, dainininkių, ba- 
letininkių ir kitų. Programa 
buvo parengta smagi ir nuo
taikinga, bet žmonės susi
rinkti neatrado laiko.

Atrodė, kad ir klubas ren
gė tą vajų su Philadelphijos 
lietuvių komitetu, bet iš klu
bo atstovų niekas nepasiro
dė ir apskritai nesimatė, kad 
iš jų valdybos kas rūpintųsi 
to vajaus pasisekimu. Visgi 
atrodė, kad buvo klubo už
duotis iškelti savo vardą ir 
paremti.

Mažas būrelis susirinku
sių, pažiūrėję Red Cross 
News ir kitos programos, au
kojo Raudonajam Kryžiui 
$57.50. Už poros savaičių pa
našų vajų, tik gal jau gau
sesnį, rengia Lietuvių Muzi- 
kalinėj salėj.

Lietuviai neturėtų užsileis
ti ir privalėtų paremti tą į- 
staigą, kuri laikosi tik iš au
kų.

Šv. Kazimiero parapija pa
rėmė aukomis, nes prie baž
nyčios surinko $55.35. Šv. 
Andriejaus parapijoj surink
ta $55.55.

Komitetą atstovavo pirm. 
M. Bigenis, sekr. Janulaitis, 
fin. sekr. Taliūnienė, iždin. 
Bakas, direktorius A. Kaniu- 
šis.

Programos vedėju buvo 
komiteto pirm. M. Bigenis.

Lietuvos Vyčių 3 kuopa 
rengia spaudai savo mėnesinį 
laikraštį K of L News.

Redakcinę komisiją suda
ro spaudos darbininkai: E. 
Šaulytė, J. ir E. Balčaitis, G. 
Mažeika, P. Utkus, J. Utkus, 
E. Sideravičiūtė ir kiti.

Visi laukia jaunimo naujo 
darbo ir jų literatūrinių pa
sirodymų.

Čia jiems bus labai gera 
proga pasižymėti rašinėjimu 
ir įprasti į plunksnos vartoji
mą geram tikslui. Laikraštu
kas turės daug skyrių ir pla
nuojamas išleisti kas mėnesį. 
Pirma jis bus tik vietinei vi
suomenei, bet vėliau gal pa
sieks ir toliau. Priklausys, 
kiek visi bendradarbiaus ir 
parems tą nelengvą darbą.

stiprūs kariški daliniai saugojo visą žiemių Prūsų, Lie
tuvos ir pietinės Latvijos pajūrį.

Lapinskiui pavyko slaptai perkelti krovinį į kitą lai
vą, ir jis išplaukė į Palangą. Mėginimas krantan iškop
ti nepavyko dėl audringos jūros, ir 19 vyrų nusken
do. Rusai sukėlė aliarmą, ir Lapinskis nuplaukė atgal: 
ginklų nepavyko iškelti į krantą.

Po karinės tarybos pasitarimo Vilniuje Sierakauskis 
(žinomas tiktai Dolengos slapyvardžiu) išvyko į Kau
ną, iš ten į Šėtą, ir telkė visus partizanų būrius. Dlus
kis, kun. Mackevičius, tėvas Domininkas Pieža (gar
sus auksaburnis domininkonas vienuolis), Kušleika, 
Kalyška ir kiti vadai mielai pasidavė jo vadovybei. Jis 
jiems išdėstė savo žygių planą: žemaičiai turį sudaryti 
jo apmokytos kariuomenės nugarkaulį, gi kiti daliniai 
bus spiečiami aplink juos kitose krašto dalyse. Dalgis 
esąs geras ir pigus ginklas maskoliams terorizuoti.

1863 m. balandžio 19 d. sukilėliai prisiekė kovoti, li
gi mirsią dėl savo tėvynės laisvės, ir išžygiavo Raguvos 
link, žmonės pakeliui sutiko sukilėlius su procesijomis, 
ir būriai kasdien sutraukdavo daugiau savanorių. Ties 
Ginetynės kaimu paruošti maskolių kariuomenės vo
rai sląstai, ir maskoliai buvo sumušti. Dar didesnis ru
sų kariuomenės dalinys buvo įtrauktas į kautynes ties 
Kazokiškėmis, ir kova baigėsi lygiomis. Rusai pasitrau
kė.

“Dolenga” dabar turėjo apie 2,500 vyrų, įskaitant 
20 raitelių. Jis buvo pasiruošęs žygiuoti prieš Daugpilį, 
kai sužinojo apie Krėslaukio įvykius.

Rusų kariškas transportas buvo užpultas ties Krės- 
laukiu balandžio 25-27 dd. Sukilėlių dalinį sudarė ba- 
joriečiai. Burliokai kolonistai, pastebėję tiek daug gink
luotų ponų savo apylinkėje, pranešė valdžiai. Sukilė
liai buvo pasivyti ir sumušti, gi jų vadas, jaunas grafas 
Leonas Zyberg-Plateris, paimtas nelaisvėn.

Rusų valdžia paragino stačiatikius kolonistus mušti 
ir plėšti katalikus ponus. Netrukus 34 dvarai buvo api
plėšti, 14 dvarų išvogta ir sudeginta, ir 120 suraišiotų 
bajorų pristatyta į Daugpilį. Tuo būdu įgula patyrė

Kovo 19 d., šv. Juozapo 
dienoje, vyskupas H. Lamb 
lankė šv. Kazimiero parapi
ją.

Jau iš anksto buvo rengta
si tai svarbiai progai—su
laukti ganytojo savo parapi
joj.

Daugiau žmonių ėjo prie 
sakramentų, išpuošta bažny
čia, šventadieniška nuotaika. 
Vyskupo lankymas parapijos 
yra vienas Bažnyčios svarbių 
įstatymų. Mat, jis lankyda
mas parapiją atneša Bažny
čios vienybės ir Kristaus 
mokslo patikrinimą, gerų pa
pročių įvedimą, blogų patai
symą, ramybę, pamaldumą ir 
tvarką tarp tikinčiųjų ir 
dvasininkų. Lankydamas pa
rapiją jis suteikia ir sutvir
tinimo sakramentą. Priiman
tieji šį sakramentą tikrai 
daug pergyvena, nes jie gau
na tokių malonių, kurių jų 
gyvenime bus taip labai rei
kalinga.

Šiemet vyskupo priėmimas 
ir sutvirtinimo sakramentų 
gavimas atliktas labai nuo
taikingai, šventai ir prisiren-

ženklais, 
Bažnyčios

varpams
Ecce Sacer-

Sutvirtinamieji visi buvo 
tinkamai prisirengę, priėmę 
komuniją ir, pasipuošę šv. 
Dvasios laukimo 
pamaldžiai laukė 
ganytojo vyskupo.

Jam įeinant, 
skambinant ir
dos” giedant, visų širdys dar 
labiau plakė. Po trumpų mal
dų, jie priėmė vyskupo pa
mokymą ir trumpą egzami
navimą jų tikėjimo. Jaunieji 
pasirodė labai gabūs ir atsa
kė visus klausimus drąsiai ir 
tiksliai. Tikrai, gerai buvo 
viską išmokę.

Po sutvirtinimo sakramen
to buvo suteiktas palaimini
mas šv. Sakramentu. Prie 
vyskupo buvo keli svečiai ku
nigai—kun. J. čepukaitis, V. 
Martusevičius, S. Lukšys ir 
L. Peciukevičius.

Vyčių krepšinio (basket
ball) komanda neseniai pra
laimėjo vienoj rungtynių ko
voj, bet dabar rengiasi Kat. 
Jaunimo lygos čempionato 
rungtynėms.

Jų komanda toje lygoje 
yra dar nepralaimėjusi nė
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ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE 

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

Galėsite laimėti $100.00, nes bus išleista loterija, ku
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

vienų rungtynių, bet ir prie
šai bus daug stipresni, nes 
jie bus nugalėtojai visų kitų 
komandų visame mieste.

Tikima, kad vyčiai tose 
runtynėse bus laimingi.

Šv. Kazimiero Seserys, Vil
la Joseph Marie, Newtown, 
Pa., jau antri metai kaip va
ro akciją, kad galėtų surink
ti daugiau aukų savo vienuo
lyno, pirmiausia koplyčios, 
mokyklos ir kitų įstaigų pra
plėtimui.

Seserys turi vilčių, kad 
joms pasiseks pasiekti už
brėžtą tikslą ir savo vienuo
lyną praplatinti ir padidinti.

Ryšium su UNO susivažia
vimu daug kas siuntė tele
gramas ir laiškus preziden
tui, jog Amerikos komitetas 
viską darytų, kad būtų ap
ginta žmonių teisės ir visų 
tautų laisvė.

Juk dabar daug žmonių ir 
keliolika tautų turi vergauti. 
O UNO siekia, kad visos tau
tos būtų laisvos ir laimingos. 
Kol to nebus, tai ir tikros 
taikos nebus ir negalės būti.

Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas buvo išvykęs į lai
dotuves Combula, Pa., kur 
buvo laidojama motina šv. 
Kazimiero Seserų Motinos 
Juozapos.

Į tas pačias laidotuves bu
vo nuvykusioš ir kelios sese
rys iš Philadelphijos ir apy
linkės.

Kovo 17 d. mirė Povilas 
Kazlaucūnas, 66 metų am
žiaus.

Palaidotas šv. Marijos ka
puose po pamaldų šv. Jurgio 
bažnyčioje.

apie gresiantį pavojų ii- buvo tučtuojau sutvirtinta, gi 
generolas Ganeckis pasiųstas vytis “Dolengos.”

Dabar sukilėliai pasidalino į tris rinktines ir sutarė 
susitikti ties Madeikiais, žygiuojant įvairiais aplinki
niais keliais.

Visur patrijotai buvo sveikinami, ir nupirkta dau
giau dalgių. Buvo daugiau savanorių, negu turimų 
ginklų.

Ties Biržais Sierakauskis sužinojo, kad Kuršo vo
kiečiai baronai ginklavo savo eigulius ir girininkus ru
sams talkon prieš “maištininkus.” Sierakauskis sumu
šė jį persekiojusį rusų dalinį ties Madeikiais, bet labai 
brangia kaina patrijotams. Jis pasitraukė į Gudiškius.

Kai atvyko daugiau maskolių kariuomenės, Siera
kauskis pasitraukė į miškus ir ten susikovė. Rusai atsi
traukė po žiaurių kautynių, rankiniais ginklais. Nelai
mei, Sierakauskis buvo sužeistas. Patrijotai, nepratę 
prie masinių kautynių, suprato kautynes prakišę. Mas
koliai taipgi manė šias kautynes prakišę.

Po dar kelių susirėmimų Sierakauskis buvo paimtas 
nelaisvėn ir vėliau pakartas.

Mackevičius, Laskauskis ir kiti vadai spruko į miš
kus ir grįžo prie partizaninio karo būdų. Partizanai te- 
bekariavo ligi pat galo, 1864 m. birželio mėn., ilgai po 
to, kai sukilimas Lenkijoje jau buvo baigęsis.

Sūduvoje, anoje Nemuno upės pusėje, ginklai bu
vo lengviau gaunami, ir eilė valstiečių vadų pagarsėjo 
savo nuopelnais. Sukilimas ten irgi užtruko ligi 1864 
m. vasaros. Ten sukilėliai spausdino savo laikraštį lie
tuvių ir lenkų kalbomis, saugojo Prūsų sieną, ir turėjo 
savo žandarmeriją. “Lietuviško būdo, jo geležinio pa
tvarumo ir kietumo dėka ten sekėsi geriau negu kitur” 
Lenkijoje, pastebi lenkas istorikas.12

Dvi administracijos—civile ir kariška—buvo sukilė
lių sudarytos pagal vaivadijas ir apskritis. Dvi gink
luotos tarnybos rūšys buvo įvestos: pėstininkai šauliai 
ir dalgininkai, ir raiteliai. Nebuvo nei artilerijos, nei

Pade-

Pitts-

Jono,

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:
Katauskienė, Antosė, gyvenusi Bel

den, Ill.
Katilienė-Gaigalaitė, Grasilda, duk

tė Povilo, kilusi iš Ratkūnų km., Sa
ločių v., Biržų apskr.

Kauniteis, Jonas, sūnus Karolio, ki
lęs iš Ribokiškio-Kovarsko, gyvenęs 
Chicagoje.

Kaušaras, Arsenijus, kilęs iš 
ginės, Bėdos v.

Kausevičius, Juozas, gyvenęs 
burgh, Pa.

Kavaliauskas, Bronius, sūnus
kilęs iš Papšių-Debeikių ir gyvenęs 
San Francisco, Cal.

Kaveckas, Jonas, Liong., kilęs iš Pa- 
kryžių km., Panevėžio apskr.

Kazlauskas, Kazys, sūnus Petro, ki
lęs iš Pakalniškių, Veliuonos v., gy
venęs Chicagoje.

Kazlauskai, Vladas ir Motiejus, sū
nūs Antano, kilę iš Sapiegiškės km., 
Nedzingės v., gyvenę Worcester, Mass.

Kinčinas, Pranas, kilęs iš Mažeikių 
apskr.

Klaptauskaitė, Marija,
Klaptauskas, Ignas.
Klaptauskas, Mykolas, gyvenęs Chi- 

cagos apylinkėje, kame turėjo ūkį.
Kodakauskas, Juozas, sūnus Anta

no, kilęs iš Kirkūnų km., Rokiškio a., 
gyvenęs Brooklyn, N. Y.

Kondratavičius, Vincas, sūnus An
driaus, kilęs iš Stripeikių-Linkmenų, 
gyvenęs New Yorke.

Kovas, Juozas, kilęs iš Cykių km.
Kraskauskienč-Bulovaitė, Karolina, 

duktė Kazio, kilusi iš Puškonių, Ro
kiškio a., gyvenusi Gardner, Mass.

Krauklis, Antanas, gyvenęs 4528 S. 
Sacramento Ave., Chicago, Ill.

Kreipavičius, Juozas, gyvenęs 133 
Blaine St., New York, N. Y.

Kripas, Stanley, iš Lietuvos išvykęs 
1938 m. ir gyvenęs Chicagoje.

Krivickai, Kazimieras ir Antanas, 
kilę iš Radviliškio v., gyvenę Philadel
phia, Pa.

Kucevičius, Antanas, sūnus Vlado, 
kilęs iš Nemaniūnų km., Birštono v., 
Alytaus apskr.

Kučinskas, Juozas, arba Kuchins, 
Joseph, iki 1938 metų gyvenęs Brook
lyn, N. Y.

Kučinskas, Jonas, sūnus Motiejaus, 
kilęs iš Paltininkų, Trakų apskr.

Kukanskienė - Gustaitytė, Elžbieta, 
duktė Motiejaus, kilusi iš Šilavoto v., 
Marijampolės a., gyvenusi Waterbury, 
Conn.

Kuntauskaitė, Ona, kilusi iš Kups
tų, Pušaloto v., gyvenusi Bingham
ton (?).

Kurelaitis, Baltrus, kilęs iš Girkal
nio v., Raseinių a., gyvenęs Baltimore, 
Md.

Kvedarai, Izidorius, Antanas ir Jo
nas, kilę iš Kreivių km., Tauragės a.

Kvedariene-Janušauskaitė, Petronė
lė, kilusi iš Graužų km., Viduklės v., 
Raseinių a., gyvenusi Chicagoje.

Labonowskei ar Labanauskienė, 
Stefanija gyv. Hoosick Falls, N. Y.

Labutis, Simonas, Šilavoto v., Ma
rijampolės a. gyvenęs Kanadoje.

Lakšienė-Putinaitė, Ona, duktė Jur
gio, kilusi iš Masčiu, Tauragės apskr.

Latakai, kilę iš Pikelių km., Kūčių 
v., Mažeikių apskr.

Linauskienė-Kairytė, Emilija, kilu
si iš Šeduvos.

Lioge, Mykolas, kilęs iš Liogių km., 
Anykščių v., Utenos apskr.

Liubinskas, Arnestas, kilęs iš Kau
no, gyvenęs New York, N. Y.

Lukoševičienė-Kazlauskaitė, Anelė, 
duktė Antano kilusi iš Sapiegiškės k., 
Nedzingės v., gyv. Worcester, Mass.

Lukšaitė, Julija, kilusi iš Juodėnų, 
Plungės apskr. ir gyveenusi Chicagoj.

Lukuševičienė-čapkauskaitė, Stefa
nija.

Mačiulskis, Leonas, kilęs iš Joniškio, 
šaulių apskr.

Maknavičius, Kazys, sūnus Silvestro 
ir Onos, kilęs iš Pajevonio km. ir v., 
Vilkaviškio apskr.

Mantrimienė-Kundrotaitė, Agota, 
kilusi iš Šaukėnų apyl. gyvenusi Chi
cagoje.

Markevičienė-Aukštulytė, Apoloni
ja, duktė Kazio, kilusi iš Ukmergės a., 
gyvenusi Detroit, Mich.

Markowski, Walter, gyvenęs Phila
delphia, Pa.

Markūnas, Jonas, arba Markun, 
John, gyvenęs Boston, Mass.

Masalskis, Julius, kilęs i Bankių k., 
Čekiškės v., gyvenęs 60 Morgan St., 
(?) Chicago, Ill.

Masenas, Domininkas, sūnus Karo
lio, kilęs iš Naujamiesčio, gyvenęs 
Erie, Pa.

Matačiunas, Juozas, sūnus Juozo, 
kilęs iš šilonių km., Žaslių v., Trakų a.

Mekšraitis, Pranas, kilęs iš Kudir
kos Naumiesčio, Vilkaviškio a., gyve
nęs Chicagoje.

Menkaitis, Pijus, sūnus Pijaus, kilęs 
iš Vilkaviškio apskr. ir gyvenęs New 
York, N. Y.

Mengentienė, Mernik, ar Mergenta 
Mernik, duktė Juozo, kilusi iš Varnu- 
pių., Marijampolės a., gyvenusi New 
York, N. Y.

Meškienė-Gudelytė, Zuzana, iš Lie
tuvos išvykusi 1930 m. ir gyvenusi 
New York, N. Y.

Mikalajunienė-Venckaitė, Aleksan
dra, duktė Juozo, kilusi iš Kėdainių ir 
gyvenusi New Yorke.

Mikolaitis, Stasys, kilęs iš Graužų 
km., Girkalnio v., Raseinių apskr.

Mikučiai, Antanas ir Vladas, ar Jo
nas, vaikai Rozalijos Vainauskytės Mi- 
kutienės, po antru vyru Pocienės, mi
rusios 1926-1930 metų laikotarpyje.

Milašienė - Danušytė, Ona, duktė 
Juozo, kilusi iš žemių km., šakių a., 
gyvenusi Cicero, III.

Milašius, Gubertas, sūnus Liudviko, 
kilęs iš Vaišniūnų km., Ignalinos v.

Misevičius, Alfonsas, kilęs iš Pum
pėnų v., Panevėžio a., gyvenęs Chica
goje.

Misiūnas, Augustas, kilęs iš Antatil- 
čių km., žemaitkienio par., Ukmergės 
apskr., gyvenęs Chicagoje.

Mockeliunaitė, Natalija, gyvenusi 
Philadelphia, Pa.

Monkevičieno - Retkutė, Marijona, 
duktė Prano, kilusi iš Aukšt. Pane
munės v.

Mundeikial, Adolfas ir Antanas, sū
nūs Jurgio, kilę iš Vabalų km., Bai- 
galos v., Kėdainių apskr.

Murauskas, Vincas, kilęs iš Šiaulių 
apskr.

Nakvosas, Jonas, sūnus Adomo, ki
lęs iš Oželių km., Panevėžio apskr.

Narbutas, Leonas, kilęs iš Lyduvė
nų.

Nargilavičius, Kazys, sūnus Kazio, ■ 
kilęs iš Volučių Dotnuvos apskr.

Navarskas, Feliksas, sūnus Stasio, | 
kilęs iš Kupiškio, gyvenęs New Yorke.

Navickai, Ignas ir Antanas, kilę iš 
Veikšnelių km., Luokės v., Telšių a., 
gyvenę Chicagoje.

Navickas, Karolis, sūnus Karolio, 
kilęs iš Trumpaitėlių km., Gruzdžių 
v., Šiaulių a., gyvenęs New Yorke.

Navickis, Kazimieras, kilęs iš Kur
šėnų v., Šiaulių apskr., gyvenęs Bay
onne, N. J.

Naudašas, Kazys, kilęs iš Endriškių 
km., Šiaulių a., gyvenęs Chicagoje.

Neimaniutė, Ona, duktė Konstanti- j 
no, kilusi iš Lazdijų v., Šeinių a., gy- . 
venusi Boston, Mass.

Nikantas, Jonas, sūnus Jono, kilęs iš : 
Radviliškio vi., gyvenęs New Yorke.

Norbutas, Mateušas, kilęs iš Gylių- 
Viduklės ir gyvenęs Cambridge, Mass.

Norušas, Vincas, gyvenęs Shenan
doah, Pa.

Norvilai, kilę iš Smilgių k., Gargždų 
valsč.

Novickaitė, Ona, duktė Viktoro, gi
musi ir gyvenusi Chicagoje.

Pačesas, Adomas, sūnus Edvardo, 
kilęs iš Birštono v., Alytaus apskr., 
gyvenęs New York, N. Y.

Pad vaisinai, Jonas ir Pranas, kilę iš 
Sabališkio-Ignalino ir gyvenę Chica
goje bei Kanadoje.

Paciulevičienė - Kelmelytė, Morta, 
duktė Jokūbo, kilusi iš Mikališkės k., 
Kapčiamiesčio v., Šeinių apskr.

Pakalniškaitė, Marija, duktė Jurgio, 
kilusi iš Juodupės km., Veviržėnų v, 
Kretingos

Pakut,
Bronė, ir
Apolonija.

Palubinskienė-Ramoškaitė, Agnieš
ka, ir jos sūnus Edvardas, kilusi iš Pa
dėvimo km., Liudvinavos v., Marijam
polės apskr.

Pankienė-Veršelytė, Sofija, kilusi iš ■ 
Rokiškio apskr. ir gyvenusi Brooklyn, | 
N. Y.

Paškauskas, Simas, kilęs iš Kume
čių km., Lankeliškių v., Vilkaviškio a.

Paulius, Antanas, sūnus Flofijono, i 
kilęs iš Skiručių km., Šiluvos v., gy 
venęs Waterbury, Conn.

Petrauskas, Povilas, sūnus Simano,' 
kilęs iš A. Panemunės ir gyvenęs 
Binghamton ar panašiai.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania
41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.

apskr., gyvenusi Chicagoje. | 
Jonas, ir Kasparavičiūtė, 
jų vaikai Balys, Bronė ir

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Kovo 14 d. mirė Ignacas 
Jankauskas. Palaidotas kovo 
19 d. po pamaldų bažnyčio
je.

Jų laidotuvių apeigas ap
rūpino J. Kavaliauskas.

f Tel. REgent 8434
I RICHMOND GROCERY CO.
I WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai
| PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS
| 8304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

uniformų. Visi vyrai buvo savanoriai, ir drausmė buvo 
palaikoma dalinio vado autoriteto ir vyrų vidujinių įsi
tikinimų stiprumo. Masinių kautynių nebuvo, be Sie- 
rakauskio vadovautų kautynių žemaičiuose, žvalgyba 
buvo gerai organizuota, ir visi maskolių žygiai stro
piai sekami.

Maskoliai turėjo pasitikėti išdavikais ir žiniomis, iš
spaustomis iš kankinamų belaisvių, todėl jiems bran
giai kainavo nuolatinis patrijotų vaikymas, pav., besi
vydami Raginskio dalinį, maskoliai per 10 dienų nu
žygiavo 950 varstų (apie 600 amerik. mylių). Raitų 
“maištininkų” vaikymasis buvo dar sunkesnis.

Mirties sprendimai už išdavimą arba pabėgimą bu
vo sukilėlių stropiai vykdomi, ir tiek bajorai, tiek vals
tiečiai buvo vadų lygiai traktuojami.

Gydytojai išspausdino kelias populiarias knygeles 
apie žaizdų tvarstymą ir gydymą, ir gydytojai bei ve
terinarai buvo priskirti prie daugelio dalinių. Ligoni
nės buvo slaptai įtaisytos dvaruose, ir buvo uždrausta 
ginkluotiems daliniams ten lankytis arba ginklus su
krauti. Kapelionai buvo visuose daliniuose. Savanorių 
kunigų buvo daugiau negu reikalinga kapelionų, ir to
dėl dalis kunigų tapo dalinių vadais. Sukilėliai turėjo 
nemažai patyrusių karininkų — iš rusų kariuomenės, 
kartais toli iš Rusijos gilumos, parbėgdavo čiagimiai 
karininkai. Slapta organizacija Petrapily parūpindavo 
karininkų ir žemėlapių, ir visą susisiekimą tarp Petra
pilio ir Varšuvos saugojo lietuviai. Keli karininkai at
vyko iš užsienių, baigę slaptas revoliucines mokyklas. 
Maskolių generolas šiaip apibūdino savo priešus: “Aš 
laikau reikiant pabrėžti, kad maištas yra labai rimtas, 
maištininkai kaujasi gerai, jau yra gerai organizuoti, 
ir reikės visą armiją prieš juos pasiųsti.”

MALŠINIMAS
Maskoliai paskelbė Lietuvoje karo stovį seniai dar 

prieš sukilimą.
Kariniai organai perėmė valdžią. Į užsienius pasiųsta 

daugybė šnipų, kad pakirstų sąmokslą užuomazgoje ir
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sriybėmis, tas pri-

įti “Septyni pasku- 
is žodžiai nuo kry- 

s C, Sasnausko 
irtasimo".

bilai yra dideli. Be 
n? solistai Be to, 
sušalai išpildomi.
s mūšy parapijos 
fe: Vera Pranskie- 

amuskas, Pea- 
& konservatorijos 
? ridentas (specia- 

savo partijos at- 
Žvirblys, Felik- 

^siiikininkas Pet-

nutraukus pogrindžio susisiekimą. Įvažiavimas į Rusiją 
buvo smarkiai suvaržytas, ypatingai prancūzams. Visi 
leidimai ginklą turėti buvo atšaukti. Sudaryta karinė 
policija. Įtariamieji asmenys buvo suimami ir tremia- 
mi. Lietuvoje nuolat apsigyveno tarp 40,000 ir 60,000 
kariuomenės.

Kai lietuvių kilmės karininkai pradėjo pereidinėtiį 
sukilimo pusę, valdžia nieku nebegalėjo pasitikėti ir vi
sus iš Lietuvos kilusius karininkus iškėlė Rusijos gilu- 
mon. Atgabenta daugiau kariuomenės: maskolių pa
jėgos Lietuvoje dabar būta 90,000 vyrų.

Rusijos dvarponiai ir aukšti valdininkai pabūgo vai 
džios skatinamų riaušių ir skerdynių Daugpilio apylin
kėse, nes visa tai priminė Pugačiovo maištą. Jie nusi
skundė, kad valdžia pati kurstė socijalinę revoliuciją, 
kuri galinti persimesti į Rusiją.

Skandalas nuaidėjo per visą Europą: caro valda 
kurstė skerdynes ir apdovanojo sentikius kolonistus.

Pirmajam išgąsčiui praėjus, maskoliai rimtai ap
svarstė savo padėtį. Jie labai gerai žinojo, kad Lietu
vos valstiečiai buvo labiau apsišvietę ir socijaliai sąmo
ningesni, negu Lenkijos masės. Sukilimo sėkla šulei 
do stiprias šaknis etnografinėje Lietuvoje: ne taip kaip: 
sporadiški maištai Lenkijoje, — čia valstiečiai kovoj 
nuolatinėmis operacijomis. Buvo reikalinga laimėti sa 
vo pusėn valstiečius.

Pirmą kartą okupacinė maskolių valdžia paskelbė 
atsišaukimus į lietuvius lietuvių kalba ir viliojo paža 
— sutikimu leisti lietuvišką laikraštį. Betgi, kai pa 
aiškėjo, kad Europa nedarys ginkluotos intervene! 
caras pavedė neskrupulingam reakciniam generolu 
Michailui Nikolajevičiui Muravjovui, vėliau pramin 
koriku, numalšinti Lietuvos sukilimą bet kuriomis prie
monėmis.

Aleksandras II džiūgavo: “Aš ginsiuos, ir mano 
ka bus žmogus, sudarytas iš romėniško prokonsulo it 
totoriško chano. Aš duosiu į žandą tautų teisei! Ir jis 
trenks į žandą Dievybės ir žmoniškumo teisei!”

(Bus daugiau)
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Elizabeth, N. J

Misiūnas, Augustas, kilęs 
čių km., Žemaitkienio ibi, 
apskr., gyvenęs Chicagoje, 

Mockeliunaitė, Natafik 
Philadelphia, Pa.

MonkevUSlenė - Betlnitė,
duktė Prano, kilusi ii Ajį 
munės v.

Mundeikial, Adolfas h 
nūs Jurgio, kilę iš Vabahj 
galos v., Kėdainių apsto.

Murauskas, Vincas, kife, 
apskr.

Nakvosas, Jonas, sums 
lęs iš Oželių km., Panevėfe.

Narbutas, Leonas, 
nų.

Nargilavlčlus, Kazys, 
kilęs iš Volučių Dotamu

Navarskas, Feliksas, į 
kilęs iš Kupiškio, gyvenęs.^

Navickai, Ignas ir
Veikšnelių km., Luokė t. ■ 
gyvenę Chicagoje,

Navickas, Karolis, sfeg 
kilęs iš Trumpaitėlių fe. 
v., Šiaulių a., gyvenęs Nėr

Navickis, Kazimieras, kį 
šėnų v., Šiaulių apsto, 
onne, N. J.

Naudašas, Kazys, kilęs g 
km., Šiaulių a., gyvenęs

Neimaniutė, Ona, duktė 
no, kilusi iš Lazdijų v, 
venusi Boston, Mass.

Nikantas, Jonas, sūnus fe 
Radviliškio vi., gyvenęs y

Norbutas, Mateikas, kį 
Viduklės ir gyvenęs

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Susirinkimas
aeitą savaitę Lietuvai 

; Komitetas turėjo savo 
į susirinkimą.

psvarstęs bėgamuosius 
s, pasidžiaugė nusisekusiu 
ųvos Nepriklausomybės mi
lu. Ta proga nutarė pa
ti visiems dalyviams pro- 
oje viešą padėką: kalbėto- 

, vaidintojams, daininin-

Gel
me-

rei-

s.
is, darbininkams, atsilanku-

už aukas, “Laisvės” sve- 
ės valdybai už svetainės da- 
ą dykai ir apskritai visiems 
et kokią pagalbą.
omitetas paskyrė iš savo iž- 
$200 tremtinių mokyklinio 
aus jaunimui užpirkti moks- 
ikmenų.

enka šia proga priminti, kad 
sumon įeina ir $75 auka 

ėtam tikslui skirta pęr vie- 
---------komitetą, iš Elizabetho Lie- 
Norušas, Vincas, gyvaafįų Jaunųjų Vaidilų Teatrinės 

pės pajamų.
paeitame aprašyme buvo ne- 
a praleista nepaminint svar- 
rogramos dalis, kuri dauge- 
susirinkusiųjų nemažai aša- 
štraukė. Būtent: U. Džiove- 
ė, L. Kaleinikiūtė ir E. Mic
as atvaizdavo pabėgėlius, 
škindami Brazdžionio ati- 
amais eilėraščiais.
ikrai tai buvo jaudinanti 

amos dalis, po kurios ėjo 
liava.

doah, Pa.
Norvilai, kilę iš Smilgai t 

valsč.
Novickaitė, Ona, duktė Vi 

muši ir gyvenusi Chicago^
Pačesas, Adomas, sin 

kilęs iš Birštono v, AIjsį 
gyvenęs New York, N. T.

Padvaiskai, Jonas Ir
Sabališkio-Ignalino ir gpg 
goję bei Kanadoje.

Paciulevičienė - KelmtljV 
duktė Jokūbo, kilusi ii 
Kapčiamiesčio v., Šeinių

Pakalniškaitė, Marija iš
kilusi iš Juodupės km. V?
Kretingos apskr., gyvens:

Pakut, Jonas, ir
Bronė, ir jų vaikai Balys 
Apolonija.

Palubinskienė-RamošlaS 
ka, ir jos sūnus Edvardas, t 
devinio km., Liudvinavos t. 
polės apskr.

Pankienė-Veršelytė, Solį
Rokiškio apskr. ir gyvena 
N. Y.

Paškauskas, Simas, kils 
čių km., Lankeliškių v, R

Paulius, Antanas, siia 
kilęs iš Skiručių km., šte 
venęs Waterbury, Conn.

Petrauskas, Povilas, sĖ 
kilęs iš A., Panemunės:
Binghamton ar panašiai

Ieškomieji ar apie jum 
maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General d _ _ . _
41 W. 82nd St, New Yonieji Kristaus žodžiai nuo kry-

Komiteto koresp.

idelis bažnytinis muzikos 
koncertas

alandžio 7 d., 7 vai. vakare— 
čios Sekmadienį—parapijos 
ras rengia įdomų koncertą 
inėje bažnyčioje. Vadovauja 
p. J. Žilevičius.
as koncertas bus tuo nepa- 
tas, kad tai grynai bažnyti- 
nuotaikos. Jo klausant, bus 
a pasinerti grynos tikybi- 

dvasios gilumom
okių koncertų būna mažai, 
dėl, kas tik nori pergyvenai 
s susikaupimą ir pasidžiaug- 

įfiuzikos grožybėmis, tas pri- 
tą dieną atsilankyti į minė- 

oncertą.
sugiedoti “Septyni pasku-

Dubois, C. Sasnausko 
Jena rūsčio ir teisimo”.

tbu šie veikalai yra dideli. Be 
ro, dalyvauja solistai. Be to, 
1 ir kiti veikalai išpildomi.
olo giedos mūsų parapijos 

, ro solistai: Vera Pranskie- 
IS - KalSamilOtOli Vaclovas Baranauskas, Pea- 

y muzikos konservatorijos 
timorėje studentas (specia- 
atvažiuoja savo partijos at- 

i) Alfonsas Žvirblys, Felik- 
Puzinas ir smuikininkas Pet- 
‘Gvaldys.
[argonus tam koncertui meis- 
ai peržiūrėjo ir sutvarkė, 
tik būtų viskas kuo geriau 

berto labui.
Taktikos choro įvairiomis 
pėmis eina kas vakaras.
Je dykai šis koncertas yra

DAUNIS

PHILADELPHIA 23, B

ROCERY C0.
S GROCERS 
iai Steponavičiai 
REMIAME SAVUS

susisiekimą. įvažiavimas 
das, ypatingai prancūzas 
buvo atšaukti. Sudaryta 
menys buvo suimami ir | 
psigyveno tarp 40,000 i

Philadelphia las didžiausių paskutiniai- 
s laikais, nes parapijos 50 
:ų įkūrimo jubiliejus šiais 
ais pradedamas švęsti, šis 
koncertas bus jubiliejinis. 
; koncertą įžanga veltui, 
horas kviečia gausiai atsi- 
yti visus, kas tik nori gra- 
laiką praleisti, susijungda- 
su giesmėmis. Taip pat 

čia ir kaimyninių kolonijų 
ios muzikos mėgėjus, y pa

ėjai jaunimą, vyčius, sodali- 
ir kitus.

Koncerto Komitetas.

Paterson, N. J
Misijos

Šią savaitę mūsų bažnyčioje 
eina misijos. Žmonės gausiai 
lanko.

Misijas veda kun. A. Krasaus
kas, pranciškonas.

Šį sekmadienį prasideda 
vai. atlaidai.

Newark, N. J

40

tis, Redekai, Kortinaitis, Stan
kevičius, Balvičius, Čebatorius, 
Kavaliauskas, Rėklaitis, G. Bart, 
Burbulis, Dvylienė, Griginskas, 
Mazotas.

Marianapolio Kolegijos vado
vybė nori šia proga iš visos šir
dies visiems, kurie prisidėjo prie 
šios kolektos, padėkoti, o ypač 
klebonui prel. Ambotui ir ki
tiems parapijos kunigams, kurie 
savo asmeninėmis aukomis pri
sidėjo.

Tad dar kartą visiems parė- 
musiems ir prisidėjusiems prie 
šio kilnaus ii’ gražaus lietuviško 
ir katalikiško darbo, lietuviškas 
ačiū.

Marianapolio Kolegi jos 
Vadovybė.

MALDŲ VAJUS Už LIETUVĄ

Iš Vyčių veiklos
Kovo 11 d. Vyčių 29 kuopa tu

rėjo mėnesinį susirinkimą.
Buvo atėję nemaža narių ir iš

klausė įvairių pranešimų.
F. Vaškas pranešė apie ap

skrities susirinkimą Elizabethe 
kovo 10 d.

Buvo priimta keletas naujų 
narių.

E. Pačiuraitė ir M. Matulytė 
atstovaus skyriui komitete, su
darytam paminėti New Yorko ir 
New Jersey Vyčių Apskrities 30 
me,tų sukakčiai.

Kitas susirinkimas bus balan
džio 8 d., pirmadienį, šv. Jurgio 
salėje.

Vyčių 29 kuopos metiniai ko
munijos pusryčiai įvyko kovo 17 
dieną.

Šv. Trejybės bažnyčioje mi
šias atlaikė kleb. kun. I. Kelme
lis, dvasios vadas.

Po pamaldų kuopos nariai su
sirinko pusryčių Sheraton vieš
buty.

Toastmasteris buvo P. Pod- 
galskis. Svečių tarpe buvo K. 
Basanavičius iš Jersey City, H. 
žvingelienė iš Elizabetho ir C. 
Mockus iš Kearny. F. V.

Greene, Maine

Nuolat melskimės ir dirbki
me, kad pagaliau Kristaus kara
lystė ateitų į brangiąją Lietuvą, 
kad Dievas pasigailėtų mūsų tė
vų nualintos žemės.

Neužmirškime, ką šv. Tėvas 
Leonas XIII yra kadaise pasa
kęs: “Jėzaus širdis nušvies visą 
pasaulį nauja šviesa . . . Tautos 
ir valstybės sužėrės tos šviesos 
spindesiu . . . bus sušildytos tos 
širdies karščiu!”

Brockton, Mass. Šv. Roko M. 
S. skyriaus promotoriai aplankę 
savo kuopų narius, atsiuntė jų 
maldų sąrašą: mišių—1495; ko
munijų—1400; rožančių—4155; 
kryžiaus kelių—1111; dvasinių 
darbų ir aukų—84.

Vienas vyras užsakė mišias

Marianapolis
Rinkliava Kolegijai 

lietuvių katalikų visuome-

•< >

v. u.

PLATINKIM KNYGELĘ

PAVYKĘS VAKARAS

VIETOS ŽINIOSkas mėnesį 16 d. vajaus bėgyje, 
o kiti iš viso užsakė 11 mišių.

Philadelphia, Pa. šv. Andrie
jaus par. mokyklos mokiniai: 
mišių—790; komunijų—205; ro
žančių—550; litanijų—640; sta
cijų—660; maldelių—23,000.

Philadelphia, Pa. Šv. Kazimie
ro par. mokyklos mokiniai pasi
žadėjo mišių—612; komunijų— 
662; rožančių—677; stacijų— 
509; trumpų maldų—22,490.

Hartford, Conn. šv. Trejybės 
par. M. A. skyrius ir Gyvojo Ro
žančiaus draugija trejas mišias 
ir prižadėjo: mišių—870; komu
nijų—580; rožančių—1,950; sta
cijų—600; maldų, no venų—440; 
litanijų—61.

So. Boston, Mass. Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserys prižadėjo, 
kad kasdien per Maldos vajų vie
na seselė išklausys mišias, paau
kos komuniją, atkalbės rožan
čių, apeis stacijas ir atkalbės 
kančios litaniją už Lietuvą.

Maldų sąrašus siųskite šiuo 
adresu:
Maldos Apaštalavimo Centras 

St. Robert’s Hall, 
Pomfret Centre, Conn.

AUKOS AMERIKOS RAUD. 
KRYŽIUI

Lietuviška visuomenė įver
tino šias programas. Tai į- 
vertino karo laiku ir Ameri
kos Finansų Departamentas 
dėl bonų pardavimo pagel- 
bos. J. Ginkus yra gavęs ir 
generolo laipsnį už pasidar
bavimą per bonų vajus.

Per Lietuvių Radijo drau
gijos radijo programas vedė
jas J. Ginkus pardavė virš 
milijono vertės karo bonų.

Į dabartinį štabą įeina pra
nešėjai Vytautas Ubara, mu
zikas A. Jezavitas ir K. Mar
ma. Priešaky, stovi direkto
rius Juozas P. Ginkus.

1946 m. kovo 11 d. susirin
kime komiteto nariai suau
kojo: Juozas B. Laučka, $10. 
Po $5: Kazimiera Garšvienė, 
kun. K. E. Paulionis, Dr. Al
dona šliūpaitė, Ona Valaitie
nė. Ona Daukantienė, $3. Po 
$2: Rozalija Diržienė, P. Va
siliauskienė, Bronė Brundzie- 
nė, S. Subatienė. Po $1: Ant. 
Žilinskas, Alb. Vasiliauskas, 
Povilas Kyrius ir M. Barkus. 
Iš viso $45.00.

Šv. Jurgio Par. Aukos:
Tadas Gudeika $10, Alek

sandra Kazlauskienė $5. Po 
$2: N. N., Veronika Vaičiū
nienė, Alek. Spaičys, Morta 
Jakaitienė. Po. $1: Ona Li- 
montienė ir Katarina Siurie- 
nė. Iš viso $25.00.

Surinkta Rozalijos Diržie- 
nės Diržio siuvykloje (pats 
Diržys aukojo $10) $34.45.

Surinkta Eugenijos Kar- 
piūtės: siuvykloje Pr. Šimai
čio (pats Pr. Šimaitis aukojo 
$21.50), $100, siuvykloje Pet
ro Atkočaičio (pats Atkočai- 
tis aukojo $25.75) $100, nuo 
Amalg. Clothing Workers of 
Amer. Local No. 54, $50, siu
vykloj S. M. Karvelio, $46.55, 
S. & M. Clothing Co. siuvyk
loje $25.40, N. N. $1. Iš viso 
$322.95.

Iš viso aukų surinkta Ame
rikos Raudonajam Kryžiui 
per Lietuvių Komitetą nuo 
kovo 11 d. iki kovo 23 d. — 
$427.40.

Kun. K. E. Paulionis,
Komiteto Iždininkas. 

207 York Street 
Brooklyn, N. Y.

Atvyksta Keturi Lietuvos 
Pranciškonai

Kovo 16 d. iš Neapolio, Itali
joje, išplaukė į USA keturi Lie
tuvos pranciškonai: kun. Dr. 
Viktoras Gidžiūnas, kun. Dr. Le
onardas Andriekus, kun. Modes
tas Stepaitis ir kun. Barnabas 
Mikalauskas. Jie laukiami New 
Yorke kovo 30 dieną.

Tuoj po Velykų į USA atvyks 
dar kun. Petras Baniūnas, kun. 
Dr. Klemensas žalalis, kuris gi
lina šiuo metu Šv. Rašto studijas 
Biblicum Institute Romoje ir 
jau baigia laikyti egzaminus Šv. 
Rašto licencijato laipsniui gau
ti; kun. Bernardinas Grauslys, 
gilinąs savo filosofines studijas 
švč. Jėzaus širdies 
Milane.

Visi čia minėti 
pranciškonai dar 
1937 m., buvo viršininkų išsiųsti 
į Italiją, kur jie buvo taip pat 
įšventinti į kunigus. Atvykę į 
USA jie apsigyvens Lietuvos 
Pranciškonų Šv. Antano vienuo
lyne Mt. St. Francis, Greene, 
Maine ir pasišvęs daugiausia mi
sijų darbams.

Atvykus daugiau kunigų, Lie
tuvos Pranciškonai kreips ypa
tingą dėmesį į tas Amerikos ir 
Kanados lietuvių kolonijas, ku
riose nėra nei lietuviškos para
pijos, nei lietuvio kunigo ir kur 
komunistai turi susisukę savo 
lizdus.

Universitete

7 Lietuvos 
prieš karą,

šiai pasisekė! Įteikė mums net 
$500 dovaną!

Širdingiausiai dėkojame vi
soms rėmėjoms ir svečiams, kad 
prisidėjote prie šio kilnaus dar
bo.

Esame dideliai dėkingos ypač 
visiems, kurie rūpinosi ir darba
vosi vajaus reikalais. Iš širdies 
įvertiname mūsų brangius rėmė
jus. Be jūsų mūsų darbai būtų 
neįmanomi.

Pilnos dėkingumo kasdien 
prašysime Visagalį laiminti mū
sų rėmėjas, geradarius ir prie- 
telius šio pasekmingo vajaus!

Jums dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys, 
Villa Juozapo Marijos 

Newtown, Pa.

Baltimore, Md

St. Clair, Pa

Kovo 17 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje įvyko Jaunų 
Moterų Sodaliečių draugijos 
gražus kortų ir bunco vaka
ras. Atsilankė virš 200 sve
čių. Visi jaukioj nuotaikoj 
praleido laiką,

Sodalietės turėjo daug lai
mėjimo dovanų. Didžiausias 
laimėjimas buvo antklodė, iš
traukta laimėjimo Nr. 1732, 
kurį turėjo Mr. Johnson iš 
Sperry dirbtuvės.

Metinis Susirinkimas
Sekmadienį, kovo 24 d., įvyko 

Altoriaus ir Rožančiaus dr-jų 
metinis pasisvečiavimas ir susi
rinkimas. Pirmininkės Sofijos 
Mandravickiėnės dėka ir jos pa
dėjėjų pastangoms, prieš susi
rinkimą įvyko gražios vaišės, 
kuriose dalyvavo abudu mūsų 
kunigai. Po užkandžių buvo su
sirinkimas.

Po pasitarimų tarp narių, bu
vo išrinkta ta pati valdyba 1946 
metams: pirm. Sofija Mandra- 
vickienė, vicepirm. Magdalena 
Višniauskienė, rašt. nauja—jau
noji Sakevičienė, tvarkdarė— 
Ona Voltarienė, iždin. kun. Dr. 
Mendelis.

Apie 12 naujų narių prisirašė 
dr-jon. Tenka sužinoti iš dvasios 
vado, kad Altoriaus ir Rožan
čiaus dr-ja turi apie 250 narių.

Puošni šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčia ir klebonija 
CIair, Pa., yra aukšto kalno 
krantėj.

Trisdešimt ketveri metai 
praslinko, kai kasdien mūsų bro
liai lietuviai garbina Dievą savo 
bažnytėlėj ir gieda lietuviškas 
giesmes.

Dailus artisto Mino Squillace 
“Aušros Vartų” paveikslas_ min
timi neša maldininkus į tėvynę 
Lietuvą.

Bažnyčios gražinimo darbas 
prasidėjo 1937 m. Sienos, lubos, 
viskas artistiškai nudažyta.

Daugumas vyrų dirba anglių 
kasyklose. Parapijoj yra ir biz
nierių ir profesionalų.

A.a. kun. Vincas-Dargis prieš 
1912 m. pirmas pradėjo rūpintis 
St. Clair lietuvių dvasiniais rei
kalais. A.a. kun. Matulaitis, kun. 
J. Kutas, kun. V. Dargis kun. 
M. Durickas, kun. P. Miezvinis 
ir kun. Bula dėjo pastangas, kad 
ši lietuvių parapija augtų lietu
vių takais.

Šiemet gegužės 25 d. sukaks 
penkiolika metų, kai kun. Petras 
P. Laumakis, vietinis klebonas, 
buvo kardinolo Dougherty į- 
šventintas į kunigus. Pirmutinis 
kun. Laumakio paskyrimas bu
vo Šv. Jurgio parapijoj Shenan
doah.

Netrukus buvo perkeltas vi
karu šv. Kazimiero parapijon, 
Philadelphia, ir po trumpo laiko 
vėl nusiųstas į Shenandoah. 
1933-35 m. buvo asistentu šv. 
Juozapo parapijoj Mahanoy 
City. Nuo 1935-37 m. paskirtas 
klebonu šv. Antano parapijon 
Reading, Pa.

1937 m. kardinolas paskyrė 
kun. Laumakį Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonu St. 
Clair, Pa.

Uolus dvasios vadas ir kilnus 
lietuvių bičiulis daug pastangų 
įdėjo Bažnyčios ir tautos reika
luose. Savo studentavimo dieno
mis jisai pasižymėjo kaipo gabus 
sporto mėgėjas ir talentingas ar
tistas. Kaipo klebonas, jisai daug 
pagerinimų padarė parapijos 
bažnyčioj, kapinėse ir kleboni
joje, ir tarpe jojo darbų yra gra
žus 12 pėdų aukščio kapinių 
kryžius.

1942 m. lapkričio 1 d. kun. 
Laumakis ir Šv. Kazimiero pa- 
rapijonai šventė bažnyčios sida
brinį jubiliejų ir parapijos 30 
metų sukaktį.

Suvirš šimtas parapijos jauni
mo tarnavo Dėdės Šamo tarny
boj. Jau grįžęs iš tarnybos Lt. 
E. T. Ryscavage. Daktaras Rys- 
cavage yra brolis žinomo peda
gogo No. Grosvenordale, Conn., 
aukštesnės mokyklos vyresniojo 
Jeronimo Ryscavage. Trys slau
gės Lt. Eleonor Stabingas, Lt. 
Eleonor Somers ir Lt. Isabel 
Penkūnas buvo pirmutinės lietu
vaitės, iš parapijos stojusios į 
karo tarnybą. Parapijos karei
vių eilėse yra trys pirmi leite
nantai, du antri leitenantai ii' 
vienas ensign — Jonas Urbaitis.

Vienas parapijos jaunuolis 
yra narys Aleksiečių broliukų 
ordino ir yra jų ligoninėj Chica- 
goj. St. Clair taipgi gyvena mi- 
sijonieriaus kun. Vinco Raitelio, 
M.I.C. brolis.

Parapijos biznieriai ir profe
sionalai yra A. Misonis, Jonas 
Urbaitis, B. Kaltauckas ir Dr. 
E. T. Ryscavage.

Jonas A. Stoškus.

St. 
pa-

jau

Balandžio 8 d. 7:30 vai. va
kare Century Metalcraft 
Corp, demonstruos be van
dens valgio virimą.

Moterys, interesuotos tai 
pamatyti, prašomos atsilan
kyti į Apreiškimo svetainę. 
Įžanga 25 centai.

Sodalietės.
Iš

nes ir ypač iš jos vadų kunigų- 
klebonų Marianapolio Kolegija 
paskutiniu laiku susilaukė žy
mios paramos per rinkliavas lie
tuviškose katalikų parapijose.

Štai, sekmadienį, kovo 23 d., 
šv. Trejybės parap., Hartford, 
Conn., kur klebonauja prel. Jo
nas Ambotas, marijonų gerada
ris ir rėmėjas, sėkmingai pada
ryta rinkliava Marianapolio Ko
legijai palaikyti.

Iš viso surinkta $724.50.
Marianapolio High School 

principalas kun. J. Dambraus
kas tą darbą sėkmingai atliko.

Su šia lietuvių katalikų para
ma Marianapolio Kolegija tvir
čiau žiūri į ateitį ir džiaugiasi, 
kad šią mokslo įstaigą mūsų ka
talikiškoji visuomenė, ypač jos 
dvasios vadai supranta, įvertina 
ir jai ištiesia paramos.

Aukotojai šv. Trejybės para
pijos buvo šie: prel. Ambotas 
$121; N. N. $100; kun. P. Sabu- 
lis $20.

Po $10 aukojo: Ch. ir Salma 
Šimkus, Mr. ir Mrs. Kadis, V. 
A. Gailiūnas.

Po $5.00: Romiškienė, A. Dal- 
tuvienė, F. Vancevičienė, Mrs. 
Jasinskas, M. Pateckaitė, J. Le- 
vinskas, G. Levinskas, V. Novi- 
kienė, Mr. ir Mrs. Povilonis, A. 
Pateckis K. Ambotas, Mr. _ ir 
Mrs. Kripas, M. Zarambienė— 
$4, H. Bart — $3.

Po $2.00 aukojo: Zelioniai, 
Skarupskas, K. Skarupskas, Sta- 
nuliai, Eckel, F. Maryso.

Po $1.00 aukojo: J. Buikus, A. 
Masilionis, Kavaliauskas, Mic
kevičius, Janusauskas, Chevins- 
ky, Velickaitė, Brazauskas, N. 
Brazauskas, Gaucher, Stanulis, 
Vaičiulis, Antanaitis, Savickas, 
Potelūnas, Elijošius, Sukadols- 
kas, Tvaronaitis, Ragauskas, A. 
Kadis, Lucas, Bakas, Vicas, Ta
mos, Novickas, Nakačius, Chase, 
J. Lucas, Bacevičius, Jankevi
čius, Jocepis, Ambrose, Kupstai-

Suorganizuoti Tretininkai
šv. Pranciškaus dvasiai išpla

tinti Amerikos lietuvių_ tarpe, 
Lietuvos Pranciškonai dės visas 
pastangas labiau suorganizuoti 
tretininkus. Tam tikslui yra į- 
kurta Amerikos Lietuvių Treti
ninkų šv. Kazimiero Provincija, 
prie kurios jau priklauso beveik 
visų Amerikos lietuvių parapi
jų tretininkų kongregacijos, iš
skyrus tik tas kongregacijas, ku
rios dar yra airių konventualų 
provincijos jurisdikcijoje.

Leis Knygų
Taip pat ypatingas dėmesys 

bus kreipiamas į spaudos darbą. 
Norima dar labiau pagerinti 
“Šv. Pranciškaus Varpelį” ir iš
leisti daugiau pranciškoniškos 
literatūros. Netrukus pasirodys 
spaudoje: “šv. Pranciškaus Gy
venimas,” Trečiojo Ordino Va
dovėlis “šv. Pranciškaus Pėdo
mis,” “Šv. Pranciškaus Idealai” 
ir “Lietuvos Pranciškonų Istori
ja.”

Mirimai
Antradienį, kovo 26 d., buvo 

palaidotas iš mūsų bažnyčios 
vienas seniausių parapijiečių, 
a.a. Kazimieras Viršula.

Šį visiems mūsų kolonijos ge
rai pažįstamą lietuvį mirtis už
tiko visai netikėtai, šeštadienį, 
a.a. Kazimieras Viršula išėjo 
žuvauti. Nėra tikros žinios, kaip 
ten įvyko, bet kur ant tilto jis 
buvo pagriebtas ir traukinio su
važinėtas.

Paliko dideliam nuliūdime 
žmoną, sūnų ir dukterį. Palai
dotas su trejomis mišiomis.

Iš šv. Atanazo Curtis Bay 
bažnyčios palaidota lietuvė gy
venusi ūkyj a.a. Anelė Zauku- 
vienė. Sirgo arti šešerių metų.

J. P. GINKAUS RADIJO
SUKAKTIS

Kovo 17 d. suėjo 15 metų 
J. P. Ginkaus radijo progra
mai.

karininkai pradėjo 
nieku nebegalėjo pasitik1 
š karininkus iškėlė 
tau kariuomenės: mai' 
)ūta 90,000 vyrų.
’ aukšti valdininkai pabif- pakenkamai ilgas, kad jį

i ir skerdynių Daugpili; Jai ir garbingai. praleis- 
inė Pugačiovo maištą. Ciceronas,
iti kurstė socijalinę rff- 
Į Rusiją.
per visą Europą: caro 
idovanojo sentikius koi 
praėjus, maskoliai rif 
j labai gerai žinojo, kai
iau apsišvietę ir socija^|trenitiniai rašo, kaip jie pasiilgę lietuviškų Amerikos laik- 
s masės. Sukilimo sėt 
ratinėje Lietuvoje: ne U 
rijoje, — čia valstiečiai 
lis. Buvo reikalinga lat

rumpas gyvenimo tarpas

UŽSAKYKIT “AMERIKĄ”• 
TREMTINIAMS

Iš Europos kasdien gauname laiški], kuriuose lietuviai

inė maskolių valdžia [' 
lietuvių kalba ir viliojo' 
viską laikraštį. Betgi, 
darys ginkluotos inters 
ilingam reakciniam 
Muravjovui, vėliau 
vos sukilimą bet kurion

vo: “Aš ginsiuos, ir 
as iš romėniško prok 
siu į žandą tautų teisė 
ir žmoniškumo teisei!"

s daugiau)

čių.
Gavę kurį iš tų laikraščių, jie skaito jį nuo pradžios li

gi galo ir paskui perduoda kitiems, kol puslapiai visai su
lysta, eidami per rankas.

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

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

Galit užsakyt savo giminėms, draugams, pažįstamiems 
apskritai tremtiniams, — mes turime visą eilę adresų ir 

žiaugsimės galėdami su jūsų parama kuo daugiau laikraš- 
io kopijų nusiųsti mūsų broliams ir sesėms Europon.

“AMERIKOS” ADMINISTRACIJA.

Vadų ir veikėjų prašoma 
neatidėliojant išplatinti bro
šiūrėlę “Lietuva nacių ir bol
ševikų vergijoj,” kurią prieš 
kiek laiko visiems prisi 
tėm.

Dabar Lietuvai yra kritin- 
giausias momentas.

Mes stenkimės jai padėti 
per atitinkamą spaudą, kuri 
atidengia tikrenybę.

Knygelė faktais atvaizduo
ja okupantų darbus Lietuvo
je ir kerta smūgį klastingai 
priešų propagandai, klaidi
nančiai mūsų žmones šioje 
šalyje ir kitur.

Šių knygelių galima gauti 
“Amerikoj.”

L. R. K. Federacijos 
Spaudos Sekcija.

Be sustojimo per 15 metų 
oro bangomis buvo suteikta 
virš 500 paskaitų, kurias per
davė žymūs visuomenės vei
kėjai, daktarai, inžinieriai, 
profesoriai ir dvasiškiai. Bu
vo suteikta daugelis įdomių 
koncertų, kuriuose dalyvavo 
žymūs muzikai, menininkai 
ir čia gimę, augę jaunuoliai.

Nuotrupos
— Andrius Rėkus, Velykų ba

liaus pirmininkas, deda visas pa
stangas, kad ši pirmutinę, jauni
mo po karo pramoga mūsų sa
lėje laimingai nusisektų. Bilietai 
ir programa bus gatavi kitą sa
vaitę.

— Sunkiai serga buvęs karys 
Aleksas Terasevičius. Jį gydo 
Dr. Kr. Mendelis. Yra namie. 
Kaip motina, taip žmona yra su
sirūpinusios.

— Šią savaitę seseutės misi- 
jonierės pranciškietės rinko au
kas prie bažnyčios durų sekma
dienį, pirmadienį ir antradienį. 
Maldininkai per tas tris dienas 
suaukojo virš $2,000 sesučių rei
kalams.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Grabo rius—Balsamnotojas
ŠYPSENOS Moderniška Koplyčia

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

Newtown, Pa

3<į3
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Mes gyvename ne kaip no
rėtume, bet kaip galime.

Menanderis.

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Nauji planai
Netekę Lietuvoje visų savo 

vienuolynų ir mokslo įstaigų, 
Lietuvos pranciškonai organi
zuoja Amerikoje savo tvirtą 
centrą. Jau sudaryti planai pa
statyti didelį vienuolyną, kuris 
taps tikru Amerikos lietuvių re
liginiu, tautiniu ir kultūriniu 
centru.

Pašaukimai
Ruošdamiesi ateities apašta

lavimo darbams Lietuvoje ir no
rėdami labiau išplėsti savo veiki
mą Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir Kanadoje, Lietuvos pran
ciškonai deda pastangas gauti 
kuo daugiausia pašaukimų Ame
rikos lietuvių tarpe. Jau šiemet 
į pranciškonų naujokyną Pater
son, N. J. važiuoja penki lietu
viai jaunuoliai kandidatai į klie
rikus ir vienas broliukas.

Vienas klierikas jau baigia 
naujokyną, o kitas studijuoja 
pranciškonų seminarijoje Teuto
polis, UI.

Kitais metais į Lietuvos Pran
ciškonų Vienuolyną yra pasiruo
šęs stoti dar didesnis skaičius 
jaunuolių.

Turima vilčių, kad į vienuoly
ną įstos ir keli pasauliečiai ku
nigai, trokštą visas savo jėgas 
pašvęsti Lietuvių tautos gerovei.

Padėka
Aną sekmadienį šv. Kazimie

ro parapijoj, Phila., Pa., šv. K. 
A. Rėmėjų 15-tas skyrius suren
gė vajaus vakarėlį mūsų staty
bos fondo naudai.

Labai gražiai prisirengusios 
rėmėjos pasišventusiai dėjo vi
sas pastangas, kad vakarėlis pa
sisektų. Džiaugiamės! Puikiau-

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Negaišina Laiko
Ponia: — Jonai, kaip gali 

tai išaiškinti. Kiekvieną kar
tą grįžęs į namus vis randu 
tave besnaudžiantį?

Tarnas: — Matai, ponia . .. 
niekad nenoriu būti be kokio 
nors užsiėmimo.

Nusigandimas
Tarnaitė (įbėgdama į kam

barį) : — Degtinės, greitai 
degtinės.

Ponia (duodama stfklelį 
degtinės): — Kas yra?

Tarnaitė: — Degtinės.
Ponia (paduodama kitą 

stiklelį): — Kas yra?
Tarnaitė: — A! Dabar at

sigavau nuo išgąsčio.
Ponia: — Kokio išgąsčio?
Tarnaitė: — Begaminda- 

ma pietus sudeginau visą mė
są. Svečiai pasilks nevalgę.

Pranas Bekampis.

Tel. Virginia 7 - 4499
F. W. Shalins 

(šalinskas) 
Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
— $150 — 

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.
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PASISEKĘS KATALIKŲ SEIMELIS
Sekmadienį, kovo 24 d., 

Maspethe įvykęs New Yorko 
apylinkės Katalikų Seimelis 
buvo našus savo darbais ir 
nutarimais.

Dalyvavo iš 6 parapijų 126 
atstovai nuo įvairių draugi
jų, ir dar keletas svečių, ku
rių tarpe kun. K. Paulionis, 
kun. P. Lekešis, kun. J. Kar- 
tavičius ir kun. B. Liubaus- 
kas. Elizabetho sodalietės 
buvo atsiuntusios net 4 at
stoves.

Seimelio rengimo komisiją 
sudarė P. Montvila, S. Cere
biejus, St. Lukoševičius, Ant. 
Pažereckienė ir P. Ražickie- 
nė.

Rengimo komisijos vardu 
seimelį atidarė P. Montvila ir 
pakvietė kun. J. Kartavičių 
sukalbėti maldą.

Seimelio pirmininku buvo 
išrinktas J. Laučka, vice- 
pirm. adv. S. Briedis ir Ra- 
žickienė, sekret. S. Lukoše
vičius ir Dulkienė. Tvarkda
riai buvo Kivyta ir Galčius.

Išrinkus mandatų ir rezo
liucijų bei sveikinimų komi
sijas buvo prieita prie pa
skaitų ir pranešimų, kurių 
buvo trys.

A. Vaičiulaitis kalbėjo apie 
lietuvių rašytojų kovą dėl 
lietuvybės, adv. K. Jurgėla 
nuodugniai nušvietė dabarti
nę akciją Lietuvos išlaisvini
mui ir J. Laučka išsamiai nu
piešė, kaip šelpiami įvairiose 
pasaulio dalyse esantys lie
tuviai.

Seimelio dalyviai gyvai at
siliepė į paskaitose iškeltas 
mintis. Kilo diskusijos, ku
riose dalyvavo nemaža atsto
vų. Buvo iškelta eilė naudin
gų numanymu ir padaryta 
konkrečių žygių. Pav., iški
lus klausimui apie lietuviško 
laikraščio siuntimą tremti
niams lietuviams, seimelio 
nariai čia pat vietoje, A. Pa- 
•žereekienės pasiūlymu, suau
kojo 110 dolerių ir 50 c. tam 
tikslui. Taip pat buvo nuo
širdžiai nagrinėti “Ameri
kos” leidimo ir stipresnio pa
laikymo reikalai.

D. Averkai padarius pra
nešimą apie pernai metų Lie
tuvių Dieną, buvo pasisakyta 
ir šiemet surengti tokią die
ną, ir jai nustatytas laikas — 
Liepos 4 d. Sudaryta plati 
grupė tos dienos rengėjų, į 
kurios valdybą įeina pirm. J. 
Laučka, vicepirm. J. Brund- 
za, Ražickienė, Baltrušaitis, 
Pažereckienė, sekr. J. Tuma- 
sonis ir Dulkienė, iždin. K. 
Krušinskas.

Po rimto darbo ir sėkmin
gų nutarimų — seimelis buvo 
baigtas malda, kurią sukal
bėjo kun. P. Lekešis.

Tuoj po to bažnyčioj buvo 
palaiminimas šv. Sakramen
tu. Palaiminimą suteikė kun. 
K. Paulionis.

Grįžus salėn, Maspetho 
šeimininkės visus seimelio 
atstovus ir svečius skaniai 
pavaišino.

Užkandžių metu visi turė
jo progos pasigėrėti gražio
mis dainomis.

Dainavo M. Žemaitytė-Bit- 
ter ir jūreivis K. Hofmanas. 
Abiejų balsai ir mielos lietu
viškos dainos buvo klausyto
jų su malonumu sutiktos.

Katalikų Seimelio darbus 
ir jo dvasią iš dalies nušvie
čia ir rezoliucijos, kurias per
skaitė komisijos pirm. J. Tu- 
masonis.

Rezoliucijos
New Yorko Apylinkės Lie

tuvių Katalikų Seimelis, iš- 
dausęs prelegentų ir atsto
vų pranešimus ir apsvarstęs 
svarbiausius reikalus, lie
čiančius Bažnyčios, Ameri
kos ir Lietuvių Tautos gyvy
binius klausimus, nutarė pa
sisakyti sekamai:

1. Nuoširdžiai dėkoja Sei
melio rengimo komisijai, su
kvietusiai lietuvių katalikų 
draugijas jame dalyvauti, 
Maspetho kleb. kun. J. Bal- 
kūnui ir parapijos vikarams 
kun. P. Lekešiui ir kun. J. 
Kartavičiui, maloniai pri- 
ėmusiems seimelį į savo pa
rapiją, ir Maspetho parapijos 
draugijų veikėjoms, gražiai 
pasidarbusiems seimelio at- 
atstovams ir svečiams pri
imti.

2. Iš širdies dėkoja seime
lio prelegentams, pateiku
siems naudingų žinių rūpi
mais klausimais.

3. Džiaugiasi, kad šiemet 
Federacijos šaukiamas Ame
rikos Lietuvių Katalikų Kon
gresas įvyks New Yorke 
(rugpiūčio 25-26 d.d.) ir pa- 
sižąda visomis pajėgomis pa
dirbėti, kad A.L.K. Kongre
sas geriausiai pasisektų.

4. Sveikina Amerikos Lie
tuvių Tarybą, jungiančią 
bendran darban kovai dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
ir lietuvių tautos gyvybės iš
laikymo.

5. Atkreipia visų lietuvių 
katalikų dėmesį į tai, kad 
šiomis dienomis vyksta Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 
vajus ir prašo visus paremti 
jį savo aukomis.

6. žinodamas, kad nuo atei
nančių metų Bendrasai Ame
rikos Lietuvių šalpos Fondas 
turės daugiausia remtis lie
tuviškosios visuomenės jėgo
mis, kviečia apylinkės visą 
visuomenę stiprinti savo pa
ramą lietuvių tremtinių ir 
pabėgėlių šelpimo darbui.

7. Giliai vertindamas savo 
apylinkės laikraščio “Ameri
kos” reikšmę, kviečia visą or
ganizuotą visuomenę daug 
stipriau remti “Ameriką,” 
kad savas laikraštis galėtų 
ne tik džiaugtis savo geru tu
riniu, bet ir visišku savo gy
vavimo saugumu.

8. Suprasdamas, kad kovai 
dėl lietuvių tautos laisvės 
reikalinga ko didesnė talka, 
pritaria neseniai įsisteigusiai

World Bill of Rights organi
zacijai, kurios pirmuoju vice
pirmininku yra kun. Jonas 
Balkūnas.

Telegramos prezidentui ir 
Valst. sekretoriui

Katalikų Seimelis Ameri
kos prezidentui Trumanui ir 
Valstybės sekretoriui Byr
nes nusiuntė telegramas, ku
riose Jungtinių Valstybių 
vyriausybė prašoma imtis 
konkrečių žygių, kad Lietu
vai būtų sugrąžinta laisvė ir 
nepriklausomybė.

LAIKRAŠČIO FONDAS 
TREMTINIAMS

Praeitą sekmadienį įvyku
siame Lietuvių Katalikų Sei
melyje iškeltas lietuviams 
tremtiniams spaudos reika
las susilaukė gražaus atgar
sio.

Padarius pranešimą, kad 
“Amerika” ligi Velykų iš
tremtiesiems lietuviams gali
ma užsakyti už $1.50 me
tams, seimelio dalyviai suau
kojo $110.50 šiam fondui.

Seimely aukojo šie asme
nys:

Po. $5: J. Skarulis, A. Pa
žereckienė, K. Vaitkevičienė, 
Ona Close, Kat. Joneliunas, 
R. Diržienė.

Po. $3: M. šertvytienė, M. 
Adomėnienė, K. Baltrušaitis, 
T. Kubilienė, G. Zovytė, K. 
Beganskienė, Anna Balsis.

Po $2: kun. K. Paulonis, S. 
Subatienė J. Mockunas, An. 
Garliauskienė, Ona Leigienė, 
M. Varnis, kun. J. Kartavi- 
čius, V. Žemantauskas, M. 
Dulkienė, M. Maleckas, K. 
Puskunigienė, S. Cerebiejus.

Po $1.50: EI. Savickienė, 
Al. Spaičys, K. Krušinskas, 
M. Kučinskienė, H. Brusokie- 
nė, Ur. šarkauskienė, Ona 
Ragelienė, K. Kairis, S. Gu
daitienė, K. Navickienė, K. 
Savičiunienė, Mare. Putinie- 
nė, Ona Petrulienė, Ona Ke- 
turakienė, Pet. Šimkiutė, Ver. 
Vaičaitienė, J. židanavičius, 
J. Kivyta O. Laukaitienė, O. 
Jesinskienė, T. Stučienė, Ap. 
Jocienė.

Po $1: J. Šeštakauskas, R. 
Gudžinskienė.

Visus lietuvius kviečiame 
užsakyti “Ameriką” tremti
niams.

FEDERACIJOS
SUSIRINKIMAS

Penktadienį, kovo 29 d., 
7:30 vai. vakare šaukiamas 
Federacijos susirinkimas Ap
reiškimo parapijos salėje.

Visus prašome gausiai at
silankyti.

Valdyba.

IŠ ROMOS ATVYKO KUN.
J. BELECKAS, S.J.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

SU IŠLAIDŲ APMOKĖJIMU

Štai svarbi žinia jauniem vy
ram 18 metų ir daugiau (17 
su tėvų sutikimu). Pagal GI 
Teisių Eilių, jeigu jūs įstojate 
3 metams į J. V. Armiją pirm 
1946 m. spalių 6 d., tai po pa
leidimo jūs turėsite teisę 48 
mėnesius lankyti kolegiją, 
amatinę ar biznio mokyklą. 
Bus užmokėta mokslo lėšos 
iki $500 už paprastus mokyk
linius metus. Ir jūs gausite $65 
per mėnesį pragyvenimui —. 
$90, jeigu esate vedę. Gaukitel 
faktus artimiausioje jum J. V.l 
Armijos Rekrutavimo Stotyj.l

271 Washington Street, Brooklyn, N. Y.

R. KRYŽIAUS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS PARENGIMAS

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus lietuvių skyriaus kon
certas ir prakalbos įvyksta 
balandžio 7 dieną Apreiški
mo parapijos salėje.

Pradžia 3:30 vai. popiet. 
Programoje dalyvauja A. Va
siliauskas, Lionė Juodytė, 
Genovaitė Vitaitytė ir B. 
Brundzienės mergaičių šoki
kių grupė.

Kalbės BALF reikalų ve
dėjas Juozas Laučka ir kiti. 
Bus rodomos Raudonojo Kry
žiaus filmos.

Visi kviečiami dalyvauti ir 
paremti šį Raudonojo Kry
žiaus kilnų darbą.

Įžanga nemokamai.
Visi dalyvaujantieji pro

gramoje prisideda išpildyti 
programą nemokamai. Taip 
pat kun. N. Pakalnis leidžia 
naudotis sale be kompensa
cijos. Už tai lietuvių komite
tas visiems iš anksto dėkoja.

Ona Valaitienė,
Sekret.

ATPLAUKĖ GRAŽINA 
JUODEIKIENĖ

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
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"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR 

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

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

TeL MArket 2-5360

Lietuviai Radijo Vakarines 

7:30 PROGRAMOS 7:30 

J. P. GINKUS, Direktorius

šeštadienį, kovo 23 d., New 
Yorką pasiekė jėzuitas kun. 
J. Beleckas, atplaukęs iš Ro
mos.

Kun. J. Beleckas yra pa
kviestas dėstyti į Scranton 
universitetą.

Būdamas Romoje jisai pa
rašė disertaciją iš vokiečių 
literatūros ir gavo daktaro 
laipsnį.

Prieš karą kun. J. Belec
kas yra dėstęs Tėvų Jėzuitų 
gimnazijoje Kaune ir nema
ža dirbęs spaudoje. Jis įstei
gė ir 6 metus redagavo pla
čiai Lietuvoje skaitomą laik
raštį “Misijos,” turėjusį 10,- 
000 skaitytojų.

Pabuvęs pora dienų New 
Yorke, kun. J. Beleckas išvy
ko į Scranton, Pa., savo nau
jo darbo dirbti.

Antradienį New Yorką lai
vu pasiekė Gr. Juodeikienė 
su dukrele Ingrida.

Atkeliavo iš Paryžiaus.
Dr. VI. Juodeika su sūnumi 

jau kiek anksčiau buvo atvy
kęs į šią šalį.

Dr. Vi. Juodeika su šeima 
šią savaitę išvažiuoja į Chi- 
cagą.

Mūsų Apylinkėje
• Bronius ir Olga Evans 

pereitos savaitės pabaigoje 
buvo išvykę į Washington, 
D. C.

• Lt. Adelė Poderytė, pa
viešėjus pas tėvus 3 dienas, 
išvyko į W. Virginiją.

• Serž. Alt. Cerebiejus, iš
tarnavęs kariuomenėje ket- 
veris metus, šiomis dienomis 
grįžo garbingai atleistas į 
civilinį gyvenimą. Jo tėvai 
gyvena Maspethe.

• Mot. Mikolaičiai jau yra 
“grand-parents.” Jų sūnus 
Povilas ir marti susilaukė 
dukrelės.

• Margučių baliai per At
velykį bus net keli—šv. Jur
gio par., Maspethe ir Apreiš
kimo par.

Angelų Karalienės 
Parapija

Mūsų bažnyčioje kovo 24, 
25 ir 26 d.d. buvo 40 vai. at
laidai.

Bažnyčią sesutės pranciš- 
kietės papuošė gražiai. Jos 
kasmet atlaidams prideda 
prie pagražinimo ką nors 
naujo, skoningo. Gėlės puošė 
altorių nuo viršaus iki že
mės. Altoriaus šonuose sie
nos buvo papuoštos auksinės 
spalvos gelumbe ir raudono
mis rožėmis.

Atlaiduose buvo svečių ku
nigų. Pamokslus sakė rytais 
kun. Kruzas ir kun. Petraus
kas, vakarais — kun. Gurins- 
kas, kun. Stonis ir kun. Dr. J. 
Starkus.

Choras gražiai pasirodė, 
sugiedodamas mišparus ir 
kitas giesmes.

Žmonių gausiai lankėsi 
kaip rytais, taip ir vakarais. 
Dienos metu bažnyčioje vis 
būdavo žmonių.

Šį sekmadienį, kovo 31 d., 
mūsų parap. Rožančinės tu
rės vakarą su programa. Pra
sidės 5 vai. popietų. Visi 
kviečiami atsilankyti.

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

V. UBARAVIČIUS 
Pranešimu Dir.

CHARLES MARMA
Programos Dlr.

PAIEŠKOMI ASMENS

Povilonis, Petras (ar 
šeima), kilęs iš Kryklinių v., 
Panevėžio apskr.

Morkūnai, Jurgis ir Juo
zas, kilę iš Unciškių k., Va
balninko v., seniau gyvenę 
Kanadoje.

Ieškomi asmens maloniai 
prašomi kreiptis į “Ameri
kos” redakciją. Jiems yra 
svarbi žinia.

jo

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
VEIKLA

Susirinkimas
Kvartalinis susirinkimas į- 

vyks trečiadienį, balandžio 3 
d., 1946 m., Piliečių Klubo sa
lėje, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y., 7:30 vai. vakare.

Susirgus draugijos iždi
ninkui, numatoma rinkti 
naują iždininką.

Visi nariai prašomi daly
vauti ir svarstyti draugijos 
reikalus.

Vakarienė
Balandžio 27 d. įvyksta 

draugijos vakarienė. Nariai 
turėtų susirūpinti tikietų 
platinimu ir vakarienės pasi
sekimu.

Tikietai nebus pardavinė
jami paskutinę savaitę.

Piknikas
Šeštadienį, birželio 29 d., į- 

vyks draugijos piknikas, 
Dexter Parke. Tai bus pirma
sis piknikas po karo pabai
gos. Kviečiame ruoštis visus.

J. Ambrazaitis, pirm.

Judomi paveikslai “Šv. 
Bernadetos Giesmė” mūsų 
parap. salėje bus rodomi ba
landžio 7 d. Vaikams nuo 2 
vai. p.p., suaugusiems nuo 5 
vai. po pietų.

Bilieto kaina vaikams 30c., 
suaugusiems 60 centų.

RENGIA VAIDINIM U

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.

NAŠLIŲ BALIUJE

Šv. Monikos dr-jos Našlių 
baliuje balandžio 28 d. šo
kiams gros Jono Navicko 
“Nakties Pelėdų” orkestras.

!J
 Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS j
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot ChocolatePUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas jAISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- '
S riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: 1

f Juozas Ginkus
I 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. į
■ ft?- ’Y— ft.1- ft~- fti-1 ft r— ftr- ft?- y*** y,Ui ft!- ft?* ft?- ft1- ft!- ftĮ-ft^-ftt-ft^-ftftftftTtM

Maspetho Žinios
Nori pagerbti kleboną

Kovo 20 d. parapijos salė
je įvyko antras pasitarimas 
klebono kun. Jono Balkūno 
20 metų kunigystės paminė
jimo reikalu. Pirmiausia bu
vo išrinktas sukakties komi
tetas, į kurį įėjo pirmininku 
K. Brekertas, sekr. J. Zam- 
brauskaitė, iždin. kun. J. 
Kartavičius, patarėju kun. P. 
Lekešis, iždo globėjais V. 
Viks ir V. Benediktas, kores
pondentė O. Petrulienė.

Nutarta suruošti šaunią 
puotą gegužės 30 d.

Margučių balius
Balandžio 28 d., sekmadie

nį po Velykų, Mot. Sąjungos 
vietinė kuopa ruošia Margu
čių balių parapijos salėje 5 
vai. vakare.

Už gražiausius margučius 
bus duodamos dovanos.

Įžanga 50 centų. Bus geros 
muzikos.

S/Sgt. Aloizas Cerebiejus, 
garbingai atleistas iš ka
riuomenės, parvyko pas tė
velius. Jis išbuvo karo tarny
boje 4 metus. Trejus metus 
dirbo Amerikoj karo ofise, o 
vienus metus Europoj.

Ta proga tėveliai suruošė 
vaišes savo namuose kovo 16 
dieną.

Staiga susirgo parapijos 
zakristijonas Baksis ir pra
eitą šeštadienį nuvežtas Šv. 
Kotrinos ligoninėn Brookly- 
ne.

Povilas Navickas, neseniai 
grįžęs iš kariuomenės, ėmė
si zakristijonauti. O. P.

AMBASAD. W. SMITH 
IŠVYKO RUSIJON

Washingtonas. — Nauja
sis Amerikos ambasadorius 
Rusijai W. Smith jau išvyko 
Maskvon.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area
809-11 Fifth Ave.

New York 16, N. Y.

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

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jus 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.
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Atidėjo Atominės 
Bombos Bandymui
Washingtonas. — Prez, ] 

Trumanas pranešė, kad at 
minės bombos bandym 
prieš laivus prie Bikini sali 
Pacifike yra atidedami pu 
antro mėnesio laikotarpiui.

Pirmas toks bandymas ti 
re j o įvykti gegužės 15 d. j

New Yorkas. — Balanda 
17 d. Arturo Toscanini i 
vyksta Italijon.

Namai — Apdraud
Jeigu norite pirkti ar pardl 

ti namus, arba kai reikalui 
apdrauda (insurance), maloj 
kite kreiptis žemiau pažyma 
antrašu, kur Jums maloniai] 
gerai patarnaus—

J. P. MACĮTOLIS
REAL ESTATE & INSURANT 

8656 85th St., Woodhaven 21, N,]

(Prie Forest Parkway Stoties!
Tel. Virginia 7 -1896 I

PARDUODAMI
Geri, pigūs, patogūs nai 

Gerose vietose. Patamaviį 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik 
prašo. Apdraudžiu (insurinų 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vąstunas

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

Tel. EVergreen 7-16701

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUI 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų 
lyginimą, plasteriavimą, šalip 
vių cementavimą ir Irt. darbu

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

Clement A. Vokę
(VOKETAITIS)

Advokatas 
41-40 — 74th StrJ

Jackson Heights, N. I
NEwtown 9 - 5972 I

LIETUVIŠKA

ALUDĖ
Čia Galima Gauti Kanadoi 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Ūžė j Imu 
Su MOTERIMS I

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDA1 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 02591
RALPH K R U C 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND A VENŲ 

Maspeth, N. Y.
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