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TeL EVergreen
VALANDOS, 
9—12 ryte 

_ . ! —8 vakare

iš Maskvos pranešama, jog
I rusų valdžios sluoksniai 
glijai ir Amerikai prikiša, 

tau-Penktadieniaisny,. ? v.į jos pažeidžiančios 
lysybes PrlncW- 
š Kremliaus diktatorių 
ų toks priekaištas yra 
įgiau negu juokingas, 
lūs ai ne tik nepripažįsta 
itų lygybės, bet dar neša 
rtoms vergiją, kurioj ken- 

Lietuva, Latvija, Estija 
riti kraštai.
Jungtinių Tautų Organiza- 
bj didžiausi veto šalinin-

PALOOUS
DS RŪŠIES 
i, Arbata, Hot Chocolate 
EUENE. r ’ 
geriausios Smetonos, AUj 
imami užsakymai KREpr

Cinkus Brooklyn
rodo nelygybę tarp tau-Atidėjo Alon

Bombos Band
Washingtonas. -

Trumanas pranešė, s demonstracijas, nema- 
minės bombos į kite, kad jie tai daro iš 
prieš laivus prie Bį mos meilės Maskvai.
Pacifike yra atideį Toji jų meilė pagrįsta auk- 
antro mėnesio laike Rusai jau yra išleidę pus- 

Pirmas toks ban: ;ro milijono dolerių Irane 
Utiniams vadams, kad tie 
iičiau suruoštų sukilimą.

<ai Teherane susirinkę 
onės kelia Rusijai palan- 

i. nema-

Rusai jau yra išleidę pus-

VOKIEČIŲ SOCIALISTAI PASISAKĖ 
PRIEŠ KOMUNISTUS

Maršalą Tito Įspėjo
Roma. — Sąjungininkų ka

riuomenės Italijoje viršinin
kas Morgan įspėjo Jugosla
vijos diktatorių Tito, kad jis 
nesiimtų taiką drumsčiančių 
žygių.

Esama pranešimų, kad Ti
to prie Italijos sienos yra su
traukęs daug kariuomenės ir 
kad jis pirma proga gali įsi
veržti į Triestą ir į tas Itali
jos dalis, kurių siekia Jugo
slavija.

Ryšium su tuo sąjunginin
kų kariuomenė yra paruošta 
kariniams veiksmams, jeigu 
kiltų kokių netikėtumų iš Ju- 
gloslavijos pusės.

Lietuvią Diena 
New Yorke

rėjo įvykti gegužės:

New Yorkas.
17 d. Arturo Tok 
vyksta Italijon.

Irano Valdžia Remia 
Pasiuntinį

ežiūrint visų garsinimų 
ie laisvą Lenkiją, ten iš 
jųjų valdo Maskva per sa- 
agentus.
'autinės Tarybos pirmi-Namai - Apė

Jeigu norite pirkt f k^as Bierutas yra Rusijos 
ti namus, arba kai 
apdrauda (insuram 
kite kreiptis žemiau 
antrašu, kur Jums r Į1 
gerai patarnaus-

J. P. MACUI
REAL ESTATE i E

8656 85th St, Woodhrc
(Prie Forest Parkir

TeL VIrghhl- įsyb6s’ nariai yra Rusi-

ietis, vicepirmininkas Go
tika yra Prancūzijos pilie- 
, o Viešo Saugumo minis- 
•is St. Radkevičius sunkiai 
šneka lenkiškai.
^enkijos atstovas Wash- 
rtone Lange dar neseniai 
vo Amerikos pilietis.
?aaiškėjo, kad tokio meto- 
rusai griebiasi ir kitose 

,yse. Vengrijoje keli vy-

Teheranas. — Irano minis
ters pirmininkas Ghavam 
pranešė, kad jis pilnai remiąs 
tos šalies atstovą Alą Jungt. 
Tautų posėdžiuose.

Prieš tai buvo pasigirdę 
balsų iš Irano, kad Ala netu
rįs savo valdžios pasitikėji
mo byloje su Rusija.

Berlynas. — Vokietijoje 
komunistai stengiasi susi
jungti su socialistais.

To plano tikslas yra su
stiprinti komunistų įtaką, 
nes sujungus, paprastai į va
dovybę pastatomi komunis
tai, kurie tada gali diktuoti 
savo valią.

Tokios priemonės, kur jos 
rusams pasisekė, davė gerų 
vaisių įsigalėti komunis
tams.

Tačiau Vokietijos socialde
mokratai buvo priešingi su
jungimui.

Komunistai bandė privers
ti kai kuriuos socialistų va
dus, kad jie be balsavimo su
eitų į “vienybę.”

Bet socialistai ryžosi vie
šai šį klausimą išspręsti, ir 
sekmadienį Berlyne anglų, 
prancūzų ir amerikiečių zo
nose įvyko balsavimas.

Didele balsų dauguma, '7 
prieš vieną, buvo pasisakyta 
nesidėti su komunistais.

Rusų zonoje raudonarmie
čiai neleido socialistams bal
suoti šiuo klausimu.

Matyt, rusai iš anksto nu
jautė, kad rezultatai bus ne
palankūs jų siekimams.

Pranešama, kad New Yor- 
ko ir apylinkės Lietuvių Die
na šiemet bus Liepos 4 d.

Traukiasi Iš Kinijos 
Amerikiečiai

Šanchajus. -X- Amerikos 
kariuomenės viršininkas Ki
nijoje gen. Wedemeyer pra
nešė, kad ligi gegužės 1 die
nos Amerikos kariai Kinijo
je bus demobilizuoti ir ten jų 
pasiliks tik apie'4,000.

Netrukus Wedemeyer at
vyksta į Ameriką tartis su 
prezid. Trumanu.

Dabar Wedemeyer vadovy- 
vėj yra 30,000 marinų.

VOKIETIJOJE SUIMINĖJA NACIUS

į piliečiai.
PARDUOK L •"-T-l“*---------

balandžio mėnesį eina va-
Geri, pigūs, pate ( kovai už vėžio liga. 

Gerose vietose, 
teisingas.

Apdraudžia viską. Sėš 
prašo. ApdraudžiuĮĖ 
žmones.

Kreipkitės:

Frankfurtas. — Vokietijo
je ir Austrijoje Hitlerio šali
ninkai nėra išnykę. Jie ne 
tik neketina atsižadėti savo 
ištikimybės _ nacių mokslui, 
bet paskutiniu laiku net mė
gino labiau susiorganizuoti

Iranas Atmeta Rusų Sąlygas
New Yorkas. — Irano ofi

cialūs sluoksniai pranešė, 
kad pirmieji rusų kareiviai 
yra peržengę sieną į Sovietų 
Sąjungą, traukdamiesi iš 
Irano.

Britų sluoksniai taip pat 
pranešė, kad rusų kareiviai 
perėjo sieną Rusijon už 125 
mylių nuo Mešedo, kuris yra 
Irano pusėje.

Rusų kariuomenė, kuri 
stovėjo Šahrude, už 200 my
lių į šiaurės vakarus nuo Te
herano, sėdo į laivus vienam 
Kaspijos uoste. Trys laivai 
iš Pahlevi uosto taip pat esą 
išplaukę su rusų kareiviais.

Oficialus pranešimas nu-

KODĖL NEATVAŽIUOJA TREMTINIŲ

Vėžys yra viena iš tų di- 
iųjų žmonijos rykščių, 

kurias mokslininkai 
r neturi tikrų apsigynimo 
dų.
Vien tik Amerikoje nuo

Lenkijoje Vaikai 
Badauja

Joseph Vastarl Harbor r s vėžys užmušė 607,000
Real Estate įmonių.

Daugiausia moterų nuo 35 
i 55 metų miršta vėžio li- 
Ų Apie 2,000 vaikučių kas- 
Jt Amerikoje yra vėžio li- 
s auka.

496 Grand St, Brofc
TeL EVergreen*

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir JeiSu nebus paspartinta 
kontrakte va, apie 17 milijonų iš da- 

Atlieka mūriniu m® rtinių 
lyginimą, piasterirta irti mirčiai vėžio liga, 
vių cementą vims Ir ti

293 MAUJEB?-
BROOKLYN O

amerikiečių yra

Pasiryžta padidinti sumas 
vai su vėžiu, ir kai kurie 
amonininkai tam tikslui 
1 paskyrė kelis milijonus 
lerių.

Varšuva. — Buvęs Ameri
kos prezidentas Herbert Hoo- 
veris, aplankęs Lenkiją, pa
reiškė, kad toje šalyje 2,600,- 
000 vaikų sunkiai kenčia nuo 
maisto stokos.

Iš viso ten 5,000,000 vaikų 
turėtų gauti daugiau maisto.

Dabartinėj Lenkijoj yra 
apie 11,000,000 žmonių ma
žiau negu prieš karą. Iš jų 
apie 5 milijonai buvo išžudy
ti.

Šią savaitę Hooveris lan
kėsi Suomijoj ir Švedijoj.

ir sustiprinti savo slaptą vei
kimą.

Jų darbus per dešimt mė
nesių sekė anglų ir amerikie
čių žvalgyba.

Paskutinėmis dienomis są
jungininkai ėmėsi griežtes
nės rankos palaužti tam, ką 
jie pavadino “pirmu mėgini
mu atgaivinti nacių ideologi
ją.” Sąjungininkai suėmė 
apie tūkstantį nacių Vokieti
joje ir Austrijoje.

Sykiu buvo pranešta, kad 
buvęs nacių jaunimo vadas 
Axmann ir dar 200 įžymes
nių nacių jau keli mėnesiai 
yra anglų ir amerikiečių zo
nose suimti, šiems žmonėms 
buvo pavesta sudaryti naują 
nacių hierarchiją.

Sakoma, kad per suėmi
mus kai kuriose vietose bū
ta net susišaudymų tarp są
jungininkų kareivių ir nacių.

Rusų zonoje taip pat pa
stebėtos nacių pastangos at
sigauti.

_____
Washingtonas. — Prez. H. 

Trumanas gruodžio mėn. bu
vo paskelbęs, kad kas mėne
sį Amerikon galės atvažiuoti 
3,900 tremtinių ir beviečių 
asmenų iš Europos.

Tačiau ligšiol didesnio be
viečių asmenų atvažiavimo 
nėra.

Pareigūnai klausiami atsa
ko, kad beviečiai galėsią tuo
jau atvažiuoti didesniu skai
čiumi, bet nepažymi aiškios 
datos.

Tam nudelsimui nurodoma 
įvairių priežasčių.

Vienas jų yra susijusios su 
vietos stoka laivuose, kitas 
yra administracinio pobū
džio;—

Bet prie to pridedama dar 
viena priežastis: pirmiau no
rima beviečius asmenis pa
tikrinti politiniu atžvilgiu.

Toks tikrinimas kaip tik 
ir varomas dabar amerikie
čių zonoje.

Kai kurias administracinio 
pobūdžio smulkmenas atlie
ka Amerikos konsulatai 
Muenchene ir Stuttgarte. Ne
trukus laukiama atidarant 
Amerikos konsulatų Berlyne, 
Bremene ir Frankfurte.

Amerikiečiai pirmoj vietoj 
nori į Jungtines Valstybes į- 
sileisti našlaičius vaikus.

Prancūzą Socialistai
Atmete Komunistus

Paryžius. — Prancūzijos 
socialistai buvo susirinkę į 
kongresą, kuris užtruko ke
turias dienas.

Jie ^pViemė' vidaus ir užsie
nių politikos programą.

Kongresas stipriai pasisa
kė prieš ėjimą išvien su ko
munistais.

Socialistai tikisi būsią stip
riausia partija toje šalyje po 
naujų rinkimų.

Bulgarijoj Ta Pati 
Diktatūra

Rakietos Amerikos 
Kariuomenėj e

Clement AJ(VOKETAlff
Advokato

41-40 —74^
Jackson Height

NEwtowu M

LAIŠKAI JAU SIUNČIAMI VOKIETIJON

Sofija. — Atsistatydinus 
senajai bulgarų vyriausybei, 
buvo tikėtasi, kad į naują 
valdžią bus įsileisti ir opozi
cijos žmonės, kaip tai buvo 
numatyta Maskvos konfe
rencijoje.

Bet valdžią sudarė vėl tie 
patys žmonės, vadovaujami 
ministerio pirm. Georgievo.

Anglai ir amerikiečiai to
kią bulgarų vyriausybę laiko 
nepriimtina.

Washingtonas. — Prieš 
praėjusį karą Amerika savo 
arsenaluose neturėjo nė vie
nos rakietos.

Dabar pranešama, kad šioj 
ginklų rūšy Jungtinės Val
stybės yra pralenkusios ki
tus kraštus.

Rakietos karo gale buvo 
plačiai vartojamos. Net po
vandeniniai amerikiečių lai
vai buvo jomis ginkluoti ir 
skandindavo priešo laivus.

Hollywoode filmų rašyto- 
draugija paskelbė, kiek

vo už rankraščius jos na- landžio pradžios pradėtas 
d pernai metais.
Pasirodo, kad šeši uždir- 
daugiau kaip po 100,000 

lerių, 66 gavo tarp 10,000 
15,000 dol. kiekvienas, 61 
rp 15,000 ir 20,000 kiekvie- 
s, 22 tarp 20,000 ir 30,000, 
sdešimt du tarp 30,000 ir 
,000, dvidešimt aštuoni 
rp 40,000 ir 50,000, trisde-

New Y,orkas. — Nuo ba-

LIETUVI^
A T UTIJ nt sePtyni tarp 50,000 ir ALUI/1 j)00 ir vienuolika tarp 75,-

. c 0 ir 100,000 dolerių kiek- 
čia Galima Gauti

"Black Hob^ ■

Patogi Vieta Prieš kiek laiko, kai New 
Su MOTERA trke buvo sustreikavę uos- 

didelib PASD^ darbininkai, jų unijos šu- 
visokių J Curran buvo Maskvoje.

rif/tv/e Iff buv° siejamas su JUOZAS Z*1' naisiais darbininkų
411 Grand 5’ Is-

Brooklyn,

čia Galima Gauti

rau-
va-

HAvemeyer
RALPH KB

FOTOGR'1
65-23 GRANDAI

Maspeth,N.‘l

Bet, matyti, kad grįžus 
. n raudonumas gerokai nu- 
to — gal nuo per artimos 

- f ilino spindulių galybės!
Jis pradėjo aikštėn iškelti 
idonųjų planus visas uos- 
unijas nuo Pacifiko ligi 
anto sujungti ištikimo ko- 
nisto vadovybėj.

tiesioginis pašto susisieki
mas iš Amerikos su Vokieti
ja.

Tas susisiekimas 
trauktas 1939 m. 
mėn.

Tuo tarpu tėra 
tik laiškai ligi vienos uncijos 
svorio ir neiliustruoti atvi
rukai.

Laiškai turi būti asmeni
nio pobūdžio. Į juos negalima 
dėti jokių čekių, pinigų ar 
šiaip biznio pranešimų.

buvo nu- 
lapkričio

priimami

Tas komunistas yra Harry 
Bridges.

Dabar eina tyli ir atkakli 
kova dėl vadovybės uostų 
darbininkams.

Jeigu Harry Bridges būtų 
pastatytas visoje Amerikoje 
kontroliuoti uostų darbinin
kų, tai būtų Maskvai vienas 
iš svarbiausių laimėjimų, nes 
komunistams svarbu įsigalė
ti strateginėse vietose, iš kur 
galėtų užblokuoti šalį. O uos
tai kaip tik ir yra tokia vie
ta.

Oro paštas, registruota ir 
speciali korespondencija, pi
nigų ir siuntinių tarnyba dar 
neveikia Vokietijon.

Ant laiškų turi būti pažy
mėta vien tik adresas to 
žmogaus, kuriam siunčiama, 
ir siuntėjo adresas. Vokai tu
ri būti be pamušalo viduje.

Ant voko reikia pažymėti 
pavardę, gatvę, namo numerį, 
miestą, pašto zoną, provinci
ją ir okupacijos zoną. Bet jei 
kas nežinotų šių dviejų zonų, 
laiškai vis tiek bus priima
mi. Siunčiant į Berlyną, ne
reikia žymėti provincijos ir 
okupacijos zonos.

Ant laiško reikia lipinti 5c. 
pašto ženklą, ant atvirukų— 
3c.

Belgijoje Vėl Nauja 
Vyriausybė

Briuselis. — Po nepasise
kusio mėginimo, kada Spaa- 
kui buvo pareikštas senato 
nepasitikėjimas, naują belgų 
vyriausybę sudarė socialis
tas Van Acker, kuris ir prieš 
rinkimus buvo ministeriu 
pirmininku.

• j Jo vyriausybė yra koalici-
nė iš socialistų, liberalų, ko
munistų ir bepartyvių. Ko
munistai gavo keturias mi
nisterijas.

Krikščionių socialų parti
ja, kuri yra stipriausia tiek 
parlamente, tiek senate, nėra 
atstovaujama naujoje belgų 
vyriausybėje.

UNRRA Pasisakė

UNRRA savo posėdžiuose 
Atlantic City priėmė rezoliu
ciją, kuria patvirtinama šios 
organizacijos teisė rūpintis 
beviečiais asmenimis, visai 
neatsiklausiant tų asmenų 
šalies vyriausybių sutikimo.

Dėl šios rezoliucijos buvo 
kilę smarkių ginčų, nes Ru
sija iš pradžių buvo jai prie
šinga.

Naujas UNRRA direkto
rius La Guardia išdėstė savo 
programą apie šio karo skau
džiai paliestų žmonių šelpi
mą.

Kiek Amerika Turi 
Atominią Bombą
New Yorkas. — Kongreso 

atstovas demokratas De La
cy, kalbėdamas New Yorke, 
pasakė, kad šiuo metu Ame
rika turinti pasidariusi 1,500 
atominių bombų ir dar dau
giau jų dirbanti.

Katalikui Labdaros
Rusija Sumokėjo 
Jungt. Tautoms

New Yorkas. — Kardino
las Spellmanas pradėjo dvi
dešimt septintą katalikų lab
daros vajų.

New Yorko arkidiecezijoje 
šis vajus apims 374 parapi
jas.

Rusų vyriausybė sumokė
jo savo duoklę Jungtinių 
Tautų Organizacijai, iš viso 
1,723,000 dolerių.

Ryšium su tuo daroma iš
vada, kad Rusija neketina 
pamesti Jungtinių Tautų Or
ganizacijos.

rodo, kad Irane dar tebėra li
kę didelis rusų kariuomenės 
skaičius nuo Turkijos sienos 
ligi Irako vakaruose ir ligi 
Afgano sienos rytuose. Bet 
esama ženklų, kad jie ruošią- 
si išsikelti.

Washingtohe Valstybės 
sekretorius Byrnes tarėsi su 
prezidentu Trumanu dėl Ira
no klausimų.

New Yorke Rusijos amba
sadorius Gromyko nesutiko 
dalyvauti Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybos posėdžiuose, 
kur svarstomi Irano reika
lai. Jis buvo prašęs tą klau
simą atidėti ligi balandžio 10 
dienos.

Trečiadienį Saugumo Ta
ryba New Yorke vėl susirin
ko posėdžio, laukdama atsa
kymų iš Maskvos ir Tehera
no dėl padėties tarp Rusijos 
ir Irano.

Irano ir Rusijos vyriausy
bės savo atsakymus atsiuntė 
laiku.

Rusijos atsakyme buvo pa
žymėta, kad ėjo derybos tarp 
Irano ir Sovietų S-gos vy
riausybių dėl rusų kariuome
nės atitraukimo iš Irano ir 
kad tas atitraukimas, pradė-

------------------------------------
• tas kovo 24 d., bus įvykdytas 
i per 6 savaites.
i Irano atsakymas įnešė 

daugiau šviesos į esamą pa- 
. dėtį.

Irano vyriausybė pabrėžė, 
kad rusų kariuomenės buvi
mas sudaro kišimąsi į Irano 
vidaus reikalus, būtent, ne
leidžia tai vyriausybei eiti 
savo pareigų Azerbaidžano 
provincijoje.

Irano atsakyme iškeliama, 
kad rusai dėl savo atsitrau
kimo pastatė šias sąlygas: 
pirma, kad Azerbaidžano 
provincijai būtų suteikta au
tonomija ir, antra, kad būtų 
sudaryta Irano-Sovietų kor
poracija Irano žibalui išnau
doti.

Irano vyriausybė atsakė, 
kad Azerbaidžano klausimas 
yra Irano vidaus dalykas ir 
kad siūlomą korporaciją tu
rėtų patvirtinti naujas Ira
no parlamentas po to, kaip 
rusai išeis ir kai laisvose są
lygose bus išrinktas parla
mentas.

Irano ministeris pirminin
kas nepriims iš rusų jokių 
sąlygų — jų pasitraukimas 
turi būti besąlyginis.

GRAIKIJOJE PRAĖJO RINKIMAI
UNRRA Posėdžiuos 

BALF Stebėtoj as 
Kovo mėn. įvykusioje UN-

Atėnai. — Sekmadienį, ko
vo 31 d. Graikijoje praėjo 
rinkimai į parlamentą.

Komunistai buvo nusista-
AXV V V/ XXJ>k>AAa A V V imwAV IU ■ • v v • • 1 • •

RRA konferencijoje, Atian- * pn<-B sluos
tie City, N. J., dalyvavo ir 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo atstovas—ste
bėtojas Kazys Baltramaitis.

UNO Ir Lietuva
Washingtonas. — Patirta, 

kad Lietuvos pasiuntinys 
Washingtone per Valstybės 
Departamentą pareiškęs 
Saugumo Tarybai pasiseki
mo linkėjimus.

Ministeris žadeikis ta pro
ga plačiai išdėstė Lietuvos 
aspiracijas.

Sulaikė Laikraštį
Danų Raud. Kryžius sulai

kė “Lietuvių Žinių” 12 nr. 
laikraštėlio ekspedijavimą.

kurstė žmones, kad nebal
suotų.

Nepaisant jų pastangų, 
balsų buvo paduota žymiai 
daugiau negu per rinkimus 
1936 m. Apie 75 procentai 
graikų buvo nuėję balsuoti.

Per riaušes su kairiaisiais 
per 20 žmonių buvo užmušta.

Rinkimai Graikijoje dar 
sykį parodė, kad žmonės kra
tosi komunizmo, kur tik jie 
gali laisvai pasisakyti.

Daugiausia balsų gavo 
liaudies partija, kuri yra ka
raliaus šalininkė. Bet bus' 
mėginama sueiti į koalicinę 
vyriausybę.

Dabartinis Graikijos mi- 
nisteris pirmininkas jau įtei
kė regentui arkivyskupui Da- 
maskinos savo vyriausybės 
atsistatydinimą.

NEPAPRASTOS BANGOS PACIFIKE
New Yorkas. — Pacifike 

nuo Aleutų salų ligi Havajų 
ir ligi Amerikos žemyno pa
kraščių pakilo nepaprastos 
bangos, kurios padarė dide
lių nuostolių ir pražudė daug 
žmonių.

Iš viso tos nepaprastos 
bangos apėmė apie 4,000 
kvadratinių mylių plotą.

Nėra visai aišku, kuri tų 
bangų priežastis. Vieni ma
no, kad Pacifike, giliai po 
vandeniu, kur nors prie Aleu
tų salų prasiveržė ugniakal- 
niai ir sukėlė tuos nepapras
tus vandenis.

Kiti mokslininkai galvoja, 
kad prie Aleutų salų galėjusi 
įsmukti vandenyno dugno že
mė. Besiverždami į tuštumą, 
vandenys ir sudarė tas milži
niškas vilnis. Daroma išva
da, kad žemė Pacifiko dugne 
būsianti įdubusi 10,000 pėdų 
gilumoje, — tai apskaičiuo
jama pagal vilnių aukštumą.

Per plačius Pacifiko van
denis persirito 40 pėdų aukš
čio banga, skaudžiausiai pa
liesdama Hilo miestą Hava
juose. Gražus miestas buvo

smarkiai sunaikintas, ir žu
vo arti šimto žmonių. 5,000 
like be pastogės.

Iš viso nuo tų didžiulių Vil
nių žuvo arti 300 asmenų. 
Nuostoliai padaryti milijo
nais dolerių.

Vilnių uodega pasiekė net 
Peru ir Čilės šalis.

Kitame gale bangos atsi
mušė į Aliaską, bet jau buvo 
nustojusios savo pirmykštės 
galybės.

Japonijoj Paskelbė 
Rinkimus

Tokijo. — Japonijoj balan
džio 10 d. bus pravesti rinki
mai į naują parlamentą. -

Šie rinkimai bus vykdomi 
pagal demokratinę tvarką.

Japonija netrukus susi
lauks ir naujos konstitucijos.

Pranešama, kad Japoniją 
pasiekė pirmi maisto siunti
niai iš Amerikos.

Kaip daugeliui šalių, taip 
ir anam kraštui gresia ba
das.



AMERIKA Balandžio-April 5, 19-

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS. INC. 

KAS PENKTADIENIS 
PrenomentM Kaina:

Jungi Valat. metams...............3.00
Jungi Vaisi pusmečiui....... 1.60
Užsienyje metams ................. 3-25
Užsienyje pusmečiui ............. 1.75
Skelbimu kainos pagal susitarimą.

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year ........... 3.00
In U. S. A. six months   1.60 
Other Countries one year .... 3.25 
Other Countries six months .. 1.75 
Advertising rates on application.

Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raitai kores
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KO MOLOTOVAS PRAŠĖ Iš HITLERIO
Nuernberge, nacių teisme, rusai atsidūrė opioj vietoj. 

Jų atstovas gen. Rudenko ir piktumu ir gerumu mėgino pa
šalinti kai kuriuos liudytojus, kad jie nekalbėtų.

Kaipgi jis nesistengs, jeigu aikštėn iškeliami dokumen
tai, kurie parodo, kaip 1939 metais Stalinas su Hitleriu pla
navo agresiją prieš laisvas, garbingas ir kultūringas valsty
bes.

Maskvos diktatorius buvo toks maloningas, kad jis 
slaptame protokole pasižadėjo Hitlerio nevadinti agreso
rium, kai vokiečių pulkai puls Lenkiją. Matyt, Stalinas iš 
anksto apsirūpino ir savo šlove, nes pats galvojo išdrasky
ti Lenkiją, Baltijos valstybes ir dar daugiau: taip abu dik
tatoriški kūmai susiuostė ir pasiketino vienas kitą šaukti 
dailiais vardais už biaurius ir kruvinus darbus.

VIEŠPATIES PASAULIS
Begalinis Viešpaties pasaulis: 
Žemė, žvaigždės ir dausų keliai. 
Šiapus saulės ir anapus saulės 
Vien tik Jojo šviečia spinduliai.
Begalinė upė Dievo laiko — 
Be pradžios, be galo, be krantų. 
Jo ranka jos amžių srovę laiko, 
Ir Jo rankoj esam — aš ir tu.

Bernardas Brazdžionis.

TĖVIŠKĖS ŽEME
Tėviškės žemė, tėviškės saulė, 
Jūs mano širdžiai vynas ir duona, 
Nieks nepakeis man jūsų pasauly, 
Puoškit per amžius tėviškės kluoną, 
Tėviškės žemė, tėviškės saulė. 
Jūs mano širdžiai vynas ir duona.

Bernardas Brazdžionis.

TĖVIŠKES DŪMAI
Tavo dūmai, tėviške, nekartus, 
Ir nedygūs einančiam takai, 
Ir ne vargas žydi tavo vartuos, 
Ir visi tau brangūs mes vaikai. .
Gintarinė saulė auksu šviečia, 
Ir po debesėliais bus šviesu, 
Kai vėl grįšim iš visų pasviečių, 
Iš šios žemės kryžkelių visų.

ŠALPOS FONDO ATEITIES PLANAI
Kadangi Bendrojo Ameri

kos šalpos Fondo dabartinis 
biudžetas tesės tik iki šių 
metų galo, BALF valdyba, 
skyriai, o kartu ir draugiška 
spauda bei geranoriai žmo
nės rimtai rengiasi veikti ir 
rūpintis tolimesniu BALF 
šalpos darbu.

Didžiosios karo audros pa
sibaigė. Pasaulis grįžta prie 
normalumo. Daug kur jau 
saulės spindulėliai pasirodo.

Tik vargšams Neries ir Ne
muno krašto žmonėms dar 
dangus apsiniaukęs. Dar jų 
padėtis sunki ir gyvenimas 
nežinomas. Daug jų, be na
mų, be pastogės, be gyveni
mo reikmenų, laukia baisaus

rytojaus. Kas juos sušelps, 
kas juos priglaus? Amerikos 
lietuvių link jų akys nukreip
tos ateities vilčiai.

Netrukus grįš BALF pir
mininkas kun. Dr. B. Kon
čius ir parveš mums visokių 
žinių. Praneš jis, kokia da
lies lietuvių yra padėtis: ko 
jiems trūksta, ko jiems rei
kia. Po to, per paskutinius 
šešis šių metų mėnesius, rei
kės gerai padirbėti nelaimin
gų brolių ir sesučių vargui 
sumažinti, 
Mes, 
kime

Pašto Patvarkymai 
Europon

Lietuvon siunčiami laiškai 
įskaitant ir oro paštą, netu 
ri sverti daugiau kaip 2 un 
ci j as. Tarp kitko, oro pašti 
su Austrija vis dar nėra,non 
pirmos klasės dalykai iki I 
uncijos yra priimama.

AMER. KOMITETAS B.
TIJOS UNIVERSITET

zdžiom

juos aprūpinti, 
laimingesni, neužmirš- 
nelaimingųjų!

Nadas Rastenis, 
Einantis BALF pirm.

pareigas.

KĄ BIMBA MATĖ LIETUVOJE

1939 m. rugpiūčio mėn. slaptame protokole Berlyno ir 
Maskvos diktatoriai susitarė paklupdyti Lenkiją ir pasida
lyti Baltijos valstybėmis. Iš pradžių Estija ir Latvija buvo 
atiduotos Rusijos “globai,” o Lietuvą, naciai buvo pasilikę 
savo apetitams užkimšti. Bet vėliau ir šį kraštą Berlynas 
perleido Maskvos tironijai. Tame slaptame pakte buvo nu
matytas ir Suomijos klausimas.

Pats Ribbentropas, buvęs nacių užsienių reikalų minis- 
teris, Nuernbergo teisme papasakojo apie tuos slaptus su
sitarimus, pasiektus 1939 m. rugpiūčio 21 d.

Iškilo dar vienas dalykas, kuris puikiai pavaizduoja 
rusų dviveidiškumą. Tarp Maskvos ir Berlyno ėjo derybos, 
kad Rusija prisidėtų prie ašies, į kurią įėjo Vokietija, Itali
ja ir Japonija.

Iš esmės Rusija neatsisakė dėtis, tik reikalavo geros 
kainos — laisvų rankų Suomijoj, artimų ryšių su Bulgari
ja, tam tikrų teisių Dardanelių sąsaury ir naujos vietos prie 
Baltijos jūros.

Hitleriui tokia kaina turėjo pasirodyti per didelė, — 
ir štai dėl ko Stalinas neįėjo į ašies valstybių eiles! Jis bū
tų sutikęs sėsti į Hitlerio, Mussolini ir Tokijo valdovų veži
mą, bet tik permažai jam mokėjo už tokią jo “auką” . . .

Negana dar tokių Maskvos kreivų žygių. __
- 1?’“‘Mutinėmis dienomis Washingtone, kalbama, kad 

’^^ffiTeri'kos'pareigūnai Vokietijoje rado Molotovo ir Ribben- 
tropo 1941 m. pasitarimų užrašus. Už bendradarbiavimą su 
Vokietija Molotovas norėjo Baltijos valstybių, rusų užim
tosios Lenkijos dalies, Suomijos rėžio, rytinės Rumunijos, 
pilnos Dardanelių kontrolės, laisvų rankų Irane bei Irake 
ir tiek Arabijos, kad galėtų dominuoti Persijos įlanką.

Ribbentropui tai pasirodė perdaug.
Maskvos ir Berlyno bičiulystė neįvyko, ir netrukus kilo 

karas tarp tų šalių, kurių vadai per plauką vos netapo 
“kraujo ir širdies broliais.”

Visos šios istorijos didžiausia ironija, kad Rusija prisi
plėšė ko norėjusi, prisiplakdama prie Amerikos su Anglija 
ir kai kuriems savo grobuoniškiems siekimams gaudama 
Roosevelto ir Churchillio palaiminimą.

Tiesiog sunku suvokti, kaip demokratijų vadai galėjo 
pritarti toms Stalino niekšybėms, kurias jis buvo derėjęs 
su Hitleriu.

Tai yra milžiniška neteisybė, ir ji turės būti atitaisy
ta.

Maskva turės atsisakyti nuo agresinių grobimų, naiki
nančių kitų tautų laisvę ir saugumą, nežiūrint po kokia 
priedanga ir keno bičiulystėj tos agresijos buvo įvykdytos.

R.

Vėl tave mes ašarom nuplausim,
Vėl žydės prie kelio aviža,
Vėl tu būsi mums didžių didžiausia,
Lino žiedo tėviške maža.
Tavo dūmai, tėviške, mūs širdys, 
Tartum šiltos rankos — mus apsiaus, 
Tavo šulinys džiaugsmu pagirdys 
Po vargų vidurnakčio tamsaus.

Bernardas Brazdžionis.

PONIA ROOSEVELT TARP LIETUVIŲ
Garbingoji viešnia Wiesbadene.—“Vargo Mokykla.”—Lie
tuviškas “Ilgiausių metų” Ponios Roosevelt garbei.—Su lie

tuviais prieš foto aparatą.—Lietuvos vaikų dovana 
Amerikos vaikams.

Ponia Eleonor Roosevelt 
atkakliai ir nesvyruodama 
gynė Vokietijoje ir kituose 
kraštuose esančių tremtinių 
ir pabėgėlių reikalus UNO 
posėdžiuose Londone. Ji 
griežčiausiai pasipriešino So
vietų kėslams, siekiantiems 
pabėgėlių grąžinimo ir sunai
kinimo.

Pabėgėliai ir tremtiniai su 
didžiausiu įtempimu sekė šią 
žmoniškumo ir smurto kovą, 
kuri baigėsi ponios Roose
velt laimėjimu. Nenuostabu, 
jog pasklidus gandui, kad EI. 
Roosevelt aplankys kurią 
nors DP stovyklą Vokietijo
je, visi norėjo pamatyti—pa- 

• matyti savo tarpe garbingą
ją viešnią, kuri taip jautriai 
suprato pabėgėlių padėtį, ap
gynė jų gyvybę ir laisvę, ir 
užtikrino pastogę ir duonos 
kąsnį ateičiai.

Ponios E. Roosevelt laukė 
Hanau, laukė Schweinfurte, 
laukė Wuerzburge . ..

Laimė ir garbė nusišypso

jo Wiesbadeno DP stovyklai, 
kurioje gyvena lietuviai, len
kai, latviai ir estai.

Tai buvo vasario 14 d.
Žinia apie garbingosios 

viešnios atvykimą žaibo grei
tumu aplėkė visą stovyklą. 
Prie centrinių Wiesbadeno 
stovyklos pastatų susirinko 
tūkstančiai pabėgėlių.

Netrukus į stovyklos rajo
ną įvažiavo eilė automobilių, 
kurių viename sėdėjo laukia
moji viešnia, lydima ameri
kiečių karininkų ir žurnalis
tų.

Išlipus poniai iš automobi
lio, orkestras sugrojo Ameri
kos himną. Visų stovyklos 
gyventojų vardu garbingąją 
viešnią pasveikino lietuvis 
adv. J. Tolišius šiais žo
džiais :

“Brangioji ponia Roose
velt. Gyvenančių šioje sto
vykloje lietuvių, lenkų, lat
vių, estų vardu turiu garbę 
pareikšti jums mūsų nuošir
džiausią pasveikinimą ir pa

dėkoti jums, kad suteikėte 
mums progos išreikšti mūsų 
giliausią dėkingumo jausmą 
už simpatijas ir pagalbą, ku
rią jūs suteikėte mums mū
sų varguose.

Mr. Roosevelt, amžino at
minimo JAV prezidentas, 
liks gyvas visų mūsų širdy
se kaip didžiausias kovoto
jas dėl žmoniškųjų teisių. 
Mes amžinai jį atsiminsime 
su dėkingumu.

Jums, gerbiamoji "ponia, 
mes norėtume išreikšti mūsų 
dėkingumą tinkamesne for
ma, bet mes turėjome per ma
ža laiko paruošti mūsų padė
kos sveikinimą. Būtume la
bai laimingi, jeigu turėtume 
progos pasiųsti tą mūsų svei
kinimą į Frankfurtą, jeigu 
tai mums būtų leista.

Mes esame labai dėkingi 
jums ir JAV tautai už mums 
suteiktą globą ir pagalbą.”

Po sveikinimo kalbos, tau
tų atstovai įteikė gėlių.

Lietuviai įteikė viešniai 
medžio skulptūrą “Vargo 
Mokykla.”

Ji šia dovanėle susidomėjo. 
Jai buvo paaiškinta, kad tai 
Lietuvos vargų atspindys. 
Kai rusai draudė lietuviams 
gimtąją kalbą, lietuvė moti
na savo vaikus mokė lietu
viškai skaityti sukdama ra
telį.

Viešnia aplankė virtuvę, 
labai domėjosi pabėgėlių 
maistu, gyvenamomis patal
pomis, vaikučių sveikata ir 
t.t.

Malonią staigmeną viešnia 
padarė lietuvių tautiniam an
sambliui, aplankiusi jį bere- 
petuojantį Vasario 16 d. iškil
mėms dainų ir muzikos pynę 
“Nemunas žydi.” Muziko St. 
Sodeikos vadovaujamas, lie
tuvių tautinis ansamblis 
viešnią pasveikino lietuviška 
daina “Ilgiausių metų.” Po
nia Roosevelt palipo ant sce
nos ir įsimaišė į tautiniais 
drabužiais apsirengusių lie
tuvaičių būrį. Suspragsėjo 
dešimtys foto aparatų.

Spaudos atstovams jinai 
pareiškė, kad ji pamačiusi 
tuos trūkumus, kuriuos sto
vyklos gyventojai jaučia. Ji 
pasakė, kad šitoje stovykloje 
pasijutusi jaukiai. “Aš ma
tau, kad stovyklos gyvento
jai mane myli.”

Ponia Roosevelt buvo pa
klausta, ar jai žinomos prie
žastys, dėl kurių pabėgėliai 
negrįžta į savo kraštus.

Ji atsakė, kad negrįžimo 
priežastys jai yra žinomos. 
Pabėgėliai nenori sutikti su

jų kraštuose esamais reži
mais. Yra ir kita pabėgėlių 
katagorija, kurie negrįžta 
dėl sunkios ekonominės pa
dėties jų kraštuose.

Ponia Roosevelt pareiškė, 
kad po visų karų būdavo pa
bėgėlių, bet jų dabar yra 
daug kartų daugiau. Tai yra 
todėl, kad mūsų amžiuje te
roras pasiekė aukščiausią 
laipsnį. Ji matanti, kad pabė
gėliai nori grįsti į savo kraš
tus, bet negali. Jie yra nelai
mingi. Ji pasižadėjo ir toliau 
rūpintis pabėgėlių reikalais, 
kad jų vargai būtų sumažin
ti.

Kai viešnia ruošėsi išva
žiuoti, Wiesbadeno stovyklos 
lietuvių gimnazija įteikė lėlę, 
aprengta lietuvių tautiniais 
drabužiais, kurią atnešė ma
ža mergaitė.

Įteikiant lėlę, garbingoji 
viešnia paklausė:

— Kam atimate tokią gra
žią lėlę iš šios mergaitės?

— Ji nori, kad jūs tą lietu
vių vaikų lėlę perduotumėte 
amerikiečių vaikams.

Ir viešnia Lietuvos vaikų 
dovanėlę šypsodamosi pri
ėmė.

Išvykstančią viešnią visų 
tautybių stovyklos gyvento
jai palydėjo didžiausiomis 
ovacijomis.

St. Devenis.

Iš Europos praneša apie 
komunistų pravadyriaus A. 
Bimbos kelionę Lietuvoje.

Jis turėjo pora paskaitų 
Kaune — universitete ir te
atre.

Universitete buvo paklau
simai raštu.

Bimba, pavyzdžiui, buvo 
paklaustas: —Ar susipažinai 
su Lietuvos valstiečių gyve
nimu? — Jis atsakė: — Bu
vau Maskvoj, Vilniuj, dabar 
pas jus, bet valstiečių dar ne
mačiau.

Po tokio atsakymo visa au
ditorija numykė: — Hm . . . 
hm . . .

Toliau universitete jis bu
vo paklaustas, ar Amerikos 
pilietis gali iš Lietuvos nuva
žiuoti į Ameriką.

Bimba atrėžė: — žinoma, 
pav., kas mane gali sulaiky
ti!

Tačiau už tokį atsakymą 
jis, matyt, buvo iš “draugų” 
gavęs įspėjimą, nes teatre 
daug atsargiau atsakė į tą 
patį klausimą: — Nesu vy
riausybės įgaliotas atsakyti, 
bet manau, tuo reikalu turė
tų susitarti Amerika ir So
vietų S-ga.

— Kiek kaštuoja svaras 
sviesto bei lašinių Amerikoje 
ir kiek darbininkas uždirba?

Bimba atsakė: — Įvairiai 
uždirba: nuo 4 ligi 20 dolerių 
per dieną. Maistas ir pas mus 
buvo suvaržytas. Galėjom 
pagal kuponus gauti pusę 
svaro sviesto, svarą mėsos. 
Bet mes lašinių taip neverti
nam, kaip jūs, — juo stores
nį, juo pigesni, ir tie, kurie 
taukams lydomi, tai centus 
kaštuoja. (Čia auditorijoj 
pasigirdo atsidusimas).

Buvo ir daugiau panašių 
klausimų.

Įdomu, kad pats Bimba 
pripažino nematęs didžiausio

Lietuvos gyventojų sluoks
nio — valstiečių. Jis susiti
ko tik su “draugais” ir su 
tais, kuriuos rusai jam paki
šo.

Į Maskvą Bimba važiavo 
su Paleckiu.

Traukiny dėl sabotažo ar 
kurių kitų priežasčių nebuvo 
šviesos ir šilumos. Bimbai 
tas buvo įspūdinga. Lietuvos 
“prezidentas” keliauja šal
tam ir tamsiam traukiny!

Yra patikimų žinių, kad 
Bimba rado Lietuvą ne to
kią, kokios tikėjosi, ir kad 
kova, ten eina griežtomis 
priemonėmis.

Bet Amerikon grįžęs Bim
ba, kaip ištikimas komunistų 
rusų tarnas, pasakoja Ame
rikos lietuviams apie “rojų” 
Lietuvoje.

New Yorkas. — Britų z 
noje (Hamburge) įsisteig 
šiam Baltijos Universitet 
padėti, New Yorke susikuį 
American Committee for tl 
Baltic University.

Komitetui kurti initial 
vos ėmėsi adv. N. Rastenis] 
J. Laučka.

Kovo 26 d. įvykusiame si 
sirinkime į komiteto valdyt 
išrinkti N. Rastenis pirm.,| 
R. Pusta vicepirm. nuo esi 
H. W. Lielnors vicepirm. mi 
latvių, K. Baltramaitis ga 
sekr. ir Dr. M. Vinikas iždi

Komiteto generalinį seka 
torių K. Baltramaitiį galia 
pasiekti c/o United Lithuj
nian Relief, 19 W. 44th SI .New York 18, N. Y. fe“
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KREGŽDĖS ATSKRIDI
LAIKU

Kalifornijoj, Šv. Jono i 
pistrano misijoj, kiekvier 
metais Šv. Juozapo dieną,! 
vo 19 d., parlekia dideli j 
kai kregždžių.

Nuo senų laikų kregž 
laikosi tos dienos.

Šiemet taip pat Šv. Juc 
po šventėje jos dideliai! 
pulku parlėkė ir užėmė s 
vietas vasarai.

TYLĖKITE IR MIRKITE!

KARO KAINA

Yra apskaičiuota, kad per
eitas pasaulinis karas kaina
vo žmonių gyvybėmis — 22,- 
000,000; sužeistais — 34,000,- 
000 žmonių ir pabėgusiais ar 
išvarytais iš savo gyvenamų 
vietų — 25,000,000.

Piniginė pereito karo kai
na yra tokia: $1,154,000,000,- 
000, tai daugiau nei vienas 
trilijonas dolerių. Jeigu visi 
Jungtinių Valstybių gyven
tojai 1945 m. būtų uždirbę 
$150,000,000,000, tai atmokė
ti karo skolai reikėtų dirbti 
visiems per 10 metų.

Apskaičiuojama, kad per 
pastarąjį karą, karo priemo
nės kainavo kare įsivėlusioms 
šalims sekamai: J.A.V. $317,- 
000,000,000; Rusijai — $192,- 
000,000,000;. Anglijai—$120,- 
000,000,000; Vokietijai — 
$272,000,000,000; Italijai — 
$94,000,000,000; Japonijai — 
$56,000,000,000.

Čia nėra įskaityta padary
ti miestams, namams, gele
žinkeliams ir žmonių gyvy
bių nuostoliai.

Už Joną Baisųjį 
Gavo Premiją

New Yorkas. — “Pravda” 
Nr. 23 paskelbė Sovietuose 
paskirtą premiją už pasireiš
kimus muzikos, piešimo, 
skulptūros, architektūros, te
atro, kinematografijos ir li
teratūros srityse.

Vieną iš aukščiausių pre
mijų — 100,000 rublių — ga
vo A. H. Tolstoj už sceninį 
veikalą “Jonas Baisusis.”

Premijuotųjų tarpe nema
tyti lietuvių.

Auga Nusižengimai 
Amerikoj

Washingtonas. — FBI vir
šininkas Hooveris pranešė, 
kad per paskutinius 15 metų 
Amerikos miestuose nusikal
timai padidėjo 15 procentų.

Tarp areštuotųjų daugiau
sia buvo 17 metų amžiaus nu
sižengėlių.

Žmogus stengiasi būti ži
nomas tik geruose dalykuo
se; bloguose dalykuose jis 
stengiasi būti pasislėpęs.

Šv. Tomas Akvinietis.
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Kai Niurnbergo teisme bu
vo prasitarta apie slaptą 
Maskvos-Berlyno 1939 m. su
tartį, kuri pardavė komunis
tams Lietuvą, Latviją, Esti
ją ir Lenkijos dalį, staiga pa
šoko iš savo vietos Sovietų 
atstovas Rudenko ir aštriai 
užprotestavo. Negalima kal
bėti apie Maskvos nusižengi
mus!

Kai UNO susirinkime New 
Yorke tautų atstovai nubal
savo svarstyti Irano-Mask- 
vos ginčą, Sovietų atstovas 
Gromyko pakilo ir apleido 
UNO rūmus! Uždrausta prie
šintis Maskvos tikslams!

1945 m. lapkričio mėn. ru
sų užimtoje Vokietijos daly
je priverstas buvo nusileisti 
vienas Amerikos orlaivis.

Tuojau tą orlaivį apsupo 
raudonosios armijos kariai. 
Visus karininkus suareštavo. 
Dvi likusias moteris įbruko į 
rusų kareivių barakus. Tik-

tai kovo mėn. pasaulis si 
no j o, kaip sovietai apsia 
su savo sąjungininkais® 
drausta kalbėti apie Mi 
vos nuodėmes! I

Taip! Tai Hitlerio pril 
dis: “Uždrausta!” Tai 
Maskvos šūkis: “Uždl 
ta!”

Tylėkite, o kai tylėsite 
ir mirsite. Nė žodžio api 
vietų kriminalistus Ii 
Lietuvoje ir kitur. Tylėk

Ar tylėsime, kai brolia 
serys lietuviai kančiose, 
Įėjimuose, ištrėmime, v 
joje šaukte šaukiasi į m

Kun. T. čižausko n 
knyga anglų kalba i 
Story of Lithuania” m 
Aiškiai nupiešia visą■ 
Lietuvos praeitį ir visus 
įvykius, kurie paskai 
Lietuvą dabartinėse k 
se! Įsigykite ją.

Tegul visas pasaulis p 
ta mūsų Lietuvą!
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Vienintele Plati Lietuvos Istorija 
Angliškai!

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

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

Išleidžia New Yorke gegužes mėn. Stratford House, In
KAINA $3.00

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

207 York Street Brooklyn, New Yoi

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

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

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

Lietuvon siunčiau 
įkaitant ir oro pa 
i sverti daugiau k 
i j as. Tarp kitko, 
u Austrija vis dar 
irmos klasės dalj 
ncijos yra priimat

Brazdžionio “Svetimi Kalnai”
tad nebūtų jūsų, melo žodžiai

(baisūs, 
Įūsų, širdys, pilnos melo ir mirties, 
Ižiaugsmo keliais tėviškėn pareičiau 
Žydinčia lazda keleivio ant peties.
lern. Brazdžionis, (Svetimi Kalnai)

YMER.
TIJOS

New Yorkas. - J 
loję (Hamburge) į 
dam Baltijos Univ 
aadėti, New Yorke 
American Commit^ 
Baltic University.

Komitetui kurti 
vos ėmėsi adv. N. Rj 
J. Laučka.

Kovo 26 d. įvykus 
sirinkime į komiteto 
išrinkti N. Rastenis 
R. Pusta vicepirm. i 
H. W. Lielnors vice] 
latvių, K. Baltram 
sekr. ir Dr. M. Viml

Komiteto general 
torių K. Baltramail 
pasiekti c/o Unite 
nian Relief, 19 W. 
New York 18, N. Y

KREGŽDĖS AT 
LAIKE

Kalifornijoj, Šv. 
pistrano misijoj, i 
metais Šv. Juozapo 
vo 19 d., parlekia 
kai kregždžių.

Nuo senų laiki] 
laikosi tos dienos.

Šiemet taip pat 
po šventėje jos 
pulku parlėkė ir i 
vietas vasarai.

IR MIRKITE
tai kovo mėn. pa 
nojo, kaip soviet 
su savo sujungiu 
drausta kalbėti 
vos nuodėmes!

Taip! Tai Hid 
dis: “Uždrausta 
Maskvos šūkis: 
ta!”

Tylėkite, o kai 
ir mirsite. Nė žoc 
vietų kriminalu 
Lietuvoje ir kita

Ar tylėsime, k: 
serys lietuviai k 
Įėjimuose, ištrėn 
joje šaukte šauk

Kun. T. Čižą 
knyga anglų I 
Story of Lithua 
Aiškiai nupiešk 
Lietuvos praeitį 
įvykius, .kurie 
Lietuvą dabartį 
se! Įsigykite ją.

Tegul visas pj 
: ta mūsų Lietuvą

Tuebingeno mieste, Vokie- 
oje, pasirodė nauja Ber- 
rdo Brazdžionio poezijos 
yga “Svetimi Kalnai,” iš- 
sta Antano Urbono ir tu- 
iti 192 puslapiu ir 5,000 
z. tiražo.
Kiekviena Bern. Brazdžio- 
> poezijos knyga būdavo 
ielis mūsų rašto įvykis, bet 
i viena jų negali prilygti 
skutinės, parašytos ir iš
stos skaudžiausiose mūsų 
utos gyvenimo dienose.
Jos pasirodymas reikėtų 
eikinti dviem atžvilgiais: 
ina — poetas joje pasiro- 
iki šiol nematytoje kūrė- 

tautiečio ir žmogaus 
kštumoje, o antra, tik čia 
i garbė tenka visai mūsų 
imtinių tautos daliai, kuri, 
žiūrint sunkiausių gyveni- 
) sąlygų, rado reikalą pa- 
elbti ir priimti šį mūsų kul- 
•os laimėjimo pavyzdį, ta
rnu norėdama tuo parody- 
kad niekas negali mūsų 
tūrinio veržto nei sulaiky- 
nei užslopinti.
)Je gana to, šios knygos ti
sas (5,000!) gali nustebin- 
ne tik mus, bet ir dideles 
itas, nes paprastai poezi- 
tiražai yra nedideli. Ir tą

jį nereiškia, kad išleista 
j' pga pasiliks gulėti sandė- 
„ ose, priešingai — ji grei- 

12 usiai jau bus baigiama iš
duoti.

= Jan ne viena Bern. Braz- 
| onio knyga teko sveikinti 

comentuoti. Jo poezija vi- 
a grožėjausi ir džiaugiau- 
bet jis man yra brangus ir 
imas šiandie, dėl to norė- 
i ne vien ta proga išreikš- 
iaano džiaugsmą ir įspūdį, 
I dar ir pasakyti apie sąly- 

eii i bei aplinkybes, kuriose 
!" myga buvo rašoma. Tam 

' falui panaudosiu jo paties 
n parašytus žodžius:

tji Kartu su šiuo laišku siun
ti tau mano eilėraščių rin
ite į, kuriame pamatysi, kaip 
•t irios bangos mus blaškė iš 

tos į vietą. Pakely, lėktu- 
is skrendant ir krintant 
š galvų, dulkėse tarp pa
dėlių ir belaisvių, trauki- 
ir stoties laukiamajame, 

iskyrus nuo žmonos ir ar- 
ųjų, kalnuos glūdinčiam 
thofo (prie Vienos) plie- 
’abrike — dieną pietų per- 
ikos ar aliarmo metu,

naktį einant į fabriką, sek
madienį ilsintis ar guodžian
tis Dievo namuose, o paga
liau ramiam Gotschacho kai
mely, Italijos pasieny, prie 
Wiesensee ežero — visur te
ko rašyti: čia skaudama šir
dimi ar riedant ašarai, čia 
bedirbančiam, suodinom ir 
geliančiom rankom ...”

“Svetimi Kalnai” ir yra tų 
klajoklių tremtinių dienynas, 
žinoma — poetiškas dieny
nas su vadinamąja kūrėjo 
ašara.

Iš šios knygos galima susi
daryti tikslus ir tikras šio 
visuotinio žmonijos sukrėti
mo ir išvietintos tautos egzo
do vaizdas, su pastarojo vi
somis kančiomis ir svajonė
mis. Vietomis jis tikslus ir 
šykštus: jis ima tik tuos 
bruoželius, kurie yra reika
lingiausi sudaryti vaizdui bei 
nuotaikai, pav:
Juoda kumelė, o nuo dulkių net balta, 
šalikelėj smilksta pypkė pamesta.
Belaisviai (partizanai!): rusai ir

[gudai,— 
Mongoliški, vaiduokliški, šėtoniški

[veidai.

Čia viskas paberta skubiais 
ir palaidais bruožais, lyg dai
lininko skubios apibraižos 
pieštuku pabraukti nervingi 
brūkšniai, iš kurių galima vis 
dėl to jau apčiuopti piešia
mas dalykas.

Ir ar galima gi apsistot ir 
ramiai piešti tasai piktos 
rankos paliestas skruzdėly
nas, kur visa mirga: žmonės 
ir vaizdai juda į dvi priešin
gas puses. O įspūdžių tiek, 
kad jų nei apimti, nei išskai
čiuoti neįmanoma, bet vis dėl
to kai kurie jų giliau poeto 
širdin įstringa.

Iš viso poetui daugiau rūpi 
žmogus: jo aistros, svajonės, 
kančios ir likimas. Poetas 
tuos vaizdus tiktai gaudė, jis 
jų nedorojo, bet jų, kaip sa
kiau, nei doroti negalima, nes 
jų būdavo tiek, kad poetui 
tekdavo parašyti iki penkių 
eilėraščių per dieną. Poetui 
teko savomis akimis matyti 
tokius didelius ir tokius bai
sius įvykius, jog juos reikė
jo užfiksuoti, kad nedingtų.

Bern. Brazdžionis, kaip 
jau sakiau, šiame rinkinyje 
pasirodė, kaip didelis meni
ninkas, ir—kaip tautietis ir 
žmogus. Ir didžiausiuose pa
vojuose jam tėvynė knieti, ji 
beveik viena jo širdyje tebu
vo, dėl to jam niekas kitas 
nemiela, dėl to jį slegia ir 
kankina nuostabiai gražūs 
Tirolio kalnai, pasipuošę aš-

Bernardas Brazdžionis

triomis ir amžino sniego už
dengtomis viršūnėmis:
Ir atšalo rankos, ir pavargo kojos, 
Ir apraibo akys nuo baltų kalnų — 
Rodos, šimtą metų tėviškės ieškojau, 
Rodos, šimtą metų aš be jos einu.

Bet jam lygiai rūpi visa 
žmonija, geriau, pats žmo
gus: visa, ką jis sukūrė, visa, 
ką jis sugriovė; kur jis ėjo ir 
ką jis priėjo:
Kur buvo katedra su žydinčiais 

[vitražais
Ir su altoriais, auksu papuoštais — 
Plytas ir cementą belaisviai veža 
Juodais, rūsčiais, pavargusiais veidais.

Juk ta katedra šimtus me
tų bokštus, lyg Dievop mal
daujančias rankas, iškėlusi 
stovėjo, bet žmonės ją su
griovė, ir štai plytas-griuvė- 
sius valo, kad neliktų, kaip 
Evangelija sako, akmens ant 
akmens. Ir griuvėsius valo 
žmonės, pavargę savo rūsty
bėje.

Taip žmoniją apgobė tamsi 
naktis, kurios galo nesimato:
Vidury nakties, kai žvaigždės slepias 
Už sunkių tarytum švinas debesų, 
Miega tulpės, kaip likimo indai,

[trapios 
Ir pavasario žiedams žydėt tamsu.

Taigi, trapus žmogaus li
kimo indas, trapus ir subti
lus, kaip šis lakiai taiklus pa
lyginimas, pasiekęs pačią gi
liausią poezijos versmę.

Aš gyvai atsimenu, Ber
nardai, tą 1939 m. spalių mė
nesio pabaigos miglotą die
ną, kai mes, pralenkdami Vil
niaus vieškeliu gulančius 
mūsų kariuomenės dalinius, 
važiavome į tavo apdainuotą 
kunigaikščių miestą, amžiną
ją mūsų tėvynės sostinę; 
kaip mes lankėme Rasų ka
pines, Gedimino pilį ir mies
tą; kaip mes stebėjome bokš
te pakylančią mūsų trispal
vę; po to, kaip mes fotogra

favomės prie katedros (kai
rėje pusėje, kad virš mūsų 
galvų matytųsi Gedimino pi
lies bokštas).

Stebėdavau tą fotografiją 
ir stebėjausi, kodėl mūsų vei
dai apsiblausę, kaip ir ta 
ūkanota mūsų tautos 
džiaugsmo diena, kai mes 
svajojome apie to miesto ir 
tos šalies garbę ir šlovę. Bet 
tą dieną kunigaikščių mieste 
slankiojo vaiduokliški, abe
jingi ir lėkšti, kaip stepės, 
mongolų veidai, kuriuos tu 
sutikai tautos egzodo kely, 
tautos egzodo kely.

Aš gyvai atsimenu tave 
pranašą: “ Praeis komparti
jos ir diktatūros, praeis šitas 
pasaulis visas negražus . . .”; 
aš gyvai atsimenu tave žmo
gų, visu sielvartu šaukiantį: 
“Jeruzale, Jeruzale, nenoriu 
mirštančios tavęs.” Aš gyvai 
atsimenu tave tautietį, besi
sielojantį savo tautos liki
mu: “O smilga vėjo pučiama 
nebepalinks prie žalio kny- 
no . . .”

Ir aš gyvai tave matau ei
nantį paskutiniųjų metų tau
tos Golgotos keliu; einantį, 
kaip eilinį tautietį; einantį 
poetą su geliančia širdimi 
rankose, su skliautų erdvėse 
netelpančia svajone; rašantį 
plieno fabrike sukruvintais 
ir sužalotais pirštais, rašantį 
didžiąją mūsų tautos viltį — 
jos kančių galą.

Bet, giliau pažvelgus, tiek 
žmogaus, tiek tautos gyveni
mas yra nuolatinė kančia ir 
kova. Kančia nuvalo ir tauri
na žmogų ir tautas, o laimė 
ir prabanga žlugdo viena ir 
kita. Gal nebus mūsų kančiai 
galo, bet nebus galo ir kovai. 
Tokia yra tautos ir žmogaus 
dalia ir likimas. Laimės gali
ma tik trokšt, ir siekti:

Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo 
Ir pajust, kad po kojom esi, 
Lietuva, žemės žodi švenčiausias, 
Lietuva, žemės laime šviesi.

Tikėk, Bernardai, kad mes 
raudosime iš džiaugsmo, ir 
kad mes tik dėl to ir išėjome, 
kad grįžtume, nes jei būtume 
netikėję grįžimu, tai būtume 
kojos iš ten nekėlę.

Mes matome Lietuvą, ku
rios savo akimis nematysi
me: mes ją matome amžiną 
ir šviesią, kurią tematys tie, 
kurie eis mūsų pradėtą kelią.

Tikėk, kad Lietuva bus, 
kaip šiaurės žvaigždė, į kurią 
pažvelgę paklydusys kelei
viai galės atkelti koją į tik
rąją kryptį.
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863 -1864 METŲ SUKILIMAS
Rašo K. R. Jurgėla

(Tęsinys)
s caro pakalikas savo atsiminimuose pasakoja, kad 
> pasiūlymas jam buvęs staigmena — jo vagysčių 
aizdoje. “Aš atsakiau carui, kad, būdamas rusas, 
Igčiausi nepadoriai, jei atsisakyčiau ... Aš pareika- 
U, kad mano nuožiūrai būtų pavestos visos priemo- 

. . tai yra, griežtas sąmokslų ir maištų persekioji- 
rusų tautines savigarbos ii' nuotaikos pakėlimas...

š anksto žinau, kad mano priemonės nebus malo- 
... betgi nuolaidos ir silpnumas galėtų tiktai pa- 

Inti padėtį . . . Jie bijojosi (Petrapily) ne tiktai ne- 
i Lietuvos, — jie drebėjo už Petrapilį ir už save, jie 
jo visuotinio demokratinių principų pasklidimo . . . 
oratorius atsiliepė, dėkodamas man už mano pa
mojimą ir pasirengimą priimti šį sunkų paskyrimą, 
damas, kad jis visiškai sutampa su mano galvoji- 
)ūdu, siūlomais metodais, ir kad jis nepasitrauks 
šios sistemos.”13
ąravjovas buvo paskirtas 1863 m. gegužės 13 d. 
praleido dvi savaites Petrapily, rinkdamasis sau

ikeliui į Lietuvą, jis sustojo Daugpily, liepe pakar
tiną grafą Leoną Zyberg-Platerį ir pagyrė Krės-

) Graf Michail Nikolajevič Muravjov, Zapiski jego o mia- 
v Sievierozapadnoj Rossii v 1863-1865 gg. (Mėnesinis žur- 
Russkaja Starina, tom. 36, lpkr.-gr. 1882 m., pp. 387-432, 
4; tom. 37, saus.-kovo 1883, pp. 131-166, 291-304, 615-630;

*■' 38, bal. birž. 1883, pp. 193-230, 459-463). Citatos yra paim- 
tomo 36, pp. 391, 395-396.
r Dictator von Wilna, Menoiren des Grafen M. N. Muraw- 
,us dem Russischen (vertimas iš rusų kalbos), Leipzig 1883, 
Į-17 (vokiškas vertimas).
mietniki Murawiewa (“Wieszatiela”) 1663-1865 (lenkiškas 

pas), trečioji laida, Krakow 1902, pp. 27-29,

laukio (Kraslavos) rusų kolonistus už skerdynes ir plė
šimus, padarytus iš meilės savo šventai Motinai Rusi
jai. Jis susipažino su Lietuvos socijaline struktūra ir 
pastatė atskirus reikalavimus kiekvienam luomui. Vi
są savo pyktį jis nukreipė prieš dvasiškiją, bajoriją, 
valdininkiją ir inteligentiją, o savo “labdaringumą” re
zervavo valstiečiams. “Aš patvirtinau mirties sprendi
mus ir įsakiau tučtuojau egzekucijas atlikti Vilniaus 
rinkos aikštėje, pačiam vidudieny ir skelbiant egzeku
cijas per visą miestą mušant būgnų. Aš pradėjau nuo 
kunigų, vyriausių maišto kurstytojų: du kunigai buvo 
sušaudyti savaitės eigoje.”14

Patyręs apie Muravjovo atvykimą, Skyrius paskelbė 
atsišaukimą į visuomenę ir paskyrė “Nuolatinę Saugu
mo Tarybą,” sekant Prancūzų Revoliucijos pavyzdžiu, 
kad prieš terorą kovoti teroru.

Muravjovas žinojo apie dvasiškijos įtakingumą Lie
tuvoje. Kad nubaidžius dvasiškius, jis liepė nužudyti 
kelis kunigus. Kunigai Išara ir žemackis buvo viešai 
sušaudyti Vilniuje, kadangi dar nebuvo profesionalo 
koriko.

Muravjovas įsakė vyskupams išsiuntinėti aplinkraštį 
po visas parapijas ir jį skaityti visose bažnyčiose, ra
ginant žmones klausyti valdžios ir pasmerkiant sukili
mą. Vilniaus vyskupas padvejojo ir vėliau nusileido — 
visvien Muravjovas tučtuojau jį ištrėmė į Jaroslavlį.

Skyrius atsakė į Išaros nužudymą karčiu manifestu. 
Muravjovas čiupo visus spaustuvininkus ir paraližiavo 
jų veiksmus. Kai vyskupai atsišaukė, kad žmonės liau
tųsi kovoję ginklu, Kalinauskis, Skyriaus vardu, pa
smerkė nuolaidumą.

Muravjovas buvo ypatingai žiaurus santykiuose su 
savuoju, dvarininkų luomu. Dvarininkai buvo be ato
dairos kariami ir šaudomi dėl menkiausio įtarimo. Pa-

14) Zapiski, žr. aukščiau, R. Starina, tom. 36, p. 407 (ištremtų 
kunigų sąrašas randamas tome 37, pp. 628-630, klasifikuota jo 
aukų lentelė—ten pat, p. 617); Der Dictator, žr. aukš., p. 19; Pa- 
mietniki, žr. aukš., p. 41. Taipgi žr. Povilo Šležo, Muravjovo Vei
kimas Lietuvoje, žurnale Athenaeum, tom. IV, Kaunas 1933, pp. 
46-86.

IŠ BERNARDO BRAZDŽIONIO KNYGOS 
“SVETIMI KALNAI”

DR. J. URMANĄ IR A. VA
LIUKĖNĄ BOLŠEVIKAI 

BERLYNE SUĖMĖ IR 
NEPALEIDO

KELIONE
Į pasaulį didelį ir šviesų, 
Į plačias ir dideles žemes 
Einam, kūdiki, rankas ištiesę 
Saulėn visą dieną mes.
Į senų tėvų, į prosenelių šalį,
I gyvybės amžinus namus
Upės, kloniai, vieškeliai, takeliai 
Ir padangės veda mus.
Į šventą milžinkapių vainiką
Pirmos žvaigždės krist kada pradės, 
Kūdiki, mus tartum šaukdama iš tyko 
Nusileis ir mūs žvaigždė.

TĖVIŠKĖS DUONA
O duona, žydinti pelėsiais, 
Tartum rugiagėlių žiedais, 
Tave su ašarom minėsiu, 
Kaip sektą pasaką kadais.
Buvai tu mano jaunas kūnas 
Ir mano protėvių senų . . . 
Gaivink klajojančius klajūnus 
Šventuoju tėviškės penu:
Atsiminimais ir žvaigždėtais 
Vilties žiedais vidur nakties, 
Kol vėl širdis į rytą šviesų 
Sparnus, pakilusi, išties.

MAN ATŠALO RANKOS
Man atšalo rankos, man pavargo kojos, 
Man apraibo akys nuo baltų kalnų — 
Rodos, šimtą metų aš tavęs ieškojau, 
Rodos, šimtą metų be tavęs einu.
Gal jūs žinot, upės, gal žinai tu, vėjau, 
Kryžkelės, gal matėt? — Kryžkelėm šaukiau, 
Atgalios žiūrėjau, — neatsižiūrėjau, 
Tik dienų, kaip lapų, krito vis daugiau.
Ūkanos po dangų, ūkanos po žemę, 
Ūkanos po kojom krito man kely 
Ir apkrito širdį raudančią, neramią. 
Ūkanos ir šaltis ir žiema gili.
Ir atšalo rankos, ir pavargo kojos, 
Ir apraibo akys nuo baltų kalnų — 
Rodos, šimtą metų tėviškės ieškojau, 
Rodos, šimtą metų aš be jos einu.

KAI RAMŪS ILSISI KALNAI
Ant lygumų žalių žalių 
Sugulę miega milžinai, 
Nei jų vardų, nei jų kelių, 
Nei jų dienų tu nežinai.
Keleivi, būk ir tu ramus, 
Kaip ramūs ilsisi kalnai, 
Nors nei savų, nors nei namų 
Likimo rankos nežinai.

Baigdamas noriu prabilti 
ir savo vardu, ir ne tau, nes 
tu tatai žinai, bet ateinan
čioms mūsų rašto kartoms, 
kad šis mūsų Golgotos kelias 
turi prasmę, kad ateis laikas, 
kai mes išeisime iš tautiečio 
ir būsime paprasti žmonės,

gal būt — pranašesni už ki
tus, kad Lietuva bus žmoni
jos žvaigždė.

Teskaito tave tad jaunie
ji nuo pradžios iki gali ir te
išmano.

J. Aistis.
Marianapolis, 1946-III-16.

smerktieji patrijotai buvo surakinami, vežami į savo 
vietines apskritis ir viešai nužudomi, būgnams ir tri
mitams skleidžiant egzekucijų vykdymą.

Kai kurie dvarininkai 
suklupo, kiti nesileido 
niekinami. Pav., grafas 
Tyzenhauzas, turėjęs 
dvarų įvairiose apskri
tyse, patyręs apie kori
ko įsakymą, pagal kurį 
dvarų savininkai daro
mi atsakingi už savo 
tarnų ir samdinių veiks
mus, nuvyko pas mas
kolių ir iš anksto sumo
kėjo 100,000 rublių.

Muravjovas priėmė 
pinigus, ir pusę atidavė 
Katkovui, priverstinio 
rusinimo apaštalui.

Muravjovas pareika
lavo, kad dvarininkija 
viešai prisiektų savo iš
tikimumą carui.

1863 m. rugp. 8 d. jis 
gavo ištikimybės pa
reiškimą, pasirašytą
235 bajorų, jų tarpe grafų Platerių ir kitų nužudytųjų 
patrijotų giminių. Malachovskis, revoliucinis Vilniaus 
komendantas, liepė užgesinti visas šviesas protestui 
prieš tokį padorumo jausmo išniekinimą.

KORIKAS
Grafas Michail Nikolajevič 

Muravjov
“žiemių-Vakarų Krašto Gene- 

ral-Gubernatorius”
“Muravjovas yra . . . pabaisa . . . 
pasiutusio šunies įkąsta hijena” 
—kunigaikštis Aleksandras Su
vorovas 1863 m.

Kai kurie dvarininkai suklupo, kiti nesileido nieki
nami. Pav., grafas Tyzenhauzas, turėjęs dvarų įvairio
se apskrityse, patyręs apie koriko įsakymą, pagal kurį 
dvarų savininkai daromi atsakingi už savo tarnų ir 
samdinių veiksmus, nuvyko pas maskolių ir iš anksto 
sumokėjo 100,000 rublių.

Muravjovas priėmė pinigus, ir pusę atidavė Katko
vui, priverstinio rusinimo apaštalui.

Amerikos lietuvių spaudo
je buvo rašyta, kad buvusis 
“Jaunosios Lietuvos” redak
torius A. Valiukėnas, kurs 
bolševikų Berlyne buvo su
imtas, pabėgo ir dabar gyve
na Tuebingene. ši žinutė ne
atitinka tikrenybę. Kores
pondentas A. Valiukėną bus 
sumaišęs su jo broliu M. Va
liukėnu.

Neseniai iš Berlyno atvy
kę lietuviai suteikė tokių ži
nių apie Dr. J. Urmono ir A. 
Valiukėno suėmimą. Kai Ber
lyną užėmė bolševikai, ten 
buvo likę keliolika lietuvių. 
Jų tarpe buvo Dr. Juozas Ur- 
manas, Antanas Valiukėnas 
ir prof. Aleksa, nepriklauso
mos Lietuvos laikais buvęs 
ilgametis Žemės Ūkio minis- 
teris. Jis vokiečių iš Lietuvos 
buvo ištremtas kartu su kun. 
M. Krupavičium dėl įteikto 
nepalankaus vokiečių val
džiai pareiškimo Lietuvos 
reikalu.

Bolševikai greit suėmė Dr. 
Juozą Urmaną ir A. Valiukė
ną. Po kelių dienų jie buvo 
paleisti. Tuoj Dr. J. Urmanas 
ir vėl buvo suimtas, ir toles
nis jo likimas nežinomas.

Toks pats likimas ištiko ir 
A. Valiukėną. Jį suimant bu
vo pasakyta, kad jis ne su
imamas, tik skubiai perkelia
mas į Vilnių, kur yra paskir
tas profesorium. Jis buvo nu
vežtas į ligoninę atsisveikin
ti su sergančia žmona, kuri 
sunkiai buvo sužeista Berly
no kovų metu. Ir jai buvo pa
sakyta, kad jos vyras skubiai 
vežamas į Vilniaus universi
tetą profesoriauti. Buvo jau
čiama, kad tai tik eilinės bol
ševikų pinklės.

Kartu su A. Valiukėnu, 
kaip palydovas, pareiškė no
rą važiuoti ir tremtinys prof. 
Aleksa. NKVD sutLk^TajlL— 
praėjusią vasarą A. Valiukė
nas ir nacių tremtinys prof. 
Aleksa buvo išvežti “į Vilnių 
profesoriauti.” . . .

Daugiau apie jų likimą jo
kių žinių nėra. Vilniaus uni
versitete jų tikrai nėra. Ser
gančiai A. Valiukėno žmonai 
apie vyro išvežimą nieko ne
paaiškinama.

Greičiausiai jie, kaip ir Dr. 
Juozas Urmanas, išvežti į 
priverčiamus sunkiuosius 
darbus Sovietų S-gos šiaurė
je. St. Devenis.

Gudri širdis įgyja žinoji
mo, ir išmintingųjų ausis ieš
ko mokslo. Saliamonas.

Muravjovas pareikalavo, kad dvarininkija viešai pri
siektų savo ištikimumą carui.

1863 m. rugp. 8 d. jis gavo ištikimybės pareiškimą, 
pasirašytą 235 bajorų, jų tarpe grafų Platerių ir kitų 
nužudytųjų patrijotų giminių. Malachovskis, revoliu
cinis Vilniaus komendantas, liepė užgesinti visas švie
sas protestui prieš tokį padorumo jausmo išniekinimą.

Domeika, reakcininkas dvarponis, pasižymėjo uolu
mu renkant ištikimybės parašus, ir Revoliucinis Tribu
nolas paskelbė prieš jį mirties sprendimą. Išdavikas 
drebėjo iš baimės, betgi dar labiau jis bijojo maskolių. 
Malachovskis paprašė Varšuvos atsiųsti išlavintų te
roristų, ir du štiletininkai, abudu veteranai, atvyko Vil
niun. Vienas jų sužeidė Domeiką ir pabėgo. Vėliau abu
du teroristai ir jų auklėtinis lietuvis buvo suimti ir nu
galabinti.

1863 m. rugp. 29 d. Kalinauskis paskelbė praneši
mą, kuriuo dvarininkams leidžiama pasirašinėti išti
kimybės priesaikas — kad numušus tokių pažadų ver
tę ir išgelbėjus dvejojančius dvarininkus nuo persekio
jimo. Jis pridūrė, kad 249,626 parašų surinkta protes
tui prieš Muravjovo terorą.

Muravjovas uždėjo visiems dvarininkams pinigines 
kontribucijas, skirdamas sunkiausias bausmes toms 
apylinkėms, kur veikė partizanai. Buvo įsakyta visas 
kontribucijas sumokėti dviejų savaičių eigoje. Vokie
čiai ir rusai dvarininkai galėjo mokėti po pusę kontri
bucijos, kaipo atlyginimą už “apsaugą,” betgi “lenkes” 
(katalikes) vedę privalėjo mokėti visą sumą. Be to,’ 
dvarininkams buvo įsakyti pripildyti išplėštus maisto 
ir pašaro sandėlius. Kazokams prireikus arklių, jiems 
buvo leista bet kada rekvizuoti iš dvarų. Visos šios 
priemonės pribloškė dvarininkiją, nes ponai nebuvo 
pratę susidaryti piniginių taupmenų.

Valstiečiai, gausiausias visuomenės luomas, turėjo 
būti paveržti iš revoliucinių įtakų.

Nors ir bijodama daryti nuolaidas, kad nesukėlus 
masių Rusijoje, valdžia pradėjo mėgdžioti visus suki
lėlių patvarkymus. 1863 m. sausio 22 d. sukilėliai (Len-
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VELYKŲ DOVANOS

Philadelphijos Žinios a

solowskis. Jiedviem ir tenka pa
dėka už knygyno įrengimą.

Visą knygyną sutvarkė sese
rys mokytojos. Dabar katalo
guojamos knygos, ir tuoj knygy
nu bus galima naudotis.

IŠVEŽĖ DRABUŽIUS

VASARIO 16 DIENA PARYŽIUJE

Prieš didingas Velykų šventes 
daugumas žmonių gyvai atsime
na velykinių dovanų reikšmę.

Jie atsimena, kaip kada nors 
jie patys gavo vienokių ar kito
kių dovanų iš savo artimųjų ar 
giminių bei pažįstamų.

Tai buvo viena laimingiausių 
ir linksmiausių dienų. Velykos 
tuomet buvo tikrai linksmos.

Šiandien artėjančios Velykos 
vėl visiems iškelia velykinių do
vanų svarbumą ir reikalingumą. 
Jei kada tik jaunieji laukdavo 
daugiau dovanų ir “Velykų py
ragų,” tai šiandien labai daug 
mūsų brolių lietuvių ir seserų 
laukia geros mūsų širdies.

Jie maža ką turi ir dar ma
žiau ko laukia, todėl jiems ve
lykinė dovana būtų labai gera 
ir išganinga.

Nemanau, kad būtų patoges
nė ir geresnė proga kaip prieš 
Velykas parodyti savo gerą širdį 
ir sušelpti savuosius, išblašky
tus po visą pasaulį.

BALF buvo paduota mintis 
siųsti tokias dovanas savo krau
jo ir tautos žmonėms. Kiekvie
na dovanėlė bus jiems labai 
brangi ir prie širdies, nes jiems 
visiems daug visokių dalykų

trūksta. Su dovana jie gaus ir 
mūsų geros širdies ir užuojau
tos meilę, tikrą dvasinę ramybę, 
kurios jiems taip reikia gyve
nant tokiose gyvenimo sąlygose.

Juk kiekviena dovana ir bus 
tautiečio geros širdies atošvais
tė. Tik tos meilės vedamas jis 
gali ir suranda progos pasida
lyti su savo artimaisiais.

Taigi, pirmoji ir gal svarbiau
sioji dovana bus dvasinė,—karš
ta užuojauta, kilni meilė, drau
giškumas, šilta ir lietuviška gai
lestingumo pilna širdis. Kiekvie
nas, tai gavęs, dvasioje bus stip
resnis, ir daugiau vilčių atgims 
jo sieloj. Gautos dovanos, ko
kios jos bebūtų, bus labai reika
lingos ir bus priimtos su meile ir 
padėka.

Praktiškai rašant, velykinių 
dovanų gali ir turi kiekvienas 
siųsti savo lietuviams. Čia gali
ma siųsti viską, kas tik reika
linga ir naudinga. Siųsti galima 
per BALF, kuris mielai patar
naus ir perduos kur reikia, kam 
tos dovanos skiriamos. Galima 
siųsti jau sudarytus siuntinius, 
galima siųsti ir atskirus daly
kus, iš kurių bus sudaryti siun
tiniai.

žodžiu, visi laukia velykinių 
dovanų.

sėkmingos kloties jų organizaci
niame gyvenime.

Reporteris.

NEĮSILEIDO KOMUNISTO 
KALBĖTOJO

iš-

GYVUOJA KATALIKŲ KARO 
VETERANAI

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

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3819 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
- --------šaukus prie manes

1601 - 08 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

TeL POPlar 4110

Charles J. Roman

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1118 Mt Vernon St, 
Philadelphia, Pa.

Modemiška laidojimo įstaiga. Di
deli, graži koplyCia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Kovo 31 diena Šv. Kazimiero 
parapijos karo veteranams bus 
ilgai atmintina. Tą dieną jie su
siorganizavo savo katalikų, šv. 
Kazimiero parapijos vardu, ve
teranų postą.

Susirinkimas pradėtas pagal 
iškilmingą jų statutą su malda 
ir atitinkamu saliutu vėliavomis, 
kurios taip didingai ir gražiai 
švietė susirinkimo rūme. Mat, 
susirinkimas buvo pravestas iš 
katalikų veteranų centro, kuris 
atsiuntė savo atstovus ir pradėjo 
sutvarkyti naują postą.

Susirinkimas praėjo geroj ir 
darbingoj nuotaikoj. Visi susi
rinkę vienbalsiai sutiko kurti tą 
postą. Centro komandierius M. 
H. Sorensen, iš Penna, departa
mento, pasakė atitinkamą kalbą 
ir paaiškino, kaip naudinga būti 
veteranu ir kiek daug naudos 
gali gauti, priklausydami prie 
katalikų veteranų. Jie gali daug 
sau naudos gauti viešame ir so
cialiniame gyvenime.

Visų nutarimu buvo išrinkti 
veteranų valdininkai. Posto ko- 
mandierium išrinktas J. White, 
kapelionu pakviestas kun. Vėžis, 
adjutantu išrinktas Wittkamp ir 
iždin. Edv. Norkus.

Tuoj šv. Kazimiero postas tu
rės savo čarterį ir galės veikti 
kaip atskiras ir įregistruotas 
postas.

Posto valdininkai pasiryžę su
traukti prie posto visus parapi
jos abiejų kanį veteranus. Jie 
taip veikdami galės daug nau
dos atnešti visiems savo na
riams.

Visi sveikina naują postą lin
kėdami mūsų veteranams tikrai

Kovo 27 d. buvo lietuvių klu
bo 928 E. Moyamensing susirin
kimas.

Susirinkime dalyvavo tik la
bai maža žmonių. Gal todėl ir 
klubiškis P. Zaleskis drįso pa
kelti klausimą, kad būtų duoda
ma salė komunistui Bimbai, 
kurs nori atvykti į Philadelphi- 
ją ir pamulkinti žmones, kuriuos 
jau ir seniau taip baisiai apgau
dinėjo.

Bet atsirado, kurie suprato, 
kaip biauriai pasielgtų klubie- 
čiai, jei jie ir toliau duotų salę 
Lietuvos ir Amerikos nepriete
liams komunistams.

Todėl jaunas klubo narys Šve
das atvėrė visiems teisybę ir sa
kė, kad neverta bolševikams 
duoti salės, nes jie tik apgaudi
nės lietuvius.

Po ilgų ginčų buvo balsavi
mai, ir daugumas nusprendė, 
kad klubo salės neduoti.

Žinoma, po to užsirūstino drg. 
Zaleckis ir kiti suruskėję drau
gai, bet geresni lietuviai nepai
sė ir nedavė salės tiems lietu
vių niekintojams.

Susirinkime buvo teisingai pa
stebėta, kad jau jie anksčiau tu
rėdavo salę, ir vietoj dėkingumo 
tik papeikimą šeimininkai gau
davo, kad jų salė esanti negraži.

Tai tegul dabar ieško gražes
nės.

Jau seniai laikas buvo lietu
viškam klubui išvaryti komunis
tuojančius su jų prakalbomis ir 
apgaudinėjimais.

Čia surinkti drabužiai jau 
vežti. Jų susidarė 2,000 svarų. 
Pirmiau buvo išsiųsta 600 sv.

Iš viso lig šiol philadelphiečiai 
suaukojo drabužių BALE 20,- 
000 sv.

Bet aukos ir toliau eina, ir 
drabužiai renkami. Dabar jau 
daromos nuolatinės iškabos, kad 
lengviau ir nuolat galėtų visi pa
aukoti. Ypatingo pagyrimo ver
ta Valinskienė ir jos draugės, 
kurios surinko ir sutaisė labai 
daug ir gerų drabužių. Jų grupė 
tikrai nusipelnė.

Jei daugiau tokių rinkėjų bū
tų, tai mums drabužiai nuolat 
plauktų.

IŠSIUNTĖ MAISTO

Pusantro sunkvežimio maisto 
jau išvežta į New Yorką. Kaip 
per Lietuvos Nepriklausomybes 
minėjimą surinkta pinigų mais
tui, tai taip ir padaryta. Mais
tas užpirktas ir išsiųstas į New 
Yorką.

Tai bus philadelphiečių pirmo
ji dovana lietuviams.

Maisto nupirkta už 2,136 dol., 
kiek ir buvo surinkta per tą pa
rengimą.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame, kad jie taip gra
žiai parėmė tą vajų, surenkant 
daugiau aukų.

Komitetas, kurs rengė tą va
jų, nuširdžiai dėkoja visiems, 
kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie to vajaus pasisekimo.

REMIA SESERIS

nau-

MIRĖ

JuozasKovo 29 dieną mirė 
Vencius, 2602 Dudley St.

Velionis ilgai ir sunkiai sirgo. 
Jis buvo tik 54 metų amžiaus. 
Paliko šeimą.

Mirė ligoninėj, aprūpintas 
sakramentais.

Ignas Macinskas mirė kovo 29 
dieną. Palaidotas Minersville, 
Pa., iš Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos bažnyčios.

GRAŽUS KNYGYNAS

Šiomis dienomis Šv. Kazimie
ro parapijos mokykloj seserys 
mokytojos atidaro mokyklos 
knygyną.

Knygynas labai puošniai ir 
meniškai įrengtas, pagal nau
jausius knygynams skirtus rei
kalavimus. Dabar mokiniai leng
vai galės studijuoti ir rasti sau 
reikalingų knygų.

Tai bus vienas geriausių ir 
moderniškiausių mokyklos kny
gynų. Lietuviškų knygų skyrius 
bus tinkamai sutvarkytas.

Prie knygyno įrengimo daug 
dirbo ir aukojosi Adomas Ja
blonskis. Jis padarė knygoms 
lentynas. Su juo dirbo ir J. We-

Šv. Pranciškaus Seserų 
dai čia rengiama kortų partija 
balandžio 7 d., parapijos salėje.

Rengėjos turi labai brangių 
dovanų ir visi dalyviai galės lai
mėti, jei tik atsilankys į tą pa
rengimą seselių naudai.

ATVYKO IŠ LIETUVOS

Praeitą savaitę į kleboniją at
keliavo Magdelenos giminaitis. 
Jis atvyko iš Prancūzijos, ku
rioj gyveno visą laiką, kaip tik 
išbėgo iš Lietuvos 1944 metais.

Jis labai daug^pergyyeno ir tu
ri daug ko papasakoti. Jei kuo
met korespondentui pavyks, tai 
bus galima gauti įdomių prane
šimų iš Lietuvos ir lietuvių gy
venimo kaip Lietuvoj, taip įvai
riose Europos vietose.

LAIMINGIEJI

kor-Šv. Kazimiero parapijos 
tų žaidimo vakare, kurs buvo 
kovo 31 d., laimingiausi buvo 
šie: pirmą dovaną $50 laimėjo 
T. Kalvaitis, $25 laimėjo M. Ta- 
reila.

$10.00 laimėjo Vedrinskienė. 
Po $5.00 laimėjo D. Balčiūnie
nė, Pečikonis ir Arlauskienė.

Kas sergi savo burną ir sa
vo liežuvį, sergi savo sielą 
nuo suspaudimų.

Saliamonas.

žmogus tik tuomet pradeda 
suprasti pilną daikto vertę, kai 
jo netenka. Tik susirgę pajunta
me, koks didelis dalykas yra 
sveikata.

Kaliniai pasakoja, kad jie ka
lėjime didžiausią reikšmę skiria 
tokiems dalykams, kurių laisvė
je būdamas žmogus ir nepastebį 
pav., grynas oras, saule, laisve 
judėti.

Ir tautos nepriklausomybės 
bei laisvės pilną vertę, reikšmę 
ir malonumą mes supratome tik, 
deja, jau jos netekus. Ir dėl to 
vasario 16 d., Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo dienos 
minėjimas niekuomet nebuvo 
taip giliai pergyventas, kaip da
bar lietuvių emigrantų tarpe. .

Negalėdami grįžti savo kraš- 
tan, svetimų pareigūnų varinė
jami ir stumdomi, jie suprato, 
ką tai reiškia būti laisvos nepri
klausomos valstybės pilnateisiu 
piliečiu.

LANKĖ VYSKUPAS

pa-Vyskupas H. Lamb lankė 
rapiją kovo 28 dieną.

Pilna bažnyčia buvo prisirin
kusi tikinčiųjų ir tų, kurie pri
ėmė sutvirtinimo sakramentą.

Ganytojas pasakė pamokslą ir 
labai daug klausinėjo tuos, ku
rie rengėsi prie sakramento.

Visi narsiai ir teisingai atsa
kinėjo į klausimus. Taip buvo 
gerai visi prirengti. O kai ėjo 
prie altoriaus, tai atrodė, kaip 
tikra armija, kuri pasiryžusi 
voti dėl savo vado Kristaus 
ralystės.

ko- 
ka-

OSSERVATORE ROMANO 
APIE 1-MOJO BOLŠEVIK
MEČIO METU LIETUVOJE 

NUŽUDYTUS KUNIGUS

Roma. — Kovo 27 laidoje 
Šv. Sosto oficiozas “Osser- 
vatore Romano” plačiai ap
rašinėjo per pirmąjį bolše
vikmetį įvykdytas kunigų žu
dynes Lietuvoje.

Ten pat oficiozas pastebi, 
kad apie 50,000 lietuvių buvo 
sovietų išdeportuota.

“O. R.” straipsnį parašė 
Alek Richards, tas pats, kurs 
pernai gruodžio mėnesį pa
sauliui priminė apie Lietuvos 
išgyventą ir vis tebegyvena
mą terorą, lietuvius vadinda
mas “Iron Souls.” Jo straips
nis buvo įdėtas “The Catholic 
Mirror” (Springfield, Mass).

Tarpe nužudytų kunigų 
Lietuvoje autorius įsakmiai 
mini kun. V. Balsį, Dr. J. Da- 
brilą ir J. Petriką, visi 3 Vil
kaviškio diecezijos.

Nusidėjėlis tykoja teisin
gojo ir griežia prieš jį savo 
dantis.

Dovydas.

kijos-Lietuvos vardu) patvarkė, kad valstiečiai tampa 
savo dirbamos žemės savininkais ir kad visi baudžiavos 
darbai naikinami,—kovo 1 d. caras panaikino baudžia
vos darbus Lietuvoje, betgi pasilaikė prievoles pačioje 
Rusijoje. Sukilėliai pažadėjo žemes išdalinti bežemiams 
—maskoliai išėjo su padidintų normų patvarkymu, ir 
kovo 31 dieną caras paskelbė amnestiją valstiečiams 
“maištininkams.”

Liaudininkai tuojau pastebėjo, kad caras pradėjo 
vykdyti jų pačių žemės programą, tiktai mažesniame 
plote.

Kalinauskis savo “Mužikų Praudoje” išaiškino, ko
dėl caras pasidarė toks “dosnus.”

Muravjovas reagavo atsišaukimu į valstiečius, viso
mis trimis vietinėmis kalbomis, pabrėždamas, kad dva
rininkai niekad nesirūpino valstiečių likimu, o caras vi
suomet jų gerove kuo labiausiai rūpinosi; kad dvari
ninkai siekė atgaivinti lažus, o caras, esą, panaikinęs 
baudžiavą.

Betgi maskolių propaganda paveikė tiktai baltgudžių 
gyvenamas sritis, kur įtaka buvo konservatyvių ran
kose. Dabar Muravjovas pavedė dvarininkus valstiečių 
globai. Jis paskelbė atlyginimą, mokėtiną už maišti
ninkų “pristatymą”—penki rubliai už ginkluotą maiš
tininką, trys rubliai už neginkluotą.

Tikroje Lietuvoje šis “praturtėjimo” būdas neturėjo 
pasisekimo, ir buvo tik išimtis.

Muravjovas pastebėjo, kad bežemiai valstiečiai bu
vo veiklūs sukilime ir kad jie sudarė gausų sluoksnį— 
37 nuošimtį visų valstiečių Kauno gubernijoje, 20 nuoš. 
Gardino gubernijoje, žemės savininkai-valstiečiai bū
tų linkę tapti konservatyviškesniais. Todėl jis padarė 
atitinkamus patvarkymus.

9,309 kumečiai gavo žemės. Betgi 1865 m. sausio 1 
d., kai pavojus jau buvo praėjęs, šis dosnumas staigiai 
liovėsi. Visos bylos teismuose tarp dvarininkų ir vals
tiečių buvo įsakyta nutraukti, ir dvarininkams buvo 
primestas kaltinimas už riaušių kėlimą.

Muravjovas paliepė valdininkams pristatyti “padė
kos raštus” iš visų Lietuvos kampų ir sudaryti valstie
čių delegacijas. Bet kai sukilimas buvo numalšintas, 
jis liovėsi domėjęsis valstiečiais, atšaukė kai kuriuos 
savo ankstyvesnius patvarkymus ir jau nebedarė jokio 
skirtumo tarp “maištininkų”—ar tai būtų kunigai, ba
jorai ar ubagai.

1864 m. birželio gale sukilėliai buvo išsklaidyti, iš
karstyti, ištremti arba išguiti į užsienį.

Palyginamoji kautynių lentelė, pagal rusiškus šal-
tinius, rodo:
Gubernija sukilo numalšinta kautynių
Gardino 1863 sausio 1 1863 spal. 28 48
Vilniaus 1863 vasario 3 1863 spal. 21 38
Suvalkų 1863 sausio 21 1864 bal. 22 17
Kauno 1863 vasario 27 1864 birž. 23 120

kariuomenės.Rusija pastatė prieš patrijotus 90,000 
Valdžia “maištininkų” jėgas apskaičiavo buvus 77,000.

Lenkų tyrinėtojai ėmėsi kitokio metodo: nuo 3,000 
ligi 6,000 vyrų kas mėnesį buvo karo lauke, nedarant 
galutinų išvadų apie sukilėlių skaičių. Janulaitis, lietu
vis istorikas, apskaičiuoja, kad sukilėlių buvo tarp 8,- 
000 ir 15,000 vyrų tikroje Lietuvoje, abiejuose Nemu
no šonuose.

Skaitytojas neturėtų stebėtis dėl skaičių skirtingu
mo: kovojo partizanų daliniai, smulkiais būriais, kurie 
puldavo maskolius iš pasalų vienoje vietoje ir vėl pasi
rodydavo kitoje vietoje, toli nuo pirmykščio susirėmi
mo vietos; gi rusai parėmė savo išvedžiojimus, sude
dami skaičius priešų, dalyvavusių prieš juos kiekvie
nose kautynėse.

Muravjovas savo atsiminimuose pranešė savo aukų 
kiekį: nužudyta 128, katorgon išsiųsta 972, ištremta į 
Sibirą 1,427, pagrobta į rekrūtus kariuomenėn 345, ka- 
lėjiman pasmerkta 864, ištremta į Rusijos gilumą 1,- 
529, Rusijoje apgyvendinta ir apdalinta žeme 4,096, 
viso 9,361.

Jau prieš šimtą metų Lietuvos 
sūnus poetas Adomas Mickevi
čius mokėjo tinkamai tą savo 
tėvynes ilgesį suformuluoti ir 
poezinėje formoje išreikšti. “Lie
tuva, tu esi kaip sveikata, ku
rios tik netekus žmogus supran
ta, kaip ji jam brangi.”

Paryžiaus lietuvių kolonija ir
gi paminėjo tą mums reikšmin
gą dieną. Tai buvo kuklus, bet 
gilių pergyvenimų ir atsiminimų 
lydimas minėjimas.

Prisimenu, lygiai prieš dvide
šimtį metų tame pačiame Pary
žiuje buvo irgi minima Vasario 
16 d. sukaktis.

Nedidelė lietuvių kolonija, 
daugiausia studentai, Lietuvos 
pasiuntinybės personalas, vienas 
kitas prancūzas-Lietuvos bičiu
lis susirinko bažnyčioje pamal
dų. Pavakarėje, studentų drau
gijos susirinkimas su paskaita ir 
viena kita prakalbėle. Vakare 
oficialus priėmimas pasiuntiny
bėje. Visa tai buvo gražu ir įdo
mu, bet be didesnės nuotaikos 
pakilimo, nes mes tuomet gyve
nome laisvėje ir nesupratome, 
ką reiškia jos netekti.

Visai kita nuotaika tame pa
čiame Paryžiuje per šios Vasa
rio 16 dienos minėjimą. Ne kal
bos, ne dekoracijos sudarė mi
nėjimo esmę, bet tas gilus dvasi
nis įtemptas nusiteikimas, ta 
aukščiausioji tylioji vidinė mal
da tautos laisvės kultui, tas su
tapimas su tautos kančiomis.

Minėjimo momentai tiek ati
tiko lietuvio sielos nuotaiką, jog 
mestas žvilgsnis į sceną, kurioje 
kabojo mūsų tautinė vėliava, 
apjuosta eržkėčių vainiko, nu
girsti pirmoji poeto tėvynės il
gesio žodžiai .pravirkdė net tą, 
kuris didžiavosi savo nervų stip
rumu.

Susirinkusieji savo mintimi 
skrajojo po apsnigusius Sibiro 
miškus, kur deportuotieji tautie
čiai didžiausiame skurde, šalty
je ir alkyje šį vakarą gyvena to
mis pačiomis mintimis; po Lie
tuvos kaimus ir miškus, kur iš
blaškytos šeimos prisimena lai
mingus laikus, kai visi buvo prie 
židinio drauge, kur miško tan
kumyne partizanų būrys prie 
laužo šviesos klauso savo vado 
kalbos.

Taip, tą dieną visų lietuvių 
mintys yra tos pačios, jos iš vi
sų pasaulio kampų ir užkampių 
šaltinėliais ir upeliais susilieja į

vieną galingą, nesulaikomą pasi- 
ryžimo ir maldos ūpą, maldos į 1 
Aukščiausiąjį, kad išvaduotų j 
Lietuvą iš okupantų valdžios ir į 
leistų sugrįžti visiems į laisyą i 
tėvynę.

šitokioje didingoje nuotaikoje 1 
vyko Vasario 16 d. minėjimas j 
Paryžiuje. |

Visa kolonija susirinko gražiai J 
dailininko Vijeikio tautiniais I 
motyvais ir vaizdais papuoštoje 1 
salėje. Minėjimą pradėjo St. A, I 
Bačkis. Po to sekė pulk. Lans- I 
koronskio paskaita, kurioje jis, i 
išeidamas iš istorinių sugretini- 1 
mų, įtikino, jog Lietuva negali I 
neprisikelti.

Panašias mintis ir viltis pa-1 
reiškė įvairių grupių atstovai.

Vienas buvęs legijonininkas, 1 
kalbėdamasjr savo draugų var-1 
du, pareiškė, kad jie pasiruošę I 
tuoj pat eiti ir vaduoti Lietuvą. I 
Šis jo pareiškimas buvo gausim I 
gų ovacijų sutiktas.

Didelio įspūdžio sudarė ir I 
Amerikos lietuvio seržanto Uz-1 
nio kalba. Jis savo asmeniu sim-1 
bolizavo milijoną lietuvių, gyve-1 
nančių laisvame Jungtinių Ame-1 
rikos Valstybių krašte, kurie lie-1 
jo kraują už tautų išlaisvinimą | 
ir teisingumą ir ant kurių pečių j 
šiandieną krinta didžiausia Lie- I 
tuvos laisvinimo našta.

Kalbėjo ir du svetimtaučiai, j 
Pirmas — amerikietis Raymond 1 
Duncan, garsiosios šokėjos Isa-1 
dora Duncan brolis, didelis Lie- I 
tuvos prietelis, mirusio Lietuvos | 
poeto Milašiaus draugas, su ku-1 
riuo jis jau 1917 metais išpra-1 
našavo Lietuvos prisikėlimą. An-1 
tras — baronas Grandmaison, ■ 
buvęs ■ prancūzų atstovų rūmų 1 
narys, vieno iš didžiausių Napo-1 
leono generolų anūkas. Jis 1937'1 
metais lankėsi su oficialine misi-1 
ja Lietuvoje ir tapo dideliu Lie-1 
tuvos draugu. Jie abu savo kal-1 
bose pabrėžė, jog teisingumas ir | 
žmoniškumas yra lietuvių pusėj® 
ir jie nugalės visus tironus.

Rytojaus dieną, sekmadienį,] 
buvo iškilmingos pamaldos už 
Lietuvos laisvę. Per pamaldas] 
visi lietuviai prisiekė dirbti Lie-1 
tuvos išlaisvinimo darbą. Prie
saika įvyko ir išoriniu veiksmui 
pabučiuojant čia pat tik ką pa
šventintą tautinę lietuvių vėlia-j 
vą.

Šios apeigos buvo labai įspū- 
dingos ir jaudinančios.

Visas minėjimas pakėlė lietu-] 
vių nuotaiką, sustiprino jų pasil 
ryžimą ir viltį, ir dar labiau sid 
artino lietuvius bendram tėvy| 
nės ir tautos laisvinimo darbui, i
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Bet jis žymiai numažino savo nuopelningus patar
navimus. Ištisų kaimų gyventojai buvo ištremti Ru
sijon ir jų vieton prigabenta rusų kolonistų. Ištisi kai
mai buvo sulyginti su žeme, gyventojai išžudyti arba 
ištremti, ir vietovės užartos, kad nebeliktų ženklo. Be 
to, jis neskaitė tarp aukų žuvusius kautynėse arba į 
užsienius pabėgusius. Buvo konfiskuoti 1,794 dvarai. 
Kartuvės Vilniuje niekad neturėjo poilsio . . .

Yra žinoma, kad kautynėse žuvo ir buvo sužeistų 
apie 1,300 vyrų. Rusų kariuomenės nuostoliai buvo 1,- 
400 nukautų ir sužeistų.

Muravjovas giriasi savo atsiminimuose:
“Simpatija Rusijoje ir rusų visuomenėje, kuri buvo 

veikli garbingame lauke morališkai ir politiškai paver
giant žiemių-rytų apygardą, nuolat didėjo ir pasireiš
kė padėkos raštais ir telegramomis, man siunčiamomis, 
pranešimais apie įvairius įvykius, daugiau ar mažiau 
palankius rusiškam reikalui, kaip tai naujų cerkvių 
pastatymas, katalikų atvertimas į stačiatikybę, nau
jų mokyklų atidarymas. Visa tai man rusai praneši
nėjo iš įvairių vietų apygardoje; kiekvienose iškilmėse 
buvo prisimenamas mano vardas; žodžiu — mano var
das pasidavė simboliu visiems rusams šiame krašte . . . 
Rusija atsiminė savo nuosavybes, kurios per dešimt
mečius silpnumo ir kvailumo aukštesniuose ir žemes
niuose valdžios sluoksniuose buvo begėdiškai pasida
riusios lenkiškomis provincijomis. Rusijos simpatijos 
šventajam stačiatikybės ir rusiško tautiškumo žiemių- 
vakarų apygardoje atsijauninimo tikslui buvo tiek stip
rios ir visuotinės, kad iš visų mūsų didžiosios tėvynės 
kampų aš gaudavau padėkos raštus už sėkmingą maiš
to numalšinimą — iš dvasiškijos, bajorijos, miestų ir 
provincijos piliečių. Be raštų, aš gaudavau šventų iko
nų, ir visa tai suteikė man moralinio stiprumo, — dar 
daugiau, kūniško stiprumo, — nugalint vietines kliū
tis ir kovojant prieš tam tikrus aukštus valdininkus, 
kurie buvo priešingi mano metodams išraujant maištą 
iš šaknų.

“Verta paminėti, kad per šį smarkiausią sukilimi 
aš gaudavau iš visų Europos kampų ir daugeliu kalbų 
anonimiškų laiškų, pilnų šmeižtų. Be mirties grasini 
mų su štiletu ir nuodais, šie laiškai pranašavo, kad 
jokie metodai negelbės, kadangi Europa įsikiš, ir kad 
Rusija nebūsianti pakankamai stipri, kad pajėgtų prie 
šintis reikalavimams iš vakarinių valstybių.”15

VADŲ BRUOŽAI — KOSTAS KALINAUSKIS

Simo Kalinauskio ir Veronikos Ribinskaitės sūnus 
Kostas gimė 1838 m. sausio 21 d. Mastaulėnuose, Jaz| 
lovo parapijoje, Vilkaviškio apskr., Gardino gubernijoj

Jo tėvas, suvargęs bajoras, turėjo audyklėlę JakiH 
šauskos kaime, apie 10 varstų nuo Svisločės. Tais lai* 
kais lietuvių kalba dar buvo vienur kitur gyva Svisl 
čės apylinkėse, nors dabar tik gudiškai kalbama. Bai
gęs Svisločės 5 klasių progimnaziją, Kostas dar mokėd 
Vilniaus liciejuje ir vėliau įstojo į Maskvos universitft

“Kiti studentai jį vadindavo “demokratinių-tautiniu 
idealų apaštalu.” Jis visuomet buvo pasiruošęs dalinti! 
paskutiniu duonos kąsniu su savo tautiečiais ir pril 
imti kaltę, kad draugą išgelbėjus, ir todėl jis laimėje 
studentų tarpe didelę pagarbą ir meilę ... Jis buvo I 
universiteto išvytas už uždraustos knygos laikymą, - 
tarp kitko, priėmęs ant savęs kito studento nusikalti 
mą, — ir persikėlė į Petrapilį. Ten jis baigė univers 
tetą ir gavo darbo viešajame knygyne. Per Sierakauį 
kį ir Dombrovskį jis užmezgė ryšius su rusais revoliuc 
jonieriais ... Jis buvo pasišventęs paprastiems žm< 
nėms ir federalinei Lenkijai.”16
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- —«<«Bertas įvyks šį sekmadie- 

salėje. Minėjimą andžio 7 d., 8 vai. vakare. 
r>. . įoras įr solistai. Vieta —

koto bažnyčia. Koncertui 
uja muz. J. čižauskas. 

mų, įtikino, jog K >us dainininkė Marijona
ciene.

_____ |ęrtas bažnytinės nuotai- 
reiškė įvairiųgnte,. us išpildyti: Naujalio, Či- 

Vienas buvęs į: į CsLi.sd, Iš
kalbėdamas ir sjj', Jhopin, Elsner, Curto, Pi
du, pareiškė, kadį Verdi kūriniai.
tuoj pat eiti ir jonais gros muz. J. ei
sis jo pareiškiu^ s.

, Dubois, Gounod, Ingeg-

Kuopos pirmininkė M. Joku- 
baitė pasveikino sąjungietę Juzę 
Dičkienę, kuri minėjo savo gim
tadienį ir vardadienį, taipgi ir 
sąjungietes O. Kvaratiejienę ir 
B. Balcher, kurios minėjo savo 
gimtadienius.

Pirmininkė kvietė visas pasi
darbuoti įrašant naujų narių į 
kuopą, nes dabar eina naujų na
rių vajus.

Atstovės į Moterų Sąjungos 
Conn, apskrities suvažiavimą iš
rinktos A. Case ir O. Dėkas.

Oficialiai pranešta, kad tam 
tikras skaičius veteranų, gyve
nančių pietvakarinėj Chicagos 
daly, steigia naują Deksnio-Kee- 
nan veteranų legijonierių postą.

Korp. Jonas Deksnis žuvo an
tram pasauliniam kare. Jis bu
vo pirmutinė Marquette Park 
lietuvių kolonijos auksinės 
žvaigždės auka.

Kareivio Jono Deksnio aikštė, 
kuri yra lietuvių centre, prie 70 
ir Artesian gatvių, buvo su dide
lėmis iškilmėmis atidaryta 1944 
m. spalių 8 d.

Laikina posto valdyba prane
ša, kad pilnos valdybos rinkimai 
įvyks birželio mėnesį.
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Pirmas — amerikį? 
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riuo jis jau 19111 - n tz •<. , 
našavo Lietuvos pr>- s Centrinio Komiteto 
tras — baronas č 0 d. Centrinio Komite- 
buvęs • prancūzų į stangomis buvo surengta 
narys, vieno iš dfe 
leono generolų at- 
metais lankėsi su tį 
ja Lietuvoje ir lapt 
tuvos draugu. liet 
bose pabrėžė, jog te

Sugrįžo Kariai
Praeitą savaitę teko matyti 

Stasį Mažeiką su savo motinėle 
Lenora Mažeikiene, kuri džiau
giasi susilaukusi savo sūnaus, 
laimingai grįžusio iš karo tarny
bos.

Jonas ir Stasė Tamuliai džiau
giasi, sulaukę savo jauniausio 
sūnelio Jurgučio, kuris, garbin
gai atlikęs karo tarnybą, buvo 
paleistas. Dabar jau visi trys Ta
mulių sūneliai yra namie.

B. Loetz išvyko į Allenville, 
Michigan, dalyvauti savo moti
nos laidotuvėse. Toj Michigano 
daly gyvena suvirs 30 lietuvių 
ūkininkų, kurie jau per dvide
šimt metų dirba žemės darbą.

Linden, N. J
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ienė.
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w Haven, Conn
lalietės Mūsų Parapijoj 
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draugijėlei persiorganizuo- 
;apti sodalietėmis, kad ga- 
Įūti visos valstijos sodalie- 
įrėmis.
arimas buvo priimtas. Mu- 
irbščios jaunuolės išrinko 
valdybą, į kurią įeina E. 
aūtė, M. Mitchell, šilins- 
; Mildred Shamiet. Dvasios 
lyra kun. K. Perėdna. 
ečiam visas motinėles ir

^|us į talką skatinti savo jau- 
ukreles tapti šios organi-inėti, kad per šį smarkias _ . . , _ , . ,
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i šeimai turėti dukrelę bei 
? arba sesutę organizacijos

rų Sąjungos Susirinkimas
iro 24 d. įvyko Moterų Są- 
S 33 kuopos susirinkimas, 
me plačiai svarstyti kuopos

įnešta, kad serga mūsų il-
tuskio ir Veronikos Ribini tė kuopos narė M. Rada- 

lė. Visos nares pareiškė sa- 
uojautą ligonei, Jinkėdamos 
i laiku pasveikti.

DOŽAI — KOSTAS KAW1

338 m. sausio 21 d. Mastai 
, Vilkaviškio apskr., Gardi®: 

vargęs bajoras, turėjo airiy- 
, apie 10 varstų nuo Svisk® 
alba dar buvo vienur kitur į 
nors dabar tik gudiškai b 
klasių progimnaziją, Kostas 
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y Jis visuomet buvo pasini*' 
nos kąsniu su savo tautie^

Raudonojo Kryžiaus Vienetas 
Gavo Pažymėjimus

Raudonojo Kryžiaus antro pa
saulinio karo mūsų miesto dar
buotojų garbės sąrašo knygelė 
buvo išspausdinta ir išdalinta vi
soms darbininkėms ir asmenims, 
kurie prisidėjo prie šos veiklos.

Knygelėj yra vardai ir lietu
vių moterų ir merginų, kurios 
išdirbo mažiausia 250 valandų 
Raudonajam Kryžiui. Pažymėji
mus gavo mūsų vieneto vedėja 
Ona Alf, išdirbusi 2,500 valandų, 
T. Bružas, J. Dičkienė, M. Ja
nuškienė, P. Mačiulaitienė, A. 
Mačienė, Z. Markūnienė, A. Pil- 
velienė, J. šilkienė, S. Tamulie- 
nė.

Yra ir daugiau moterų, pasi
darbavusių mažesnį valandų 
skaičių.

šalpos Fondo Susirinkimas
Kovo 28 d. įvyko šalpos Fon

do skyriaus susirinkimas, kuria
me pasitarta apie ateities dar
buotę.

Beveik visi dalyviai atsinešė 
su savim dovanų dėl tremtinių 
mokyklos vaikučių. Jau susida
rė gana gražus skaičius paišelių, 
sąsiuvinių ir kitokių reikmenų, 
kurie bus pasiųsti į sandėlį. Tą 
darbą apsiėmė atlikti mūsų vei
kėjas V. Norkūnas su savo sū
num, kuris neseniai grįžo iš karo 
tarnybos. Padės ir klebonas.

Jei dar tamsta nepridavei sa
vo paskirtos dovanėlės, kviečiam 
tai padaryti.

Dovanėles galima palikti kle
bonijoj arba parapijos svetainė
je.

Moterų Sąjungos Susirinkimas
Moterų Sąjungos mėnesinis 

susirinkimas, kuris išpuola Ve
lykų dieną, perkeltas į balandžio 
14 d.

Šv. Pranciškaus Draugijos 
Susirinkimas

Svarbus mėnesinis susirinki
mas Šv. Pranciškaus draugijos 
įvyks balandžio 14 d.

Boston, Mass
M.

“Darbininkas” Aukojo Knygų 
Už $473.00

Kovo men. Bostono “Darbi
ninkas” BALFui prisiuntė 80 
egz. vyskupo P. Bučio, MIC., 
“Liurdo” knygų, 118 egz. “Jono 
Kmito Eilės,” 20 egz. “Vai Lėkit 
Dainos” ir 20 egz. angliškai-lie- 
tuviškų žodynų.

Iš viso $473.00 vertės. Kny
gose įrašyti aukotojų vardai.

Europoje esantieji lietuviai 
tremtiniai ypač įvertina angliš
kai lietuviškus žodynus, nes jų 
pagalba gali pramokti angliškai 
kalbėti.

UŽSAKYKIT “AMERIKĄ” 
TREMTINIAMS

Iš Europos kasdien gauname laiškų, kuriuose lietuviai 
emtiniai rašo, kaip jie pasiilgę lietuviškų Amerikos laik-

Gavę kurį iš tu laikraščių, jie skaito jį nuo pradžios li- 
galo ir paskui perduoda kitiems, kol puslapiai visai su-

HUS MMHU javu ygta> eidami per rankas> 
1 draugą isgelbejus, ir tok ; „„„„„
didelę pagarbą ir meilę. 
ytas už uždraustos knygos > 
ėmęs ant savęs kito sW 
kėlė į Petrapilį. Ten jis 
rbo viešajame knygyne. ■ 
kį jis užmezgė ryšius su ni£
Jis buvo pasišventęs ,uį“k.yf

inei Lenkijai.”16

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

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

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

& įaugsimos galėdami su jūsų parama kuo daugiau laikraš- 
> kopi jų nusiųsti mūsų broliams ir sesėms Europon.

“AMERIKOS” ADMINISTRACIJA.

piski, R. Starina tom 36, pp- 
uniętnlki, pp. 146-7.

>ko istoriko sprendimas, Bol. U®' 

>p. cit., pp. 447-8.

(Bus daugiau)

Žurnalistas Nate Gross savo 
“Herald-American” laikrašty 
aprašė Dr. Konstancijos O’Bri- 
tis (Mastauskienės) sugrįžimą iš 
Arabijos, kur jinai buvo priva
tinė gydytoja karališkoj šeimoj.

Jinai yra žinomo advokato 
Mastausko žmona.

Dr. O’Britis yra pirmutinė lie
tuvė medicinos srity Chicagoj.

Naujai įsteigtas D. Varno ve
teranų postas 986 į laikiną val
dybą išrinko J. Juozaitį, koman- 
dorium, J. Zepaltį, vyresniu vi- 
cekomandorium. K. E. Globį, 
jaunesniu vicekomandorium, J. 
Šulmistrą, adjutantu, B. Kviet- 
kų, viceadjutantu ir Algirdą 
Brazį iždin.

Pereito karo auka Dominin
kas Varnas buvo veiklus lietuvių 
visuomenės veikėjas.

Šv. Kazimiero lietuvaičių aka
demija stojo didžiulin “Herald- 
American” “Thomas Jefferson” 
oratorių kontestan.

Jonas A. Stoškus.

Rūpinasi Baltic Universitetu 
Hamburge

Lietuvių Universiteto Klubas 
Chicagoj kovo 31 d. surengė Lie
tuvių Auditorijoje didelę pramo
gą, kurios pelnas paskirtas Bal
tic Universitetui Hamburge, Vo
kietijoje, remti.

Už gautą pramogos pelną bus 
užpirkta knygų, mokslo įrankių 
ir kitų mokslo reikmenų, kurie 
Baltijos universitetui būtinai 
reikalingi.

Chicagos Lietuvių Universite
to Klubas yra BALFo narys.

Maisto ir Drabužių Rinkimo 
Vajai

Chicagoje BALF Apskritis 
atidarė naują sandėlį 4714 S. 
Marshfield Ave., kur drabužiai 
ir kiti aukojami daiktai priima
mi vakarais nuo 6 iki 9 vai., pir
madieniais, antradieniais, trečia
dieniais ir ketvirtadieniais.

BALF 108 Skyrius Chicagoje 
kovo 24 d. surengė žaidimų pra
mogą Dariaus-Girėno salėje, ku
rios pelnas skiriamas lietuviam 
tremtiniam sušelpti.

Baltimore, Md
Pakrikštijo

Sekmadienį, kovo 31 d., kun. 
Antanas Dubinskas pakrikštijo 
Juozo ir Onos Čepaičių dukrelę, 
kuriai buvo duotas vardas Ja
nice Ona. Krikšto tėvais buvo 
Pranas Grigaliūnas ir Stasė Ra- 
zauskienė.

Ligoninėse
Šv. Agnietės ligoninėje gan 

pavojingai serga Juozas Mili- 
nauskas.

Franklin Square ligoninėj yra 
Stasė Lopatienė. Kenčia nuo šir
dies atakos.

Marijona Grigaliūnienė vis 
dar tebėra Johns Hopkins ligo
ninėje, kur jai buvo padaryta 
antra operacija.

Petras Karalius, žymaus ir vi
siems gerai žinomo veikėjo Jo
no Karaliaus sūnus, yra Sino- 
jaus ligoninėje.

Klubo sukaktuvės
Sekmadienį, balandžio 28 d., 

Lietuvių Atletų klubas Baltimo
reje minės 30 metų gyvavimo 
sukaktuves._ Ilgametis narys ir 
žymus veikėjas, kolonijos laido
tuvių direktorius Juozas Kašins- 
kas pirmininkauja šiam minėji
mui.

Nuotrupos
— Visi susidomėję Velykų ba

lium, kurs įvyks pirmadienį, bal. 
22 d. Prie linksmo Bistricko or
kestro mūsų jaunimas šoks nuo 
9 v. v. iki 1 v. Baliaus pirmi
ninkas Rėkus ir jo padėjėjai 
renka baliui rėmėjus.

— Sekmadienį, kovo 31 d., 
rinkliavoje vyskupų nuo karo 
nukentėjusiems fondui surinkta 
mūsų bažnyčioje $246.45.

— Teko sužinoti, kad kun. Dr. 
Mendelis atminimui savo dviejų
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Brooklyn© Lietuviai Graboriai

l’el. EVergreen 7 - 4335

Waterbury, Conn

ŠYPSENOS Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia
Notary Public

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

AMER. LIETUVIŲ SPAUDA EUROPOJE
______

Nors lietuviai emigrantai, 
gyveną Vokietijoje, nemaža 
turi čia vietoje išleidžiamų 
lietuviškųjų laikraščių, vie
nok labiausiai domisi iš USA 
užklystančiais lietuviškai
siais laikraščiais.

Lietuviškoji spauda Euro
poje yra gana kukli. Tiesa, 
lietuviškuose laikraščiuose 
būna įvairiausių populiarių 
ir aktualių žinučių, liečiančių 
lietuvių emigrantų reikalus, 
o taip pat iš dalies ir iš pa
saulinės politikos.

Deja, šiuose laikraščiuose 
gana pasigendama objekty
vių žinių apie sovietų tironi- 
zuojamą tėvynę Lietuvą ir 
apskritai apie kraugeriškus 
bolševikų darbus,kaip ir jųjų 
ateities grobuoniškus tiks
lus.

Žinoma, kad lietuviškoji 
spauda nuo to turi Europoje 
susilaikyti, yra ne mūsiškių 
redaktorių kaltė . . . Tai yra 
bendroji linija ir gaunami 
parėdymai iš aukštybių, at
seit, iš faktinųjų zonų virši
ninkų.

Kitaip yra su lietuviškąja 
spauda Amerikoje.

Ji yra niekeno nevaržoma, 
ir todėl be jokių skrupulų pa
sako į akis kiekvienam, kas 
jam priklauso ... Ir apie bol
ševikų darbelius Amerikos 
lietuvių spauda tiksliai pa
saulį painformuoja, čia be
ne ir bus didžiausia’Ameri
kos lietuvių laikraščių pasi
sekimo paslaptis Europos 
lietuvių tarpe?! . . .

Lietuviai Europoj tiesiog 
gaudyte gaudo anuos laik
raščius ir be jokio pasigailė
jimo juos iš rankų į rankas, 
iš vieno miesto į kitą kamuo
ja, skaito ... Ir tol, kol jųjų 
išorinė išvaizda pasikeičia: 
kol anieji užjūrio svečiai pa
prastais popieros skudurė
liais tampa . . .

O kiek tie užjūrio lietuvių 
laikraščiai mūsiškiams čia 
morališko suraminimo, kiek 
džiaugsmo, o nekartą ir ne
kalto jumoro suteikia! . . .

Deja, dėl pašto netobulu
mų Vokietijoje, šie lietuviš
kieji užjūrio svečiai yra mū
sų kontinente dar labai retos 
pavasario kregždės . . .

Dano Kunigo Laiškas 
Lietuviams

VIETOS ŽINIOS

mokytojų Mt. Saint Mary’s ko
legijoje, Emmitsburg, Md., įstei
gė $10,000 fondą, kurio nuošim
čiais bus apmokamas mokslas ir 
valgis neturtingam jaunuoliui, 
siekiančiam aukštesnio mokslo 
toj įstaigoj.

— Tėvai Jėzuitai Baltimoreje 
statys koplyčią prie Lojolos ko
legijos pagerbti žuvusius kare 
alumnus. Šv. Alfonso parapija 
prisidėjo su $100 prie to darbo, 
nes tų žuvusių jaunuolių moti
nos ir seserys lankėsi ir dar te- 
besilanko mūsų bažnyčion į no- 
venos pamaldas.

Scovill Dirbtuvės Auka 
Lietuviams

Kun. J. Valantiejaus ir kitų 
BALF darbuotojų darbo ir rū
pesčio dėka, Scovill dirbtuvė, 
Waterbury, Conn. BALFui au
kojo 527 drabužius, skiriamus 
lietuviams tremtiniams Europo
je.

Drabužiai BALF sandely gau
ti ir aukotojams pasiųsta padė
ka lietuvių tremtinių vardu.

______________ Į

PLATINKIM KNYGELĘ

Vadų ir veikėjų prašoma 
neatidėliojant išplatinti bro
šiūrėlę “Lietuva nacių ir bol
ševikų vėrgijoj,” kurią prieš 
kiek laiko visiems prisiun- 
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.

(Ištrauka iš monsinjoro katalikų kun. 
Jokūbo Olriko laiško, parašyto Petrui 
Kaminskui vasario 26 d.

Monsinjoras Jokūbas Olrikas yra 
danas, Horsens miesto klebonas, mo
ka daug kalbų ir sako pamokslus į- 
vairiomis kalbomis. Jis taip pat daug 
pramokęs lietuviškai. Administruoja 
ir sako pamokslus lietuviškai. Laiškas 
yra rašytas lietuviškai.)

Paskutinį kartą, kai buvau 
Nymindegabe, tai buvo viskas 
labai gražiai suruošta. Būčiau 
labai dėkingas jums visiems, jei
gu visa taip būtų ir šį kartą.

Norėjau jau anksčiau parašy
ti Tamstai ir padėkoti už taip 
gražią meninę lietuvių tautinio 
ansamblio programą, kuri man, 
kaip svetimtaučiui, labai patiko.

Gaila, kad mes, danai, netu
rime tų gabumų, kaip kad turi
te jūs, lietuviai. Bet visa tai, rei
kia manyti, priklauso nuo geo
grafinės padėties. Mes, danai, 
esame per daug apsupti jūrų, ir 
tai veikia mus slegiamai. Manau, 
kad tai yra viso to priežastis.

Nymindegabo lietuvių stovyk
los jaunuomenės meninė grupė 
sudarė man tiesiog stebuklingą 
įspūdį, bet dar nustabiau skam
bėjo gražios, lietuviškos dainos, 
liaudiniu būdu išpildomos.

Stebėjaus ir gėrėjaus lietuviš
ku skoniu apsirengime—tauti
niais rūbais. Aiškios, margos ir 
harmoningai suderintos spalvos 
spindėjo. Nesuprantama dar 
man ir šiandien, kaip buvo gali
ma tokiose sąlygose ir pokari
niu metu visa tai gražiai sude
rinti.

Prisimenu ne tiktai tų tauti
nių rūbų grožį, bet ir tą iškil
mingą didingumo įspūdį, kuris 
dvelkė kartu nuo tų malonių 
dainininkų ir šokėjų, kurie at
rodė šioje kareivinių koncerto 
salėje kaip angelai. Visi šokėjai 
labai gražiai išpildė savo šokius. 
Be to, esu labai sužavėtas diri
gavimu tos jaunos moters (Ane
lės Kii'vaitytės—red.), ir visa tai 
buvo atlikta taip švelniai ir pa
prastai.

Džiaugiuos girdėjęs lietuvių 
tautinę muziką—kankles, ir visa 
tai taip buvo puiku. Ir lietuvių 
tautiniai šokiai! Taip lengvai ir 
meniškai visa tai buvo atlikta. 
Be to, ir humoro pilnai pakan
kama!

žiūrėjau į veidus bešokančių, 
ir atrodė, jog juose nebuvo tų 
baisių pergyventų dienų pėdsa
kų. Bet gal dėl to, kad tai buvo 
užgrūdintų žmonių veidai ir, 
reikia pridėti, ištvermingų žmo
nių veidai.

Visa kas kita su vaikais, ku
riuos mačiau scenoje. Jų veiduo
se buvo galima išskaityti pergy
ventų audringų dienų žymės. Ti
kiuosi, kad ilgainiui gal visa tai 
iš tų jaunų veidukų išdils.

Šis vakaras sudarė man labai 
aiškų lietuvių tautos vaizdą.

Norėčiau, kad ir kitose vie
tose, kituose miestuose būtų tai 
parodyta, kad ir kiti danai su
sidarytų apie jus, lietuvius, ma
lonų įspūdį.

Labai prašau Tamstą pasvei
kinti Nymindegabo lietuvių sto
vyklos dirbantį meninį darbą 
jaunimą mano vardu ir padėkoti 
už tą malonų meno vakarą, ku
rį patyriau, tada pas jus viešė
damas ir atnašaudamas šventas 
mišias už visus lietuvius stovyk
los kencertų salėje.

Da- 
nori-

Kovo 24 d. Elenai Lugaus- 
kaitei jos tėvelių namuose į- 
vyko gražios iškilmės.

Elena Lugauskaitė išteka 
už Edvardo Zųrausko šį pa
vasarį. Ta proga jos tėveliai, 
sesutės ir brolis, giminės ir 
draugės ją pagerbė.

Dalyvavo daug draugų ir 
pažįstamų. Elena Lugauskai
tė gavo daug gražių dovanė
lių.

Ji nuoširdžiai dėkoja vi
siems už malonų pokylį.

F. Milas.

Moralistas
Seselė (mokykloje): — Ig

nai, ar gali man pasakyti, ką 
turime daryti prieš tai, negu 
galime tikėtis nuodėmių at
leidimo ?

Ignas: — Turime nusidėti.

Žinojo
Klebonas (mokyklos žaidi

mo kieme): — Na, berniukai, 
kuris man iš jūsų gali pasa
kyti, kur eina maži berniu
kai, kurie rūko?

Klemensukas: — Taip . . . 
rūsin.

Gerai ir Negerai
— Mūsų šie kambariai la

bai jaukūs, bet nelaimė, kad 
kaimynai per sienas viską 
girdi.

— Kodėl nepakabini dau
giau paveikslų ant sienos. 
Tai sulaiko bereikalingą 
barškėjimą.

— Tuomet mes negalėtume 
išgirsti, ką kaimynai kalba.

Pranas Bekampis.

Kovo 27 d., 7:30 v. v. Ame
rikos Lietuvių Piliečių klube, 
įvyko siuvėjų mėnesinis susi
rinkimas.

Narių dalyvavo daug, nes 
buvo renkami delegatai į uni
jos konvenciją.

Rezoliucijų komisija per
skaitė rezoliucijas dėl įvyk
siančios siuvėjų konvencijos.

Pirmoji rezoliucija, kad 
būtų vakacijų laikas su ap
mokėjimu prailgintas, 
bar gaunama savaitė, 
ma gauti 2 savaites.

Antroji rezoliucija,
būtų pakeltas mokestis ligo
je nuo $12 lig $20 per savai
tę.

Trečia rezoliucija ilgiau
sia. Joje užgiria Atlanto čar- 
terį ir keturias laisves ir kal
ba apie tremtinius tautie
čius, apie pavergtas tautas, 
jų tarpe Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Rezoliucijoj sakoma, 
kad ne pažadais, bet tikrais 
darbais būtų tie punktai vyk
domi gyveniman.

Minėtos rezoliucijos priim
tos vienbalsiai.

Skyrius turi teisę siųsti 3 
delegatus į konvenciją. Na
riai tam nesipriešino.

Pakeltas klausimas, kiek 
delegatams atlyginimo duoti. 
Konvencija prasidės gegužės 
6 d. ir tęsis visą savaitę, At
lantic City, N. J. Kadangi 
pragyvenimas labai brangus, 
pasiūlyta atlyginimo $175.00 
kiekvienam. Tai užgirta vien
balsiai.

Kandidatai į konvencijos 
delegatus buvo šie: L. Šerkš
nys, gavo 78 balsus, F. Vai
tukaitis, gavo 78 balsus, F. 
Milas, gavo 78 balsus. Jie iš
rinkti. A. Bubnis gavo 32 bal
sus, P. Grabauskas gavo 37 
balsus, C. Neciunskas gavo 
29 balsus.

P. Montvilas pasiūlė, kad 
būtų ir skyriaus delegatas 
Jonas Buivydas siunčiamas 
kaipo svečias, ir $100 jam iš
laidoms pridėti. Pasiūlymas 
priimtas vienbalsiai.

Delegatas pranešė apie pa
dėtį. Darbo yra daug, o mo
kančių dirbti mažai. Jei kas 
nori išmokt siuvėjų amato, 
jaunas vyras arba mergina, 
gaus apie $25 per savąitę tik 
pradžioje mokslo, o vėliau 
gaus tiek, kiek priklauso už 
tą darbą. Gintaras.

ŽMOGŽUDYSTĖ LIETUVĖS 
ŠEIMOJE

Pirmadienį, balandžio 1 d., 
iš šv. Jurgio lietuvių bažny
čios Brooklyne buvo išnešti 
du maži grabeliai, padengti 
gėlėmis.

Juose gulėjo du broliukai 
— Robertukas, keturių mė
nesių kūdikis, ir Jokūbėlis, 
penkerių metų.

Pereitą trečiadienį, kovo 
27 d., jų tėvas, pavarde Cre- 
han, grįžęs paryčiu girtas, 
pradėjo kirviu žudyti savo 
šeimą.

Jis sunkiai sužeidė savo 
žmoną, lietuvę (iš namų Te- ’ 
resė Piškinaitė), kuri dabar 
guli ligoninėje.

Ligoninėje yra ir kiti pen
ki vaikai, kurie kirviu ar pei
liu buvo sužeisti, o taip pat 
ten yra ir save susižalojęs tė
vas.

Dvi dukterys, 'Katriutė ir 
Marilyna, stebuklingai išven
gė nelaimės, pasislėpdamos 
po lova. Pirmoji yra 10 me
tų, antroji 8 metų.

Motina ir kiti penki vaiku
čiai, esantieji ligoninėje, dar 
nežino, kad mažasis Rober
tas ir Jokūbas mirė ir,jau na,- . 
laidoti šv. Jono kapinėse. Ji
nai negalėjo, atėjus bažny
čion, apraudoti savo sūnelių, 
kurie žuvo nuo tėvo rankos.

Žiaurios mirties aukas į 
kapus palydėjo kun. K. Pau- 
lionis.

Žmonių akyse žibėjo aša
ros, kai prie mažų grabelių 
buvo giedamos pamaldos 
bažnyčioje ir kai paskui juos 
lydėjo į kapus.

Žmogaus veiksmų tikslas 
yra laimė.

Šv. Tomas Akvinietis.

Tel. STagg 2 - 5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
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“AMERIKOS” SKAITYTOJŲ VAJUS
Per visą balandžio mėnesį 

pravedamas “Amerikos” 
Skaitytojų Vajus.

Kad laikraštis galėtų lai
kytis, jį tolydžio reikia pa
pildyti naujais skaitytojais.

Visi “Amerikos” seni skai
tytojai ir bičiuliai prašomi 
stoti į vajų ir šiam laikraš
čiui surasti naujų skaityto
ju-

-Mūsų dienomis laikraščio 
reikšmė yra didžiausia.

Lietuviams katalikams 
svarbu ugdyti ir plėsti savo 
laikraštį, surandant naujų 
skaitytojų.

Tad į darbą! Prikalbinkit 
savo draugus, pažįstamus, 
kad jie stotų į “Amerikos” 
skaitytojų eiles.

«>-------------------------------------------------
“SEPTYNI KRISTAUS ŽO

DŽIAI NUO KRYŽIAUS”

UŽSIMOKĖJO UŽ “AMERI
KĄ” IKI 1950 METŲ

Petras Baltadonis, gyv. 
1061 Hall Place, Bronx, N.Y., 
apmokėjo savo prenumeratą 
iki 1950 metų.

Už jo pasitikėjimą ir para
mą laikraščiui “Amerikai” 
širdingas ačiū.

Jo mokestį persiuntė 
“Amerikos” bičiulis Alf. 
Stankevičius.

Verbų sekmadienį, balan
džio 14 d., Apreiškimo baž
nyčioje parapijos choras, va
dovaujamas muz. Just. Jan
kaus, atliks garsią kantatą 
“Septyni Kristaus žodžiai 
nuo Kryžiaus.”

Šią kantatą parašė žymus 
prancūzų komp. Dubois, o žo
džius sulietuvino kun. Serafi
nas.

Kantata vaizduoja Išgany
tojo pasiaukojimą dėl žmoni
jos ant Kalvarijos kalno.

Todėl šis veikalas kaip tik 
labai tinka Gavėnios metu.

Tokiam dideliam dalykui 
sugiedoti reikia stiprių meni
nių pajėgų.

Apreiškimo choras ir solis
tai su visu atsidėjimu ruošia
si šios kantatos didesniam 
Dasisekimui.

Kantata Apreiškimo baž
nyčioje bus pradėta 7:30 vai. 
vakare.

Nepraleiskite progos iš
klausyti šio garsaus kūrinio.

Mūsų Apylinkėje
• Ona šarkaitė, grįžusi iš 

Floridos, lankėsi “Amerikos” 
įstaigoje. Užsimokėjo prenu
meratą ir aukojo Lietuvos 
reikalams $1.00. Grįš į Flori
dą gegužės mėnesį.

• Prel. J. Ambotas ir kun. 
J. Valantiejus pereitą savai
tę per New Yorką išvyko po
ilsio Floridon.

• Dr. VI. Juodeika su šei
ma išvyko Chicagon.

petho sodalietes ir paremti 
jų parengimą.

Draugė.
Brooklyno Lietuviai Gydytojai

MIRK P. VALANTIEJUS

AUKOJO RAUDONAJAM 
KRYŽIUI

Per “Amerikos” įstaigą 
šiomis dienomis aukojo R. 
Kryžiui Alf. Stankevičius — 
$10; P. Yanush $2; J. Tuma- 
sonis $1; P. Budenas $1 ir M. 
ir M. Mikolaičiai $1.

SUSILAUKĖ DUKRELES

Elena ir Kazys Vilniškiai 
kovo 27 d. susilaukė dukre
lės, kuriai parinktas Virgini
jos Elenos vardas.

K. Vilniškis dabar gyvena 
New Havene. Jis yra buvęs 
■pįma&.£Amerikos” redakto
rius.

NADAS RASTENIS LAN
KĖSI BALF CENTRE

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo vicepirmi
ninkas, dabar einąs pirmi
ninko pareigas, Maryland© 
valstybės Seimelio narys, 
adv. Nadas Rastenis, kovo 
26-27 dd. lankėsi BALFo 
Centre New Yorke.

Svarbiais lietuvių šalpos 
reikalais kovo 25 d. jis lankė
si Washingtone.

Išbuvęs New Yorke pora 
dienų, Nadas Rastenis grįžo 
į Baltimore, Md.

PATAISA

Praeitos savaitės “Ameri
kos” laidoje įsibrovė klaida 
lietuviams tremtiniams laik
raščių fondan aukojusių są
raše.

Buvo paskelbta J. Mockū- 
nas, o turėjo būti J. Markū
nas. Atsiprašome.
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ŠALPOS FONDO SKYR. 
SUSIRINKIMAS

Kovo 30 d. Brooklyne įvy
ko šalpos Fondo 39 skyriaus 
susirinkimas.

Buvo išrinkta valdyba.
Į skyrių įsirašė penki nau

ji nariai: P. Montvilas, Jur
gis Mačys, Josephine Macey, 
T. Kubilienė ir M. Mačienė.

Duoklių sumokėta 7 dole
riai.

Kitas susirinkimas nutar
ta šaukti balandžio 28 d. 4:30 
vai. po pietų pas Jurgį Macį.

Buvo pasiryžta padidinti 
skyriaus narių skaičių, pra
dėti darbą platesniu mastu, 
rinkti drabužius, maistą ir 
mokykloms reikmenis išvie- 
tintiems lietuviams Europo
je. A. Žilinskas.

NAŠLIŲ SUSIRINKIMAS

Šv. Monikos Moterų Našlių 
draugijos svarbus susirinki
mas įvyks šio penktadienio 
vakare, tuoj po vakarinių pa
maldų, Apreiškimo parapi
jos salėje.

Visos narės turi būtinai 
dalyvauti, nes tai jau pasku
tinis susirinkimas prieš mū
sų didįjį pavasarinį balių, 
kurs bus per Atvelykį, balan
džio 28 dieną. Yra svarbių 
pranešimų, nutarimų, ir rei
kės pasiskirti darbus.

Visos būkite!
Valdyba.

PADĖKA

Už man surengtas siurpri
zo vaišes kovo 18 d., gimta
dienio proga, giminėms, kai
mynams, pažįstamiem ir ki
tiems prisidėjusiems su do
vanomis ir linkėjimais tariu 
nuoširdų ačiū.

> V. Valantiejienė.

"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR 

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

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

TeL MArket 2-5360

Lietuviu Radijo Vakarines

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 ko.

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. JEZAVITAS
Muzikos Dlr.

V. UBARAVICIUS 
Pranešimu Dlr.

CHARLES MARMA 
Programos Dlr.

Kovo 24 d. mirė Petras Va
lantiejus.

Buvo kilęs iš Butkaičių 
kaimo, Raseinių apskr.

Pašarvotas buvo 1063 70th 
St., Brooklyne.

Palaidotas šv. Jono kapi
nėse po trejų mišių šv. Jur
gio bažnyčioje.

Nuliūdime liko žmona Apo
lonija, sūnūs Jonas, Antanas, 
Jurgis, duktė Marija, du anū
kėliai ir viena anūkė.

Velionies šeima nori iš
reikšti padėką laidotuvėse 
dalyvavusiems kun. J. Valan- 
tiejui, kapelionui kun. Ed. 
Vilčiauskui, kun. K. Paulio- 
niui, kun. J. Gordūnui ir kun. 
A. Masiuliui, taip pat gimi
nėms ir draugams, atvyku
sioms iš Waterburio, kaimy
nams ir pažįstamiems, gau
siai susirinkusiems.

Nuoširdi padėka V. Valan- 
tiejienei už laidotuvių patar
navimą.

R. KRYŽIAUS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS PARENGIMAS

PAIEŠKOMAS

Paieškomas Jonas Ramo
nas. Yra žinoma, kad 1939 m. 
jis gyveno Brooklyne.

Prašomas kreiptis į “Ame
riką,” — jam yra žinia.

Apreiškimo 
Parapija .

Šį sekmadienį, balandžio 7 
d., įvyks šv. Vardo draugi
jos susirinkimas tuojau po 
sumos.

Prašomi visi draugijos na
riai dalyvauti šiame susirin
kime. Turime daug svarbių 
draugijos reikalų aptarti.

Prašomi parapijos vyrai 
ateiti ir prisirašyti prie šios 
svarbiios draugijos.

Šį sekmadienį, balandžio 7 
d., Apreiškimo parapijos cho
ras eis bendrai prie Komuni
jos 8 vai. mišių metu.

METINES

Ketvirtadienį, balandžio 4 
d., suėjo metai, kai mirė Jur
gis Čižauskas.

Tą dieną už velionies vėlę 
buvo atlaikytos mišios, po 
kurių našlės namuose gimi
nės ir pažįstami buvo susi
rinkę pusryčių.

Šv. Jurgio Parapija
Aukos plaukia

Naujiems, prie didžiojo al
toriaus žibintuvams aukos 
apsčiai plaukia.

Taip pat įtaisytas naujas, 
moderniškas žibintuvas vi
dury svetainės, kuris pirmu 
kartu sužibės per Atvelykį— 
Margučių baliuj. Orkestras 
bus pirmos rūšies.

Atsineškit kuo daugiausia 
margučių. Ten bus leidžiama 
ir $75 laimėjimui.

Žmonės jau rengiasi ir iš 
kitų kolonijų atvažiuoti.

Rekolekcijos
Šį sekmadienį prasidės me

tinės rekolekcijos, kurias ves 
kun. Abromaitis, lasalietis.

PRAŽUVO GAIDOS

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjime vasario 17 d., 
Webster Hall svetainėje kaž
kur dingo lietuviškų šokių 
muzika, kaip tai: “Kalvelis,”

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.

Per šių metų Raud. Kry
žiaus Vajų daug pasidarba
vo Elena Matulionytė. Jai 
pagelbėjo Raud. Kryžiaus 
narės Ona Laukaitienė, Ona 
Bagočiūnienė, Frances Jack- 
son, Ona Seilus ir Marė Lau
kaitis.

Visos narės stovėjo prie 
bažnyčios durų ir rinko au- 
kas

Surinkta buvo $76.76. Už 
tą sumą Raud. Kryžius labai 
dėkingas toms moterims, ku
rios pasidarbavo, ir tiems, 
kurie aukojo.

Narys.

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, bal. 7 d., 
Gyvojo Rožančiaus draugija 
eis bendrai prie šv. Komuni
jos 9 vai. mišių metu.

Susirinkimas įvyks po miš
parų.

Visos narės prašomos da-

j Dr. John Waluk
i* 161 No. 6th Street 
*

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

TeL EVergreen 7 -6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

I
Tel. EVergreen 4 - 7142 - |

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS Iš ge- 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS; I

J Juozas Ginkus
? 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. I

Balandžio-April 5, 1!

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

EINA

3EO3KX4

Entered as l 
Office at B:

AMERU
LIKŲ
KULT

is balandžio 61 _
fįą, kuriame HUS
fea? Tautų or- 
feti svarstyk- f

“Kepurinė,” “Blezdingėlė” ir 
kiti.

Kas radot tą šokių sąsiu
vinį, malonėkit sugrąžinti 
varg. J. Brundzai, 207 York 
St., Brooklyn, N. Y.

Ta muzika reikalinga tau
tinių šokių šokėjų grupei.

Maspetho Žinios
Choras

Maspetho jaunimas! Ar 
gyvi esate ar mirę ? Karui pa
sibaigus, mes visi manėm, 
kad daugiau jaunimo bus 
matyti parapijos veikime ir 
draugijose. Bet gaila, kad 
taip nėra. Pabuskite ir stoki
te prie lietuvybės palaikymo!

Dideles pastangas daro 
vietinis parapijos vargoni
ninkas su choro pamokomis. 
Kiekvienas jaunuolis ir jau
nuolė turėtų priklausyti prie 
choro.

Choro valdybą sudaro pir
mininkas Kazys Kulis, vice- 
pirm. Vincas Rokus, rašt. Pe
tronėlė Šimkiūtė ir iždin. Ka
zys Ližūnas.

Pratybos įvyksta kiekvie
ną penktadienį 8:30 vai. vak.

Būtų gražu, kad būtų miš
rus choras, kuris galėtų da
lyvauti įvairiuose parengi
muose su savo lietuviškomis 
dainomis.

Choras ruošiasi pastatyti 
komediją gegužės mėnesį. 
Visi choristai rūpinasi, kad 
pramoga būtų sėkminga.

Viso Maspetho jaunimas 
kviečiamas prisirašyti prie 
parapijos choro ir stiprinti 
lietuvybę. Nyte.

Šį sekmadienį mūsų para
pijos salėje bus rodomi pa
veikslai “Bemadetės Gies
mė.”

Paveikslai bus rodomi vai
kams 2 vai. po pietų, suaugu
siems 5 vai. po pietų ir 7:30 
vai. vakare.

Visi parapijiečiai kviečia
mi ateiti pažiūrėti to gražaus 
katalikiško judžio.

LRKSA 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas bus šį sek
madienį tuoj po sumos para
pijos salėje.

Prašomi ateiti ir prisira
šyti.

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
bus šį pirmadienį tuojau po 
vakarinių pamaldų parapijos 
salėje.

Narės prašomos dalyvau
ti.

Pusčiutė, Elena, ar Pusčius, Helen, 
gyvenusi Brooklyn, N. Y.

Kačinskaitė, Marija, gyvenusi Broo
klyn, N. Y.

Kačinskas ar Raschinskas, Juozas, 
gyvenęs Scranton, Penna., o vėliau 
Brooklyn, N. Y.

Ragaišis, Antanas, sūnus Antano, 
Kilęs iš Liūdiškių km., Anykščių, v., 
Utenos a., gyvenęs Brooklyn, N. Y.

Rakiuza, Leonas, kilęs Ukmergės a., 
gyvenęs Brooklyn, N. Y.

Ramanauskaitės ar Romanowski, 
Enialina, Morta ir Lydija

Ramanauskas, Jonas, kilęs iš Viekš
nių ir gyvenęs Rochester, N. Y.

Rasiukevičius, Kazys, sūnus Jono, 
kilęs iš Pažosų k., Joniškėlio v., Bir
žų a., gyvenęs New York, N. Y.

Raštutienė, Marija, kilusi iš Gėgždų,

GAVĖNIOS KNYGA j

Išspausdinta gavėnios m 
tui pritaikyta apmąstys 
knyga “Štai žmogus.”

Šiai knygai įvadą parai 
vysk. P. Būčys.

Knyga maldaknygės d; 
džio, turi 208 pusi, odos im 
tacijos apdarais.

Užsisakyti galima “Dart 
ninke,” 366 W. Broadway,! 
Boston 27, Mass.

Kaina 2 doleriai.
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PASISEKĘS VAIDINIMAS

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos vakarui kovo 31 d. Ange
lų Karalienės parapijos salė
je vadovavo muz. P. Dulkė, ir 
programoj pasirodė jo moki
niai.

Pianinu skambino Ad. 
Garbiniauskaitė, Vyt. Suba
čius ir J. Zeikiūtė, o paskui 
ėjo O. Sijevičienės sustaty
tas vaidinimas “Motina ir 
Sūnus.” Vaidino O. Sijevičie- 
nė, M. Brangaitienė, M. An
drijauskaitė, EI. Lovininkai- 
tė, Edv. Litvaitis ir Silv. Dul
kė.

Angelų Karalienės parapi
jos Rožančiaus dr-jos vardu 
pirm. O. Sijevičienė dėkoja 
visiems atsilankiusiems, taip 
pat padėka tenka O. Ragelie
nei, paaukojusiai didelį pyra
gą, ir darbininkėms, M. Jo
nušienei, M. Putinienei, O. 
Panatauskienei, R. Plioplie- 
nei, R. Pankevičienei, V. Šar- 
kauskienei, O. Petrulionienei.

Nemaža padėjo S. Alęksiū- 
nas ir Sijevičienės sūnus Sta
sys. Ačiū ir jiems.

Tilžės apylinkės.
Raudoniai, Vincas ir Jonas, kilę iš 

šakališkių k., Jeveravo v., Marijam
polės a., gyvenę New York, N. Y.

Raugale, Jonas, kilęs iš Panalaišio, 
Svėdasų v., Rokiškio apskr.

Razgaitis, Kazys, sūnus Igno, kilęs 
iš Rečgalių km., Pakruojaus v., Šiau
lių apskr. gyvenęs Chicagoje.

Remeikos, Edmundas ir Vladas, sū
nūs Justo, kilę iš Šiaulėnų v., Šiaulių 
a., gyvenę Chicagoje.

Ribickas, Povilas, sūnus Jurgio, ki
lęs iš Pravockų k., Taujėnų v., Uk
mergės a. ir gyvenęs Chicagos apylin.

Rinka, Kazys, dirbęs Lietuvos Raud. 
Kryžiaus valdyboje^Kaune, Amerikon 
grįžęs 1940 metais.

Rinkevičiūte, Marijona, duktė Juo
zo, kilusi iš Aleksandravos k., Kidu
lių v., šakių apskr.

Rudokas, Jonas, kilęs iš Laižuvos v., 
gyvenęs Chicagoje.

Ruškys, Antanas, ir jo dviejų miru
sių brolių šeimos nariai.

Subačiai, Pranas ir Steponas, gyve
nų Tacoma, Wash.

Sagurskis, Pranas, sūnus Jono, gi
męs ir gyvenęs New Yorke.

Samanas, Povilas, gyvenęs Samanų 
k., Troškūnų v.

Saniuolėnė-Gustaitytė, Marija, duk
tė Kosto, kilusi iš Blioviškių k., Griš
kabūdžio v., gyvenusi Rochester, N.Y.

Shaulis, Grace, ir du jos sūnūs 
Charles ir Joseph, kurie lankėsi Lie- 
tuvije 1938 ar 1939 metų vasarą.

Seniūnas, Jonas, sūnus Jono, kilęs iš 
Kuru k., Lekėčių v., šakių a., gyvenęs 
Penna, valst.

Severinas, Mykolas, gyvenęs Ro
chester, N. Y.

Silimavičius, Dovydas, sūnus Adomo 
kilęs iš Raižių k., Alytaus apskr.

Simaitienė-Marauskaitė, Veronika, 
kilusi iš Skiturių k., Simno v., gyve
nusi Brooklyn, N. Y.

Simanavičius, Antanas, kilęs iš Ky
bartų v., Vilkaviškio a., gyvenęs St. 
Louis, Mo.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:

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

Namai — Apdraud
Jeigu norite pirkti ar pardi 

ti namus, arba kai reikalii 
apdrauda (insurance), malą 
kite kreiptis žemiau pažymi 
antrašu, kur Jums maloniai 
gerai patarnaus—

J. P. MACIIULIS'
REAL ESTATE & INSURAM 

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

Tel. Virginia 7 -1896 |

parduodam!
Geri, pigūs, patogūs nai 

Gerose vietose. Patarnavia 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tikį 
prašo. Apdraudžia (insulinui 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

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

Tel. EVergreen 7-16701

I STagg 2-1454

J F. GRAŽYS ir SŪNUS]
KONTRAKTORIAI 1 i 1

jjį Atlieka mūrinių namų sienų M 
lyginimą, plaateriavimą, šalim 

įjį vių cementavimą ir kt. darbui,!
293 MAUJER ST.,

§ BROOKLYN 6, N. ¥.
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MUrray Hill 4-9561

Vaidinimas
Maspetho sodalietės jau 

stovi beveik prieš teismą!
Sekmadienį, balandžio 14 

dieną, bus komedija “Kur 
Bobutė.”

Pirmiausias dideles roles 
turi Bobutė — Jozefą Zem- 
brauskaitė, antra tai Gretu- 
tė — Elena Matulionytė ir 
sekančiosios: Vladas — Ele
na Unikauskaitė, Jonas — 
Ona Petruliūtė, Kasparas — 
Emilija Ražickaitė, Dalija — 
Antonette Tuskiūtė, Birutė— 
Emilija Cerebiejūtė, Lucile— 
Genovaitė Cerebiejūtė, Irena 
— Loraine Budrytė

Vadovauja sesuo M. Kris
tina.

Prašome visus Maspetho 
žmones atsilankyti pas Mas

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS:
Petryla, Antanas.
Pilibaitė, Petronėlė, kilusi iš Gude

lių, Plungės apskr.
Plečkaitis, rijus, sūnus Vinco, kilęs 

iš Badavičių km., Keturvalakių v., 
Vilkaviškio apskr.

Pocius, Vincas, sūnus Petro, kilęs 
iš Bambalų-Kruopių, gyvenęs Pitts
burgh, Pa.

Poškaitė, Morta, kilusi iš Alksnu- 
pių km., Šeduvos v., Panevėžio a.

Povilaičiai, Antanas ir Vincas, kilę 
iš Pajautulės bažnytkaimio, šakių a.

Povilaitis, Pilypas, kilęs iš Gruzdžių 
v., šiaukių apskr.

Povilonis, Petras, arba jo šeimos 
nariai, kilęs iš žaliavarlių km., Kryk- 
linių v., Panevėžio apskr., gyvenęs 
Brooklyn, N. Y. ir gal Boston, Mass.

Pukenis, Justinas, kilęs iš Liūdiškių 
km., Anykščių v., Utenos a., gyvenęs 
Chicagoje.

Pupkevičiutė, Genė, gimusi ir augu
si Chicagoje.

Puodžiūnas, Jonas, kilęs iš Vėriškių 
km., Šeduvos v., Panevėžli a.

Purvėnas, Juozas, sūnus Mato, kilęs 
iš Dvarionių, Anykščių apskr, gyve
nęs Brooklyn, N. Y.

National Alcala 
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area
309-11 Fifth Ave.

New York 16, N. Y.

Clement A. Voke!
(VOKETAHTS)

Advokatas
41-40 —74th Sfreeį

Jackson Heights, N. 1

NEwtown 9 - 5972 į
V " -------- —
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RUSI
Tehera: 

teris pii 
pranešė, 
Sąjungos 
eita susi 
sudaryta 
balo bend

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

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

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

Dešimties metų garantija.

LIETUVIŠKA
ALUDE I

Čia Galima Gauti Kanados 
“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjlmul 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZElDAn
411 Grand Streep

Brooklyn, N. Y. į

HAvemeyer 8 - 0259 | 
RALPH KRUC1

FOTOGRAFAS 
85 - 23 GRAND AVEND) 

Maspeth, N. Y.
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