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ŠTAI KAIP
Tautų teisė gyventi
Teisingumas visiems!
Rusija agresorė
Ko ieškai, Juozai?
Byrnes iškilimas

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 
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“The Tablet” balandžio 6 
d. įsidėjo paveikslą, kuriame 
parodyta Jungtinių Tautų or
ganizacija, laikanti svarstyk
les.

Vienoje svarstyklių lėkštė
je įdėtas Irano žibalas, an
troje — sovietišku kūju ir 
piautuvu atžymėta spyna už
rakintas narvas, kuriame su
grūsti žmonės—išbadėjusiais 
veidais, maldaujamai išties
tomis rankomis.

Ant to narvo padėtas už
rašas: “Lenkijos, Baltijos 
valstybių, Balkanų ir kitų 
gyvavimo ir laisvės teisė.”

Tose svarstyklose, laiko
mose UN rankoje, Irano ži
balas daugiau nusveria, negu 
Baltijos ir kitų šalių teisė 
laisvėje gyventi.

Tai labai liūdna tiesa. Kai 
Jungt. Tautų“ organizacijoj 
garsiai kalba apie Vmažųjų 
tautų teises, ištisa eilė kraš
tų be jokio užtarimo ir net 
prisiminimo kenčia žiaurios 
diktatūros aklinai uždaryta
me narve.

★ •

“The Tablet” 
singumas yra 
žmonių ir valdžių dorybė, bet 
deja—taip pat ir meškerė nu
vilioti žmonių dėmesiui. Ap
skritai amerikiečiai yra tei
singi žmonės, ir jie nori, kad 
teisingumas būtų suteiktas 
visiems kitiems pasauly. Bet 
žmonės lygia dalia yra linkę 
užsimiršti, ir amerikiečiai nė
ra išimtis.

“Girtinas buvo susirūpini
mas Irano kraštu; bet dar 
būtų girtinesnis, jeigu būtų 
buvę susirūpinta Lenkijos, 
Suomijos, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos valstybėmis.^.

Rusijos Auksas 
Paryžiuj’e

rašo: “Tei- 
pagrindinė

mas tautoms, patekusioms į 
Sovietų diktatūrą? . .

Kai tautos, kurias’’Wash- 
ingtone atstovauja. Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos pasiunti
niai, bus iš tikrųjų laisvos, 
tada, ir tik tada mes tarsime 
pilną savo pagyrimą mūsų, 
amerikiečių, diplomatams už 
jų pergalę prieš neteisingu
mo jėgas.”

★ • ★
Kitoje vietoje tas pat laik

raštis rašo: “Rusija yra kal
ta kaip agresorė, užimdama 
ir pasilaikydama rytinę Len
kiją, taip pat ir Estiją, Latvi
ją ir Lietuvą.”

Nežiūrint, kad tos šalys 
yra agresijos aukos, kad jų 
žmonės neturi laisvės ir yra 
tremiami iš savo šalies, nei 
Lietuva, nei Latvija, nei Es
tija negali pasiskųsti dėl jas 
ištikusios skriaudos ir netei
sybės.

Jungtinių Tautų čarteris 
numato, kad kiekvienas tos 
organizacijos narys gali atei
ti ir išdėstyti savo. bylą. Bet 
ką gali daryti tos mažosios 
tautos, kurias UN (Jungt. 
Tautos) paliko už savo durų? 
Joms yra užčiaupta burna, 
joms atsakyta teisė pakelti 
tarptautiniam forume balsą 
savo gyvybei apginti.

Kada garsiai mušama būg
nais apie teisingumą ir ma
žųjų tautų teises, kai kurie 
mažieji kraštai yra palikti 
karčia auka žiauriose moder
niųjų laikų mėsininko ranko
se.

Paryžius. —Paskutiniu lai
ku rusų lėktuvai į Paryžių 
atgabendavo nemaža dėžių.

Kadangi tos dėžės buvo 
siunčiamos diplomatinių ke
liu, tai prancūzų valdininkai 
nežinojo, kas jose yra.

Bet pasitaikė nelaimė— 
viena dėžė suiro, benešant ją 
iš lėktuvo, ir pasirodė, kad 
ten būta aukso.

Išaiškėjo, kad į Paryžių 
rusai gabena auksą ir sveti
mų kraštų pinigus, pa v., 
Amerikos dolerius.

Spėjama, kad visa tai yra 
skirta sustiprinti komunis
tinei propagandai ne tik 
Prancūzijoje, kur netrukus į- 
vyks rinkimai, bet ir kituose 
kraštuose.

Prancūzijoje komunistai 
leidžia daug laikraščių, bro
šiūrų ir varo plačią propa
gandą, kuriai reikia nemažų 
sumų.

Philadelphia. — Admirolas 
Halsey gydosi Laivyno ligo
ninėje Philadelphijoj.

♦ HARRY S. TRUMANAS ų
Šią savaitę suėjo vieni metai, kai jis yra Jungtinių Amerikos 

Valstybių prezidentas.

VALSTYBES DEPART. PRANEŠIMAS
New Yorkas. — Savo laiku 

buvo rašyta apie sistemingą 
iš tam tikrų neatsakingų 
sluoksnių prieš Baltijos 
tremtinius vedamą šmeižtų 
kampaniją.

Įsidrąsinę, šmeižikai nuėjo 
tiek toli, kad savo prasima-

gos žinios galėjo būti pa
skelbtos, ir dar dangstantis 
amerikiečių karinių sluoks
nių vardu Vokietijoje.

Gen. McNarney pareiškė, 
kad beviečiai baltiečiai, kaip 
vokiečių atvežti prievartos 
darbams, dabar yra aprūpi-

Graikijoje Sudaryta 
Vyriausybe

Atėnai. — Po rinkimų, ku
riuos laimėjo karaliaus šali
ninkai, naują Graikijos vy
riausybę sudarė P. Poulicas, 
Vyriausiojo Teismo pirmi
ninkas.

Užsienių reikalu n

Prezident. Trumą n a s Įspėja i

Badaujantiems
Roma. — Kalbėdamas per 

radiją, popiežius Pijus XII 
pareiškė, kad bado šešėlis 
gresia ketvirtai žemės gyven
tojų daliai.

Popiežius įspėjo, kad gali 
kilti politinė netvarka, jeigu 
nebus atlikta pareiga šel
piant badaujančiuosius.

Jeigu tautos neateis viena 
kitai į pagalbą, tai badas pra
žudys daugiau žmonių, negu 
buvo užmušta šiame kare.

Pijus XH pabrėžė, kad di
džiulėje kovoje prieš badą 
vadovaujamą vietą užėmė J. 
A. V. Taip pat ir Kanada pa
sirodė dosni.

Popiežius priminė, kad Ar
gentina ir Brazilija, kurias 
jis pavadino pasaulio aruo
dais, galėtų žymiai pagelbėti 
bado ištiktiems žmonėms.

Dabartinis bado pavojus 
turėtų suartinti visas tautas 
greitai ir sėkmingai pašalpai, 
kur ji reikalinga.

Už Ėmimą Amerikos 
Kariuomenėn

Washingtonas. — štabo 
viršininkas gen. Eisenhower 
Kongreso karinėje komisi
joje kalbėdamas pabrėžė rei
kalą Amerikoj laikytis kari- 

*evo"

mijos vadą gen. McNamey.
Padėtimi susirūpinusi Am. 

Lietuvių Taryba, nieko ne
laukdama, ėmėsi dalyką aiš
kinti.

Balandžio 1 d. Valstybės 
Departamento buvo gautas 
atsakymas į paskutinį ALT 
memorandumą.

Tame atsakyme Valstybės 
Departamentas pabrėžia, kad 
gen. McNarney niekados ne
planavęs Baltijos pabėgėlių 
grąžinti jėga į jų šalis.

Generolas nesuprantąs, 
kaip tokios kiaurai klaidin-

Tam tikras jų skaičius bū
siąs ir savo noru atsiradęs 
Vokietijoje.

Jeigu pasirodys kas nors 
buvęs nacių bendradarbis, 
tokiems bus atimta Jungt. 
Tautų parama, ir jie negalės 
gyventi beviečių centruose.

Tačiau niekados nebuvo 
galvota baltiečius per prie
vartą gabenti į jų gimtuosius 
kraštus.

Tik jei kas bus rastas esąs 
karo nusikaltėlis, toks bus 
sulaikytas, ir su juo bus pa
sielgta panašiai, kaip ir su 
kitais karo kriminalistais.

RUSIJOS IR IRANO SUSITARIMAS
Teheranas. — Irano minis

teris pirmininkas Ghavan 
pranešė, kad tarp Sovietų 
Sąjungos ir Irano buvo pri- pirmuosius 25 metus, o po to 
eita susitarimo, pagal kurį 
sudaryta Rusijos ir Irano ži
balo bendrovė.

Tas susitarimas galioja 50 
metų. Bendrovėje 51 procen
tą balsų turės Rusija per

Graikijos parlamentas su- ėmimą į kariuomenę pratęs- 
sirinks balandžio 29 d. ir 
svarstys plebiscito dėl kara- imami, o tarnybos laikas ap- 
liaus grįžimo klausimą. ribojamas ligi 18 mėnesii|.

ti 9 mėnesiams. Tėvai nebus

ribojamas ligi 18 mėnesiiį.

SVARSTO BEVILČIU REIKALUS

sia: “Ko ieškai ten, Juozai? 
Gal mes galėtume pagelbėti 
surasti?”

Per paskutinius UN posė
džius išaiškėjo, kad Sovietų 
Sąjunga ėmėsi jėgos prieš 
politinę Irano nepriklauso
mybę, kad grasino suparali- 
žiuoti Saugumo Tarybos dar
bą ir stengėsi paneigti Tra
nui teisę dalyvauti svarstant 
klausimus, kurie aiškiai lietė 
tos šalies interesus.

persvarą gaus Iranas.
Šiuo susitarimu Rusija lai

mi kontrolę minėtoje žibalo 
bendrovėje ir žengia pirmą 
žingsnį prie žibalo šaltinių 
Artimuosiuose Rytuose, kur 
Irane, Irake ir Arabijoje es
ama apie 30 procentų viso pa
saulio žibalo.

Tą susitarimą turės pa
tvirtinti naujas Irano parla
mentas, kuris bus išrinktas 
birželio 7 d.

Tuo tarpu Irane kilo stip
raus pasipriešinimo prieš su
sitarimą ir, esą, buvęs ren
giamas sąmokslas nuversti 
dabartinę valdžią.

Londonas. — Čion susirin
ko posėdžių specialus Jung
tinių Tautų komitetas bevie- 
čių žmonių reikalais tartis.

Komitete yra atstovauja
ma dvidešimt valstybių.

Svarbiausi uždaviniai yra 
parūpinti beviečiams asme
nims teisinę bei politinę ap
saugą ir galutinai juos įkur
dinti.

Šių posėdžių rezultatai hus 
pateikti Jungt. Tautų Ekono
minei ir Socialinei tarybai, 
kuri susirinks New Yorke ge
gužės 25 d.

Komitetas laikysis princi
po, kad kaip galima pagelbė
jus sugrįžti beviečiams į sa
vo šalis, bet kad nė vienas pa
bėgėlis ar bevietis žmogus

neturi būti prievarta grąži
namas į savo kraštą.

Iš Frankfurto pranešama, 
jog karinė amerikiečių ir 
anglų okupacijos vadovybė 
kreipėsi į savo šalių vyriau
sybes su prašymu tarpinin
kauti kituose kraštuose, kad 
jie sutiktų pas save įsileisti 
beviečius žmones, esančius 
Vokietijoje ir negalinčius 
grįžti į savo žemes.

Amerikos zonoje esama 
apie 325,000 tokių, kurie ne
grįžta į savo tėviškes.

Tarp jų minima 101,077 
lietuviai, latviai ir estai.

Amerika jau yra nustačiu
si 39,000 asmenų kvotą Cen
tro Europos ir Baltijos šalių 
beviečiams.

IRANO KLAUSIMAS DAR NEBAIGTAS

Laikraščiai nurodo, kad 
pati UN turi nemaža sunku
mų, ir tai daugiausia iš Ru
sijos pusės. 1

Pirmoj vietoj vis dar žy
mus Sovietų Sąjungos nepa
sitikėjimas.

Tai karikatūroje gražiai 
pavaizdavo Low, žymus ang
lų meistras šioj srity: lovoj 
guli jaunutė UN, o iš po lovos 
kyšo įtarmgas Stalino vei
das.

Prie lovos pritūpę, susirū
pinę Bevinas ir Byrnes klau-

Laikraščiai pažymi, kad pa
skutiniuos Jungt. Tautų po
sėdžiuos žymiai iškilo sekre
toriaus Byrnes vardas: jis 
ėmėsi vadovaujamos rolės ir 
daug prisidėjo sustiprinti 
šios organizacijos prestižui. 
Be to, jis visai nesileido į jam 
taip įprastus kompromisus.

Reikia spėti, jog toks jo 
laikymasis yra susijęs su 
tvirtu Amerikos vyriausybės 
nusistatymu Jungtines Tau
tas padaryti lemiamu veiks
niu tarptautinėje politikoje.

Rado Japonų Turtų 
Už Du Bilijonus

Tokijd. — Amerikos oku
pacinės kariuomenės parei
gūnai Japonijoje susekė auk
so, platinos ir kitokių bran
genybių, kurių vertė siekia 2 
bilijonus dolerių arba 30 bi
lijonų japonų jenų.

Tuos turtus japonų ka
riuomenės buvo paslėpusi To
kijo įlankoj, jūros dugne, po 
dumblu.

New Yorkas. — Paskelbus 
susitarimą dėl rusų kariuo
menės išėjimo iš Irano, So
vietų Sąjungos atstovas Gro
myko pasiūlė, kad Irano by
la būtų visai ištraukta iš 
Jungt. Tautų darbotvarkės, 
nes rusams to klausimo pa
likimas atrodė būsiąs netei
sėtas.

Amerika ir Anglija laikėsi 
nuomonės, kad Irano reika
lai turėtų pasilikti Jungt. 
Tautų darbotvarkėje ligi ge
gužės 6 d., kada rusai yra pa
žadėję visai išeiti iš Irano.

Rusijos reikalavimui pasi
priešino ir Irano vyriausybė. 
Jos atstovas Ala pasakė ga
vęs iš savo valdžios prašymą, 
kad jo šalies skundas nebū
tų išimtas iš Jungt. Tautų 
darbų eilės.

Rusai, norėdami prispaus
ti amerikiečius, suminėjo ga-

lį iškelti Amerikos kariuo
menės buvimą Islandijoje ir 
Kinijoje.

Jungtinių Valstybių atsto
vas Stettinius tuoj pat atsa
kė, kad jis pasiryžęs tuos 
klausimus svarstyti bet ku
riuo momentu.

U.S.A.Trys Milijonai 
Bedarbiui

»

Chicago. — šeštadienį pre
zidentas Trumanas čion Ar
mijos Dienoje pasakė kalbą, 
kuri laikoma viena iš stip
riausių jo kalbų.

Trumanas įspėjo Angliją 
ir Rusiją, kad jų rungtynės 
Artimuosiuose Rytuose“ne
trukus gali prasiveržti kon
fliktu.”

Prezidentas pažadėjo Ame
rikos militarinę paramą 
Jungtinėms Tautoms, jei Ar
timųjų Rytų valstybių suve
renumą ir integralumą reikė
tų apsaugoti.

Jis priminė, jog nė viena 
šalis negyvena taip toli, kad 
nebūtų įvelta į kur nors kilu
sį konfliktą.

Trumanas pažymėjo, kad 
Amerika turi pasilikti stipri 
ir išlaikyti vadovybę, atsta
tant taiką pasaulyje.

Užsienių politikoje arti
miausias Amerikos tikslas 
yra visomis jėgomis palaiky
ti Jungtinių Tautų organiza
ciją.

Toliau jis nubrėžė šios ša
lies politiką Kinijoje, Korė
joje ir kitose šalyse.

Palietęs Europos reikalus, 
jis pasakė, kad atstatymo 
darbas ten pirmiausia yra 
vietinių ano kontinento kraš
tų uždavinys.

Tačiau bus teikiama para
ma iš svetur, kad Europa ga
lėtų greičiau atsigauti iš 
skurdo. Jungtinės Valstybės 
dabar padeda ir toliau gel
bės, kadangi Amerika turi iš 
ko suteikti kitiems paramą.

Savo kalboje prezidentas 
Trumanas ragino pratęsti ka
rinės prievolės įstatymą ir 
vienon vadovybėn sujungti 
šios šalies laivyną ir armiją.

Paštas Į Lietuvę
" New Yorkas. — Amerikos 
paštas praneša, kad nuo šiol 
priimamai paprastas paštas, 
oro paštas ir pakietai į Lietu
vą, Latviją ir Estiją.

SUSIRENKA UŽSIENIŲ MINISTERIAI
Washingtonas. — Valsty

bės sekretorius Bymes pa
siūlė, kad balandžio 25 d. Pa
ryžiuje susirinktų Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir Ru
sijos užsienių reikalų minis
terial.

Visos kitos trys šalys at-

Iš Italijos Jugoslavija nori 
Triesto uosto ir aplinkinės 
provincijos.

Rusija nori gauti mandatą 
Italijos kolonijoms Tripolita- 
nijoj, kuri yra Afrikoj prie 
Viduržemio, j ūf-oS. Maskva 
taip pat reikalauja, kad Ita-

Tas ministerių pasitarimas 
šaukiamas ryšium su konfe
rencija, kuri buvo numatyta 
atidaryti Paryžiuje gegužės 
1 d. ir kurios tikslas buvo pa
sirašyti taikos sutartis su 
Italija, Bulgarija, Rumunija, 
Vengrija ir Suomija.

Minėtai konferencijai kelią 
ruošė užsienių reikalų minis
terių įgaliotiniai, kurie posė
džiauja Londone.

Bet jie nesusitarė nė dėl 
vieno svarbaus klausimo.

Daugiausia keblumų kelia 
Italijos reikalai.

Tiek Anglija, tiek Amerika 
į tuos reikalus žiūri kitokio
mis akimis, ir Londone dėl to 
įgaliotiniai negalėjo susitar
ti.

Tikimasi, kad Paryžiuje 
suvažiavę užsienių reikalų 
ministerial stengsis rasti 
sprendimą iškilusioms kliū
tims nugalėti ir paruoš kelią 
pačiai konferencijai.

Bet nemanoma, kad konfe
rencija taikos sutartims pa
sirašyti galėtų susirinkti ge
gužės 1 d.

Greičiausiai ji bus nukelta 
kiek vėlesniam laikui.

Į
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Washingtonas. — Prez. H. 
Trumanas pranešė, kad Ame
rikoje šiuo laiku esama 3 mi
lijonų žmonių be darbo.

Tai daug mažesnis skai
čius, negu pernai buvo nu
matyta,

Civilinių reikmenų gamyba 
šiuo laiku siekianti su vir
šum 150 bilijonų dolerių per 
metus,

LENKIJA SKUNDŽIA ISPANIJĄ
-------------------------------

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų organizacijai Lenkijos 
atstovas Lange pranešė, kad 
jis iš savo vyriausybės gavo 
įsakymą iškelti skundą prieš 
Ispaniją dėl tos šalies fašis
tinio režimo, kuris sudaręs 
pavojų taikai.

Prancūzijos ambasadorius 
Bonnet taip pat paskelbė, kad 
prancūzų vyriausybė imsis 
diplomatinių žygių prieš gen. 
Franco, jeigu Amerika ir 
Anglija nesiliaus Ispanijon 
siuntusios visokių reikmenų.

Nėra abejonės, kad Lenki
jos skundą prieš Ispaniją pa
laikys Sovietų Sąjunga, ku
rios atstovas Jungt. Tautų 
organizacijoje Gromyko vėl 
sugrįžo į posėdžius, iš kurių 
buvo išėjęs, kai ten svarstė 
Irano klausimą.

Generolo Franco priešai 
Prancūzijoj sudarė savo vy- ... 
riausybę, kurios ministeris 
pirmininkas yra Girai.

Neatiduos Rusams 
Jų Šnipo

Washingtonas. — Ameri
kos vyriausybė nesutiko su 
rusų prašymu, kad būtų lik
viduota byla rusų Įeit. Redi- 
nui, kuris buvo suimtas Port- 
lande ir kaltinamas šnipinėji
mu.

Kinijoj Padėtis 
Aštrėja

Mukdenas. — Kinijoje kon- 
fliktos tarp centro vyriausy
bės ir komunistų paskutinė
mis dienomis padidėjo.

Esama žinių, kad Mandžiū- 
rijoje, abiem pusėms einant 
prie tos provincijos sostinės, 
yra buvę smarkių mūšių.

Sakoma, kad žuvo 4,000 ko
munistų ir 500 centro vyriau
sybės kareivių.

Prez. H. Trumanas 
Vyks į Filipinus

Washingtonas. — Iš Baltų
jų Rūmų buvo pranešta, kad 
prez. Trumanas rengiasi vyk
ti į Filipinus liepos 4 d.
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Kanados Paskola 
Prancūzijai

Ottawa. — Kanados finan
sų ministeris pranešė; kad 
šioji šalis suteikė Prancūzi
jai 242,500,000 dolerių pa
skolą.
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Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raitai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pažto ženklų.

METAI NUO ROOSEVELTO MIRTIES
Jau praėjo metai, kai ramiame Georgijos krašto narnė

toje mirė Amerikos prezidentas F. D. Rooseveltas.
» Greitai prabėgo tie metai be Roosevelto. Ir jo atmini
mas ir'darbai tebėra gyvi ir aktualūs.

Tai suprantama: retas kuris šios šalies vyras buvo taip 
apžavėjęs amerikiečius, kaip velionis prezidentas. Savo drą
sa ir entuziazmu jis planavo svarbias reformas, laužė tra
dicijas ir davė kraštui naujos jėgos bei pasitikėjimo. Jo so
cialinės reformos, jo vadovavimas karo metu buvo pažymėti 
stipria asmenybe, gudrumu ir numatymu.

Nėra ko stebėtis, kad ir šiandien daugeliui jo vardas 
yra kaip vėliava—vienų karštam pritarimui, antrų ligi ak
lumo einančiai neapykantai.

Laiko atstume šiandien galima geriau įsižiūrėti į Roo- 
seVelto darbus ir į jo palikimą tiems, kurie gyvena po jo.

Kai kurios jo reformos yra įėjusios į Amerikos gyveni
mo pagrindus, ir jų niekas nepajėgs išnaikinti. Bet sykiu 
reikia pažymėti, kad užsienio politikoje Roosevelto paliki
mas nėra visai lygus.

Iš vienos pusės jis rūpinosi geresne pasaulio ateitimi, 
planavo Jungtines Tautas, žadėjo visoms laisvės neteku
sioms šalims nepriklausomybę, skelbė Atlanto Čarterį, gar
sino keturias laisves, žiūrėjo, kaip geriau sušelpus savo že
mės ir pastogės netekusius žmones,—ir tai yra gražūs ir kil
nūs dalykai.

Antra vertus, Rooseveltas, ypač į gyvenimo galą, pri
trūko moralinės drąsos savo skelbtus pažadus apginti ir į- 
vykdyti. Kaip vidaus srityje, taip ir tarptautiniuose reika
luose jis išryškėjo daugiau kaip gudrus politikierius, bet ne 
kaip vadas ir savo idėjų kovotojas.

Šia linkme eidamas, jis padarė žygių, kuriuos tiesiog 
sunku suprasti, demokratinėmis akimis žiūrint.

Jungtinių Tautų organizacijoje jisai palaikė veto teisę, 
kuri yra vienas iš nedemokratiškiausių reiškinių tarptauti
nėje šeimoje.

Jaltos konferencijoje jis pats pasiūlo išdalinti pirmą 
demokratijų k’bveįpją—Lenkiją, taškas į tašką sutikdamas 
su tais planais, kuriuos Lenkijos sąskaita buvo sutaręs Hit
leris su Štai lipi.

Kai kurie jo susitarimai louvo toki, jog jis pats nedrįso 
jų skelbti pasauliui, ir kažin ar dabar visi jie yra išaiškėję. 
Antai, Rooseveltas su Churchilliu darė nuolaidas Stalinui 
svetimų žemių sąskaita. Kinijos uostai nepriklausė nei Ang
lijai, nei Amerikai, bet jie buvo Roosevelto ir Churchillio pa
žadėti Rusijos naudojimui.

_____________ _________AMERIKA

PAVASARIO DAINA
O, mėlynas, mėlynas takas!
Ir saulė — mergaitė basa.
Paliekniuos lakštingalos plakas
Pro teškančias ryto rasas.
Vai dienos, jūs žėrinčios dienos, 
Dainuojanti aušrai širdis — 
Iš burto žalios dobilienos 
Suklegęs žvalus vyturys!
Per pievas ugninių purienų
Rasotas į saulę einu, —
Pražydo atmerktos blakstienos
Pavasario girtu sapnu.
Taip laisva, taip gryna, taip jauna: 
Pasaulio dainoms per mažai!
Drumzles nuo kratinės nuplauna 
Varvėdami gaivūs lašai.

Ben. Rutkūnas.

ną savųjų ir svetimtaučių 
tarpe.

Daina ir muzika
Labiausiai išgarsinusiu 

Lietuvos vardą svetimtaučių 
tarpe mes laikome M. K. 
Čiurlionio vardo meno an
samblį, kuriam vadovauja il
gametis lietuvių liaudies mu
zikos populiarintojas diri
gentas Alfonsas Mikulskis.

kams eilėraščių rinkinį, ku
ris išleistas rotatoriumi 
Haffkurgo lietuvių. Tai “Tė
vų nameliai.”

Jau paruošta medžiaga iš
leisti lietuvių rašytojų alma
nachui.

Laikraščiai
Daugiausia Vokietijos pie

tuose yra susispietę lietuviai 
žurnalistai. Pradedant sieni-

Balandžio-April 12, 1946

Šis ansamblis, gyvenąs 
prancūzų srityje, vienintelis 
svetimšalių menininkų an
samblis, koncertavęs vyr. 
prancūzų okupacinės armi
jos vadui gen. de Latre de 
Messigny ir buvęs jo anga
žuotas koncertuoti prancūzų 
kariams. Ansamblis sėkmin
gai koncertavo amerikiečių 
ir anglų srityse gyvenan
tiems lietuviams bei sąjungi
ninkų kariams.

Ansamblį sudaro vyrų' ir 
mišrus choras, tautiniai šo
kiai ir kanklininkės.

Antras lietuvių liaudies 
meną pasauliui ir savo tau
tiečiams garsinąs ansamblis 
yra įsikūręs amerikiečių val
domoje Vokietijos srityje, 
Wiesbadene.

niais laikraščiais kiekvienoje 
lietuvių stovykloje, baigiant 
dideliais, spaustuvėje spaus
dinamais laikraščiais ir žur
nalais gali girtis mūsų lietu
viškoji visuomenė.

Tiesą pasakius, daugiur 
grynai informacinį gyvento
jų darbą atlieka ne žurnalis
tai. Žurnalistai dalyvauja 
gausiau spausdinamuose 
laikraščiuose. Amerikiečių 
srityje šiuo metu išeina žur
nalas “Aidai” Miunchene, 
Augsburge savaitraštis, gra
žiai iliustruojamas “Žibu
riai,” tenai pat netoliese— 
Dillingene—išeina dvisavai
tinis keturių pusi. “Mūsų ke
lias.” Amerikiečių srityje pa
skutiniu laiku dar pasirodė ir 
ketvirtas lietuvių laikraštis 
Fuldoje “Mūsų Viltis ”~ Jam vadovauja muzikas

Stepas Sodeiką.ir Vilniaus jNeturtingiausia laikraščių 
Filharfnonijbs režiriėrius atžvilgiu yra prancūzų sritis, 
Gasp. Velička. Ansamblis kurioje leidžiami tik rotato-
lanko lietuvius, gyvenančius riniai leidinėliai.
visose trijose okupacinėse
srityse.

Anglų srityje buvo leidžia
mas Rotenburge, paskui

Skaudžiausias tokios politikos vaisius, kad vietoj vie
nos tironijos, Amerikos ir Anglijos parama, Europoje su
stiprėjo antra, lygiai tokia pat žiauri ir baisi,—tai paties 
Roosevelto žodžiai. Ir tai daugiausia atsitiko dėl to, kad į 
amžiaus galą Rooseveltas perdaug pamėgo nuolaidos komu
nistinei diktatūrai ir visu reikiamu stiprumu negynė demo
kratijos pozicijų.

Už tokį palikimą šiandien eilė tautų apmoka savo lais
ve ir savo geriausių sūnų krauju.

Nėra skaudesnio pavyzdžio tokios politikos išdavoms 
pavaizduoti, kaip Lietuva. Ten žmonės gyvena be laisvės, 
be jokių teisių, apkalinti žiauriausioj tironijoj dėl to, kad 
Rooseveltas nestojo už Atlanto Čarterio, keturių laisvių ir 
iš viso demokratinės sąžinės vykdymą. Jis lietuviams sakė, 
kad jų tėvų žemės laisvė tėra laikinai atidėta į šalį, bet jis 
vėliau nerado laiko priimti lietuvių atstovams, nors užteko 
gana laiko didžiausiam dėmesiui ir reklamai apie jo šuniu
ką.

Į tokius dalykus galima būtų pažiūrėti su ironija, jei
gu tai nebūtų apmokama geriausių žmonijos sūnų ir duk
terų krauju ir verčiausia brangenybe—laisve.

Ir taip šiandien milijonai žmonių šaukia skausmo pilnu 
balsu, iš savo vergijos tiesdami išvargintas rankas:—Kodėl 
mums netaikot Atlanto Čarterį, kodėl mums neduodat ke
turių laisvių, kodėl mums vietoj demokratijos užmesta dik
tatūra ir kodėl mūsų neįsileidžia į Jungtinių Tautų tarpą?

Rooseveltas tai buvo pažadėjęs visoms tautoms, dide
lėms ir mažoms ... R.

Anglų srityje reprezentaci
nė meninė grupė yra susikū
rusi Blomberge (netoli Det- 
moldo, kur yra lietuvių orga
nizacijų būstinės). Čia yra 
puikus choras, kurį suorga
nizavo ir jam vadovauja bu
vęs neseniai mirusio kompo- 
zotoriaus Stasio Šimkaus 
mokinys A. Vaičiulėnas. Prie 
choro veikia tautinių šokių 
grupė. Šis meninis vienetas 
daug sykių yra koncertavęs 
anglų aukštiems karinin
kams ir mūsų tautai sveti
mųjų akyse pelnęs daug sim
patijų.

Lietuvos operų (Vilniaus 
ir Kauno) solistai Vokietijo
je gyvena išsiblaškę. Dides
nių grupių jiems sudaryti nė
ra pavykę, tačiau jie visur 
dirba, nors ir pavieniui gy
vendami. Nemažą operos so
listų grupę buvo suorganiza
vęs Jonas Butėnas. Jo grupė
aplankė beveik visus šiaurės 
Vokietijoje gyvenančius lie
tuvius ir yra davusi kelioli
ka koncertų anglų kariams.

LIETUVIŲ GYVENIMAS VOKIETIJOJE
Plačiai išsisklaidę po visą 

Vokietiją, gyvename visose 
trijose vakarinių sąjunginin
kų srityse. Daugumas susi
spietę stovyklose, dalis pri
vačiai, esame aprūpinami 
UNRROS ir karinių valdžių.

Tokiuose nemažuose viene
tuose gyvenant susidaro ne
blogos sąlygos kultūriniam 
darbui, kurio baruose lietu
viškoji 1944 metų išeivija yra 
labai daug nudirbusi.

Lietuvių komitetų ar pa
skirų asmenų iniciatyva lie
tuvių gyvenamosiose vietose, 
didesniuose sambūriuose, įsi- 
kūrė pirmiausia pradžios mo- 
kyklošT^toliau gimnazijos, 
vaikų darželiai, steigėsi mė
gėjai menininkai, būrėsi pro
fesionalai. Lietuviai dabar

turi daug meninių vienetų, 
kurie pirmieji pralaužė 
mums kelią bendradarbiavi
mui, sugyvenimui ir abipu
siam pasitikėjimui tarp mū
sų ir vakarų sąjungininkų 
karinės valdžios atstovų.

Daug kur mūsų meninin
kų pasirodymai pašalino vie
las, supusias lietuvių gyvena
mąsias stovyklas. Mūsų glo
bėjai išskyrė mus iš dauge
lio svetimtaučių tarpo. kaip 
kultūringos tautos atstovus. 
Šalia nedidelių, beveik kiek
vienoje lietuvių stovykloje 
esančių meninių vienetų, su
sikūrė ar toliau savo darbą 
tęsė dideli meniniai kolekty
vai, vadovaujami asmenų su 
didele menine patirtimi, gar
sindami lietuvių liaudies me-

Menininkams talkininkau
ja muzikai. Daug išeivijoje 
gimusių dainų jau yra mūsų 
dainininkų dainuojama.

Literatūroje
Ir žodžio menininkai, nors 

ir nelengvose sąlygose gy
vendami, rodo veiklumo.

Visur išeivijoje deklamuo
jamasis, dabar mūsų Mairo
niu vadinamas, Bernardas 
Brazdžionis Vokietijoje nau
ja versme papylė savo kūry
bos srovę. Jo naujai išėjusi 
eilėraščių knyga “Svetimi 
kalnai” dvelkia didžiuliu Tė
vynės ilgesiu ir meile. Nauju 
eilėraščių rinkiniu pasirodė 
St. Santvaras ir jauniausio- 
sios kartos poetas Kazys 
Bradūnas. Jis savo knygoje, 
pavadintoje “Svetima duo
na,” atvaizduoja sielos skaus
mą, gyvenant be Tėvynės. 
Brazdžionis paruošė ir vai-

Doerverdene tris kartus per 
mėnesį “Lietuvis,” kurio iš
ėjo šeši numeriai ir keturios 
paieškojimų laidos. Dėl po
pieriaus stokos karinė anglų 
valdžią šį laikraštį sustabdė.

Šiam laikraščiui sustojus 
eiti, Liubeke pasirodė “Lais
vės varpas,” leidžiamas sto
vyklos taisyklėmis ir tik sto
vyklai skiriamas. Lietuvių 
Sąjungai ligi šiolei nepasise
kė gauti leidimą leisti laik
raščiui anglų srityje. Yra 
gautas leidimas skautų laik
raščiui ir numatoma gauti 
vaikams.

Didesnėse stovyklose rota
toriumi leidžiami laikraštu
kai atlieka didelį patarnavi
mą tautiečiams, teikdami ak
tualiausias ir mums svarbias 
informacijas, tačiau nesant 
oficialiai leisto laikraščio, 
neturime progos viešai ką 
nors pareikšti arba gintis, 
kai mus puola vokiečių laik
raščiai.

Mokyklos
Didelį kultūrinį darbą at

lieka mūsų stovyklose pra
džios mokyklos, kurios pasi
šventusių mokytojų veda
mos, mūsų jauniesiems teikia 
elementarines žinias.

Mokyklose, tiek pradžios, 
tiek gimnazijose, mūsų jau
nimas randa užsimiršimą ir 
nusiraminimą tuo laiku, kai 
daugumas suaugusiųjų dėl 
padėties netikrumo dažnai 
pameta galvas ir paleidžia 
rankas. Karas jau ir taip mū
sų jaunimui daug sutrukdė 
siekti mokslo. Todėl mūsų 
jaunimas ypač noriai jo ima
si.

Tiesa, darbas sunkus, be 
tinkamų patalpų ir mokslo 
priemonių bei vadovėlių, bet 
nugalimas ir' mokytojo ir 
mokinio pasišventimu.

Kad mūsų jaunimas pasi
nešęs mokslui, rodo jau šis 
faktas, jog studijuoti atsira-

do norinčių apie 3,000 stu
dentų.

Vakarinių sąjungininkų 
valdžia šioje srityje remia 
Pabaltijo piliečius. Anglų 
valdomoje srityje anglų val
džios leidimu nuo 1946 m. 
vasario mėn pradžios veikia 
Pabaltijo universitetas, ku
ris suorganizuotas Hambur
ge Pabaltijo tautų studen- 
dentams, gyvenantiems britų 
okupacinėje Vokietijos srity
je. Taip pat anglų valdžia, 
norėdama pabaltiečiams pa
dėti įstoti į kitas aukštąsias 
Vokietijoje mokyklas, net 
nustatė kiekvienai mokyklai 
atitinkamą skaičių vietų, 
skirtų užsieniečiams.

Prancūzų leidimu Tiubin
geno universitete veikia li
tuanistikos katedra. Prancū
zų srityje švietimo reikalus 
tvarko buvęs Kauno univer
siteto profesorius Schmitt- 
lein. čia gauta leidimų at
spausdinti ir lietuviškus va
dovėlius pradžios mokyk
loms. Pradžios mokyklai taip 
reikalingoji “Aušrelė” at
spausdinama visomis savO 
dalimis.

Anglų vieno korpo vadovy
bė leido spausdinti lietu
viams 15 įvairių vadovėlių, 
jų tarpe geografijos vadovė
lį, Damijonaičio liet, kalbos 
gramatiką, Lietuvos istoriją, 
literatūros skaitymus ir kt.

Taip pat turime žinių, kad 
Lietuvių atstovybės pastan
gomis ir Londone UNRRA 
spausdinanti lietuviams 
mokslo vadovėlius.

Vadovėlių netrukus išleis 
Vyr. Lietuvių Sąjungos Val
dyba, dabar persiorganizavu
si į Lietuvių Tremtinių Ko
mitetą. Ji yra sudariusi ir vi
sas mokslo programas, ku
rių visos lietuviškosios mo
kyklos griežtai prisilaiko.

Mūsų mokslininkai vieni 
yra įsijungę į visuomeninį 
darbą Lietuvių Sąjungoje, ki
ti dirba universitetuose, tre
ti įsikūrę, stovyklose, gyvena 
kartu sukimštai, neturėdami 
jokių sąlygų darbui.

Mūsų profesorių iniciatyva 
Vokietijoje atgaivinta Lietu
vos Mokslų Akademija, ku
rios sąstate yra dabar apie 
pusę buv. Lietuvos Mokslų 
Akademijos narių.

Lietuviai gydytojai sau 
darbo susirado ne tik stovyk
lų ligoninėse, bet kaip geri ir 
sąžiningi darbininkai įsikūrė 
įvairiose DP ligoninėse.

Ypatingai geru vardu žino
ma yra Liuneburgo DP ligo
ninė, kurioje dirba net 7 lie
tuviai gydytojai iš 9 gydyto
jų skaičiaus. Irgi daug lie
tuvių gydytojų dirba Bad 
Rehburgo sanatorijoje. Kitų 
profesijų lietuviai mažiau ra
do praktiško pritaikymo, 
nors jau ir buvo suruošę vi
suotinius savo suvažiavimus, 
pav., miškininkai, teisininkai 
ir kiti.

Skautų organizacija išei- 
vystėje rado gyvą pritarimą 
ir veikiai susikūrė ir savo va
dovybę išsirinko. Užmegztas 
ryšis su Anglijos skautais ir 
kt. Skautybės centrais lietu
viai laiko Liubeką, Detmoldą 
ir Tiubingeną, čia, bendru vi
sų skautų nutarimu, vyriau
sioji vadi j a savo būstinę turi 
Detmolde.

Susiorganizavimas
Visi lietuviai su visomis 

savo organizacijomis paklu
so Vyriausiajam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui, su
trumpintai vadinamam Vil
kui, kuris veikia per Lietuvių 
Sąjungą ir Lietuvos Raudo
nąjį Kryžių.

Sąjungai persitvarkius į 
Tremtinių Komitetą, jis 
veiks į lietuviškąją visuome
nę per tremtinių komitetus. 
Vietiniai lietuvių komitetai, 
kurie tvarko ir koordinuoja 
visų lietuviškųjų organizaci
jų veikimą ir vadovauja lie
tuviškajai visuomenei, dirba, 
vadovaudamiesi instrukcijo
mis, gaunamomis iš centro.

Visais mūsų vargais rūpi
nasi lietuvių komitetai. Be 
vadovavimo kultūrinėje sri

tyje, jie turi darbo ir mate
rialinius lietuvių reikalus 
tvarkydami.

Lietuvių Komitetai, Rau
donojo Kryžiaus skyriai rū
pinasi lietuviais kariais be
laisviais.

Rūpindamiesi kiekvienu 
lietuviu, esančiu Vokietijoje 
ir kituose mums pasiekia
muose kraštuose, kur jis be
būtų: stovykloje ar gyventų 
privačiai patogiame bute, gu
linčiu ligoninėje ar kenčian
čiu belaisvio gyvenimą, lietu
vių komitetai ir Raudonojo 
Kryžiaus skyriai bei pavie
niai asmens stengiasi organi- 
zuti tarpusavę paramą ir pa
galbą jos reikalingiesiems.

Tik mes, kuriems teko 
daug pergyventi ir vargo iš
vargti, galime suprasti to
kios pat dalios tautietį. Sve
timame krašte, svetimose ap
linkybėse mes turime išlikti 
sveiki ir gyvi, kad valandai 
išmušus, mes visi būtumėm 
pajėgūs sugrįžti į savo Tė
vynę Lietuvą ir ją atstatyti 
po tiekos audrų.

Šios valandos mes nekan
triai laukiame, įtemptai sek
dami tarptautinių įvykių rai
dą ir dirbdami, kiek išgalime, 
kad mūsų klausimas būtų 
teisingai išspręstas. Mes di
džiausiu atsidėjimu ir susi
domėjimu sekame užjūrio 
mūsų kraujo brolių pastan
gas, darbą ir kovas atgauti 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę. Kaip po ano pasau
linio karo pagalbos mums ku
pini atėjo mūsų užjūrio bro
liai, taip ir dabar mes tikime 
ir jaučiame, kad jų nepaliau
jamo darbo ir pasiaukojimo 
dėka didžiosios vakarų demo
kratijos, skelbiančios visoms 
tautoms laisvę ir nepriklau
somybę, pripažins ir mums 
tas teises, kurias išplėšė 
“demokratijos” skraiste pri
sidengusi Rusija.

Sal. Narkėliūnaitė.

Austri joje Rusai 
Nori Žemių

Viena. -— Rusai reikalauja, 
kad Austrija jiems atiduotų 
toje šalyje didelius žemės 
plotus.

Iš pradžių jie norėjo gau
ti apie 170,000 akrų, bet tam 
klausimui iškilus viešumon 
ir kitoms tautoms nepalan
kiai reagavus, rusai apsisto
jo prie 80,000 akrų, kuriuos 
seniau Hitleris buvo atėmęs 
iš žydų ir kurie yra labai der
lingi.

Sakoma, kad rusai tose že
mėse jau apgyvendinami.

THE BALTIC REVIEW
Stockholmas. — Iš spau

dos išėjo jungtinis antras ir 
trečias “Baltic Review” nu
meris. Prie šio numerio 
straipsniais prisidėjo Dr. A. 
Bilmanis, Dr. J. Survel, rašy
tojas Ignas Jurkūnas Šei
nius, V. Ginters, Dr. H. Ro- 
nomois, M. Ziverts, a.a. Prof. 
A. Tallgren, G. Martinoff, D. 
M. A. Kaelas, A. Pallo. K. R. 
Pusta, vyskupas J. Kopp. 
Prof. F. Rank ir kiti.

Kaip žinoma, “The Baltic 
Review” leidžia Švedijoje su
sikūrusi Baltic Humanita
rian Association.

Tiek draugijos, tiek Baltic 
Review reikalais kreiptis j 
Bokbindarevagen 80, Stock
holm, Sweden.

Baltic Review galima užsi
prenumeruoti per Informaci
jos Centrą New Yorke. Meti
nė prenumerata $4.00.

LAIC.

PABALČIO TEMA

“Švenska Morgonbladet” 
kovo 13 d., praneša, jog be
veik visa anglų spauda ko
vo 12 d. buvo pilna straips
nių apie rusų okupuotą Pa- 
baltį.

JEI LIETUVOJE LIKS VIEN KAPAI
Baisi tragedija parbloškė 

lietuvių tautą. Nėra šiandien 
nė vienos laimingos šeimos 
Lietuvoje; Maskvos nežmo
niškas žiaurumas visus spau
džia. Vienus veža į vergiją; 
kitus kankina ir žudo.

Vis dėlto 30-40 tūkstančių 
partizanų atkakliai kovoja 
Lietuvos miškuose; vis dėlto 
tūkstančiai Lietuvos piliečių 
stengiasi išsaugoti savo gy
vybę Sibiro ledynuose; vis 
dėlto tūkstančiai lietuvių pa
bėgėlių deda visas savo jėgas 
badaujančioje Vokietijoje su
laikyti lietuvių tautą nuo 
pražūties; visų širdys laukia 
geresnių laikų.

Bet ką daryti?
Lietuva paversta į didžiu

lę koncentracijos stovyklą. 
Padėti komunistai neleidžia.

Pasaulio diplomatai tyli; o 
Maskvos agentai be sustoji
mo šmeižia laisvos Lietuvos 
žmones.

Istorija tiesos neslepia.
Kun. T. Čižausko knyga 

“The Story of Lithuania” 
nuplėšia Maskvos kaukę, pa
rodo, kaip Maskva troško 
Lietuvos žemių jau 15-tame 
šimtmetyje ir kaip Maskva 
šiandien trokšta nužudyti 
lietuvių tautą. Jeigu Lietuvo
je liks tik vieni kapai, tai ir 
Lietuva liks Maskvai!

Įsigykite šią puikią knygą; 
ypatingai duokite ją svetim
taučiams, kad padėtume mū
sų prispaustą Lietuvą atgai
vinti ir jos skaisčią trispalvę 
vėliavą aukštai iškelti.

Genys.

Vienintele Plati Lietuvos Istorija 
Angliškai!

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

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

Išleidžia New Yorke gegužės mėn. Stratford House, Inc.

KAINA $3.00
Užsakymus siųskite dabar šiuo adresu:

REV. C. E. PAULONIS
207 York Street Brooklyn, New York

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

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

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

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

Gatvė .............................................................................. ;

Miestas ..»............ '................................................
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JIS BUS MUMS VILNIAUS LEGENDA...
A.a. kun. A. Lipniūno 

atminimui
“Yra daug kas galingo pa

saulyje, bet nieko nėra galin
gesnio už žmogų”—rašė savo 
knygose Swet-Marden.

O kad tai yra tiesa, tur būt, 
negali būti gražesnio pavyz
džio, kaip a.a. kun. Alfonso 
Lipniūno gyvenimas.

Šisai mažo ūgio, kuk
lios išorinės išvaizdos žmo
gus buvo Vilniuje galingesnis 
už mases sovietinių tankų. 
Jo žodis buvo tikslesnis už 
patrankos šūvį ir trupino bol
ševikinį melą stipriau, negu 
rytų fronto galinga ginklo 
ugnis. Ir koks neišpasakytas 
pasipiktinimas apėmė lietu
višką Vilniaus visuomenę, 
kai iš lūpų į lūpas viena ryt
metį pasklido liūdnas gan
das—Lipniūnas suimtas.

Istorinė asmenybė
To jau buvo perdaug. Ga

lima būtų suimti šimtą, ga
lima būtų suimti tūkstantį 
žmonių, bet vieną Lipniūną 
Vilniuje suimti—reiškė dau
giau negu šimtus kitų. Kas 
buvo Lipniūnas lietuviams 
sunkiausiais Lietuvai laikais 
Vilniuje, to jau mano kukli 
plunksna nepajėgs aprašyti.

Tai buvo istorinio masto 
asmenybė, su kuria kiekvie
nas Vilniaus lietuvis tiesiog 
neišskiriamai yra surištas.

Jo dvasios gyvenimo tur
tingumas ir didžiulis organi
zacinis talentas išsiliejo į 
Vilniaus visuomenę taip pla- 
•čiai ir taip galingai, kad Lip
niūnas atsistojo į centrą, vir
to ašimi, apie kurią sukosi 
visas Vilniaus dvasinis, tau
tinis ir kultūrinis gyvenimas.

Lipniūnui buvo žinomas 
kiekvienas skurdus priemies
čio butas, kuriame gausiai 
lietuviškai šeimai trūko duo
nos kąsnio. Ir jis ten ateida
vo, kaip geroji dvagia, kaip 
laimės angelas.

Žmonių ramintojas
Jam buvo žinoma kiekvie

na šeima, kurios vyras ar tė
vas užkaltuose vagonuose iš
važiavo tremtiniu į tolimą 
Sibirą; jis neaplenkė nė vie
nos tokios nelaimingos šei
mos ir su savo šiltu užuojau
tos žodžiu, o reikale ir mate
rialine pagelba, atėjo visos 
lietuvių tautos vardu. Iš jo 
mažyčio kambarėlio studen
tai ir studentės Vasario 16 
proga, Šv. Kalėdų vakarą ar 
Velykų išvakarėse skubėjo 
su gražiai tautiniais kaspi
nais perrištais pakietėliais ir 
puikiais, meniškais sveikini

mo adresais į visus miesto 
kampus pas, išvežtųjų trem
tinių žmonas ir našlaičius 
vaikus.

Esu aš pats matęs, kaip 
šias gerojo kun. Lipniūno do
vanėles lydėjo riedanti aša
ra . Tai buvo tikrai didelis, 
šventas darbas.

Laisvės Fondo įsteigėjas
Pavergtoje Lietuvoje, jos 

sostinėje, beveik vieno kun. 
Lipniūno iniciatyva ir pa
stangom susikuria Laisvės 
Fondas, kurio siela buvo tas 
pats kun. Lipniūnas.

Po šio Fondo sparnu jis, 
kaip viščiukas, surenka tuos, 
kuriems karas ir svetimos 
okupacijos atėmė galimybes 
išsiversti savo jėgomis. Vi
siems jiems kun. Lipniūnas 
metė gelbėjimosi ratą ir vil
ko juos visomis savo jėgomis 
iš vargo į geresnį ir sotesnį 
gyvenimą.

Jei kas buvo per kuklus ir 
nedrįso užeiti pas jį pasiskųs
ti savo bėdomis, tą jis pats 
surado. Atsimenu, kaip pas 
vieną išvežto Lietuvos kari
ninko majoro žmoną, kuri ne
drįso jam pasiskųsti dėl savo 
vargų, jis pats atėjo į namus. 
Pasidžiaugė, kad tos ponios 
dukrelė gražiai auga ir pui
kiai mokosi, ir švelniai sura
do būdą pasiūlyti jai kuklią 
pagelbą. Tos kuklios, geros 
moters laimės ašarų aš ir 
šiandien negaliu pamiršti . . .

Lipniūnas nuostabiai gerai 
pažinojo visą Vilniaus mies
tą, kiekvieną vaiką jis vadino 
vardu, jis žinojo beveik kiek
vieną lietuvišką šeimą, jam 
buvo žinomas kiekvienas lie
tuviškos visuomenės skaudu
lys, kiekviena silpna ir kiek
viena gera pusė.

Iš tikro tai buvo žmogus, 
kokių Dievas mažai pasauliui 
padovanojo. Tikra to žodžio 
prasme-^gyveno kitiems. ’

Pats gi siauroje Aušros 
Vartų gatvėje teturėjo tik 
vieną, mažutį, knygų knygo
mis užkrautą kambarėlį ir 
čia gyveno pats neretai skur
džiau net už tuos, kuriuos jis 
šelpė.

Kun. Lipniūno žodis sakykloj
O Vilniaus Šv. Jono bažny

čia, kurioje kun. Lipniūnas 
dirbo, pradėjo vaidinti Vil
niaus lietuvių gyvenime di
džiulę rolę. Į čia kas sekma
dienį suplaukdavo minių mi
nios žmonių, ėjo visi—ir gi
liai tikintieji ir net bedieviai. 
Ėjo čia įstaigų direktoriai ir 
sargai, visas lietuviškasis

Vilnius suplaukdavo pas jį, 
pas Lipniūną.

Lipniūno žodis sakykloje 
pasidarė Vilniaus lietuvių vi
suomenės motto. Apie tai, ką 
jis gavo didžiuoju oratoriaus 
talentu iškeldavo savo pa
moksluose, galvojo, šnekėjo 
iš diskusavo visas Vilnius.

Nejučiomis Vilniaus lietu
vių gyvenimas ėmė pulsuoti 
tam tikrais vienos savaitės 
laiko periodais, nuo vieno 
sekmadienio kun. Lipniūno 
pamokslo ligi kito. Tai, ką 
kun. Lipniūnas savo puikiu 
stiliumi, geležine logika, tie
siog ciceroniška retorika ir 
ugningu jaunatvės tempera
mentu savo nuostabiai gra
žiuose pamoksluose išdėsty- 
davo, tai koncentravo lietu
viškos visuomenės mintis pa
gal Lipniūno pateiktą planą. 
Jis kėlė problemas ir jis mo
kėjo minias toms proble
moms pavergti.

Jis vedė tautą
Ir nuostabu! Nuo to, ką 

kun. Lipniūno pamoksluose 
kartą išgirdai, negalima pa
bėgti. Tos problemos jo suge
bėta taip iškelti, taip perduo
ti minioms, kad oratorius tie
siog priverčia jomis persirg
ti, jas išgyventi ir net po 
daug metų iš naujo prisimin
ti ir pergalvoti.

Negirdėjau, kad kas nors 
su didesniu pamokslininko 
talentu ir gilumu būtų iškė
lęs ir išnagrinėjęs lietuvių 
tautos misiją, stovint jai pir
muoju bastijonu Vakarų ir 
Rytų kryžkelėje.

Gal niekas mūsų visos is
torijos bėgyje nesugebėjo 
taip iškelti ir parodyti lietu
vių tautos charakteryje glū
dinčių deimančiukų ir jų mo
ralinio spindėjimo, kaip jis— 
kun. Lipniūnas.

Jis buvo tuo apaštalu, ku
ris norėjo vesti tautą į mo
ralines aukštybes*'ne barda
mas ją, bet paskatindamas 
ir iškeldamas tuos pradus, 
kurie mūsų tautai įgimti ir 
sudaro pagrindus žmogaus 
sielos didybei.

Iš jo lūpų galima buvo iš
girsti’tai, apie ką niekas ki
tas Lietuvoje tada nebūtų 
drįsęs kalbėti. Jis rinkosi sau 
tokias temas, kurios anais 
laikais buvo tai žaidimas ug
nimi.

Pamokslas apie Stalino 
konstituciją

Atsimenu, kaip šiandien, 
kai jis sovietų laikais vieną 
sekmadienį užlipęs į sakyklą, 
pradėjo maždaug šiais žo
džiais pamokslą:

— Šiandien sueina lygiai 9 
mėnesiai nuo tos dienos, ka-

BALF pirmininkas Kun. Dr. J. Končius, Vokietijoje perdavęs lie
tuvaitėms Amerikos lietuvių dovanas ir linkėjimus.

da aš raminau ir guodžiau iš 
tos pat vietos savo tautie
čius, kai už šios bažnyčios 
durų žvangėjo pirmieji sovie
tiniai tankai. Devyni mėne
siai praėjo, kai Lietuva pra
dėjo naują gyvenimą po Sta
lino konstitucijos saule. Aš 
noriu šiandien čia suvesti to 
naujo gyvenimo apyskaitą.

Įsivaizduokite, koks šiur
pas prabėgo klausytojus! 
Kiekvienas manė, kad tai bus 
kun. Lipniūno, taip sakant, 
paskutinioji gulbės daina. 
Bolševikų laikais paliesti to
kias temas, tai reiškė maž
daug tą patį, ką užrišti sau 
kilpą ant kaklo. Sustingusi iš 
nustebimo minia klausė. Tuo 
tarpu kun. Lipniūnas, di
džiausiam visų nustebimui, 
pradėjo cituoti iš Stalino 
konstitucijos straipsnį apie 
religijos laisvę ir daryti iš to 
išvadas.

Jis sakė, kad jeigu seniau 
lietuvis į bažnyčią užklysda
vo tiesiog iš nuobodumo, tai 
dabar, dėka Stalino konstitu
cijos laisvės, jis kas sekma
dienį pradėjo lankyti bažny

čią dėl to, kad kad jam, bran
gi pasidarė jo tėvų religija. 
Jei, sako, seniau bažnyčios 
buvo apytuštės, tai žvelkite, 
kas darosi dabar! (Ir jis iš
tiesia ranką virš sausakim
šai prisigrūdusios minios). 
Niekada Lietuvos bažnyčios 
nebuvo taip gausiai lanko
mos, kaip dabar. Jei seniau— 
tęsė kun. Lipniūnas—religi
jos buvo mokoma mokykloj, 
ir vaikai turėjo mokytis, o 
tėvai tuo nesidomėjo, tai da
bar, Stalino konstitucijos dė
ka, vaikučiai patys iš širdies 
mokosi religijos už mokyk
los ir mokosi, kaip niekad, o 
tėvai vietoj žaislų vaikams 
maldaknyges pirkti.pradėjo.

Tautiniu atžvilgiu—išve
džiojo Lipniūnas toliau—mū
sų senąsias rietenas pakeitė 
tarpusavio supratimas ir su
gyvenimas. Šiandien mes vi
si pasidarėme kaip broliai.

Ir taip kun. Lipniūnas įvai
riais atžvilgiais (religiniu, 
tautiniu, šeimos, moraliniu 
ir t.t.) vedė balansą tų 9 mė
nesių laikotarpio, o sužavėta 
minia klausėsi, juto širdies

gelmėse, ką jis tuo nori pasa
kyti, ir . . . verkė iš skausmo. 
NKVD agentai formaliai ne
turėjo prie ko prikibti, juk 
kun. j Lipniūnas rėmėsi Stali
no konstitucija . . .

Ir taip kun. Lipniūnas ras
davo būdą kiekvieną tautos 
skaudulį aptarti ir šviesių 
pusių surasti skaudančiuose, 
kruviniausiuose išgyveni
muose. Jo sakykloje beveik 
kiekvienas lietuvių skausmas 
rado atgarsį, o kiekviena di
džioji tautinė bei religinė 
problema buvo drąsiai, dina
miškai ir visu jos svoriu iš
kelta ir atžymėta.

Naujasis Skarga
Tema po temos, viena už 

kitą aktualesnė, viena už ki
tą įdomesnė buvo kun. Lip
niūno nuostabiai gražiai, pla
ningai ir nuosekliai iškelia
mos. Jis margino jas kasdie
ninio gyvenimo gyvais pavyz
džiais, jis poetų posmais liejo 
savo skausmą ir tiesiog eks
taziškom maldom prabildavo, 
kai savo pamoksluose kvies
davo iškelti žmogaus ir tau
tos didybę ligi dangaus 
žvaigždžių.

Kvapą užėmusi minia klau
sydavos jo žodžių, o šv. Jo
no bažnyčia Vilniuje, gal 
kaip ji stovi, niekada nebuvo 
taip gausiai lankoma.

Vargu ar kitados garsus 
šios bažnyčios pamokslinin
kas Skarga stipriau ir galin
giau valdė klausytojų minias 
už mūsų kun. Lipniūną. Apie 
aną pamokslininką—Skargą 
—ir šiandien byloja marmu
ro lentos ir paminklai Vil
niaus šv. Jono bažnyčioje. 
Tikiu, kad apie jo didelį įpė
dinį—kun. Alfonsą Lipniū
ną—antrąjį ir gal net didesnį 
lietuvišką Skargą, kalbės 
taip pat marmuro lentos ir 
paminklai Vilniaus šv. Jono 
bažnyčioje, nes lietuvių tau
ta moka būti dėkinga tiems, 
kurie jai talentą, meilę ir gy
venimą paskyrė.

Šių dienų didvyris ir 
kankinys

Kai aš galvoju apie kun. 
Lipniūną, man taip gera da
rosi “ant dūšios” . . .

Netiesa, kad Lietuva savo 
didvyrių tik praeityje yra tu
rėjusi. Tokių didvyrių Lietu
va turi ir dabar. Ir kai kele
tas suvargusių ir apiplyšusių 
politinių kalinių prie Baltijos 
jūros kranto, svetimoj žemė
je, kasė duobę ir ten žemėmis 
užbėrė koncentracinio lage
rio užkankintą ir šiltinės ga
lutinai užmarintą menką, iš
džiūvusį buvusio politinio ka
linio kun. Lipniūno kūną, -jie 
supylė naują Lietuvos didvy-

Kodel Taip Yra?'
Kodėl man širdis suskaus

ta, nerimsta, kai “žmogus” 
stovi mano sielos akivaizdoj ? 
Kodėl ji nuliūsta ir paskęs
ta baugių slėpinių jūrose, kai 
palieti kitą asmenį ir patiri 
jo priešginybę?

Kodėl žmogus nekenčia 
žmogaus, kai jie savo esme 
sudaro, tiesa, nepagaunamą, 
bet esamą viena?

Kodėl žmogus apsikrauna 
menkais asmeniniais reika
lais, jų vien žiūri, pamiršda
mas, ar niekindamas kitus ir 
savo paties sielą, kuri velytų 
tų reikalų vengti ir žiūrėti 
viršesnių ?

Kodėl pasaulyje vyrauja 
piktasis su savo nedorais 
darbais ?

Kodėl bolševikas nekenčia 
kito žmogaus, baidosi ir ven
gia dvasios pradų, pats būda
mas savo esme žmogus, bet 
ne žvėris?

Kodėl jisai visur lenda ne
kliudomas be baimės, gėdos 
ir padorumo į žmogaus sielą, 
į susibūrusius žmones, į val
džios viršūnes?

Kodėl žmonės nesupranta 
piktų jo norų?

Kodėl tie patys žmonės jų 
nori ir sykiu nenori?

Kodėl daugeliui atrodo sal
dūs bolševiko peršamieji 
nuodai ?

Dar klausimas, kiek Lietu
voj bolševikas išžudė žmonių, 
kiek turtų išvogė ir sunaiki
no, kiek netvarkos padarė?

Kodėl Lietuva taip kanki
nama, kai turi “šventosios 
žemės” vardą?

Kodėl pas žmones taip ma
žai užuojautos kenčiančiai ir 
žudomai Lietuvai, taip pat ir 
toms tautoms, kurios po bol
ševiko letena vaitoja?

Kodėl bolševikui leidžiama 
meluoti, sutartis laužyti, sve
timus kraštus ir jų turtus 
grobti, žudyti ką nori ir kiek 
jam tinka? - v

Kodėl į jo namus nevalia 
niekam žengti, vien tik jo 
vergui “draugui,” kai jam 
duodama valia visur niauro
ti, viešai burnoti?

Kodėl?!
Kilsta daug skaudžių klau

simų, kurių akivaizdoje ma
no siela išgąsčiauja, nuliūs
ta ir paskęsta ramybės, tai
kos ir meilės nore.

Meškuitis.

rio kapą, kurį ateinančios 
kartos dainomis ir legendo
mis apipins ir iš kur jos sem
sis jėgų šventoms tautos ko
voms už laisvę ir gyvenimą!

Dr. Liutauras.

1863-1864 METŲ SUKILIMAS
Rašo K. R. Jurgėla 

—--- --------- 1 —

(Tęsinys)
“Kalinauskis, ... be savo liepsnojančio patrijotin- 

gumo, pasižymėjo kraštutinėmis teorijomis. Jis mylėjo 
liaudį. ... bet šiurkščiai teisė dvarininkiją. . . Nepa
prastos ištvermės ir asmeninio pasiaukojimo žmogus, 
jis buvo gražiausias ir skaisčiausias pogrindžio veikė
jo atstovas, šis vienas žmogus pavadavo šimtus, nes jis 
mokėjo dirbti, pasiaukoti ir išvengti atidengimo. Jo 
teorijos kartais būdavo perdaug keistos ir nepraktiš
kos, jo logika sukta ir aistringa, betgi jo teisingumo 
pastabumas ir jausmas buvo milžiniški. Jis buvo pra
vardžiuojamas “chamu”; jis patsai gyrė šį pravardžia
vimą ir juo didžiavosi, tuo tarpu smarkiai smerkdamas 
dvarininkiją. . . Jis surašydavo atsišaukimus į liaudį. 
Kai sukilimas prasiveržė, jis labiausiai priešinosi Var
šuvos vyriausybei dėl Gardino gubernijos vakarinių 
apskričių, kadangi jis buvo, ligi tam tikro laipsnio, se
paratistas . . . visgi jam stokojo platesnio požiūrio ir 
politinio senso. Polemika apie sienas tarp Lietuvos ir 
Lenkijos kautynių metu parodo jo palinkimą į smulk
menas. . . Anot jo, visą pasitikėjimą reikia sudėti į pa
prastą liaudį; dvarininkai turi pasilikti nuošaliai . . . 
ir jeigu dvarponiai nori dalyvauti kautynėse, tai jie 
privalą tarnauti eilėse kur nors kitose apskrityse, kur 
jie nėra pažįstami. . .

“Jis būtų galėjęs pasišalinti iš Vilniaus, bet jis nie
kad netgi nesvarstė tokios galimybės, kadangi jis tei
gė, kad tai buvo jo pareiga, kaipo pogrindžio veikėjo, 
būti'paskutine Muravjovo teroro auka. Pats ieškomas 
per visą pusmetį, jis rodė nuolatinių veiklumo žymių, 
kad ir besislapstydamas. . . Pats gaudomas, jis niekad 
nepraleido nė vienos egzekucijos ir pats stebėjo. Suim

tas, jis atsakinėjo į 
klausimus su visiška 
savigarba, statydama- 
sis kaip Lietuvos dik
tatorius. Jeigu tiesa, 
kad jisai neva pareiš
kęs per savo paskutinį 
tardymą, esą, jis mirš
tąs susitaikęs su sa
vim, kadangi jis laimė
jęs dalį savo siekinių— 
“Žmonės gavo žemės, 
ir čfvarininkija per pu
sę sumažėjo savo skai
čiumi”—tas kaip irpa- 
tvirtintų, kad jis ligi 
galo liko ištikimas sa
vo žodžiams, ištartiem 
į mane Prano namuo
se. Betgi aš patsai, ge
rai jį žinodamas, spren
džiu, kad tardytojai iš
kraipė jo žodžius,—jo 
mintis greičiausiai bu
vusi ta, kad, baudžia
vą panaikinus, beliks 
viena tauta be skirtu
mo tarp bajorijos ir 
liaudies ...”

KOSTAS KALINAUSKIS
Lietuvos Diktatorius

(Iš Dr. Ewellna Wroblewska, Rok 
1863, Wilno 1923)

“Mano broliai, mieli mužikėliai! . . 
Tebekovokite toliau už žmogaus ir 
tautos teises, už savo tikėjimą, už 
savo gimtine žemę, kadangi—aš tai 
sakau tau, liaudie, iš po kartuvių— 
jūs begalėsite gyventi laimingi tik
tai tuomet, kai maskolių nebebus 
ant tavo sprando.”

Kai buvo išneštas mirties sprendimas prieš išdaviką 
ir Malachovskis pranešė vąrdą savanorio, pasisūliusio 
sprendimą įvykdyti, “Kalinauskis pareiškė: “Aš atsa
kau už jį, kad jis įvykdytų sprendimą, betgi mes nega
lime jam leisti.” Malachovskis paklausė: “Kodėl?” Ka
linauskis atsakė: “Tai vyras, turįs žmoną ir kelis vai
kus, o mes turime žandarus, sprendimams vykdyti.” 
Tuomet aš priėjau prie Kosto, pabučiavau jį visu nuo
širdumu, sakydamas: “Tu, mano mielas bajore!” Kali
nauskis susimaišė, teiravosi, ką visa tai reiškia. Kole

goms besijuokiant, — jie visi užjautė ir didžiavosi Ka- 
linauskiu, — aš paaiškinau, kad ta silpnybė, arba tik
riau — širdies prakilnumas, kurią jis prikaišioja bajo
rijai, iš tikrųjų esanti jo paties žymi nuosavybė, ka
dangi jis negali paaukoti šeimą turinčio žmogaus. Tik
rai, ši mūsų silpnybė yra mūsų tautos pasididžiavi
mas. .. ”17

“Kalinauskis buvo 26 metų amžiaus, stipraus sudė
jimo, su griežtu ir išraiškos pilnu žvilgsniu; trumpai 
nukirpti rusvi plaukai buvo sušukuoti į užpakalį; taip 
jis atrodė, kai aš jį mačiau kalėjime, kelios dienos prieš 
jo egzekuciją. Jam davė plunksną ir popierą, ir leido 
jam išdėstyti savo laisvės idėjas. Jis parašė dailia ru
sų kalba pusėtinai įdomią tezę apie rusų valdžios san
tykius su Vakarinės Apygardos lenkiškais gyventojais. 
Ten jis pareiškė, tarp kitų dalykų, savo įsitikinimą apie 
vyriausybės veiksmų nesaugumą ir savo visišką panie
ką rusams valdininkams, kurie atvyko į šį kraštą...

“Kalinauskio egzekucija įvyko 1864 m. kovo mėnesį 
arba vasario gale ir, berods, buvo paskutinė egzeku
cija Vilniuje.

“Buvo giedrus ir šaltas rytas. Kalinauskis žengė į 
mirtį stipriais žingsniais. Atėjęs į aikštę, jis atsistojo 
veidu tiesiai į kartuves ir retkarčiais pažvelgdavo į toli
mą minią. Kai buvo skaitomas jo pasmerkimo patvir
tinimas, jis mėgino įsikišti su savo pastabomis. Taip, 
pavyzdžiui, kai buvo paskaityta jo pavardė: bajoras 
Kalinauskis, jis sušuko: “Mūsų tautoje nėra bajorų, 
mes visi esame lygūs!” Policmeisteris papurtė galvą ir 
paprašė jo laikytis ramiai.”^

Iš mirties kameros jaunasis Kalinauskis sugebėjo 
laisvėn išleisti savo paskutinį atsišaukimą. “Mano bro- < 
liai, mieli mužikėliai! Aš jums rašau nuo maskoliškų 
kartuvių, gal jau paskutinį kartą. Skaudu yra apleisti 
savo gimtinę žemelę ir jus, mieli tautiečiai. Mano kiū

ri) Tai yra konservatyvaus “Baltojo” sprendimas, Pamlętnlki 
Jakobą Oieysztora, op. cit., tom. n, pp. 48-51, 76.

18) Taip rašo Muravjovo gerbėjas ir pakalikas Mosolov, savo 
VUenskŲe. Očerki, op. cit., pp. 126-127. 

tinė draskoma, mano širdis plyšta, betgi aš nesigailiu 
mirštąs dėl teisingumo jūsų kovoje. Priimkite, broliai, 
mano žodžius su pasitikėjimu, nes jie jus pasieks jau 
iš ano pasaulio, o juos rašiau turėdamas dėmesy vien 
tik jūsų gerovę. Broliai, nėra didesnės laimės pasauly, 
kaip turėti protą ir mokslą galvoje. Bet kaip naktis ir 
diena nevaikščioja drauge, taip neina drauge tikroji 
apšvieta su maskoliška vergija. Tol, kol ta vergija vieš
pataus mūsų šalyje, tol neturėsime nei tiesos, nei gero
vės, nei apšvietos, o mus valdys, kaip kokius neišmin
tingus gyvulius, ne mūsų labui, bet mūsų pražūčiai. 
Todėl kai nugirsite, kad jūsų broliai iš po Varšuvos ko
voja dėl tiesos ir laisvės, nepasilikite neveiklūs: grieb
kite, kas ką galite, — dalgį ar kirvį, — eikite būriais, 
tebekovokite toliau dėl savo žmogaus ir tautos teisių, 
dėl savo tikėjimo, dėl savo gimtinės žemės. Nes aš tai 
sakau tau, Liaudie, nuo kartuvių: jūs begalėsite laimin
gai gyventi tiktai tuomet, kai maskolių nebebus ant 
jūsų sprandų.”19

Jis mirė ant kartuvių, Lukiškių aikštėje Vilniuje, 
paskutinis iš vadų, 1864 m. kovo 19 ar 23 d.

, SIERAKAUSKIS

Vargingas lietuvių kilmės bajoraitis, Zigmas Siera- 
kauskis gimėųietoli nuo Lucko, Ukrainoje, 1828 me
tais, Kosciuškos karininko anūkas.

Jo tėvas mirė sukilime 1830 metais, maskolių suka
potas kardais į gabalus.

Baigęs su pagyrimu Žitomiro liciejų 1845 m., jis į- 
stojo į Peterburgo universitetą, kur susidraugavo su 
studentais žemaičiais.

1848 metais jis vyko stoti savanoriu kovon Vengri
jos revoliucijoje, betgi Odesoje jis buvo suimtas, ir pas 
jį rasta senas Lenkijos-Lietuvos Bendruomenės^ žemė- - 
lapis, keli auksiniai pinigai ir pištalietas. "

19) Limanowski, Historja Powstania, op. cit., p. 447, taipgi cituo
jama ir kariuomenūs žurnale Karys, No. 52/1020, Kaunas, 1938 
m. gruodžio 29 d., pusi. 1519.
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!Philadelphijos Žinios į
SERGA Paieškomi Asmenys

PABĖGUS IŠ RAUDONOJO 
PRAGARO

Neseniai Philadelphijon atvy
ko lietuvis V. D., kurs pergyve
no labai daug karo metu.

Jis buvo kelis sykius komunis
tų raudonajame pragare. Jis la
bai nukankintas, nuvargęs, vos 
gyvas, apiplėštas lig paskutinių 
marškinių, be sveikatos ir be jė
gų, sunervintas.

Tai tik gyvas skeletas, dabar 
kaip be dvasios vaikšto ir neži
no nė ką daryti, kur dėtis—taip 
jo gyvenimas sugriautas ir tiek 
daug nervų ir pergyvenimų jam 
kaštavo, kol čia laisvės šalin pa
teko.

Jei jis kada atsigaus savo svei
katą, tai galės daugiau parašyti 
iš savo gyvenimo. O jis tikrai 
daug ir sunkių pergyvenimų tu
rėjo. Pasirodo, kad raudonasis 
pragaras dar čia ant žemės gali 
žmones taip kankinti ir naikinti, 
ko ir žmogaus sveika atmintis 
ir protas negali pergyventi.

Nelaimingas kankinys dabar 
gyvena Baltimore], bet apsilan
ko ir Philadelphijoj, kur anks
čiau gyveno, ir čia papasakoja 
savo pergyvenimus nelaisvėj, 
kaip iš ten pabėgo ir kiek jam 
reikėjo visko pakelti, kol čia pa
teko.

JO ATMINIMAS GYVAS KUNIGŲ SUSIRINKIMAS

Balandžio 2 dieną šv. Jurgio 
parapijos klebonijoj įvyko Kuni
gų Vienybės Centro Valdybos 
susirinkimas.

Ta proga buvo suvažiavę ir 
daugiau kunigų iš apylinkės.

Centro sekretorius kun. V. 
Martusevičius visus mielai pri
ėmė, pavaišino, ir buvo nutarta 
vykdyti labai svarbių reikalų lie
tuvių ir Lietuvos gelbėjimui.

Dalyvavo kun. J. Baltusevi- 
čius, pirm., kun. Lekešis, iždin., 
iš Maspeth, kun. Garmus, Phila- 
delphijos provincijos pirminin
kas, kun. Savulis iš Duryea ir 
philadelphiečiai kunigai.

WTEL
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 

Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. 
Direktorius 

ANTANAS DZIKAS 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa.
Telefonuoklte: Regent 2937

. i’

Tel. DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS Į

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose "• - I

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis pylę manęs

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.
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Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman Į 
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vemon St, 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo ištaiga. Di
dėt#, graži koplyčia, erdvi salė.

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės ■ 
dieną ir naktį

ii I

A.a. Lt. Petras Mikonis, 1427 
S. 2nd St., žuvo prieš 2 metus, 
bet jo aminimas tebėra gyvas.

P. Mikoniai gyvai atsimena 
savo Petrą ir niekuomet nepa
mirš.

Ir iš tikrųjų, kas galėtų iš
traukti iš jų širdies jų mylimo 
sūnaus atminimą.

Velionis taip karštai mylėjo 
savo tėvelius, kad jie niekuo
met negalės užmiršti jo žodžių 
ir darbų. Jo laiškai karo tarny
boj taip aiškiai rodo, kad jis tik 
apie juos ir mąstė ir galvojo. 
Save jis pamiršdavo, kad tik nu
ramintų savo mamytę ir tėvelį ir 
visus namiškius. Tai buvo tikros 
meilės ir dėkingumo laiškai.

Jaunuolis pats įsirašė į ka
riuomenę—National Guard dar 
1939 m. Karinis gyvenimas jam 
patiko ir sekėsi.

Stojo į aviatorių mokyklą, ku
rią ir baigė gaudamas piloto 
laipsnį ir buvo pakeltas leitenan
tu.

Kilus karui buvo išsiųstas į 
frontą. Jis buvo pilotu didžiu
lio bomberio B-17. Daug sykių 
laimingai ir sėkmingai atliko 
karo žygius.

Bet 1944 m. birželio 25 dieną 
nebuvo taip laiminga. Kovoda
mas virš Anglijos, Lt. Petras 
Mikonis žuvo. • '

Nors nebėra jo gyvųjų tarpe, 
bet jis ilgai bus atsimintinas ne 
tik šeimos, bet artimųjų.

Štai šv. Kazimiero parapija į- 
dėjo jo vardą į ilgo ir švento at
minimo paminklą, kurs padary
tas bažnyčios koplyčioj. Jo at
minimas bus ilgai visų širdyje, 
kai tik bus atsimenami tie, kurie 
guldė savo gyvybes už laisvę ir 
kitų gerovę.

Teko skaityti jo paskutinieji 
laiškai.

Kokie jie turiningi ir pilni vil
ties ir paguodos savo namiš
kiams! Rodos, kaip žmogus ir 
galėtų taip save nugalėti, nuolat 
tarp mirties pavojų gyvendams. 
Jis galėjo save pamiršti, tik apie 
savo artimuosius galvoti ir jiems 
paskutinius jausmus ir atsimi
nimus skirti. Taip elgėsi kariška

ŽUVŲ KARIAI—PARAPIJOS 
FUNDATORIAI

A.a. Julijonas Mažeika, jau
nas jūrininkas, žuvęs su povan
deniniu laivu, jo tėvelių įrašytas 
parapijos fundatorių eilėn; jo 
vardu paaukota parapijai $100.

Dabar nuolat eis maldos ir 
mišių aukos sekmadieniais ir už 
jo jauno kario sielą.

Walter Paulauskas įrašytas 
parapijos rėmėju; jo motinėlė 
paaukojo kario vardu $50.

J. Rimgailienė, 318 Wharton 
St. jau ilgoką laiką sunkiai ser- 
ka.

Ligonė gydosi po kelių gydy
tojų priežiūra namuose. Turima 
vilties, kad greit sustiprės jos 
sveikata.

Ją labai prižiūri duktė Ona ir 
vyras bei iš kariuomenės sugrį
žęs karys sūnus Antanas.

Petras Mažeika, 330 Earp St., 
susirgo. Padarius operacją, Mt. 
Sinai ligoninėj, jau sveiksta ir 
turi vilties Velykoms būti svei
kas ir su savo šeimyna linksmai 
margučius žaisti. Jį globoja slau
gė jo duktė Frances. Nepamiršta 
jo ir kiti namiškiai.

Visi linki greitos ir geros svei
katos.

Ligonis yra uolus šv. Kazi
miero parapijos darbininkas.

Jonas Arošius staiga ir sun
kiai susirgo balandžio 5 dieną. Į 
ligoninę nuvežtas jau be sąmo
nės. Suteikta pirmoji pagelba; 
turima vilties, kad išsikas iš sun
kios ligos.

M. Kimutis, 209 Femon St., 
senukas, labai sunkiai serga, ne
gali nė iš lovos išlipti nė pasi
judinti. Jį slaugo duktė vienuolė 
Liucija ir geros kaimynės Pele- 
džienė ir Baltrukonienė.

Tai labai gražus paprotys pa
gelbėti ligonis ir padėti jiems li
goje.

ATMENA MIRUSIUS
Kovo 21 dieną minėta metinės 

a.a. Aleko Tareilos, kurs žuvo 
kariuomenėj.

Tėveliai ir šeima dalyvavo pa
maldose—mišiose su egzekvijo
mis.

Vincento Pikelio metinės su
kaktis minėtos Mekienės užpra- 
šymu. Pamaldos buvo atlaikytos 
kovo 22 dieną. Už Josefiną Sefel- 
taitę sudėtinių aukų pamaldos 
buvo atlaikytos kovo 21 dieną. 
Ji buvo didelė geradarė katalikų 
veikime.

Kovo 23 dieną egzekvijinės 
mišios buvo už a.a. Pranciškų 
Bagočių. Dalyvavo visa šeima ir 
daug pažįstamų ir draugų.

Tą pačią dieną buvo laikomos 
pamaldos už Rodia šeimos ir jų 
jauną dukrelę Petronėlę.

Visi mirusieji kariai buvo at
minti egzevijinėmis mišiomis, 
kario K. Mirono užprašytomis. 
Kovo 30 dieną mišios su egzekvi
jomis už Joną Janušauską. Tai 
buvo Janušauskienės auka.

45 METŲ BANKAS
Lietuvių suorganizuotas Li

berty Federal Savings and Loan 
Association, 204 N. Broad St., 
balandžio 29 dieną minės 45 me
tų sukaktį ir nori pasiekti 4 mi
lijonų sumą.

JAUNAS MIRĖ
Balandžio 5 d. atsiskyrė su 

šiuo pasauliu Juozas Bekeris, 34 
metų amžiaus. Jis sirgo General 
ligoninėj ir mirė plaučių liga.

Velionis palaidotas Šv. Kry
žiaus pakinėse balandžio 9 dieną.

STAIGA MIRĖ
Jurgis Grockis, balandžio 6 d. 

staiga mirė. Jis palaidotas ba
landžio 11 d. iš Our Lady of Mt. 
Carmel bažnyčios.

ir nesavanaudiška jauno drąsuo
lio širdis. I

Tegul ilsisi ramybėj jo siela.
Rasa.

GIMIMAI
Tareilų šeimyna, 2707 54th 

Drive, susilaukė dukrelės, kuri 
pakrikštyta Carol Ann vardu.

Mergytė gimė vasario 10 d., 
pakrikštyta kovo 31 d. Krikšto 
tėvu buvo jaunas Clayton Sut
kus ir krikšto motina Pranciška 
Sisca.

Mergytė labai sveikai ir links
mai auga.

Taraškų šeima, 302 Cross St., 
susilaukė antro sūnaus vasario 
12 d. Jis pakrikštytas kovo 31 d. 
Edvardo Antano vardais.

Solčio šeimynai gimė duktė 
vasario 25 dieną, pakrikštyta 
Paulette vardu kovo 31 dieną. 
Krikšto tėvai buvo Albertas 
Račkus ir Olga Dubutytė.

Kovo 11 dieną - Mrs. Anna 
Howard susilaukė sūnaus, kurs 
pakrikštytas balandžio 7 dieną 
Robertuku. Kūdikio tėvas dar 
tarnauja U.S. laivyne.

RAŠO IŠ FLORIDOS
K. 'Žemaičiai, philadelphijie- 

čiai, karšti veikėjai išsikėlė į 
Floridą nuolat gyventi.

Jie rašo, kad jau įsikuria, bet 
pasiilgsta lietuviškos veiklos.

MIRĖ

Kovo 23 d. mirė Stanislovas 
Bulskis, 33 metų amžiaus.

Laidotuvių apeigas aprūpino 
J. Kavaliauskas.

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

Simanavičius, Kazimieras, kilęs iš 
Pyplių km., Zapyškio v., Kauno a.

Sinkevičlenė-Paulauskaitė, Ona, 
duktė Adomo, kilusi iš Virbalio ir gy
venusi Worcester, Mass.

Skarpušls, Antanas, sūnus Jeronimo, 
kilęs nuo Subačiaus iš gyvenęs Bos
ton, Mass.

Skrebutis, Kazys, kilęs iš Skriaudžių 
ir gyv. Chicagoje.

Skvarčinskas, Antanas, kilęs iš ščiu- 
rų km., Imbrodo v., gyv. New Yorke.

Sobutas, Simočius, kilęs iš Mažeikių, 
gyv. Chicago Heights, Ill., (Chicago).

Stanaitis, Jonas, kilęs iš Obšrūtų k., 
Vilkaviškio a., gyv. Brooklyn, N. Y.

Stankevičiūtė, Adelė, duktė Vinco, 
kilusi iš Namaiūnų km., Birštono v., 
Alytaus a., gyvenusi New York, N. Y.

Staugaitis, J., gyv. 1445 S. 50 Avė., 
Cicero, III.

Stauniula, Leonas, kilęs iš Žiemių v.
Stočkus, Jokūbas, kilęs iš Telšių, 

gyv. Baltimore, Md.
Strolia, Alfonsas, sūnus Vlado, ki

lęs iš Pienagalio-Troškūnų.
Stuksienė-Onušaitytė, Ona, kilusi iš 

Plokščių ir gyv. Milwaukee, Wise.
Stulglnskienė-Poškaitė, Agota, kilu

si iš Alksnupių km., Sėdovos v., Pa
nevėžio a.

Svirskis, Julius, gyv. New Yorke.
Šačauskas, Aleksandras, sūnus Juo

zo, kilęs iš Vizbarų km., Vainuto v., 
gyv. Chicagoje.

Šaliganienė-Shaligan-Grakauskienė, 
prieš ištekant Cernevskaitė, Apolonijos 
ir Romualdo Cernevskų duktė, gimu
si Liepojuje, Latvijoj, gyv. New York.

Šapoka, Adomas, kilęs iš Utenos, gy
venęs New York, N. Y.

Šarka-Jarmalavičius, Ignas, sūnus 
Jurgio, kilęs iš Bardiškių-Siesikų ir 
gyv. Boston, Mass.

Bčegauskas ar ščiagauskas, Kon
stantinas, kilęs iš Levakalnių km., Ši
luvos v., Raseinių a.

šečkus, Juozas, sūnus Juozo, kilęs iš 
Pilviškių v., Vilkaviškio a., gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

šimkevičius, Pranas, gyv. Belden, Ill.
Šimkevičiutč, Liuda, duktė Mykolo, 

kilusi iš Rietavo v., Telšių a., gyvenusi 
Chicagoje.

šipelytė, Marė, duktė Jono, kilusi iš 
Panevėžio ir gyvenusi Chicagoje.

Šležas, Povilas ar Sies, Paul, kilęs iš 
Pumpėnų miestelio ir gyv. New York.

Šonta, Jonas, iš Lietuvos išvykęs 
1936 metais.

Štaitokiutė, Veronika, duktė An
driaus, kilusi iš budviečių km., Linku
vos v., Marijampolės a. gyv. New York.

Štaras, Juozas, kilęs iš Naujabakai- 
nių km., Serviliškio v., Kėdainių a., 
gyv. Melrose Park, Ill.

Šukaitienė-Labanauskaitė, Monika, 
duktė Vinco, kilusi iš Alėjų km., Ra
seinių a.

Šukys, Antanas, kilęs iš Debeikių, 
Utenos a. gyv. Chicagoje.

Šulskis, Edvardas, kilęs Slaveinų k., 
Anykščių v., Utenos a. gyv. Brooklyn, 
N.Y. .

šuntaitė, Ieva, iš Lietuvos išvykusi 
1932 m. ir 1939 m. gyv. Kalifornijoj

šuntaitė, Stasė, išvykusi iš Lietuvos 
1929 m.

Šveinickas ar švunuckas, Juozas, sū
nus Adomo, kilęs iš Vamupio k., Pa
kuonio v., gyv. Chicago ar New Yorke.

švilpa, Juozas, kilęs iš Bairiškelių k., 
Panevėžio a.

Talandls, Jonas, gyv. Chicagoje.
Tamašauskas, Jonas, kilęs iš Telšių, 

gyv. Chicagoje.
Tamošaitis, Adomas, kilęs iš Smil

gių par., Naurašilių k., gyv. Chicagoj.
Tamulionienė-Aržuolaitytė, Jevanė, 

gyv. Scranton, Pa.
Tiesevičius, Stasys, sūnus Kazio, ki

lęs iš Rozalimo v., gyv. Chicagoj.
Tiiienė-Burčikaitė, Adelė, duktė An

tano ir Elenos (Markunaitės), gyv. 
Philadelphia, Pa.

Trakimienė-Juodeikaitė, Elena, ki
lusi iš Pašakių k., Baisogalos v., Kė
dainių a.

Tauklonienė-Sabutytė, Pranciška, 
gyv. Tacoma, Wash.

Tvarijonai, Zigmas ir Adomas, sū
nūs Prano, kilę iš Pašakių k., Baiso- 
galės v., Kėdainių a.

Tverega-Suslavičiutė, Malvina, duk
tė Vinco, kilusi iš Trakų a., gyv. New 
Yorke.

Tumasonis, Aleksandras, kilęs iš 
Noragėlių k., Seirijų v., Alytaus a., 
gyv. Kanadoje.

Tumelis, Juozas, kilęs iš Alksnėnų 
ir gyv. Newark, N. J.

Tumelytė-Grinslauskienė (?), Ona, 
kilusi iš Alksnėnų, gyv. Newark, N. J.

Tyla, Jonas ar Juozas, kilę iš Anyk
ščių, gyv. Chicagoje.

Tylienė-Vasiliauskaitė, Domicėlė, gy
venusi Chicagoje.

Urbšytė, Marija, kilusi iš Raudonės 
v., Raseinių a., gyv. Chicagoje.

Vaicekauskaitė, Julė, kilusi iš Vilio
siu k., Šiaulėnų v., gyv. Kingston (?).

Vainauskai, sūnus Jono Vainausko, 
gyv. Viduklėj, Raseinių a.

Vakulskaitė, Morta kilusi iš Pa- 
graušių k., Anykščių v., Utenos a., gy
venusi Brooklyn, N. Y.

Valaitis, Jonas, sūnus Juozo, kilęs 
iš Bagotosios k., Pilviškių v., Vilka
viškio a.

Valentinas, Julijonas, gyv. Brooklyn, 
N. Y.

Valentinavičius, Antanas, kilęs iš 
Griškiškio v., Kėdainių a., gyv. Phila
delphia, Pa.

Valienė - Kaladžinskaitė, Veronika, 
duktė Alekso, -kilusi iš Kuršėnų v., 
Šiaulių a.

V'aluckas, Antanas, sūnus Kazio, ki
lęs iš Kašarkų k., Deltuvos v., Ukmer
gės a., gyvenęs New York, N. Y.

Vaškelevičiai, Vaclovas ir Juozas, 
Amerikoje žinomi kaip Walter Was- 
kel ir Joseph Waskel, 
Nebr.

Viltrikytės, Katarina 
Valilionienė, kilusios 
Vilkaviškio a.

Visockiai, tėvas ir 
sockio arba Charles
dirbo Hotel Delmonico New Yorke, o 
brolis Down Town Athletic Club, taip
gi New Yorke.

Vitauskas, Antanas, kilęs iš Viduk
lės, Raseinių a.

Wally arba Valilionienė-Viltrikaitė, 
Magdalena, kilusi iš Majoriškių k., 
gyvenusi Floridoje.

Wiltrak arba Viltrakytė, Katarina, 
kilusi iš Majoriškių k., ir gyv. Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Wimerienė-Ramanauskaitė, Otilija.
Woit, Leon, kilęs iš Joniškio, Šiau

lių a., gyv. New Jersey valst.
Zdanavičius, Mykolas, sūnus Jurgio, 

kilęs iš Žiežmarių v., Trakų a., gyv. 
Boston, Mass.

Zigmantavičius, Petras, sūnus Juo
zo, kilęs iš Daujėnų ir gyv. Chicagoj.

želvys, Vladas, sūnus Prano, kilęs 
iš Padubisio k., Šiluvos v.

žemaitis, Jonas, sūnus Tamošiaus, 
kilęs iš Juozapavo, gyv. Shenandoah, 
Pa.

žilvytis, Jonas, gyv. Chicagoje.
žvirblis, Stasys, sūnus Motiejaus, ki

lęs iš Remeišių, Ukmergės a. gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Židikų v., 
gyv. Gary, Ind., ar Chi-

Jana, iš Kaltinėnų v„ 
gyv. Gary. Ind., ar Chi-

Panevėžio a., gyv.

iš Vištyčio v.. Vil- 
Pittsburgh. Pa.

iš

gyv., Omaha,

ir Magdalena
Majoriškių k..

brolis Kazio Vi- 
Visockio. Tėvas

Amparavičjfts, Anupras, iš Jonidžių 
k., Skiemomų v., Utenos a. gyvenęs 
Chicagoje. J

Andriuničnė, Ona, girnai Kretingos 
a., gyv. Boston, Mass.

Bajoras, Bolesius, iš Liepiškių k . 
Šiaulėnų v., Šiaulių a., išvykęs Ameri
kon 1933 m.

Barcas, Antanas, iš Eržvilko v., gyv. 
New Haven, Conn.

Bekešis, iš šakių a., gyv. Chicago* 
ar Vašingtono apylinkėse.

Bijevičius, Stasys, iš Joniškio. Šiau
lių a., gyv. Pittsburgh, Pa.

Bilevičius, Adelė, iš Salako v., Za
rasų a., gyv. New York.

Biržinis, Pranas, iš Salako v., Za
rasų a., gyv. Detroit, Mich.

Brazaitis, Juozas, iš Šeduvos v., Pa
nevėžio a., gyv. Chicagoje.

Burba, Kazimieras, iš
Mažeikių a., 
cago, III.

Burbienė,
Tauragės a., 
cago, III.

Burbienė-Pranskietytė, Marcelė, 
muši Šeduvos v., 
Chicagoje.

Chlubis, Jonas, 
kaviškio a., gyv.

Dainius, iš Capelių k., Abelių v.. 
Rokiškio a., išvykęs Amerikon 1926 m.

Dankevičius, Kazimieras, gimęs Pa- 
liukių k., Pumpėnų v., gyv. Chicagoj.

Daubarai, Aleksandras ir Paul, iš 
Radviliškio, gyv. Chicagoje.

Daugain, Elzbieta, gimusi Patunkiš- 
kių k., Alvito v., Vilkaviškio a., gyv. 
Baltimore, Md.

Dovydauskienė-Kazlauskaitė, iš Pla
telių v., Kretingos a., gyv. Norwood, 
Mass.

Kidukas, Boleslovas, iš Pašvitinio v . 
Šiaulių a., gyv. Chicagoje. ,

Firantienė-Pranašaitė, Fruzina. iš
Joniškio v., Šiaulių a., gyv Boston. 
Mass.

Gantytė, Genė, iš Šiaulių, gyv. Pitts
burgh, Pa.

Garbinčiai, Domininkas ir Pranas, iš 
Liepaičių k., Veviržėnų v., Kretingos.

Gegeckas, Petras, iš Palyčių k.. Pa
kruojo v., Šiaulių a.

Gentrudienė-Regelskaitė, iš Trakše- 
lių k., Kražių v.. Raseinių a., gyvenusi 
Chicagoje.

Gladkauskas, Juozas, iš Zarasų, gyv.
Chicagoje.

Gvildys, Izidorius, iš Šimkaičių v . 
Raseinių a., gyv. New Haven. Conn

Ivanauskienė, iš šakių a . gyv. Chi
cagos ar Vašingtono apylinkėse.

Jonkus, Juozas, iš Joniškio v.. Šiau
lių a., gyv. Chicagoje.

Juzumai, Domininkas, Ignacas ir 
Kazimieras, iš Vyžančių k.. Ylakių v.. 
Mažeikių a., gyv. Chicagoj ar apylink.

Kairys, Jonas, iš Pakruojo v., Šiau
lių a., gyv. Chicagoje.

Kalimauskas. Jonas, iš Pašvitinio v..
Šiaulių a., gyv. Chicagoje.

Kancevičius, Jonas, iš Snaigupio dv.. 
Leipalingio v., Lazdijų a.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:

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

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

I Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa,

ū
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“His Mo 
sėkmingai

Penki a 
ir visi žri 
šiuo vaidii

Dievo R 
nyčioj mi 
balandžio' 
Krasausk? 
atlikti šių

Šios mis 
29 d. iki t

kun. Jnstii
Prašomi

Jis buvo sukaustytas, pasmerktas ištrėmimui ir tar
nybai katorgininkų kariuomenėje, pergyveno “etapi
nį” žygį pėsčiomis ir atsidūrė kaipo kareivis kirgizų 
krašte, už Kaspijos jūros.

Jo viršininkas, majoras Michailovič, bemokydamas 
savo vergus mylėti “Carą, Dievą ir Tėvynę,” mėgdavo 
ponioms girtis apie savo žygdarbius.

“Vieną kartą aš jojau su tuzinu kazokų per stepę, 
ir ten pamačiau du gražiai apsirengusiu kirgyzu. “Stoj! 
Kas jūs esate?”—aš klausiu,—“ar jūs vykstate šnipi
nėti mūsų kraštuose?”—Eik jau, sako man jaunesny
sis, aš vykstu vesti Abdulos dukters, ir antrasis mano 
liudininkas. — “Meluoji,” — aš surikau. “Surišt juos!” 
Kazokai tučtuojau juodu surišo. “Dabar, vaikučiai, iš
kasti duobę!” Po valandėlės ir tai buvo atlikta. Po to, 
nepaisant kirgyzų prašymų ir maldavimų, aš liepiau 
juos sumesti į duobę ir gyvus užkasti. Jauna kirgizukė 
mergaitė, tur būt, ilgai verkė, nesulaukusi savo suža
dėtinio, cha, cha-cha!”

Aštuoneri metai, išgyventi tokių “žmonių” tarpe Azi
jos dykumose, turėjo įkvėpti jaunuoliui pasiryžimą tap
ti “Konradu Valenrodu,” sekant Mickevičiaus poezija: 
iškilti kuo aukščiausiai priešo eilėse, kad jį sunaikinus.

Pranas Dobkevičius, jaunas lietuvis, kartą buvo nu- 
smerktas mirti, suduodant 6,000 lazdų, už tai, kad jis 
sumušė savo pulko vadą, pulkininką Nedobrovo (verti
me reiškia “Negerovė”).

Pulkininkas buvo įpratęs keikti iš darbo grįžtančius 
kalinius-karius. Kartą jis užtiko pareinantį lietuvį, ir 
savo keiksmus baigė žodžiais: “Visa jūsų tauta yra 
šlamštas.” Kareivis griebė baslį ir sušuko: “Tu gali 
keikti mane, kiek tik tau tinka, bet nedrįsk mano tau
tos niekinti!” Ir jis gerai apkūlė pulkininką. Sierakovs- 
kis surankiojo skatikus ir kapeikas iš lenkų ir lietuvių 

---------rusų kuopą (už 50 kapeikų!), paskirtą baus
mei vykdyti.

Po egzekucijos, ant lietuvio pečių buvo surasta tik 
du lazdos kirčiai...

Bemokydamas karininkų .vaikus prancūzų kalbos,

Sierakauskis su laiku susilaukė pakėlimo į jauniausią 
karininko laipsnį. 1857 metais jam dovanota bausmė. 
Po dvejų metų jis tapo kapitonu caro leib-gvardijoje 
(“kūno” sargyboje, rūmuose) ir jis buvo paskirtas į 
generalinį štabą, baigęs su pagyrimu štabo akademiją.

Jis užmezgė puikius santykius su karo ministeriu Mi- 
liutinu ir pasiūlė pataisyti Petro I Karinį Statutą, pa
naikinant kūno bausmes kariuomenėje. Jis citavo įvai
rių kariuomenių statistikas ir įrodė, kad rusų kariuo
menė turėjo blogą vardą. Aleksandras n (kuris, tarp 
kitko, nuolat skaitė revoliucinį žurnalą “Kolokol”) suti
ko leisti dalinį pataisymą,—bet 1863 m. balandžio 17 d. 
vėl panaikino pataisymą, lietuvių sukilimui prasiveržus.

Rusijos Karo Ministerija pasiuntė pulkininką Siera- 
kauskį atstovu į tarptautinį statistikos kongresą Lon
done 1861 metais ir liepė jam apsilankyti Paryžiuje, 
Vienoje ir Berlyne papildyti savo davinius Kariniam 
Statutui pataisyti.

Sierakauskis šioj kelionėj susitiko su Napoleonu m, 
Anglijos karaliene Viktorija, Garibaldi ir daugeliu re- 
voliucijonierių. Jis susitarė su Garibaldi ir Cuneo į- 
steigti revoliucinių karininkų mokyklą Genujoje ir pri
kalbino generolą Pelissier, Sevastopolio nugalėtoją 
Krymo kare, pagelbėti lenkų lietuvių sukilimui.

Grįždamas iš kelionės 1862 m. jis sustojo Vilniuje, 
įsimylėjo ir vedė žemaitę mergaitę, Apoloniją Daliaus- 
kaitę.

Jis parašė drąsų memorandumą ministeriui Miliuti- 
nui, kame ragino sukurti autominę Lenkiją-Lietuvą 
unijoje su Rusija, “kaipo lygus su lygiu.”

1863 m. kovo mėn. jis parašė Miliutinui laišką, pra
nešdamas jam apie savo nutarimą eiti į sukilimą. Jis 
rašė, kad jis laiko save laisvą nuo prievolės vyriausy
bei, kuri jį inkorporavo savo eilėse. “Gal po kelių sa
vaičių tamsta pasirašysi mano mirties sprendimą, bet 
netgi tuo atveju tamsta negalėsi man atsakyti pagar
bos.”

Sužeistas kautynėse Žemaitijoje, jis buvo suimtas 
nelaisvėn. Jį lydėjęs poručikas von Gass nurodė į kelis

sukilėlių lavonus: “Žiūrėk tamsta, kiek nelaimingųjų 
ten guli dėl tamstos nusikaltimo!” Sierakauskis atsi
liepė: “Jie nėra nelaimingi. Jie yra lietuviškos sėklos, 
kurios dar pražys laisvės žiedu ateityje.”

Nepaisant jo kankinimų ir jo ________ 
žmonos bei giminių suėmimo, jis »»»» 
atsisakė duoti bet kokių parody- / ■,'*3 
mų.

Jis pareiškė karo lauko teismui, 
kad jis nepripažįsta kitos valsty- 
bes jurisdikcijos ant savęs. Kai jo 
teiravosi apie jo ryšius užsieniuo
se, jis su pašaipa suminėjo Napo
leoną III ir Garibaldį. Jis uždrau
dė savo šeimai ir draugams ieško
ti bausmės sumažinimo pas carą, 
bet jo sesuo mėgino.

Kunigaikštis Aleksandras Su
vorovas, Pragos skrediko anūkas, 
ir Miliutinas kartu pasiuntė tele
gramą Muravjovui, ragindami pa
sigailėti Sierakauskio, “kuris dar 
gali būti naudingas Rusijai.”

Muravjovas telegrafavo atgal: 
“Aš neliepsiu jo sušaudyti, kadan
gi aš jau įsakiau jį pakarti.” Yra pasakojama, kad ca
ras telegrafavo Muravjovui: “Jei galima, palengvinti 
Sierakauskio kentėjimus”—ir Muravjovas atsakė: “Ne
galima.” Tarp juodviejų buvo susitarimas, kad jei ca
ras norėjo savo įsakymą vykdyti, tai rašysiąs “Taip 
turi būti,” gi nenorėdamas, kad būtų imtasi teigiamų 
veiksmų, jis rašysiąs “Jei galima.”

Sužinojęs, kad Sierakauskienė yra nėščia, Muravjo
vas įsakė kazokams: “Jei vaikas—pasmaugti, jei mer
gaitė—atiduoti į pamestinukų prieglaudą Smolenske.”

Kazokas karininkas pridengė antklode kenčiančią 
moterį ir maldavo Muravjovo: moteris miršta. Murav
jovas pasirašė įsakymą: “Miršta ar ne, visvien surakin
ti ją ir vežti į paskirtą vietą.” Laimei, kūdikis gimė po

ZIGM. SIERAKAUSKIS 
žemaičių Etmonas 

(Iš Pamiętnlki Jakoba 
Gieysztora, t. II, Wilno 

1913, p. 21)
Jis pareiškė, kad žuvę 
sukilėliai “nėra nelai
mingi. Jie yra lietuviš
kos sėklos, kurios dar 
pražys laisvės žiedu at
eityje.”

to, kai kalinė atsidūrė už “Šiaurvakarių Krašto” ribų, 
kur Muravjovo įsakymai jau nebeturėjo galios.

Nenuostabu, kad kunigaikštis Suvorovas pareiškė 
Sierakauskio seseriai: “Mūsų didžiausia nelaimė, kad 
Muravjovas yra Vilniuje ir kad nė vienas mūsų nėra 
draugiškas su tuo baisenybe, kadangi jis yra pasiutusio 
šunies įkąsta hi jena.”

1863 m. birželio 22 d. buvo pakartas Kalyška, Siera
kauskio adjutantas.

Birželio 27 d. atėjo eilė vyriausiam vadui. Jis sten
gėsi laikytis šaltai ir tiesiai, nepaisant nepagijusios 
skaudžios žaizdos. Prie kartuvių jis sušuko protestą 
prieš tironiją. Budelis spyrė į jo sužeistą koją ir nu
tempė prie kilpos. Kankinys nesutiko, kad užrištų jam 
akis, ir mirė melsdamasis.

Jo paskutiniai žodžiai buvo: “Teesie Tavo valia . . .”

Balandž 
ji paveiksi 
nimas." b< 

įžanga 
siems 75c.

Kviečiai 
paremti šį 
sas pelnas 
seserims. .

Moterų S

Šiuo tai 
jungos na 
kuri duods 
terims ir : 
prie šios o 
žinia kain;

Moterų 
susirinkim; 
dieną.

Kviečian 
lankyti.

- LIUDAS NARBUTAS
Didžiojo Lietuvos mylėtojo ir istoriko Teodoro Nar

buto ir Kosciuškos sukilėlio dukters, Kristinos Sadaus
kaitės, sūnus, Liudas gimė 1831 sukilimo metais.

Senukas tėvas, tas didysis praeities mylėtojas, “plie
no širdies, geležinės krūtinės ir nepalenkiamos galvos 
žmogus,” įkvėpė savo sūnui tėvynės meilę. Patsai 1794 
m. sukilimo dalyvis, senukas minėdavo savo vado var
dą su pagarba ir bučiuodavo savo anų laikų mundurą 
su ašaromis akyse.

Tokiais momentais kambary viešpatavo tyla, kaip 
bažnyčioje.

Baigęs Lydos mokyklas, Liudas išvyko Vilniun siekti 
aukštesnio mokslo 1849 metais. Ten jis greitai įsijun
gė į slaptus jaunimo ratelius.

Vieną tamsią naktį rusų policija iškratė jaunuolio 
kambarį, įmetė jį į kalėjimo rūsį, pastatė prieš teismą 
ir nuteisė jį mirti. Atsižvelgiant į jo jauną amžių—vos 
18 metų—gubernatorius bausmę pakeitė: “įpilti 50 
rykščių” ir atiduoti į rekrūtus areštantų rotose visam 
amžiui.

(Bus daugiau)

Iš 
treintin 
raščių.
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Ga 
ir apski 
džiaugs 
čio kop
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Elizabeth, N. J.
Bažytinės Muzikos Koncertas
Pereitą sekmadienį, balandžio 

7 d., mūsų bažnyčioje religinės 
muzikos koncertas praėjo gilioj 
ir įspūdingoj nuotaikoj.

Koncertan, kuriam vadovavo 
komp. J. Žilevičius, prisirinko 
pilna bažnyčia žmonių.

Buvo atlikta J. Žilevičiaus 
“Stovi Motina Gailinga,” (cho
ras) , GlazunOvo “Meditacija” 
(smuiku P. Gvaldis), č. Sas
nausko “Diena Rūsčio ir Teisi
mo” (choras ir solo—V. Bara
nauskas, F. Puzinas), Largo iš 
Beethoveno sonatos (smuiku P. 
Gvaldis), “Už savosios tautos 
kaltes” iš “Stabat Mater” Ros
sini (solo F. Puzinas, P. Gval
dis), Andante iš Dvožako “Nau
jo Pasaulio” simfonijos (smuiku 
P. Gvaldis) ir kantata “Paskuti
nieji Septyni Kristaus žodžiai.”

Šį kūrinį atliko choras ir so
listai Vera Pranskietis, V. Bara
nauskas, Alf. Žvirblys ir Petras 
Gvaldis. *

Paskutinis dalykas buvo “Pa- 
nis Angelicus,” sugiedotas cho
ro ir solo V. Pranskietis.

Koncerto pradžia buvo 7 vai. 
ir užtruko 2 valandas.

Po koncerto buvo palaimini
mas.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Moterų Marijos Sodalicija ėjo 
bendrai prie komunijos kovo 31 
d. per 9 vai. mišias.

Narės susirinko į namelį šalia 
bažnyčios ir ėjo į bažnyčią su 
procesija, kurią vedė jaunos so-, 
dalietės.

Po mišių buvo pusryčiai ŠV. 
Vardo salėj. Komitetas gardžiai 
valgius pagamino, ir stalai gra
žiai buvo papuošti. Pusryčių ve
dėja buvo pirm. Šaukonienė, ir 
kalbėjo visa valdyba ir mūsų va
dovė Seselė.

Draugija turi per 50 narių.
Tikim, kad laikui bėgant ji 

gausiai augs.

Šv. Kazimiero Parapijos 
Moterų Gildą

Kovo 29 d. įvyko mūsų koloni
jos moterų ir merginų susirinki
mas, kuriame plačiai pasikalbė
ta apie platesnę mūsų kolonijos 
moterų ir merginų veiklą.

Mūsų kolonijoj yra gana daug 
inteligenčių moterų, kurios ne
priklauso nei prie vietinių drau
gijų nei kuopų, bet nori palaiky
ti ryšius sujungiant visas mote
ris į lokalią veikimo draugijėlę.

Pasikalbėjus prieita prie ben
dros minties suorganizuoti Šv. 
Kazimiero parapijos gildą. Tuo
jau entuziastiškai imtasi darbo. 
Išrinktos konstitucijos komisija, 
naujų narių prirašinėjimo komi
sija ir socijalė komisija.

Kitas susirinkimas įvyks ba
landžio 25 d., parapijos svetainė
je.

Sugrįžo Kariai
Mūsų kolonijos geri veikėjai 

Feliksas ir Ona Rumskai džiau
giasi, sulaukę savo sūnų Juozo ir 
Jono, kurie, atlikę savo karo tar
nybą, buvo garbingai atleisti ir 
jau sugrįžo į savo šeimas.

Jau sveiksta
Mūsų kolonijos senas gyven

tojas ir Susivienijimo kuopos na
rys Jonas Mišeikis, kuris prie 
darbo buvo sunkiai sužeidęs ko
ją, jau pradėjo po truputį sveik
ti.

Visi Jono draugai, draugės ir 
pažįstami užjaučia jojo nelaimė
je ir linki greitu laiku pasveikti.

M.

Marianapolis
Moksleivių rekolekcijos prade

damos balandžio 14 d.
Neseniai buvo sužinota, kad 

iš Marianapolio auklėtinių kare 
žuvo Duffy, iš Pomfret, Conn., 
ir A. Rubach, iš Langford, Pa.

Abu žuvo Europoje.

Chicago, Ill.
Padėka,

Mūsų brangiai ir mylimai ma
mytei, Elžbietai čižauskienei, po 
ilgos ligos mirus, dėkojame vi
siems, padėjusioms jos ligoj ir 
užjautusiems jai mirus.

Ypatingą padėką reiškiame 
kleb. kun. S. Musūrui, kuris lai
dotuvių patvarkymą rūpestingai 
paliko asistentams kun. J. Gau- 
dinskui ir kun. J. Gibui, nes pats 
klebonas sveikatos reikalu išvy
kęs į Floridą. Kunigams asisten
tams dėkojame už patvarkymo 
puikų įvykdymą ir ligonės lan
kymą.

Taip pat dideliai dėkojame 
klebonams: pirmiausia mūsų di
deliam geradariui kun. J. Kara
liui už gedulingas iškilmingas šv. 
Mišias su asista, kun. K. Kle- 
vinskui, diakonui ir kun. A. De
gučiui, subdiakonui; Chicagos 
Seselių kapelionui kun. B. Urbai 
už šv. Mišias ir gražų pamokslą; 
ir už atlaikytas šv. Mišias dar 
dėkojame kun. J. Gaudinskui, 
kun. J. Gibui, kun. P. Lauma- 
kiui ir kun. J. Šukevičiui.

Dėkojame kunigams, atvyku
sioms ir dalyvavusiems laidotu
vėse: prel. J. Miliauskui, kun. I. 
Valančiūnui, kun. Dr. V. Martu- 
sevičiui, kun. P. Cėsnai, kun. V. 
Nanortai, kun. M. Daumantui, 
kun. J. Degučiui, kun. J. Luk
šiui, kun. K. Rakauskui, kun. S. 
Krystyniak ir kun. J. Kenny.

Dėkojame už paaukotas šv. 
Mišias, už maldas, už pareikštą 
užuojautą žodžiu, telegrama ir 
laiškais. Ypač dėkojame prel. M. 
Krušai, kun. Dr. L. Mendeliui, 
kun. J. Paškauskui, Tėvams Ma
rijonams ir kitiems gerb. kuni
gams, visoms Seselėms, šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjoms, 
Akademikėms ir “Draugo” re
dakcijai ir administracijai, ir vi
siems, kurie mus užjautė liūde
sio valandoje.

Dėkojame giminėms, pažįsta
miems ir kaimynams gausiai su
sirinkusiems palydėti velionę į 
amžino poilsio vietą.

Visiems reiškiame nuošir
džiausią ačiū maldomis.

Motina M. Juozapa, Sesuo M. 
Andreja, Sesuo M. Konsuelė ir 

Rowan šeima.

DIDŽIOJI PARAMA TEGUL PLAUKIA 
BE JOKIOS PERTRAUKOS

Nenusiųsdami vienos to
nos maisto Europos badau
jantiems žmonėms, leidžiame 
badu mirti penkiems žmo
nėms!

Baisu! Bet statistikos da
viniai tai rodo. Pasaulio pen
kiems šimtams milijonų žmo
nių šiandien daugiausiai rei
kia kviečių, kvietinių miltų ir 
riebalų. Badaujančiuosius iš
gelbėti tegalime tik mes, 
amerikiečiai.
Valdžia pataria taupyti ir 

gelbėti
Amerikos prezidento Fa

mine Emergency Committee 
atsišaukia į visuomenę, pra
šydamas šalpos fondams pa
dėti badaujančiuosius su
šelpti. Prašoma mažiau var
toti kviečių ir kvietinių pro
duktų. Jei Amerika valgytų 
kviečių 40 nuošimčių mažiau 
ir atsižadėtų 30 nuoš. rieba
lų per 120 dienų, išgelbėtų 
Europos badaujančiuosius! 
Tiek mažai atsižadėdami, ga
lime padaryti tiek daug!

Išnaudokim žemę ir taupy- 
kim maistą

Atsišaukiama taip pat, 
kad kiekvienas geros žemės 
sklypelis šiemet būtų užsėtas 
ar užsodintas. Prašoma ne
mėtyti maisto. Amerika te
bėra perdaug išlaidi, pratusi 
perdaug išmesti maisto.

Jeigu Amerika nemokės iš
gelbėti badaujančios Euro
pos, matysime pairusį pasau
lį ir pilną neramumų žmoni
ją. Pirmasis karo laimėjimas 
pradėtas ginklais, bet karo 
pabaigą reikia laimėti mais
tu.

ŠYPSENOS

Kovo 31 d. išvažiavimas į Pa- 
saic, N. J. gavėnios vaidiniman 
“His Mother’s Promise” buvo 
sėkmingas.

Penki autobusai pilni važiavo, 
ir visi žmonės buvo patenkinti 
šiuo vaidinimu.

Dievo Motinos Sopulingos baž
nyčioj misijos buvo atidėtos iš 
balandžio 1 d., nes kun. Agnelius 
Krasauskas susirgo ir negalėjo 
atlikti šių pamaldų.

Šios misijos bus nuo balandžio 
29 d. iki gegužės 12 dienos. Jas 
ves pranciškonų provincijolas 
kun. Justinas Vaškys.

Prašome visų parapijiečių 
lankytis į šias pamaldas.

Balandžio 14 dr bus judamie
ji paveikslai “Šv. Antano Gyve
nimas,” bažnyčioj 7 vai. vakare.

įžanga vaikams 25c., suaugu
siems 75c.

Kviečiam visus dalyvauti ir 
paremti šį parengimą, kurio vi
sas pelnas eis mūsų parapijos 
seserims. A. E. S.

New Haven, Conn.
Moterų Sąjungos Naujų Narių 

Vajus
šiuo tarpu eina Moterų Są

jungos naujų narių vajus, per 
kurį duodama proga visoms mo
terims ir merginoms prisirašyti 
prie šios organizacijos už numa
žintą kainą.

Moterų Sąjungos 33 kuopos 
susirinkimas įvyks balandžio 14 
dieną.

Kviečiam naujas nares atsi
lankyti.

Kovo mėn. 31 d. Hartforde 
įvyko Tėvų Marijonų rėmėjų 
skyriaus' susirinkimas. Žmonių 
atsilankė gana daug. Tėvų Mari
jonų rėmėjų organizatorius ir 
dvasios vadas, kun. Dr. Vincas 
Andriuška, MIC pasakė kalbą ir 
išaiškino skyriaus tikslą.

Hartforde įsteigtas TT. Mari
jonų rėmėjų skyrius. Nariais už
sirašė 46 asmenys ir išsirinko 
valdybą, kurios pirmininkas yra 
Hartfordo lietuvių parapijos 
bažnyčios vargonininkas J. Bal
sys, vicepirm. Ap. Kadienė, sekr. 
J. Mačiuskaitė, iždin. Petraitie- 
nė ir dvasios vadas kun. Ben. 
Gauronskis. Skyriaus valdyba 
jau nutarė ruošti parengimą ge
gužės 26 d.

Naujai susikūrusį TT. Marijo
nų rėmėjų skyrių ir jo valdybą 
Hartforde nuoširdžiai sveikina 
Centro Valdyba ir linki geriau
sios ir sėkmingiausios kloties.

Ateinantį penktadienį, balan
džio 12 d., kun. Dr. Vincas An
driuška vyksta į Worcester} ap
lankyti rėmėjus ir pasitarti dėl 
įvykstančio pikniko liepos 4 d.; 
sekmadienį, balandžio 14 d., tuo 
pat tikslu aplankys rėmėjus So. 
Bostono, šv. Petro par., po su
mos, o Cambridge 1 vai. po pie
tų.

Ta pat proga norime dar pri
minti TT. Marijonų rėmėjų sky
riams, kad ruoštųsi prie įvyk
stančio pikniko. Bus didelis lai
mėjimas: pirma dovana $100.00 
Victory Bond; antra dovana, $50 
Victory Bond; trečia dovana $50 
Victory Bond; ketvirta, penkta, 
šešta ir septinta dovanos, kiek
viena po $25 Victory Bond.

Tad visų prašome padėti pla
tinti laimėjimo tikietus, o ypač 
tinkamai prisiruošti ir padirbėti 
per pikniką Marianapolyje, Lie
pos 4 d.

Lauksime visų! F.

Šv. Kazimiero Seserų kongre
gacija balandžio 17 d. minės kil
nios atminties a.a. Motinos Ma
rijos šešerių metų mirties sukak
tį. 1 

Rūta Sinkus priimta Alpha 
XI Delta mergaičių organizaci
jos nare Drake universitete, Dės 
Moines, Iowa.

Jinai yra baigusi Fenger aukš
tesnę mokyklą Chicagoj ir yra 
Phi Mu Gamma profesionalų 
draugijos narė.

Maj. Rudy Vasalle sugrįžo iš 
Frankfurto, Vokietijos. Jaunas 
lietuvis advokatas vėl veiks mū
sų tautiečių tarpe.

Švč. P. Marijos, Gimimo pa
rapijos klebonas kun. J. Paš- 
kauskas pranešė, kad paskutinė 
skola, 18 tūkstančių dolerių, ir 
nuošimčių 315 dolerių kovo mė
nesį buvo atmokėta. Atmokėjus 
visą skolą, pinigų naujai bažny
čiai liko 80 tūkstančių dolerių.

ši parapija yra jauniausia lie
tuvių parapija Chicagos arkidio- 
cezijoj. ______

Kolumbo Vyčių narys Z. Bis
trus išrinktas CYO fondo vajaus 
divizijos pirmininku. Surinkti 
pinigai bus suteikti vyskupui 
Bernard J. Sheil ir suvartoti Ka
talikų Jaunimo Organizacijos 
reikalams.

Pfc Steponas J. Kulbeckas, 
narys garsios Red Diamond 
divizijos, dalyvavo didžiulėse 
Kariuomenės Dienos iškilmėse 
Chicagoj balandžio 6 d.

T. Kaminskas išrinktas Gage 
Park aukštesnės mokyklos spor
to vyresniuoju padėjėju.

Jonas A. Stoškus.

Baltimore, Md.

Jaunimo Klubas
Pildant arkivyskupo Curley į- 

sakymą, kad kiekvienoj parapi
joj būtų įkurtas jaunimo klubas, 
kuriam vienas iš parapijos kuni
gų privalo vadovauti, penktadie
nį, bal. 26 d. yra šaukiamas pir
mas bendras parapijos jaunimo 
susirinkimas, parapijos salėje 8 
vai. vakare.

Pasišventusių jaunuolių ir 
mergaičių pastangomis Jaunimo 
klubui pamatas jau pastatytas. 
Klubo tikslas ir jo konstitucija 
jau sutvarkyti. Klubo nariais ga
lės būti vedę ir nevedę parapi
jiečiai: mergaitės nuo 17, o ber
niukai nuo 18 metų amžiaus.

Naujai steigiamo klubo pir- 
matakūnai rengia pirmą poka
rinę pramogą Velykų balių, pir
madienį, bal. 22 d.

Prie gero lietuviško-ameriko- 
niško orkestro mūsų miesto jau
nimas yra kviečiamas ateiti pa
silinksminti.

UŽSAKYKIT “AMERIKĄ” 
TREMTINIAMS

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

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

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

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

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

“AMERIKOS” ADMINISTRACIJA.

Prakalbos
A. L. Tarybos rengiamos pra

kalbos įvyks balandžio 14 d., 
sekmadienį, 2:30 vai. po pietų, 
851 Hollins St.

Kalbės Jurgis Savaitis, nese
niai Amerikon atvažiavęs.

Visi Baltimorės lietuviai kvie
čiami atvykti šių svarbių kalbų 
pasiklausyti.

Jurgis Savaitis yra išgyvenęs 
dvi okupacijas Lietuvoje. Kiek
vienam bus įdomu išgirsti jo į- 
spūdžius.

Didžiosios Savaitės Tvarka
Rytais pamaldos 8 vai., o va

karais 7:30 vai.
Lamentacijos bus giedamos 

trečiadienį, ketvirtadienį ir penk
tadienį 7:30 vai. vak. Net šeši 
kunigai klausys išpažinčių tre
čiadienį ir šeštadienį nuo 3 vai. 
iki 6 Ved. ir vėl vakare. Velykų 
rytą prisikėlimo mišios 6 vai. Ki
tos mišios 8:30 vai., 10 vai. ir iš
kilmingos mišios 11 vai. ryte.

Žinios—Žinelės
— Šv. Vardo dr-ja rengia su- 

grįžusiems kareivėliams pasi
svečiavimą trečiadienį, gegužės 
1 d.

Draugijos dvasios vadas ir 
valdyba turi sudarę planus. Ka
zys Stuporas bus apeigų vedėjas. 
Ilgų varginančių kalbų nebus. 
Visas vakaras bus pašvęstas mu
zikai, dainoms ir vaišėms.

Visi veteranai mūsų kolonijos 
bus pakviesti šin linksman va
karėlio.

— Gegužės mėnuo mūsų baž
nyčioje bus žinomas kaipo Tai
kos Mėnuo. Kasdieną mišios 12 
vai. vidurdienį bus atnašauja
mos išprašyti teisingai ir pasto
viai taikai.

— Gegužės mėn. taipgi bus at
našauta penki šimtai mišių,-po 
šimtą mišių už šias intencijas: 
už jaunuolius-mergaites, dar te
besančius karo tarnyboje; už su
žeistuosius ir mirštančiuosius ka
rius; už vėles žuvusių karių; už 
grįžusius iš karo tarnybos, pra
šant Dievo jiems pagalbos, ir už 
intencijas visų tų, kurie lankėsi 
novenon arba nori, kad jie būtų 
atminti mišiose.

Prašymus galima siųsti ir iš 
kitų miestų: Rev. Louis J. Men- 
delis, 114 W. Saratoga St., Bal
timore 1, Md.

— Vietinė lietuvių karių Legi- 
jono kuopa užprašė mišias už vė
les žuvusių karių gegužės 26 d.

Kazimieras Ožela praneša, 
kad tą rytą Legijono nariai bū
ryje dalyvaus šv. Mišiose. .

— Teko sužinoti, kad Sesutės 
mokytojos rengia tėvų-vaikų pa
sisvečiavimą Atvelykyje, balan
džio 28 d.

Bus įdomi pramoga. Mūsų mo
kyklos vaikučiai linksmins ir 
vaišins savo tėvelius-mamytes.

Tėveliai gali tikėtis poros 
linksmų valandų.

Patarimai valgyklų 
savininkams

Valgyklose patariama ne
duot duonos lėkštėse po mė
sos daviniais; nelaikyt duo
nos ar bulkų ant stalų kašė- 
se; prie pietų duoti tik po 
vieną riekę duonos; vietoj 
kvietinių, naudot kukurūzi
nius pyragaičius; pajus kep
ti “atvirus,” be viršutinės už
dangos; vietoj kvietinių, var
toti avižines kruopas; duo
nos kepaliukus ir riekes ma
žinti bent 10 nuoš.; vietoj py
ragaičių, raginti valgyti vai
sius ir duoti kuo daugiausiai 
vaisių; prie sriubos ar sūrio 
mažiau vartoti sausainių- 
crackers; negamint “trijų 
aukštų” pyragų.

Užsisakyk tik tai, ką tikrai 
suvalgysi

Valgyklų savininkams pa
tariama valgytojams primin
ti, kad jie valgyklose užsisa
kytų tik tiek maisto, kiek jo 
tikrai gali suyalgyti; sendvi- 
čiams duoti tik po vieną rie
kę duonos.

Kepyklose taupant
Sumažinti duonos kepalus 

ir bulkas bent 10 nuoš. Rai
kyti duoną mažesnėmis rie
kėmis; parduodant paklaus
ti, ar pirkėjui nepakaktų pu
sės kepaliuko. Jei pakaks, 
parduoti pusę vietoj viso ke
palo. Kepant žiūrėti, kad 
duona neperdegtų ar būtų ža
lia. Stengtis, kad mažiausiai 
nusimestų.

Maisto pardavėjams 
patariama

Siūlyti pirkėjams pertek
liaus maistą: bulves, žuvį, 
kiaušinius, paukštieną, citri
ninius vaisius ir daržoves. 
Ruošti ir platinti spaudą, ku
ri nurodytų, kaip maistą nau
dingiausiai sudoroti. Neleisti 
maistui sugesti; vartotojams 
patarti maistą taupyti; nuro
dyti, kaip galima riebalus 
vartoti antrą kartą; rinkti 
atliekamus riebalus.

Maisto vartotojams 
patarimai

Nemėtyti maisto, ypač 
duonos ir riebalų. Apskai
čiuota, kad kiekvienas asmuo 
Amerikoje numeta 5 nuoš. 
duonos. Patariama mažiau 
valgyti duonos, daugiau bul
vių ir avižinių kruopų. Mais
tingumo atžvilgiu tas pat.
Po tris riekes mažiau per die
ną valgydami—išgelbstime 

badaujančiuosius
Jeigu kiekvienas Amerikos 

gyventojas per dieną valgy
tų trimis riekutėmis duonos 
mažiau, negu suvartoja, būtų 
sutaupyti 3 ketvirtadaliai 
milijonų tonų kviečių tik per 
90 dienų. Tik tiek reikia ba
daujančius pagelbėti.

Riebalus taupant
Riebalus ir aliejus taupyti 

patariama tokiu būdu: su
vartoti mėsos atlaikus, ma
žiau kepti, mažiau imti rieba
lų, tenkinkitės tais, kuriuos 
gaunate prie mėsos.

Jeigu kiekvienas Amerikos 
gyventojas kasdien sutaupys 
tik po arbatinį šaukštuką rie
balų, bus sutaupyta po mili
joną svarų riebalų per dieną. 
Tie riebalai pagelbės nuo ba
do apsiginti badaujančiam 
pasauliui.

Mažai taupydami, daug pa
darysime.

Sutaupyto maisto dalį at
siųsdami į BALF sandėlį, iš
gelbėsite iš bado saviškius, 
vargstančius lietuvius Euro
poje. Pagelbėkime jiems ir 
toliau!

Ir toliau siųskite viską, ką 
tik galite aukoti, tokiu adre
su:

United Lith. Relief Fund 
of America, Inc., 

Warehouse
101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Įtikino
Sunkiai įtikinta pirkėja 

smarkiai kratė galvą:
— Nenoriu šių batelių, — 

tarė ji pardavėjui, — padai 
per stori.

— Ar vien tik tą turi prie
kaištą? — paklausė nekan
trus pardavėjas.

Ji galva linktelėjo.
—Tad, ponia,—pridūrė jis, 

— jei paimsi šiuos batelius, 
galiu pilniausiai tau užtik
rinti, kad tavo pasipriešini
mas pamažu nudils.

Raseinių a., gyv. Chi-

Elena, iš Lopaičių k., 
Chicagoje.

Pridengta
— Petrai! Ką sakytumei 

apie žmogų, kuris neužsimo
kėjo už kepurę, kuria apden
gia savo galvą?

— Sakyčiau, kad jis sko
loje virš ausų.

Klausimas ir Atsakymas
Vienai krautuvei buvo pri

siųstas šis užsakymas:
— Atsiųsk radiją 

geras, prisiųsiu čekį.
Krautuvė atsiuntė šį atsa

kymą:
— Atsiųsk čekį ... Jei ge

ras, prisiusime radiją.

. Jei

Paieškomi Asmenys
Katiliūtė, Emilija, iš .Buivydžių .k., 

Joniškio v., Šiaulių a.
Kavaliauskas, Petras, gimęs Šiaulių 

v., gyv. Chicagoje.
Kazlauskas, Tamošius, iš Tūbinių k., 

Pašvitinio v., Šiaulių a., gyv. Melrose 
Park, Ill.

Kinderis, Mykolas, iš Dirglų k., Kal
tinėnų v., Tauragės a.

Krasauskienė-Kerulytė, Katrė, gi
musi Kūčių k., Panevėžio a., gyv. Chi
cagoje.

Krištaponienė-Petrylaitė, iš šilų k., 
Nemakščių v., Raseinių a.

Kučinskas, Antanas, iš Puskeliūnų 
k., Mariampolės a.

Lazauskas, Adomas, gimęs Semeliš- 
ko v., Trakų a., gyv. New Yorke.

Lechavičlutė, Antanina, iš Pakuonio 
v., gyv. Chicagoje.

Limonavičius, Adomas, iš Kondre- 
nėlių k., Skapiškio v., Rokiškio a., gyv. 
Chicagoje.

Mankos, Jonas, iš Joniškio v., Šiau
lių a., gyv. Chicagoje.

Mardosas, Vladas, iš Balbieriškio v., 
Mariampolės a., gyv. Chicagoje.

Matkevičius, iš Moliakalnio k., Dau
gėliškiu v., Švenčionių a., gyv. Chicago.

Miliauskienė-Sugintaitė, Zosė, kilusi 
iš Vienbiškių k., Vilkaviškio a., gyv. 
Chicagoje.

Močius, Jurgis, iš
Chicagoje.

Mockaitis, Juozas,
Jankų v., šakių a., 
Conn.

Mockevičius, Juozas, gimęs Kučiū
nų k., ir v., Šeinių a., gyv. New York.

Naginionytė, gimusi Kauno v., gyv. 
Chicagoje.

Parulis, Petras, iš Karklynų k., Aly
taus a.

Petkells, Jonas, gimęs Daugėliškio 
v., Švenčionių a., gyv. Chicagoje.

Petravičius, Domininkas, iš Karčia- 
mos k., Radviliškio v., Šiaulių a.

Pretkus, Domininkas, gim. 1905 m., 
Skapiškio v., Pečauskų k.-TŠvyfc£si 
Ameriką 1918 m., gyv. Chicagoje.

Ramanauskas, Vytautas, 27 m. amž., 
gimęs Amerikoj, iš Lietuvos išvykęs 
1939 m., gyv. Lowell, Mass.

Rauba, Bronius, gim. Telšių a., gyv. 
Boston, Mass.

Rauskinas, Povilas, ir Rauskinienė, 
iš Rokiškio a., gyv. Chicagoje.

Regelskaitė-Gentrudas, iš Trakšelių 
k., Kražių v., 
cagoje.

Rimgai laite, 
Tverų v., gyv.

Sadonis, Jokūbas, iš Vilionių k., 
Kaišiadorių v., Trakų a.

Savickaitė, Marijona, gimusi Amer.
SitavičHis, Jonas, gimęs Pakruojo 

v., Panevėžio a., gyv. Philadelphia, Pa.
Siusaitė, Ona, iš Moluvėnų k., Luo

kės v., Telšių a., gyv. Chicagoje.
Sodeika, Povilas, iš Jurbarko, gyv. 

Boston, Mass.
Stankevičienė-Tauraitė, Marijona, iš 

Vekonių k., Kruonio v., Kauno a., 
gyv. New York.

Staškevičiai, Mykolas ir Stasys, gi
mę Kuršėnų v., Telšių a., gyv. Bos
ton, Mass.

Sukauskas, Jeronimas, iš Šimkaičių 
v., Raseinių a., gyv. New Haven, Conn.

Šileikis, Jonas, iš Užmargių k., Sa
laku v., Zarasų a., gyv. Chicagoje.

Šiauštas, Juozas, kilęs nuo Mažeikių, 
gyv. New Yorke.

Tacilauskai, Antanas ir Motiejus, iš 
Buivydžių k., Vilkaviškio a.

Tenzagolskienė - Daubaraitė, Elena, 
iš Radviliškio, gyv. Chicagoje.

Tikišienė-Bajoraitė, Stasė, iš Liepiš- 
kių k., Šiaulėnų v., Šiaulių a.

Tutlys, Domininkas, iš Petraičių k., 
Luokės v., Telšių a., gyv. Chicagoje.

Valentai, du broliai, vardai nežino
mi, gimę Jovaišių k., Leipalingio v.

Vembrė, Stasys, gimęs Pakruojo v., 
Šiaulių a., gyv. Philadelphia, Pa.

Venskftvičius, Mykolas, iš Vievio, 
gyv. Chicagoje.

Verba, Aleksandras, iš Arglaičių k., 
Nemakščių v., Raseinių a., gyv. Phila
delphia, Pa.

Verbai tė,
Nemakščių 
cagoje.

Vllkišius,
k., Valkininkų v., Trakų a. spėjamai 
gyv. Donovar (?) mieste.

Vitkauskas, gimęs Kražiuose, Rasei
nių a., gyv. Chicagoje.

Weriga-Indriškevičiutė, Antanina, iš 
Strališkio k., Smilgių v., Panevėžio a., 
gyv. Philadelphia, Pa.

Žakas, Vincas, iš Kražių v., Rasei
nių a., gyv. New Yorke.

Zaranka, Fabijonas, iš Leliūnų k., 
ir valsč., Utenas a.

Zdanavičius, Benediktas, iš Kuršėnų 
v., Šiaulių a., gyv. Chicagoje.

Zatkevičių šeima, kilusi iš Valkiu- 
laukio k., Laukuvos v.

Žilinskas, Jurgis, iš Liubavo, Mari
ampolės a., išvykęs Amerikon 1937 m., 
gyv. Pittsburgh, Pa.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of Lithuania

Kazimiera, iš Arglaičių k., 
v., Raseinių a., gyv. Chi-

Juozas, kilęs iš Lieponių

41 W. 82 St., New York 24, N.Y.

Šiaulių a., gyv.

iš Nesvaičių k., 
gyv. Bridgeport,

KEARNY, N. J. DOVANA

Kearny, N. J. BALF 7 sky
rius į BALF’o sandėlį atsiun
tė gražią dovaną lietuviams 
tremtiniams: už $60 vaiku
čiams drabužėlių; už $40.00 
maisto produktų ir už $10.00 
lietuvių mokykloms reikme
nų.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVer green 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Gra bonus—Balsamnotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499
F. W. Shalins 

(Salinskas) 
Lalsnluotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
— $150 — 

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464
Estate of A. J. Valantiejus 

VERONICA R. VALANTIEJUS 
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT
54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y,



AMERIKA Balandžio-April 12, 1946

“AMERIKOS” SKAITYTOJŲ VAJUS Mūsų Apylinkėje
r~ <**" 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.

Lietuviu Diena
New Yorke

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

SUSIRINKIMAS LIETUVIŲ 
DIENOS REIKALU

A. a. KAZIMIERAS 
DUMBLYS

Šį sekmadienį, balandžio 
14 d., 4:30 vai. popiet, Ange
lų Karalienės parapijos salė
je, įvyks Lietuvių Dienos 
rengėjų, rinktų pereitam Ka
talikų Seimely Maspethe, 
svarbus susirinkimas.

Visiems yra išsiųsti atvi
rukai kviečiant į susirinkimą.

Visi prašomi dalyvauti, ne- 
sivėluoti.

• Inž. A. Mažeika iš Pitts
burgh© atvyko New Yorkan 
pasitikti savo brolio Vytau
to, atplaukusio iš Švedijos.

• Kun. B. Liubauskas iš 
New Yorko lankėsi Pittsbur
ghe ir sakė pamokslus per 40 
vai. atlaidus šv. Vincento pa
rapijoje.

• J. Deksnys su žmona ir 
dukrele pereitą ketvirtadienį, 
balandžio 4 d., atplaukė iš 
Paryžiaus. Atvyko ir jo žmo
nos tėvai Žakevičiai.

JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ

Sekretorius.

x RAUDONAJAM KRYŽIUI 
AUKOS

Maspethb Žinios
Pagerbimo vakarienė

Gegužės 30 d., 5 vai. Klas- 
čiaus salėje įvyks iškilminga 
vakarienė pagerbti klebonui 
kun. J. Balkūnui, jo 20 metų 
kunigystės proga.

Bilietai jau platinami. Jų 
galima įsigyti klebonijoj ir 
pas draugijų valdybų narius. 
Bilieto kaina $3.00.

Mes kviečiame visus Mas- 
petho ir apylinkės lietuvius 
nelaukti iki paskutinių dienų, 
bet iš anksto įsigyti bilietus.

t
i
1

t.

1

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9228 
VALANDOS: 

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

šventadieniais susitarus

Ėjim:

Mask

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

TeL EVergreen 7 - 6888 
VALANDOS:
9 —12 ryte
1 — 8 vakare

. Penktadieniais uždaryta

Antradienio ryte, balan
džio 2 d. Cypress Hills Brook- 
lyno dalyje, savo namuose 
mirė senas brooklynietis Ka
zimieras Dumblys.

Amerikon velionis atvyko 
1903 m. ir visą laiką gyveno 
Brooklyne. Jaunesnis būda
mas, ypač pirmo pasaftlinio 
karo metu darbavos visose 
lietuvių visuomenės organi
zacijose—Tautos Fonde, Kat. 
Federacijoje, Liet. Paskolos 
stotyje ir kitur.

Buvo prisirašęs prie 135 
kp. L.R.K.S.A. ir kuone visą 
laiką joje raštininkavo. Tik
tai pastaraisiais metais, 
sveikatai pašlijus, velionis 
buvo priverstas nuo to darbo 
atsisakyti.

Jisai ne vien stropiai tvar
kė kuopos reikalus, bet sielo
josi ir visos organizacijos pa
dėtimi, važinėdamas į sei
mus, apskričius; daug prisi
dėjo prie susivienijimo orga
no “Garso.”

Kur tik įvyko kokis nors 
viešas lietuvių susirinkimas, 
ten ir velionis dalyvavo. i

A.a. Kazimieras Dumblys 
gimė Lietuvoje Surgučių kai
me, Sasnavos parapijoj, Su
valkijoje. Mirė sulaukęs apie 
70 metų amžiaus.

Nuliūdime paliko žmoną 
Konstanciją Žalnieraitę-Dum- 
blienę, sūnus tik grįžusius iš 
kariuomenės Juozą ir Kazi
mierą; seseris Oną Sadaus
kienę, Grand Rapids, Mich., 
ir Marę Stankevičienę Lietu
voje.

Penktadienį, . balandžio 5 
d., po iškilmingų pamaldų 
Apreiškimo parapijos baž
nyčioje, velionis palaidotas 
Šv. Jono kapinėse, Glendale,

“SEPTYNI KRISTAUS ŽO
DŽIAI NUO KRYŽIAUS”

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.

Kantatos atlikime, be cho
ro, dalyvauja šie solistai: te
noras Alfred Langella, bari
tonas Ludlow White, sopra
nas Agnietė Skarulytė, kon
traltas Ad. Dragūnaitė-Sa- 
malionienė.

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

Kleb. kun. Pakalnis paaiš
kins veikalo reikšmę.

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

Įžanga nemokamai.
Nepraleiskite progos iš

klausyti šio garsaus kūrinio.

Jubiliejinę vakarienę ren
gia New Yorko ir New Jersey 
Moterų S-gos apskritis pa
minėti 25 metų sukakčiai.

Vakarienė bus birželio 2 
d., sekmadienį, Apreiškimo 
parapijos svetainėje, 6 vai. 
vakare.

Draugijos prašomos tą die
ną nieko nerengti ir dalyvau
ti vakarienėje.

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, balandžio 
14 d., Šv. Vardo draugijos 
vyrai eis bendrai prie šv. Ko
munijos 9 vai. mišių metu.

Nariai ir visi parapijos vy
rai kviečiami dalyvauti kar
tu.

Tuojau po šių mišių bus 
trumpas susirinkimas para
pijos salėje. Parapijos vyrai 
kviečiami ateiti ir prisirašy
ti.

Surinkta nuo 1946 m. kovo 
11 d. iki 1946 m. kovo 23 d. ir 
jau spaudoje paskelbta 427 
dol. 40 centų.

Šv. Jurgio par. aukos: $35 
(pirmiau paskelbta $25; da
bar iš viso $60.00).

Lietuvių Piliečių klubas, 
Maspeth, L. I. $31; J. Ginkus, 
komiteto vicepirm, $10; J. 
Gražienės surinktos aukos 
$28; Moterų Vienybė $25; A. 
Vikrikas $25; Lietuvių Atle
tų klubas, Brooklyne, $25; 
surinkta Uršulės Bacevičie
nės $12.75.

Surinkta per viešą susirin
kimą Apreiškimo par. salė
je, Brooklyne, balandžio 7 d. 
$116.25.

Iš viso aukų surinkta Ame
rikos Raudonajam Kryžiui 
per Lietuvių Komitetą Di
džiajam New Yorke nuo 1946 
m. kovo 11 d. iki balandžio 7 
d. $735.40.

Kun. K. E. Paulionis, 
Komiteto iždininkas.

Margučių balius
Metinis Margučių balius 

parapijos salėje bus balan
džio 28 d., 5 vai. vakare. Jį 
rengia Moterų Sąjungos 30 
kuopa.

Bus gražių dovanų už gra
žiausius margučius. Gros ge
ra muzika.

Sodaliečių vaidinimas “At
važiuoja Bobutė” bus šį sek
madienį.

Pradžia 7 vai. vakare.
Prašome visų atsilankyti 

ir pasidžiaugti, pamatyti, ką 
mūsų mergaitės gali parody
ti. O. P.

IŠ ŠVEDIJOS ATPLAUKĖ 
V. MAŽEIKA

Ilsėkis ramybėje, garbusis 
tautieti, nes gyvas būdamas 
daug ir nuoširdžiai dirbai. 
Amžiną atilsį.

Kazys J. Krušinskas.

Kantrybė yra geriausias 
vaistas kiekvienai sunkeny
bei. Plautus.

Pirmadienį iš Švedijos į 
New Yorką atplaukė Vytau
tas Mažeika.

Švediją jis paliko kovo 26 
dieną.

V. Mažeika Lietuvoje bu
vo bebaigiąs inžinerijos 
mokslus. 1944 metais jis pa
teko į Vokietiją, iš ten per 
Daniją ir Norvegiją pasiekė 
Švediją.

Amerikoje V. Mažeika ti
kisi baigti inžinerijos moks
lus Pittsburghe, kur gyvena 
jo brolis inž. A. J. Mažeika.

MEMORIES of LITHUANIA

Šį sekmadienį, bal. 14 d., 
yra Verbų sekmadienis.

Verbų šventinimas įvyks 
tuojau prieš 8 vai. mišias.

Verbos bus dalinamos pra
džioje kiekvienų mišių.

10:45 vai. bus procesija 
bažnyčioje ir 11 vai. suma.

Paskutinės mišios bus 
12:15 vai. 

Didžiojoj savaitėje mūsų 
bažnyčioje pamaldos bus se
kama tvarka:

Pirmadienį vakare nuolati
nė novena Švč. Pan. Stebuk
lingo Medaliko 7:30 vai. lie
tuviškai ir 8:15 angliškai.

Trečiadienį vakare 7:30 
vai. graudūs verksmai ir pa
laiminimas. Išpažintys.

Ketvirtadienį mišios bus 8 
vai. ryte. Po mišių procesija 
su švč. Sakramentu.

Penktadienį, 8 vai. ryte pa
maldos. Adoracija Šv. Kry- 
čiaus ir procesija su Švč. 
Sakramentu į Grabą prie šo
ninio altoriaus. Vakare 7:30 
vai. Kryžiaus Keliai ir Šv. 
Kryžiaus relikvijų adoracija.

šeštadienį 7 vai. ryte šven
tinimas ugnies, vandens ir 
kitos apeigos.

Po apeigų 9 vai. bus mi
šios. Vakare 7:30 vai. bus 
kompletas.

Velykų dieną Prisikėlimo 
procesija ir mišios prasidės 
6 vai. ryte. Kitos šv. mišios 
bus 9 vai., 11 vai. ir 12:15 vai.

Velykų dieną mišparų ne
bus.

PARENGIMAS RAUDONA
JAM KRYŽIUI

Lietuvių Auditorijos B-vės 
Metinis Seimas

Seimas įvyks šeštadienį, 
balandžio 13 d., Lietuvių Pi
liečių klubo salėj, 60-39 56th 
Drive, Maspeth, N. Y. 8 vai. 
vakare.

Visi šėrininkai-ės prašomi 
atsilankyti, nes bus daug 
svarbių dalykų aptarti.

Taipgi primenam, kad me
tinė vakarienė bus rengiama 
gegužės 11 d., parapijos sa
lėje.

P. J. Šlapikas, pirm.

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m.
Station WEVD — 1380 ML, 5000 Watts 

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

TeL MArket 2-5360

Lietuviu Radijo Vakarinės

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

V. UBARAVICIU8 
Pranešimu Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

J. p. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS
Mudkot Dir.

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

džiausią Amerikoje aliejais 
pieštą Lietuvos vaizdų pa
veikslą, jį pamatysite šioje 
svetainėje. Jį nupiešė dailin. 
Jonas Subačius. Tad visi pra
šomi ir laukiami gausiai at
silankyti į šį margučių balių. 
Pradžia 7 vai.

Susivienijimo pusryčiai
Pereitą sekmadienį Susi

vienijimo 115 kuopos nariai 
9 vai. išklausė mišių gyvųjų 
ir mirusiųjų kuopos narių in
tencija, o po to susirinko pus
ryčių, kuriuos pagamino są- 
jungietės.

Kalbas pasakė kuopos pir
mininkas, kleb. kun. K. Pau
lionis ir misijonierius kun. 
Abramaitis. Koresp.

GAVĖNIOS KNYGA

Išspausdinta gavėnios me
tui pritaikyta apmąstymų 
knyga “Štai žmogus.”

Šiai knygai įvadą parašė 
vysk. P. Būčys.

Knyga maldaknygės dy
džio, turi 208 pusi, odos imi
tacijos apdarais.

Užsisakyti galima “Darbi
ninke,” 366 W. Broadway, S. 
Boston 27, Mass.

Kaina 2 doleriai.

Lietui 
trušaitii 
skaudų I 
gotą.”

Jo žo| 
sų laika] 
nių giml 
si. kaip | 
skiri as| 
tautos, 1

Milijol 
mo: atsi 
kėlimo 
tokiam 
kiekvieni 
gyti ir 
dengti.

Tūkst| 
šiandieni 
teisybės 
šaliai, sa

Lauki; 
žemės v; 
tironija.1

Pereitą sekmadienį įvyko 
parengimas Raudonojo Kry
žiaus naudai Apreiškimo par. 
svetainėje.

Buvo neilga, bet įvairi pro
grama. Rodomi buvę paveiks
lai, kokį darbą atlieka Raud. 
Kryžius. Kalbėjo tuo reikalu 
Dr. A.Šliūpaitė, Juozas Lauč- 
ka, kun. K. Paulionis ir tik 
ką atvykęs iš Europos stu
dentas J. Galimanis.

Programos dalį išpildė 
dain. V. Benderis, G. Vitaity- 
tė ir L. Juodytė. Jiems akom- 
ponavo muz. J. Jankus.

Meniškai savo dalį atliko 
tautiškų šokių šokėjų grupė, 
B. Brundzienės vadovauja
ma. Joms grojo inžin. B. Ka- 
veckas, kuris ir solo dar pa
grojo.

Aukų surinkta $116.25. Į 
skaitant tuos, kurie buvo če
kiais priduoti čia pat susida
ro apie $150.00.

Vakaro vedėju buvo J. 
Ginkus, kuris daug laiko pa
šventė nemokamai garsini
mui per savo vedamą radijo 
stotį. Taip pat nusipelno gar
bės visi programos dalyviai, 
kurie parodė pasišventimą 
šiam parengimui.

Žmogaus veiksmų tikslas 
yra laimė.

Šv. Tomas Akvinietis.

7-tas • METINIS 7-TAs

NAŠLIŲKONCER1AST- BALIuTf

Sekmadienį, Balandžio - April 28, 1946 
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 

North 5th & Havemeyer Streets, Brooklyn, N. Y.
----------•-----------

Programą pildys garsios dainininkės - solistės: L. Juodytė-Mat- 
thews, A. Skarulytė, akompanuos muz. J. Jankus; “Rūtos” mer
ginų choras iš Newark, N. J., vad. J. J. Stuko “Lietuvos Garsų” 
radio vedėjas; B. Brundzienės tautiškų šokėjų grupė; O. Zajan- 

kauskaitė, E. Karpiūtė, M. Vizbarienė.
DAINOS—ŠOKIAI—DEKLAMACIJOS IR ĮVAIRENYBĖS

Linksmas, smagus laikas visiems užtikrintas. Ateikite visi jauni ir 
seni, iš arti ir iš toli visiems bus smagu.

Šokiams Gros Visiems Žinomas
Jono Navicko Nakties Peledę Orkestras

Įžanga (su taksais) — $1.00 Pradžia 5 vai. vakare

Lietuvių Piliečių klubo 
Margučių balius ir Beer 
Party įvyks šeštadienį, ba
landžio 27 d., klubo salėje, 
60-39 56th Drive, Maspeth, 
N. Y. i

Bus duodama dovanų už 
puikiausius margučius. Taip 
pat rengimo komisija yra pa
siruošus visus svečius pri
imti su gardžiais užkandžiais 
ir alučiu. Įžanga tik $1.00.

Kovo 28 d., Albinas ir Sta
sytė Karaliai susilaukė gra
žaus sūnaus.

Krikštynos bus sekmadie
nį, balandžio 14 d., Atsimai
nymo bažnyčioj. Vietinis.

Šv. Jurgio Parapija
Rekolekcijos

Metinės rekolekcijos pra
sidėjo bal. 7 d. Jas veda kun. 
I. Abramaitis, lasalietis. Jos 
baigsis Verbų sekmadienį.

Didžiojoj savaitėj pamaldų 
tvarka bus ta pati kaip kas
met.

Velykos
Velykų ryte pamaldos pra

sidės 5 vai. su iškilminga pro
cesija. Choras rengiasi gra
žiam giedojimui.

Po šių mišių bus teikiamas 
palaiminimas. Pamaldų po 
pietų nebus.

' Mirė Žilinskų dukrelė
Balandžio 8 d. ligoninėj 

mirė Žilinskų vienturtė duk
relė, 10 metų amžiaus. Ji iš 
mažens turėjo puolimo-nuo- 
mario ligą.

Margučių balius
Per Atvelykį, bal. 28 d., 

kaip jau įprasta, įvyks Mar
gučių balius.

Muzikantai pakviesti pir
mos rūšies. Pirmu kartu sve
tainėje bus uždegtos naujos 
elektros šviesos, kurios suk- 
damosios daro įvairias spal
vas. Bus leidžiama $75.00 lai
mėjimui.

Už gražiausius margučius 
bus teikiamos dovanos.

Jaunimui tikrai bus gera 
proga smagiai pasišokti, o 
senesniems — pasišnekučiuo
ti ir pasivaišinti.

Kurie dar nesate matę di-

Susirinkimas
Sekmadienį, balandžio 14 

d., tuojau po sumos, bus Mo
terų S-gos susirinkimas.

Visos narės prašomos atei
ti, nes bus daug svarbių rei
kalų nutarti.

Kuopos pirm.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

TeL Virginia 7 -1896

Lietuviai Skautai 
Europoje

oNew Yorkas. — Anglų, 
taipgi amerikiečių ir pran
cūzų karių tarpe nemažai su
tinkama buvusių tų šalių 
skautų sąjungos narių. Jų 
administracija noriai leido 
veikti skautams lietuvių sto
vyklose.

Šios žiemos pradžioje buvo 
sudarytas koalicinis lietuvių 
skautų štabas iš įvairių pa
žiūrų Lietuvos skautų veikė
jų. Susirišta su Tarptautiniu 
Skautų Biuru Londone.

Daromi žygiai Lietuvių 
Skautų Sąjungą išeivijoje 
pripažinti teisėtu bolševikų 
likviduotos Lietuvos Skautų 
Sąjungos tęsiniu. Vietomis 
turima jau ir uniformuotų 
lietuvių skautų.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

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

New York 16, N. Y.

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

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. 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.

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

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

Tel. EVergreen 7-1670

Apie I 
priminė I 
gūnas K| 
leistoje 11 
kau laisvi

Jis api 
giją, kuri 
jusi milil

Kravča 
giškas I 
Sovietuos 
“valymus 
mis, palil 
žmonių, I 
Rusijos I 
mų. I

Jo nud 
nuo tų 14 
mų, kuri 
apie Ruq 
sekretorių 
ambasadd 
natorius 1 
vadina į 
pipiru, n] 
joj matė 
dė NKVD

V. Kral 
mas žing 
gumą glūl 
nizacijoja 
vykti, be 
jos masių

STagg 2-1454
F. GRAŽYS ir SŪNUS I 

KONTRAKTORIAI
Atlieka mūriniu namu sienų iš- * 
lyginimą, plasteriavima, šaligat- įj 
vių cementavima ir kt darbus. *

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

Clement A. Voket 
(VOKETAITIS) 
Advokatas

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

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horae” Ale

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

Maskva 
bes, kuria 
link Dund 
ganizuotil 
vienetan, I 
sijos konn

Per pa] 
su Vengri 
tais Dun] 
sija sudd 
tartis, ku 
tas šalis] 
provincija 

Dabar 1 
tarčių va 
dar spiri 
kilpos.

Propags 
jai patais 
Jungt. T] 
iškėlė Isp?

Ta proį 
spaudos p 
tarizmas 
tik Ispani 
O kiekvier 
pavojų ta 
atžvilgiu 
tai tuo pai 
lias apkal 
talitarizm

D. Lawi 
sudaro pa 
džia, kuri 
šalių, Pra 
Islandijos 
litiką, vai 
partijos v 
tų šalių p<

“Tokius 
iškelti ly 
kaip ir ap: 
no, kad R 
leidžia tik 
dentų ir r 
liuoja Ba 
Baltijos v 
vietų užin 
ar gali pal 
ną sudary 
taikai?’’


	1946-04-12-AMERIKA



