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Ministeris Žadeikis 
Hyde Parke

New Yorkas. — Balandžio 
12 d. Lietuvos ministeris Wa
shingtone P. žadeikis buvo 
pakviestas ir dalyvavo iškil
mėse Hyde Parke, kur velio- 
nies prezidento Roosevelto 
namai jo mirties metinėse bu
vo perduoti visuomenei.

Iškilmėse dalyvavo ir pre
zidentas Trumanas.

Čekai Pabėgėlius O 
Gręžina Rusams

New Yorkas. — Čekoslova
kijos vyriausybė nusileido 
rusams, sutikdama sovie
tams grąžinti 40,000 pabėgė
lių iš Karpatų Ukrainos, ku
rių tarpe yra 10,000 žydų.

Čekai tuos pabėgėlius jau 
pradėjo išdavinėti rusams.

Mirė Dr. Gaigalaitis

SVEIKINAME SULAUKUSIUS ŠVENTŲ VELYKŲ!
VIENOJE MIRE PROF. A. TUMĖNAS
Vasario 10 dieną Austrijos 

sostinėje Vienoje mirė buvęs 
Lietuvos ministeris pirminin
kas prof. Antanas Tumėnas.

Prof. A. Tumėnas buvo gi
męs 1880 metais Rokiškio ap
skrity, Kurkliečių kaime. 
1909 m. jis baigė Teisių fa
kultetą Petrapilio universi
tete, o po karo buvo pakvies
tas dėstyti valstybės teisę 
Kauno universitete.

Tuo pačiu laiku prof. A. 
Tumėnas įėjo į politinį Lie
tuvos gyvenimą. Išrinktas į 
Steigiamąjį Seimą, jis buvo

svarbiausias Lietuvos konsti- 
tueijos autorius, žymus 
krikščionių demokratų par
tijos narys ir katalikų veikė
jas.

1924 m. birželio 10 d. jis 
sudarė ministerių kabinetą, 
kuriam vadovavo ligi 1925 m. 
vasario 4 d.

Dirbdamas katalikų orga
nizacijose, jis kurį laiką buvo 
Katalikų Veikimo Centro pir
mininkas.

Karo audrų prof. A. Tumė
nas buvo išblokštas iš Lietu
vos ir mirė svetimoje žemėje, 
sulaukęs 67 metų amžiaus.
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Brettleno miestely, Vokie
tijoje, pernai mirė žymus 
Klaipėdos krašto veikėjas 
prof. Dr. Vilius Gaigalaitis, 
protestantų pastorius, sulau
kęs 75 metų amžiaus.

Dar kaizerio Vokietijos 
laikais V. Gaigalaitis buvo 
Prūsijos parlamento narys, 
išrinktas lietuvių.

Slovakijoj Suima 
Studentus

Bratislava. — žmonių ma
sėse Slovakijoj komunistai 
neturi šalininkų, bet jie ten 
įsistiprina, užimdami“ svar- 
biausias valdžios vietas.

Esama žinių, kad 30 pro
centų visų Slovakijos studen
tų komunistai yra areštavę. 
Suimami ir katalikų kunigai.

Atominei Bombai
Išlaidos

Washingtonas. — Genero
las Groves, kurio vadovybėj 
buvo padaryta atominė bom
ba, praneša, kad per vienus 
metus bus išleidžiama Ame
rikoje apie 500,000,000 dole
rių tolesniems atominės ener
gijos tyrinėjimams.

From the painting hy B. Plockhorst

. . . Anuo metu: Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Salome nusipirko kvepa
lų eiti Jėzaus patepti. Labai anksti pirmą savaitės dieną jos atėjo pas kapą, saulei užte
kėjus. Jos. kalbėjosi tarp savęs: Kas mums atris akmenį nuo kapo angos? Bet pažvelgti 
sios pamatė akmenį atrištą; o buvo jis labai didelis. Įėjusios į kapą, jos pamatė jauni
kaitį, sėdintį dešinėje pusėje, apvilktą baltu drabužiu, ir nusigando. Jis joms tarė: Ne 
nusigąskite; jūs ieškote Jėzaus Nazarėno, kurs buvo prikaltas ant kryžiaus; Jis prisi 
kėlė, Jo nėra čia (Morkaus 16).

TAUTINIŲ GRUPIŲ FEDERACIJA

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba su
sikirto dėl Irano.

Irano vyriausybė, prispir
ta rusų, paprašė, kad tos ša
lies skundas būtų atitrauktas 
iš Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybos darbų.

Bet Amerika ir Anglija pa
reiškė nuomonę, kad skundas 
turįs pasilikti ligi gegužės 5 
d., kada rusų kariuomenė yra 
žadėjusi visai pasitraukti iš 
Irano.

Sovietų atstovas Gromyko 
smarkiai pasipriešino tokiam 
nusistatymui ir reikalavo, 
kad skundas būtų tuoj išim
tas iš darbų eilės.

Klausimas buvo parengtas 
balsavimui. Buvo numatyta, 
kad balsų dauguma palaikys 
Amerikos ir Anglijos siūly
mą Saugumo Taryboje.

Tada paskutiniu momentu 
įsikišo Jungt. Tautų sekreto
rius Lie, ir klausimo sprendi
mas buvo atidėtas.

Jungtiniu Tauty 
Sekretariatas

New Yorkas. — Dabar or
ganizuojamas Jungt. Tautų 
sekretariatas.

Jam numatyta 1,937 asme
nys.

Jungt. Tautų organizacija 
nutarė laikinai įsikurti buvu
sios pasaulinės parodos rūmų 
patalpose.

KANADOS PARLAMENTE 
_____ t

Kanados parlamente iškel
tas klausimas siųsti Kanados 
atstovą Vatikanan. . '
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LIETUVOJE NACIŲ IŠŽUDYTI
4 <

New Yorkas. —Nepriklau
somoje Lietuvoje buvo apie 
150,000 žydų. 1939 m. Vil- 
nias sritį prijungus, žydų 
skaičius padidėjo beveik iki 
263,000, priskaitant apie 11,- 
000 iš Lenkijos gilumos per 
rugsėjo mėnesį atbėgusių ir 
Lietuvoje likusių žydų.

1941 m. birželio 22 d. Vo
kietijai Rusiją užpuolus, apie 
2,000 žydų buvo sovietų eva
kuota. Per pirmą bolševikme
tį ši grupė užiminėjo valdiš
kas vietas.

Dalis žydų bėgo,savo noru. 
Dalis buvo išdepobtuota kar
tu su lietuviais kiek anks
čiau. Tokių galėjo būti apie 
10,000.

Tuo būdu, vokiškajai oku
pacijai prasidėjus, Lietuvo
je galėjo būti likę apie 250,- 
000 žydų.

Rusams antru kartu Lietu
von atėjus žydų buvo suras
ta apie 10,000.

Tuo būdu naciai išžudė 
apie 240,000 žydų Lietuvoje.

RENGIASI VYKTI Į PARYŽIŲMūšiai MandžiūrijosJaponijoj Praėjo 
Rinkimai ta žinia, kad Amerikos Val

stybės sekretorius yra pasi
ryžęs verčiau rizikuoti Ame
rikos, Anglijos ir Rusijos vie
ningumo netekimu, negu nu
sileisti rusų reikalavimams.

Iš Londono pranešama, 
kad, esą, galį būti kai kurių 
nusileidimų, pav., Balkanų 
reikaluose.

Amerikos visuomenė iš sa
vo vyriausybės reikalauja 
stiprios užsienių politikos.

Washingtonas.—Balandžio 
25 dieną Paryžiuje susirenka 
Amerikos, Anglijos, Rusijos 
ir Prancūzijos užsienių reika
lų ministerial spręsti taikos 
sutarčių sudarymo.

Rusijos pažiūros griežtai 
skiriasi daugeliu punktų nuo 
Amerikos ir Anglijos pažiū
rų, kokios turėtų būti taikos 
sutartys su Italija, Vengrija, 
Rumunija, Bulgarija ir Suo
mija.

Washingtone buvopaskelb-

Washingtonas. — Pereitą 
savaitę Amerikos sostinėje 
buvo sudaryta federacija 
amerikiečių, kurių kilmė ei
na iš Vidurinės ar Rytų Eu
ropos.

Apytikrėmis žiniomis, šioji 
federacija palies apie 11 mili
jonų Amerikos piliečių.

Federacijos steigime daly
vavo Amerikos Lietuvių Ta
rybos atstovas. Taip pat bu
vo graikų, lenkų, serbų, slo
vakų, slovėnų, kroatų, veng
rų ir ukrainiečių atstovai.

Federacija tarp savo tiks
lų pasistatė kovą dėl suvere
ninių teisių ir savos valdžios 
grąžinimo toms šalims, ku
rioms tai buvo per jėgą atim
ta. Ji reikalauja, kad rusų 
kariuomenė ir policija atsi
trauktų iš užimtų kraštų.

Washingtono suvažiavime 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
atstovavo pirm. L. šimutis, 
vicepirm. V. Laukaitis, sekr. 
P. Grigaitis, iždin. M. Vaidy- 
la ir politinės komisijos na
rys V. Kvetkas.

Čungkingas. — Taikos 
stangos Kinijoje nuėjo 
kais. Ten vyksta smarkūs 
mūšiai Mandžiūrijoje tarp 
komunistų ir centro valdžios.

Rusams pasitraukiant, ki
nų komunistai buvo palan
kesnėse sąlygose prie Man
džiūrijos sostinės čangčuno. 
Ten jie tuoj užėmė aerodro
mą ir centro vyriausybei tuo 
būdu užkirto kelią sustiprin
ti savo įgulą minėtam mieste.

Po to kinų komunistai įsi
veržė ir į pačią Mandžiūrijos 
sostinę, kur dabar gatvėse 
eina mūšiai. Miesto centras 
apšaudomas komunistų arti
lerijos.

Iš Washingtono į Kiniją 
atskrido gen. Marshall, kuris 
prieš kiek laiko ten buvo be- 
sutaikinąs priešingas kinų 
grupes.

Tokijo.—Rinkimuose į Ja
ponijos parlamentą gausiai 
dalyvavo moterys,—jos bal
savo pirmą kartą šalies isto
rijoje.

Prasidedant rinkimams ja
ponų komunistai kėlė didelį 
triukšmą, bet jie gavo tik 3 
atstovus.

Paskutinėmis žiniomis, li
beralai laimėjo 122 vietas, 
progresyvieji 88 ir nepri
klausomieji 75. šios grupės 
laikomos konservatyviomis 
ir jos naujame parlamente 
sudaro daugumą.

Socialdemokratai gavo 79 
atstovus.

Dabartinis Japonijos mi- 
nisteris pirmininkas, tur būt, 
pasiliks, kol bus priimta nau
ja konstitucija.

Iš 80 kandidačių moterų 
parlamentan pateko 32.

pa- 
nie-★ e ★

pagundos srityje Rusi- 
atalkino Lenkija, kuri 
. Tautų organizacijoj 
Ispanijos klausimą, 
proga dalis Amerikos 
os pastebi, kad totali
as šiandien gyvas ne 

panijoj, bet ir Rusijoj, 
kviena diktatūra sudaro 
ų taikai. Tad jei šiuo 
giu kaltinti Ispaniją, 
o pačiu praminamas ke- 
pkaltinti ir Rusijos to- 
rizmui.

awrence rašo: “Ar ne- 
o pavojaus taikai val- 
kuri braunas į Balkanų 

Prancūzijos, Belgijos, 
i jos ir net Anglijos po- 

, varydama komunistų 
os veiklą prieš 
ių politiką?
kius klausimus

|i lygiai apie Rusiją, 
411 Grfl^Fr apie IsPaniJ^- visi ži- 

Rusija Maskvon įsi- 
tik saujelę korespon- 

ir netiesiogiai kontro- 
Balkanų spaudą, ir 

os valstybės dabar So- 
užimtos. Tokia linkmė 
i palaikyti ar kurią die- 
daryti pavojų pasaulio

LIETUVIS

AIDI
Čia Galimi, 

“Black fl"’

Patogi Vietoj
Su M“ ’

DIDELE P
VDODO

JUOZAS ii

tautinę

galima

Ir autorius atsako, kad 
“totalitarizmas, kur jis beiš- 
kištų savo galvą, sudaro pa
vojų pasaulio taikai,—ar jis 
būtų Ispanijoj, ar Argenti
noj, ar Rusijoj.”

Nusikaltimai
Brazilija Priima 

Pabėgėlius
Rusija Pakeitė 
Ambasadorių

AlJ

arantija.

Hill 4-9561 
Kriaucunas, 
v York 16,

HAvemey#

balph*

Kreipiame skaitytojų dė
mesį atsiminimuosna “Už 
spygliuotų vielų,” kuriuos 
pradedame spausdinti šiame 
numeryje.

Ten aprašoma, kaip naciai 
kankino lietuvius Stutthofo 
stovykloje. Nemaža mūsų žy
mių tautiečių ten žuvo.

Šiurpūs ir kruvini tie at
siminimai. Tai dar vienas 
liūdnas dokumentas apie 
skaudų lietuvių tautos liki
mą.

Prieš kiek laiko į Heisfel- 
dą, Vokietijoje, atvažiavo au
tomobilis su lietuviškomis 
vėliavėlėmis.

Amerikietis karys, lietu
vis, užkabino mašinoje sėdin
čius piliečius lietuviškai. Jo 
nustebimui, keleiviai visai ne
mokėjo lietuviškai, ir susikal
bėti su jais buvo galima tik 
vokiškai.

Amerikietis lietuvis šiuos 
asmenis sulaikė ir perdavė 
amerikiečių karinei policijai. 
Spėjama, kad tai būta pro
fesinių banditų.

Rengia DaiiiŲ Šventę Lenkai Nenori Grįžt

Londonas. — Pabėgėlių ir 
Beviečių Asmenų komisijoje, 
kuri dabar pasėdžiauja Ang
lijos sostinėje, Brazilijos at
stovas pranešė, kad jo šalis 
gali įsileisti didelį pabėgėlių 
skaičių.

Washingtonas.—Vietoj A. 
Gromyko Rusija savo amba
sadorium Jungtinėse Valsty
bėse paskyrė Novikovą.

Gromyko bus nuolatinis 
Sovietų Sąjungos atstovas 
Jungtinių Tautų organizaci
joje.

New Yorkas. — Nepriklau
somos Lietuvos pavyzdžiu, 
dabartiniai Lietuvos okupan
tai ruošiasi dainų šventei, 
kuri, kaip spėjama, sutrauk
sianti apie 5,000 dainininkų.

Pasirengimai dainų šven
tei plačiai reklamuojami.

Frankfurtas. — Amerikie
čių kariniai pareigūnai buvo 
pavarę propagandą tarp be
viečių lenkų, kad grįžtų į sa
vo šalį.

Rezultatai buvo menki. Iš 
165,000 lenkų tik 6,430 užsi
rašė grįžti,

La Guardia Diriguos

New Yorkas.—šiame mies
te atidarant gegužės pradžio
je populiarius koncertus Car
negie Hall pirmąjį dalyką di
riguos La Guardia.

Rengiasi Parvežti
Washingtonas. — Ameri

kos kariuomenė jau rengiasi 
iš užjūrių grąžinti ten žuvu
sius šios šalies karius, kurių 
iš viso yra per 200,000 palai
dotų svetimose žemėse.
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ATSIKĖLIMO ŠVENTE
Jau dvidešimt amžių skamba pasauly anie pergalės ir surami

nimo žodžiai: “Jis atsikėlė, Jo čia nėr!”
Aną pirmą Velykų rytą šis netikėtas angelo pranešimas veikė 

it žaibas iš dangaus. Dingo ašaros, išsiblaškė tamsūs nusiminimo 
ir liūdesio debesys; atgijo, kas buvo sustingę, pakilo drąsa, o nau
jos viltys davė jėgų. Tikrai tada pasikartojo psalmių regėjimai: 
“Vakar dar buvo verksmai, o rytą pakilo džiaugsmai.”

Tai buvo pirmoji Išganytojo ir Jo artimesnių draugų šventė, 
ir ji savo prasmingumu liks pirmoji visiems laikams. Mirtis nuga
lėta, gyvybė atbunda iš sustingimo, naujas gyvenimas atgyja su 
skaisčia aušra. Ar tai ne pavasariškas džiaugsmas užvirė gyslose!?

Pirmieji krikščionys šią Kristaus pergalę mėgdavo priminti 
katakombų sienose, gi senųjų Romos bazilikų mozaikose vis kar
tojas ta pat mintis. Tada Romoje net buvo įsigalėjęs paprotys Ve
lykų rytą katekumenams suteikti krikštą.

Rytų krikščionių bažnyčios Velykas įstatė į pirmą bažnytinių 
švenčių vietą. Pavasario gamtos atgimimas ten, aišku, dar smar
kiau primena Kristaus pergalę, naują gadynę.

Ir vienas didžiųjų Rytų bažnyčios daktarų, šv. Grigalius, gra
žiai suima visas velykines nuotaikas, sakydamas: “Vakar buvau 
su Kristum ant kryžiaus, o šiandien švenčiu su Juo pergalę. Va
kar miriau su Kristum, o šiandien atgijau kartu su Juo. Vakar 
gulėjau grabe su Kristum, o šiandien kėliaus su Juo.”

Kristaus atsikėlimas, Jo pergalė ir naujas sielos gyvenimas: 
štai velykinio džiaugsmo saulutė!

Jei Šv. Pauliui Kristaus atsikėlimas buvo mūsų tikėjimo pa
grindas ir prasmė, tad visai suprantama, kodėl pirmoji krikščio
nybė taip smarkiai pabrėždavo tas Kristaus pergalės mintis.

Nėra abejonės, kad šalia teologinių tiesų, tam fakte reikia 
ieškoti ir surasti daug asketinių bei psichologinių paskatinimų. Iš 
tikro, gilus ir nepajudinamas tikėjimas į Kristų, kuris yra gyvas, 
kuris nugalėjo mirtį, kuris išganė pasaulį savo auka ant Golgo
tos kalno, ar tas tikėjimas nepasidarė tikėjimas į amžiną žmogaus 
sielos gyvenimą?! Todėl niekis vargai, niekis sunkumai! Tai tik 
pereinami dalykai. Gi mes gyvensime, liksime amžinai! Velykos 
tapo to būsimo, to aukštesnio gyvenimo simbolis ir išraiška.

Dar daugiau. Tas tikėjimas darės didžių siekimų versmė ir 
no^tStintojas žengti į priekį, lipti aukštesnin tobulybės laipsniu, kur- 

izu^W,a^enybedQ{iTobuliausio laipsnio.
viešai ami?inybė neduoda ramybės pasiilgusiai širdžiai, jei ji trau- 
^^p-Aa sielą al'čiau Kristaus, tai tobulybės idealai verčia ją sukaupti 

visas jėgas ir, kol dar laikas, pasistumti iki aukštesnio laipsnio, 
iki geresnio panašumo vyriausiam tobulybės paveikslui.

Tokiu būdu Velykos daros religinio entuziazmo šventė, nau
jos kūrybos aušra, jei ne pradžia. Rimtas Gavėnios metas, o ypač 
dramatiškas Didžiosios Savaitės galas, it paskutinis tragedijos 
aktas, baigiasi neribotu Aleliuja! Didžiojo šeštadienio “Džiauki
tės!” Velykų rytą pakyla iki audringo, net viesulingo entuziazmo, 
kuris išsiveržia iš visų vargonų dūdų, iš visų sielų, kaip jūros vil
nys kyla per audrą į nenustojamą ūžimą. Tai vilnys, tai vėjai, 
kurie reiškia velykinį optimizmą, velykinį kūrybinį užsidegimą, 
velykinį pažangos norą.

Per Velykas gimė žodžiai, kurie reiškia—pažangą, linksmą 
veržimąsi į priekį, nenusileidimą gyvenimo sąlygoms! Iš Kristaus 
pergalės ištryško neišsemiami naujų užsimojimų ir naujų pajėgų 
šaltiniai.

Visai teisingai sako indų posakis: “Kaip išalkę paukšteliai su
sirenka aplink savo motinėlę, taip mes visi glaudžiamės prie to, 
kuris savo auka sugebėjo išganyti save.”

Visai teisingai! Tik su skirtumu: Kristus išganė mus visus, ir 
todėl glaudžiamės prie Jo, kaip mūsų gyvybinių jėgų šaltinio. Jis 
suteikė mums daugiau atramos punktų, negu savo išrinktai tau
tai.

Vadinasi, mes turime rimto pagrindo skelbti optimizmą, švie
sias mintis, ir net tuo atveju, jei aplinkui tik rūkai, tik debesys. 
Pats Kristus, Jo pergalė tapo tokios nuotaikos šaltiniu, nes Jis 
yra faktinis nugalėtojas visų gyvenimo sunkumų, esamų, buvu
sių ir net būsimų.

Mums tik bereikia eiti Jo pėdomis, laikytis Jo nurodyto kelio. 
Jei Jis būtų miręs, kaip paprastas karo didvyris, tai tas faktas 
būtų buvęs per silpnas uželektrizuoti sielas gyvenimo kovai iki pa
skutinio kraujo lašo, iki heroizmo. Gi dabar—Kristus savo auka 
nurodė kelią į kitas, aukštesnes vertenybes, į amžinybę, o skaus
mus ir mirtį padarė it duris į tuos idealus.

Todėl galime sutikti su Kierkegardu, kai jis sako: “Tiesa, 
krikščionybė yra gyvenimas, tačiau kol ji yra gyvenimas, ji per
eina per mirtį.” Ir kuo geriau žmogus pajėgs paversti savo nau- 
don visus gyvenimo sunkumus, kartumus, juo geriau, ir galima 
sakyti—juo labiau jis pajus amžino gyvenimo saldumą ir to gy
venimo ilgesį.

Didžiosios Savaitės drama neturėjo kitos prasmės, kaip paro
dyti mums kelią į pergalę, į velykinį rytą.

Ar tik ne per drąsu šiais visuotinio paniūrimo ir visuotinės 
depresijos laikais minėti tokias optimistines mintis? Mums gal la
biau tiktų dainiaus žodžiai: “Vakar dar buvo verksmai.” Esame 
tiktai vakaro nuotaikose, lyg tamsioj Gavėnioj, jei ne jos drama
tiškam paskutiniam akte. Mirtis, liūdesys, nelaimės mus lydi die
na iš dienos. Įsigalėjo smurtas, silpnojo paniekinimas. Smurtas sė
ja lavonus. Varo mirtin pavienius asmenis ir atskiras tautas. Nė 
nedrįsta geros valios žmonės užkirsti kelią tokiam siautimui.

Nežiūrint šios padėties rimtumo, galime kartoti velykinį 
džiaugsmą ir kelti velykines viltis: “Dies natalis ėst.” Tai yra tik 
mūsų gimimo diena!

Ta proga atsiminkime vieną faktą. Velykų rytą, kai visi 
džiaugėsi, buvo du pesimistai, du apaštalai, kurie nuleidę galvas 
traukė keliu iš Jeruzalės. Jie neteko vilčių, o Kristaus kančia per
daug paveikė jų dvasią bloga prasme. Todėl jiedu pasidavė niū
rioms mintims. Pagaliau padarė nelemtą žingsnį: jie pasitraukė iš 
Jeruzalės, nė nežinodami, kad jau išaušo Velykų rytas.

MANO MALDA
Mes gedime tėvų, sūnų ir partizanų,
Tėvynės parblokštos žmonių kraujų klanuos . . . 
Bendros kančios žiedai vainikais laisvę puoš,— 
O Dieve, nuodėmes atleiski jų ir mano . . .
Mes kritom lūžime, mes kylame į dangų, 
Ir mūsų šauksmas palietė dausų skliautus. 
Mes drebinam šventoves ir uolų krantus,— 
Tesutrupie nelaisvės pragaro žabangai!
Ant amžinų pilių krankliai lavonais sotūs 
Užkeiktus burtus klykia žydintiems laukams, 
O himnai sklinda pakartųjų palaikams,— 
O Dieve, gelbėki tėvynės mano plotus.
Taip blankūs lūpų žodžiai, bet žmogaus esybė 
Spindėjimais praskrodžia gelmes ir šaknis. 
Tu, Dieve, tas, kurs padega visas ugnis, 
Kurs vandenynui duoda veido tapatybę!
Tavęsp, tavęsp iškeltos rankos nekaltųjų
Prie kryžių rymančių, prie sugriautų namų . . .
Tu rūstume praamžių skaistumu
Palaimos žvilgsnį kaip balandį leisk ant jųjų! . . .

Faustas Kirša

Ir nelaimė tam, kuris vargo apimtas apleidžia visos paguodos 
ir visų pajėgų šaltinį—Kristų. Užuot glaudęsi prie Jo, nusiminė- 
liai eina nelemtu keliu, kuris juos nuveda į pražūtį. Užuot sėmęsi 
atsparumo iš Kryžiaus, jie nueina į tuštumą ir kelią, kuris jiems 
ilgainiui pasako: nebėra jokios prasmės kovoti, spirtis.

Mes tikime į atsikėlimą, mes tikime, kad tamsūs debesys nu
slinks nuo varginančios žmonijos, kad smurtas gaus savo atlygi
nimą. Pati Bažnyčia rodo gyvą pavyzdį, kaip reikia kovoti. Ko jai 
nebuvo lemta matyti amžių bėgy! Audra ėjo po audros, vilnis se
kė vilnį. Jos engėjai suėjo į grabus, jų vardai užmiršti, gi Bažny
čia gyvuoja visu skaistumu. Toji pergalė yra ir bus atlyginimas 
už jos vienybę su Kristumi, visos tvirtybės teikėją, už jos įsiti
kinimą, kad kova vistiek bus laimėta.

Niekas nemano užmerkti akių visų kovų akivaizdoje. Tačiau 
neverta padidinti visų sunkumų savo sielvartais ar susikrimtimais. 
Verčiau pakelti akis ir įsigyti daugiau atsparumo viduje, tąsyk 
lengviau bus kovoti ir atsispirti. Vieną kartą nuluš durklas, at
statytas į mus paties likimo. Atsikelsime!

Lietuvių tautoje Velykos visada buvo ir mūsų tautinio atsi
kėlimo šventė. Todėl dera prisiminti senąsias kartas, kurios kovojo 
ir kelsis, nors ir jiems nebuvo lengva. Daugelis nuėjo į kapus, jų 
kūnai išblaškyti po Sibirus ir visą pasaulį, bet tauta susilaukė auš
ros, velykinės pergalės. Parodykime, kad esame verti anų kartų, 
anų kovotojų. Todėl tikrai tikėkime, kad kelsimės. Tas tikėjimas 
duos pajėgų, duos drąsos ir sumanumo, o ypač visus jungs į vie
ną būrį.

Tokiu būdu šios Velykos tegul suteikia visiems kuo daugiau
sia velykinio entuziazmo tiek religiniu, tiek tautiniu atžvilgiu.

Tikėkime mūsų atsikėlimu, mūsų prasminga kova ir būsima 
pergale. Nenuleiskime rankų ir turėkime kuo tvirčiausių vilčių. 
Vėl atgis kaimas ir miestas, subrus gyvenimas visose gyslose, 
aušros spinduliai nušvies naujus kūrybos taįįis. o lietuvis, kata
likas tvirtins tautos dvasią pagal Velykų pergalės nešėją—Kris
tų, tikrą laidą, kad naujai pradėtas gyvenimas turės pastovius ir 
tvirtus pagrindus, kad kėlęsi neisim mirties keliu, o į tikrą,'visuo
tinę pažangą.

Ir taip kalba į mus šių metų Velykų dienos, lygiai taip, kaip 
kadaise šv. Paulius kad kalbėjo į pirmuosius krikščionis, ragin
damas juos prisiminti ne tiktai velykinę taiką ir velykines viltis, 
bet dar pakelti linksmą kūrybinę nuotaiką ir visų sugyvenimą.

Kun. J. Beleckas, S.J.

KAS GIRDĖTI IŠ VILNIAUS RADIJO
(Pranešimas iš Europos)

Aštuoniasdešimt procentų 
Vilniaus radijo programos 
sudaro padėkos Stalinui, rau
donajai armijai, komunistų 
partijai; socialistinių lenkty
nių skelbimas ir išpūstas jų 
aprašymas; nuolatinės padė
kos už suteiktą teisę balsuoti 
per paskutinius rinkimus ir 
t.t.

Žemiau dedame porą iš
traukų iš Vilniau radijo pra
nešimų.

Vasario 20 d.
Visoje Lietuvoje vyksta 

mitingai išreikšti dėkingu
mui ir atsidavimui nenugali
mam tautų vadui draugui 
Stalinui, komunistų partijai 
ir raudonajai armijai. Toks 
mitingas įvyko Utenoje. Mi
tinge dalyvavo 500 asmenų. 
Su dideliu džiaugsmu susi
rinkusieji sutiko savo išrink
tą deputatą draugą Apyvalą.

Deputatas Apyvala padė
kojo už išrinkimą ir pasiža
dėjo ištikimai tarnauti liau
džiai. Buvo priimtas pasiūly
mas pasiųsti sveikinimo tele
gramą generalisimui, pulkų 
vadui didžiajam Stalinui.

Vasario 21 d.
Vilniaus dirbantieji savo 

puikiais laimėjimais atsako į 
draugo Stalino priešrinkimi
nę kalbą.

Įvykusiame darbininkų mi
tinge kalbėjo draugas Bobi- 
nas, kuris sakės dirbsiąs dvi
gubai, kad savo našiu darbu

atsakytų į draugo Stalino 
kalbą.

Visi susirinkusieji nutarė 
įsijungti į socialistines lenk
tynes, kad pasiektų dar ge
resnių darbo rezultatų. Drg. 
Bobinas darbo normą atlie
ka 283 nuoš., darbininkė 
Krolova 267 nuoš., spartuolis 
Baranauskas 220 nuoš.

Tokiais darbo laimėjimais 
dirbantieji atžymi savo išti
kimybę Stalinui ir komunistų 
partijai.

Koncertas
Dalyvauja Vilniaus Radijo 

Kom. narys sol. šulginas. 
Akomp. Nadzė Duksulskaitė. 
Ansamblio įdainavimai—Za- 
charovo “Step” ir t.t.

Literatūros Valanda
Skaitoma raš. Jono Magu- 

levičiaus apysaka “Mergai
tė,” skaitytas Kasternickio 
straipsnis “Raudonoji armi
ja svarbiausia auklėjimo or
ganizacija.” Skaito Ed. Mie
želaitis savo poezijos.

Karo Muziejaus 
Sukaktis

Vasario 16 d. suėjo 25 me
tai, kai Kaune buvo atidary
tas Karo Muziejus.

Tai buvo trečiaisiais Lie
tuvos nepriklausomybės me
tais. Tuometinis Krašto Ap
saugos ministeris pavedė ar
cheologui gen. gyd. Nagevi
čiui, kad neišnyktų Lietuvos 
laisvės kovų pėdsakai, prie
monės ir relikvijos, suorga
nizuoti ir įkurti Karo Mu
ziejų.

1921 m. vasario 16 d. Karo 
Muziejus buvo atidarytas.

Įkūrus Karo Muziejų, jo 
sodnelyje buvo pastatytas 
žuvusiems dėl Lietuvos lais
vės paminklas.

Tai buvo pirmasis lietuvių 
paminklas Kaune. Jo projek
tą paruošė skulptorius Zika
ras. Paminklas kuklus, pa
statytas iš Lietuvos laukų 
akmenų. O tie akmenys su
vežti iš tų mūšio laukų, ku
riuos nepriklausomybės ko
vose lietuviai savanoriai sa
vo krauju aplaistė.

Paminklą pastačius, buvo 
įvestos žuvusių pagerbimo, 
vėliavos iškėlimo ir nuleidi
mo apeigos. Karo Muziejuje, 
iki bus atgauta sostinė Vil
nius, suskambėjo Amerikos 
lietuvių padovanotas Laisvės 
Varpas.

1930 m. buvo pašventinti 
pamatai dabartiniams Vy
tauto Didžiojo Muziejaus rū
mams. Pagal prof. arch. Du- 
beneckio, doc. K. Kriščiukai- 
čio ir inž. Reisono projektą 
Vytauto Didžiojo Muziejus 
buvo baigtas įrengti 1936 m.

Tais metais ten įsikūrė ir 
Karo Muziejus.

1936 m. vasario 16 d. Karo 
Muziejaus sodnelyje prie žu
vusiems dėl Lietuvos laisvės 
paminklo buvo palaidoti ne
žinomo kario palaikai, žuvu
sio Lietuvos nepriklausomy
bės kovose. Taip Karo Mu
ziejaus sodnelyje atsirado 
Nežinomo Kareivio Kapas— 
Lietuvos laisvės kovų simbo
lis.

Karo Muziejus glaudžiai 
suaugęs ne tik su vietiniais 
lietuviais, Lietuvos išsilais
vinimo kovomis, Amerikos 
lietuviais, bet ir su visa Ame
rika.

1921 m., būdamas Lietuvo
je, Amerikos pulkininkas Dr. 
Ryan žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės paminklą apsodino 
rožėmis, kurios augo ir bu
jojo iki paskutiniųjų dienų. 
1938 m. Amerikos ministeris 
Lietuvai Norem Nežinomojo 
Kareivio kapą apsodino vi
joklinėmis rožėmis, atvež
toms iš Vašingtono.

Lietuviai tremtiniai Karo 
Muziejaus 25 metų sukaktį 
gražiai paminėjo. Kažin ar ją 
galėjo paminėti pavergtieji 
lietuviai, likę okupuotoje 
Lietuvoje. Greičiausiai ne, 
nes Karo Muziejus, pamink
las žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės ir Nežinomojo Karei
vio kapas yra laisvos Lietu
vos kūrinys. Tos Lietuvos, 
kuri prieš pavergėjus karia
vo, aukojosi ir kentė, kad bū
tų laisva, kuri ir dabar ka
riauja, kenčia ir aukojasi, 
kad ta laisvė būtų jai grą
žinta.

St. Devenis.

Visus Apreiškimo Parapijos Parapijiečii 
Ir "Amerikos" Skaitytojus Nuoširdžiai 

Sveikinu
Šventomis Velykomis

Ir Linkiu

wliuoti
^fo Koncentracijos Stovykl 

^Gervydas —. . . . . .

RŪKSTA VOKIETIJON

u.

Kun. Norbertas Pakali

Maspetho Ir Great Necko Malonius! 
arapijiečius Ir "Amerikos" Skaitytojų 

Sveikinu Sulaukus

Šventijjįj. Velykų

Kun. Jonas Balkum

is Širdies Sveikinu

šv. Jurgio Parapijos Tikinčiuosius

Šventomis Velykomis

Kun. Kazimieras E. Paulio,

Sveikindamas Velykų šventėmis 
Angelų Karalienės Parapijiečius 
Ir Visus "Amerikos" Skaitytojus, 

Nuoširdžiai Linkiu 

Džiaugsmingiausia Aleliuja
1

Kun. Juozas Aleksiui

Prisikėlusio Kristaus Palaimos 
Nuoširdžiai Linkiu

Visiems Aušros Vartų Parapijiečiam

Šventose Velykose
Kun. Jurgis Gurinsi

New York City

Šv. Mykolo Parapijiečiams, 
Reiškiu Nuoširdžiausius

Šventojų Velykių

Bayonne, N.
Linkėjimus |

Prosą

Bayonne, N. J.

Linksmiausio Aleliuja!
Kun. Mykolas Kemėžis?
Kun. Gilbert Mai, O.M.

Nuoširdžiai Sveikinu

Amerikos" Skaitytojus

Kristaus Prisikėlimo Šventėje

Kun. Dr. J. Star
Elizabeth, N. J.

IŠDUOTŲJŲ LIKIMAS

Tokios tai žinios iš Vil
niaus radijo. Iš jų galima su
sidaryti vaizdą apie oficia
lias nuotaikas Lietuvoje.

Šios ir kitos per Vilniaus 
radiją duodamos žinios, kiek
vieną dieną savo turiniu la
bai panašios, rodo apie neiš
sakomai didelį kūrybinį ir 
dvasinį skurdą Lietuvoje, 
kur nuotaika mėginama pa
laikyti nuolatiniais “Valio” 
Stalinui ir kitiems Maskvos 
ponams.

DRAUGIŠKA ŠVEDŲ STU
DENTŲ PAGALBA

“Expressen” kovo 2 d. pra
neša, jog Upsalos universite
tinio miesto studentai suruo
šė rinkliavą pabaltiečių stu
dentams šelpti.

Kadangi šiems mokslo me
tams pabėgėliams studen
tams šelpti skiriama nedide
lis skaičius stipendijų, o jos 
pačios vos 120 kronų dydžio, 
todėl švedai studentai grie
bėsi šios gelbėjimo akcijos, 
kad galėtų sulaikyti svetim
šalius kolegas nuo bado ir 
kad jiems netektų nutraukti 
savo akademines studijas.

“Aftonbladet” kovo 12 d. 
praneša, kad tų baltiečių, ku
rie švedų buvę išduoti ru
sams, laukiąs teismas. Laik
raštis sakosi tai sužinojęs iš 
vieno lenko latviškos kilmės, 
kuris pereitą savaitę atvykęs 
Stockholman.

Išvežtieji pabaltiečiai esą 
Grobino kalėjime, netoli Lie
pojos.

Kita baltiečių grupė esanti 
vis dar Maskvoje.

Rygoje esama nuomonės, 
kad jiems būsiąs suruoštas 
teismas. Jie tikriausiai būsią 
kaltinami “tėvynės išdavi
mu.”

Merporke, netoli Rygos, es
antis įruoštas kalėjimas, ku
riame esą 4,000 baltiečių, ku
rie buvę vokiečių mobilizuoti. 
Dalis jų esanti devynioliktos 
latviškos divizijos, kuri kapi
tuliavusi Kurše gegužės mė
nesyje, dalis—latviai parti
zanai, vadinamieji “miško 
broliai.”

Kalėjimuose visai nesą ka-

rininkų. Tuoj po sueini 
rininkai buvę atskirti 
žinia kur išgabenti.

NAUJA PROF. K. P 
KNYGA

Valgiai, tiesa, ne per 
gingi, tačiau ir ne 
maisto korteles. Valgy 
jokio noro, nors buve 
pietų. "Valgykit, poną 
jokit, valgiai neužm 
,.. ragina mūsų globi 

Prisiminiau senuos! 
žiuočius,—ir jie turė< 
spėti savo svečius, k 
giai neužnuodyti. Še 
tai metų prabėgo, o 
čiai liko tie patys ...

Prie stalo atvedė d 
suimtuosius, kurie b 
talpinti kitur. Nieku: 
tyti jokio ginkluoto i 
nio, visi su mumis m? 
mandagūs.

Naktį praleidom t 
čiame kambary po k 
kas ant suolo, kas pc 
jokio paklojimo ned 
tą leido nusipraus 
pusryčius. Po pusry 
pasiimti daiktus (m 
jų turėjo) ir nuvedi 

Čia netrukus atėj< 
valdininkas Schweiz 
lietuviškai: “Ponai 
vyksta Vokietijon, 
gins bėgti, bus p 
ginklas.”

Išėję koridoriun, 
matėm ginklą, kuri; 
prieš mus pavarti 
stovėjo sargybiniai 
mi paruoštus aut 
šautuvus. Prie pat

■ rų, ant šaligatvio, i
■ kulkosvaidžiai.
■ Buvo tai prieš a 
• landą ryto, valdini
■ darbą ir žiūrėjo, 

banditus veža.

Per Suvalkijos 1 
Prūsų kalėj 

Susodino į graz 
autobusą. Vienas 
uis šautuvas į nr 
iš priekio, du iš ui 

Rytas saulėtas, 
janti kovo 17 diei 
sų akis greitai 
Garliava, istorini! 
Skriaudžiai, apgr 
rijampolė, kur sė 
lūs Basanavičiui 
Jablonskis, arkh 

, čius, prabėga išc 
, viškis ir pagaliai 

Sudiev, brangi* 
ji Tėvyne, nežir 
kada tave pam 
spaudžia skausi 

• eržiasi ašaros.
Iš Eitkūnų su 

išlaipino iš 
uždarė policijoj 
Sutalpino dvieji 
kambarėliuse, k 
boklės rūsy. Vie 
iad vos užteko 
grindų. Mūsų 
nuolat kartojo ( 
ro Prancūzijoje 
šakį: “C’est la 
karas).

Bet jis mum 
nūs, dažnai a 
drauge išleisd 
kuri buvo daug 
resnė, didesnė 
negu mūsų ka 
rai tenka prisi 
jo malonė mu. 
no.

Kaip nedau 
kia: atimk iš 
džiaugsis išvie

Sekančią di 
langelio plyšį 
kiemą įvažiuo 
leivinį autobu 
kelis pažįstai 
dar daugiau 
juos iš kieme 
nes mūsų rūi 
vietos buvo i 
į kalėjimą ii 
koplyčioje. J 
kloti ir užsil 
gavom, gulė 
grindų. Taip 

i tris naktis. “ 
u-------- 1 Iš Tilžės i

valgiais. | vagonu
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p į gesta
pe iš vieno 
- 2rašė pa
tas pavardės 
k-tai bu- 
k paukštis

New Yorkas.,— Kol -Pbkorido- 
nesį iš spaudos išeina i 
prof. K. Pakšto v( 
“The Modern Lithuan

Šimto puslapių v 
duodama apžvalga Li 
praeities, paduodami j 
iš laikotarpio, kada L 
buvo svetimųjų rankos 
rodyta pažanga, kuri 
padaryta 
Lietuvos 
Lietuvos 
saulinio 
giant įdomiu skyriumi 
josios Lietuvos idealai 
dai.

Veikalą leidžia Li 
Kultūrinis Institutas, j

Nepriklau 
laikais, aprj 
padėtis antri 

karo metu, |

Tokijo. — Gen. MacJ 
pranešė, kad Japonijoj 
to padėtis kasdien blog
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už ką čia

gestapo 
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io Parapijos Paraf 
Skaitytojus NuoĮ 
Sveikinu

>mis Velykomis
Ir Linkiu

smingo Aleliuja

AMERIKA 3

' Jž Spygliuotų Vielų
(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)

■ Rašo A. Gervydas ——— 

Kun. Norbertai L ponai, kelionė vyksta vokietijon

■Iš stoties kalėjimo sunkveži
miu nugabeno į didelį polici
jos kalėjimą. Patalpa sena ir
nešvari. Dvokia karbolium ir

Perkūno trenksmas
A 1943 m. vasario mėn. civi- 

Great Necko Nė vokiečių valdžia Lietu- 
„ __ >je pradėjo organizuoti Ne

rvišką “SS Tėvynės legijo-ir "Amerikos" Sk< 

ikinu Sulaukus

ntŲjŲ Velyky

Kun. Jonas

iirdies Sveikinu

omis Velykomis

:Iš pradžių jaunimą kvietė 
•ažumu, esą, fuereris sutei- 
; lietuviams didelę garbę, 
įtikdamas juos priimti į SS 
rrų eiles. Paskui išleido pa- 
dymą registruotis visiems 
rrams, gimusiems 1919- 
24 m.
Apskričių miestuose buvo 
įdarytos priėmimo komisi- 
s, kurios turėjo tikrinti sto-

Parapijos Tikinčiusnčių sveikat4- Tačiau į ko- 
isijas beveik niekas nesto- 
i, o atitinkamo amžiaus vy
ti ėmė trauktis iš tarnybų 
iš mokyklų.

Kun. Kazimieras u Tada civilinė vokiečių val
da ėmė spausti generalinius 
rėjus, kad jie paragintų 
unimą savo vardu. Nepa- 

y , - .. įrkus nieko išspausti nė iš
TIOS Velyky Švente >neralinių tarėjų, civilinė 
iralienės Parapijini kiečių valdžia nusprendė 

utis represijų.
Kovo mėn. 16-17 dienomis 
ko inteligentų suėmimai, 
aune buvo suimta 16 asme-

Amerikos" Skaityte 

oširdžiai Linkiu

ningiausio Alelio U Vilniuje 24, Marijampolė- 
® 5 ir Šiauliuose 1. Viso 46

Kun Juozas 1 airių ProfesiJU inteligentai, 
"irių tarpe buvo 4 generali- 
ai tarėjai, 5 universiteto 
rofesoriai, 4 gimnazijų di
ktoriai, 3 advokatai, 2 ku- 
gai, keletas mokytojų, bu- 
įsių karininkų ir įvairių į- 
aigų vadovų bei tarnauto- 
L Daugumas jų buvo suim- 
darbo metu įstaigose.
Kovo mėn. 18 d. buvo už-

»io Kristaus Palaimi 

oširdžiai Linkiu 

ros Vartų Parapija 

įtose Velykose

Kun. Jurgis G<ivos mokyklos, buvo išdau
žti jų langai ir sunaikintos 
tokslo priemonės. Buvo pa- 
telbtas civilinės vokiečių 
aidžios komunikatas, kuria
te aštriais žodžiais buvo pa
merkti lietuvių intelektua
liai sluoksniai ir drauge 
Panešama, kad nuo Tėvynės 
bijono atsisakoma ir ateity 
etuviai būsią imami tik dar
bus kariuomenei ir karo 
Liui.
[Privatiškuose pasikalbęji- 
iuose vokiečiai reiškė savo 
ttomonę, kad lietuviai esą 
Įverti būti vokiečių kariais. 
Eestapo rūmų požemiuose 
|Vokiečių gestapo buvo įsi- 
aręs gražiuose Darbo rū
piose, Vytauto prospekte, 

Prisikėlimo Švculp0V0 pUSįau vienuo- 
ktą valandą mano įstaigon 

Kun. Df. J-įvyko trys uniformuoti ges-

rapijiečiams, Bayor 

oširdžiausius Linkėj

jlį Velyky Prop' 
smiausio Aleliuja!

Kun. Mykolas Kės
Kun. Gilbert Mai.

>širdžiai Sveikinu

e riko s" Skaitytojus

Valgiai, tiesa, ne per ištai
gingi, tačiau ir ne pagal 
maisto korteles. Valgyti nėra 
jokio noro, nors buvome be 
pietų. “Valgykit, ponai, nebi
jokit, valgiai neužnuodyti” 
. . . ragina mūsų globėjai.

Prisiminiau senuosius kry
žiuočius,—ir jie turėdavo į- 
spėti savo svečius, kad val
giai neužnuodyti, šeši šim
tai metų prabėgo, o papro
čiai liko tie patys . . .

Prie stalo atvedė dar kelis 
suimtuosius, kurie buvo pa
talpinti kitur. Niekur nema
tyti jokio ginkluoto sargybi
nio, visi su mumis malonūs ir 
mandagūs.

Naktį praleidom tame pa
čiame kambary po laiptais— 
kas ant suolo, kas po suolu— 
jokio paklojimo nedavė. Ry
tą leido nusiprausti, davė 
pusryčius. Po pusryčių liepė 
pasiimti daiktus (mažai kas 
jų turėjo) ir nuvedė į viršų.

Čia netrukus atėjo gestapo 
valdininkas Schweizer ir tarė 
lietuviškai: “Ponai, kelionė 
vyksta Vokietijon, kas mė
gins bėgti, bus pavartotas 
ginklas.”

Išėję koridoriun, tikrai pa
matėm ginklą, kuris gali būti 
prieš mus pavartotas: jau 
stovėjo sargybiniai, laikyda
mi paruoštus automatinius 
šautuvus. Prie pat rūmų du
rų, ant šaligatvio, stovėjo du 
kulkosvaidžiai.

Buvo tai prieš aštuntą va
landą ryto, valdininkai ėjo į 
darbą ir žiūrėjo, kokius čia 
banditus veža.

Per Suvalkijos laukus ir 
Prūsų kalėjimus

Susodino į gražų keleivinį 
autobusą. Vienas automati
nis šautuvas į mus atkištas 
iš priekio, du iš užpakalio.

Rytas saulėtas, pavasarė
janti kovo 17 diena. Pro mū
sų akis greitai praslenka 
Garliava, istoriniai Veiveriai, 
Skriaudžiai, apgriautoji Ma
rijampolė, kur sėmėsi moks
lus Basanavičius, Kudirka, 
Jablonskis, arkiv. Matulevi
čius, prabėga išdegęs Vilka
viškis ir pagaliau Kybartai.

Sudiev, brangioji ir gražio
ji Tėvyne, nežinia, ar teks 
kada tave pamatyti, širdį 
spaudžia skausmas, į akis 
veržiasi ašaros.

Iš Eitkūnų sukom į Tilžę. 
Čia išlaipino iš autobuso ir 
uždarė policijos daboklėje. 
Sutalpino dviejuose mažuose 
kambarėliuse, kurie buvo da
boklės rūsy. Vietos buvo tiek,

kalkėmis. Čia erdvės buvo 
daugiau, bet gulėti ir čia te
ko ant grynų grindų. Ryto
jaus dieną pietums davė šu
tintų bulvių ir bliūdelį virtų 
rūkščių kopūstų, bet nedavė 
šaukštų. Kiauliškai valgyti 
nepratus, sunku buvo prisi
taikyti prie vietinių prūsų 
papročių.

Nuolat mums rūpi, kas 
mūsų laukia toliau, nes buvo 
kalbama, kad čia mūsų nepa
liks. Kitos dienos rytą tikri
no mūsų sąrašą. Pro šalį nu
žiurę jom, kad esam gabena
mi į Stutthofo lagerį. Kad tik 
greičiau nuvežtų,—kalbėjo
mės tarp savęs,—ten vis bus 
geriau, negu baladotis po 
šias dvokiančias dabokles.

Po dviejų dienų nuvežė į 
Marienburgą, čia daboklė la
bai švari, gavom sugulti po 
du į vieną lovą. Buvo kas pa
sikloti ir užsikloti. Vakare, 
prieš gulant, liepė visų batus 
padėti už durų koridoriuje. 
“Na, matai, juokavo mūsų 
vyrai , čia net mūsų batus 
nuvalys” . . . Tačiaū batai ry
tą grįžo nevalyti. Vienas 
juos išrikiavo pora už poros, 
o kitas nesuklysdamas iš
skaičiavo visas 16 porų, kam 
kuri priklausė . . .

Po pietų į mūsų kambarį į- 
leido jauną vyruką nudažyti 
langų grotas. Tasai mums šį 
tą papasakojo apie Stutthofo 
lagerį. Tos žinios mūsų ne
džiugino. Bet ar kam dabar 
rūpi mus džiuginti! Kitą die
ną mus ruošia tolimesniam 
transportui. Surinko daugiau 
žmonių, viso apie 60, ir sulai
pino į atvirą sunkvežimį su 
priekaba.

Per miestą, pro garsią 
kryžiuočių pilį, kurioje prieš 
šeštą šimtų metų kalėjo mū
sų kunigaikštis Kęstutis, o 
vėliau viešėjo jo sūnus Vy
tautas, sunkvežimis mus ne
ša į nežinomą likimą.

Pervažiavom Nogato tiltą. 
Mečiau žvilgsnį į pilies var
tus, išeinančius į upę, prieš 
kuriuos Vytautas po Žalgirio 
mūšio buvo išstatęs savo pa
trankas. Kryžiuočiai . . . Ma
rienburgas . . .—šimtus metų 
čia didieji mistrai galando 
kardus prieš Lietuvą ir suko 
galvas, kaip pavergti mūsų 
tautą. Tušti ir tylūs dabar 
stovi puošnieji kryžiuočių 
pilies rūmai, kur kitados tel
kėsi rinktiniai vakarų Euro
pos grafai ir kunigaikščiai į 
kryžiaus žygį prieš mūsų 
protėvius.

(Bus daugiau)

Anglas Užstoja 
Baltus

Amerikiečių karių laikraš
tis Europoje “The Stars and 
Stripes” sausio mėn. įsidėjo 
straipsnį, kuriame smarkiai 
užsipuola baltus tremtinius. 
Laikraščio žodžiais, baltai 
daugiausia esą ne tik naciš
kai nusiteikę, bet nuolat 
vykdą ir kriminalinius nusi
kaltimus.

Lietuviai tremtiniai “The 
Stars and Stripes” redakcijai 
nusiuntė visą eilę paaiškini
mų, kad visi prasimanymai 
apie baltus yra šmeižtas. 
Daugelyje vietų baltus ginti 
išstojo anglų ir amerikiečių 
žmonės, kurie vadovauja DP 
stovykloms ir baltus gerai 
pažįsta.

Pirmosios Muencheno sto
vyklos dir. pavaduotojas H. 
Ingham “The Stars and 
Stripes” redakcijai pasiuntė 
tokį laišką:

“Gerbiamas Pone, sausio 
mėn. 3 d. tamsta paskelbėte 
straipsnį apie Pabaltijo pilie
čius, esančius išvietintų as
menų stovyklose. Iš jo gau
namas įspūdis, kad Pabalti
jo išvietinti asmenys išnau
doja sąjungininkų vaišingu
mą, vykdo žmogžudystes ir 
kitus kriminalinius nusikal
timus.

Aš tikiu, kad ir aš turiu 
teisę pareikšti savo nuomonę 
šiuo klausimu ir prašau, kad 
mano balsas taip pat būtų iš
girstas. Aš esu anglas, ku
ris pradėjau vadovauti išvie
tintų asmenų įvairių tauty
bių stovyklai nuo 1945 m. ge
gužės mėn. ši stovykla dabar 
yra bemaž vienų Pabaltijo 
piliečių gyvenama, ir man 
malonu konstatuoti, kad Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
žmonės yra patys padoriau
si iš visų 32 įvairių tautybių, 
su kuriomis turėjau reikalų. 
Jie yra kultūringi, gero elge
sio ir malonūs pažinti.

Yra skaudu matyti, kad 
žmonės, kurie jau yra patyrę 
tiek nelaimių, dar piktai 
šmeižiami. Aš manau, kad 
daug vokiečių deda pastan
gas visus nusikaltimus pri
mesti išvietintiems asme
nims ir, gal būt, jiems per 
daug lengvai pavyksta įtikin
ti kai kuriuos lengvatikius 
karinės valdžios pareigūnus.

Reiškiu pagarbą, H. Ing
ham, Deputy Director, UNR- 
RA Team 124.”

St. Devenis.

Washingtonas. — Per pra
ėjusius fiskalinius metus į 
Amerikos iždą įplaukė 1,024,- 
475,009 doleriai už atsiliku
sius mokesčius, daugiausia 
nuo pavienių asmenų.

ĮSPŪDŽIAI Iš HAVAJŲ SALŲ
Už dviejų su viršum tūks

tančių mylių į pietvakarius 
nuo Kalifornijos krantų plu
ko lyg paberti žemčiūgai ant 
žydriai mėlyno Pacifiko van
dens Havajų salos.

Svarbiausia jų, nors ne di
džiausia, yra Oahu sala su 
savo išgarsėjusiu ir dideliu 
uostu Honolulu.

Kaip nuo neatmenamų lai
kų prekybininkai mėgdavo 
sustot šioj saulės nubučiuo
to j saloj, taip ir dabar šis 
uostas yra Pacifiko kryžke- 
lis, laivams ir lėktuvams ke
liaujantiems į rytus ar į va
karus atsikvėpimo punktas, 
gulintis beveik pačiam vidu
ry tarp Amerikos ir Azijos.

Honolulu miestas turi daug 
amerikietiško gyvenimo po
žymių: po siauras vidurmies- 
čio gatves landžioja daugybė 
prikimštų autobusų, kurie 
tik miesto pakraštėse tuštė
ja; krautuvės ir krautuvėlės 
pilnos pažįstamų amerikie
tiškų prekių; parkai, bankai, 
knygynas ir dažnai užtinka
mi nuo didžemio atvežtų žur
nalų ryšuliai rodo stiprią įta
ką Jungtinių Amerikos Val
stybių, po kurių vėliava visos 
Havajų salos jau arti 50 me
tų gyvena.

Žmonės
Tik žmonių veidai pasako, 

kad čia ne Amerika. Gyven
tojai daugiausia tamsiaod
žiai—japonai, kinai, filipinai 
ir įvairiausi sunkiai klasifi
kuojami mišiniai. Tik maža 
šios salos gyventojų dalis 
yra grynai Havajų tautos.

Beveik visi švariai, visuo
met vasariškai apsirengę. 
Vyrai be švarkų, su palai
dais, spalvingais marškiniais. 
Kartais matyt autobusan įli
pant kokia basa japonė mo
teris, bet paprastai visi su 
vėsiais, fasoniškai skylėtais 
batais.

Dar iš tolo, laivui artėjant 
į salą, matyti aukštas, impo
nuojantis kalnas—Diamond 
Head.

Šis jau užgesęs vulkanas 
dominuoja vaizdą nuo van
dens ir nuo žemės. Tik nuo 
laivo nematyti, kad pakalnė
je prisiglaudę viens aukščiau 
kito stovi krūmuose ir žydin
čiose gėlėse paskendę švie
sūs, moderniški turtuolių na
mai. Stovi jie, vien darželių 
vienas nuo kito atskirti, ir 
visi atsigręžę į marias, nes 
iš ten kyla tas hipnotizuojan
tis, ritmingas bangų ošimas.

Nuo ten dvelkia tas leng
vutis, gaivinantis vėjelis, 
kurs saulės kaitrą žymiai su
švelnina, o nakties laiku lei
džia visiems smagiai pasilsė
ti.

Ir vargingiausi žmoneliai 
sugeba gėrėtis gamtos tur-

IMAS rininkų. Tuojpol 
rininkai buvę

ro 12 d. žinia kur išgali
ečių, ku-
uoti ru NAUJA PBOE
ts. Laik m
ino jęs iš _ zl
5 kilmės, New Yorkas.'
atvykęs nesį iš spaudos 'j 

prof. K. P$|
čiai esą “The Modem
stoli Lie- Šimto push: 

duodama apž&
jė esanti praeities, pado® 

iš laikotarpio,^
lomonės, buvo svetimąjį
uruoštas rodyta pažangi
iai būsią padaryta

išdavi- Lietuvos laikl
Lietuvos padėti

ygos, es- saulinio karoJ
mas, ku- giant įdomiu
ečių, ku- josios Lietuvos-
bilizuoti. dai.
nioliktos Veikalą le$
uri kapi- Kultūrinis 0
Ližės mė
li parti-

“miško Tokijo. — (P 
pranešė, kad Jtf

nesą ka- to padėtis ka^

.pininkai ir paprašė vykti 
rauge su jais “pasikalbėti.” 
utomobiliu nuvežė į gesta- 
I rūmus, čia vedė iš vieno 
Lmbario į kitą, užrašė pa- 
Lrdę, kitur prie pavardės 
kdėjo paukščiuką,—tai bu- 
I ženklas, kad šis paukštis 
lu narve.
iPaskui ėjom ilgais korido
ms, leidomės laiptais že- 
yn, į didelę požeminę salę, 
irioje čirškė obliavimo ma
nos.
|Na, pamaniau, čia pamik- 
ks mano kaulus, nes vokie
ti tai mėgdavo daryti. Ei- 
įm per visą dirbtuvę, kurio- 
I dirbo keli žydai. Nieko,— 
Paėjom ramiai. Įleido į nedi- 
|lį kambarį. Užrakino du- 
b. šviesos nedaug. Kamba- 
fs yra tiesiog po laiptais 
ne įėjimo į rūmus. Įkyriai 
įdi į rūmus įeinančių ir išei- 
tnčių žingsniai.
■Netrukus mūsų skaičius 
Idėja: susirinko visa dvyli- 
L kaip apaštalų. Beveik vi- 
Ipažįstami. Nesusigaudom, 
|s čia dedasi ir už ką čia 
ils sukišo.
■Vakare nuvedė gestapo 
rnautojų valgyklom Stalas 
Įkrautas visokiais valgiais.

kad vos užteko atsigulti ant 
grindų. Mūsų vachmistras 
nuolat kartojo dar iš ano ka
ro Prancūzijoje išmoktą po
sakį: “C’est la guerre” (tai 
karas).

Bet jis mums buvo malo
nus, dažnai abu kambariu 
drauge išleisdavo išvietėn, 
kuri buvo daug gražesnė, šva
resnė, didesnė ir jaukesnė, 
negu mūsų kambariai. Atvi
rai tenka prisipažinti, kad ta 
jo malonė mus labai džiugi
no.

Kaip nedaug žmogui rei
kia: atimk iš jo viską, ir jis 
džiaugsis išvietėn patekęs . . .

Sekančią dieną pro mažo 
langelio plyšelį pamatėme į 
kiemą įvažiuojantį didelį ke
leivinį autobusą. Pastebėjom 
kelis pažįstamus veidus. Tai 
dar daugiau mūsiškių. Bet 
juos iš kiemo tuojau išvežė, 
nes mūsų rūmuose jau visos 
vietos buvo užimtos. Nuvežė 
į kalėjimą ir ten patalpino 
koplyčioje. Jiems davė pasi
kloti ir užsikloti. Mes to ne
gavom, gulėjom ant grynų 
grindų. Taip tris dienas ir 
tris naktis. “C’est la guerre”.

Iš Tilžės specialiu kalinių 
vagonu išvežė į Karaliaučių.

MIRTIES ŠEŠĖLIAI
Vienintele Plati Lietuvos Istorija 

Angliškai!
THE STORY OF LITHUANIA

parašyta kun. Tomo Chase (Čižausko)
Wm. H. Chamberlaino įžanga. Prof. Pakšto žemėlapiai. 

Visa Lietuvos istorija iki 1946 metų.
Išleidžia New Yorke gegužės mėn. Stratford House, Inc.

KAINA $3.00
Užsakymus siųskite dabar šiuo adresu:

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

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

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

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

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

Gatvė ........................................................................................

Miestas .......................................................................................

Gegužės mėn. pasirodys nauja 
svarbi knyga New Yorke. Tai 
yra kun. T. čižausko “The Story 
of Lithuania.”

Knygos svarbumas aiškus. 
Šiandien diplomatai, komentato
riai, laikraščiai vengia viešai kal
bėti apie Lietuvos likimą. Tai 
apsunkina pastangas Lietuvą iš
laisvinti. O tuo tarp okupantai 
sau laisvai plėšikauja ir žudo. 
“The Story of Lithuania” paro
dys tikrą Lietuvos vaizdą pasau
liui. Knyga aprašo visą Lietuvos 
istoriją nuo pat pradžių iki šių 
metų.

šiomis dienomis Lietuvos pa
siuntinybė Washingtone užsisa
kė 500 kopijų tos knygos. Tarp 
kitų užsakymų yra Šv. Vardo 
draugija, Kearny, N. J.—$25; T. 
Staugaitienė, Newark, N. J.—$3; 
M. Pukienė, Woodhaven, N.Y.— 
$5; Lits Klubas, Shenandoah, Pa. 
—$8.

Dabar laikas užsakyti ir au
kas siųsti. Knyga reikalinga jau
nimui, knygynams, kolegijoms, 
lietuvių parapijinėms mokyk
loms, Amerikos ir Anglijos įta
kingiems asmenims.

Nepraleiskime progos pasau
liui skelbti savo gražią_ praeitį ir 
priminti, kad dabar mūsų Lietu
vą spaudžia mirties šešėliai.

Genys.

tingumu. Beveik kiekviena, 
nors ir menkiausia bakūžė, 
yra apsupta žalio medžių ir 
krūmų vainiko.

Tarp gėlių
Gėlių gausingumas ir var- 

singumas net ir lapkričio mė
nesį stebina kiekvieną kelei
vį. Visur matyt raudona ar 
rusva Havajų tautinė gėlė, 
hibiscus. O prisiminus ameri
kiečių mėgiamą kalėdinę gė
lę, poinsettia, ir kaip bran
giai ji yra perkama mažam 
vazonėly, negalima atsistebė
ti Honolulu gyventojų darže
liuose aštuonių ar dešimties 
pėdų aukščio poinsettia krū
mais su nesuskaitoma dau
gybe žėrinčių, akį veriančių 
žiedų.

Štai ką reiškia vienodai šil
tas klimatas, kur skirtumas 
tarp žiemos ir vasaros yra 
tik apie 10 laipsnių ir net lap
kričio, ir gruodžio mėnesiais 
temperatūra diena į dieną 
siekia 80 laipsnių F.

Ypatingas fontanas
Ištisi Oahu salos plotai yra 

užsodinti “pineapples” (ana
nasais) ir cukrinėmis nen
drėmis. Turistai mėgsta už
sukti į pineapple dirbtuvę pa
sižiūrėti, kaip Amerikos eks
portui šis vaisius yra gami
namas, ir atsigerti jo sulties, 
nes tropiškomis gėlėmis iš
puoštam laukiamajam kam
bary yra fontanas, iš kurio 
bėga ne vanduo, bet ano vai
siaus sultis.

Toj saloj taip pat auga 
daug keistų medžių—jie bent 
atrodo keisti iš vėsesnių 
kraštų atvykusiam: papaia, 
bananai, eukaliptai, keletas 
palmės rūšių, visokių šilka
lapių, ir t.t.

Palmės visur auginamos 
dėl dekoracinio efekto.

Gyvenamose miesto dalyse 
ištisos gatvės jomis nuso
dintos. Niekas nesudaro tiek 
tropiškai elegantiško vaizdo 
kaip aukštos, į saulę palinkę, 
nuo vėjo siūbuojančios pal
mės.

Žinoma, kokonosų palmės 
yra dažnai miesto darbinin
kų apžiūrimos—apskinamos, 
kad tie dideli, kieti, penkių 
ar daugiau svarų riešutai ne
nukristų gatve einančiam 
ant galvos, nes pataikius 
kam tiesiog į viršugalvį, ne
visai į sveikatą išeitų.

Bene keisčiausias medis 
yra iš Indijos atvežtas ban
yan. šis medis iš savo šakų 
išleidžia daug plonų kaip 
rykštė šaknų.

Kai šie siūleliai pagaliau 
pasiekia žemę, jie įsišaknija 
ir ima augti lyg ir naujas 
medis. Kadangi tie siūleliai 
bekybantys ore dažnai vie
nas su kitu susimezga, pasie
kę žemę jie suauga lyg sma
kai, viens apie kitą susiraiz
gę. Jei duodama laisvai plės
tis, iš vieno medžio pasidaro 
beveik miškas—daug kamie
nų, kurie sujungti viršuj tų 
pačių šakų.

Skėtis šioj saloj yra didelė 
retenybė. Rudens metu, žino
ma, lyja beveik kasdien, bet 
tas lietus toks lengvas, smul
kus, ir jis paprastai krinta 
tik kelias minutes, saulei pil
nai bešviečiant. Nors ir būni 
kiek apkrapytas, bet paėjęs 
gatvę kitą ir vėl esi sausas. 
O vaivorykštėmis, ar keno 
vadinamomis laumės juosto
mis, dangus išsipuošia beveik 
kasdien.

Senovinis karalius
Ties Honolulu teismo rū

mais stovi statula auksinių 
plunksnų apsiaustu užsime- 
tusio karaliaus Kamehame- 
ra. šis karalius yra plačiai 
vietinių gyventojų gerbiamas 
kaipo narsus ir energingas 
vadas, kurs 18-to šimtmečio 
gale sujungė visas Havajų 
salas į vieną karalystę ir į- 
vedė į žmonių tuometinį gy
venimą daug pažangos.

Septynios mylios nuo Ho
nolulu, siauru, vingiuojančiu

apie kalnus keliu galima už
važiuoti ant aukšto ir labai 
stataus kranto, nuo kurio šis 
karalius narsiai kovodamas 
nustūmė savo priešus ir per
ėmė Oahu salos valdžią.

Galva svaigsta pasistiepus 
ant kojų pirštų ir žiūrint už 
aukštokos akmeninės sienos 
krintančion gilumon. Bet po 
kiek laiko apsipratus, besto
vint 3,000 pėdų aukštumoje 
už šios storos, saugojančios 
nuo nelaimės sienos, pradedi 
stebėtis visu majestotingu 
gamtos reginiu.

Iš abiejų šonų plataus ir 
žemo klonio yra debesis sie
kiantys, aštriai kampuoti, 
akmens kalnai, kurie pamaži, 
rodos, nusirita į toli matomas 
marias.

Ten, melsvai žaliam, spin
duliuojančiam nuo saulės 
vandeny, kyšo dar kelios 
nuožmios akmens uolos, ir vi
sa tai sudaro neapsakomai 
stiprų nepavergtos gamtos 
vaizdą. Rodos, tai nevisai 
realus, tik pasakose piešia
mas reginys—miestiečio 
akims, nepratusioms mesti 
žvilgsnį į tokias beribes pla
tumas, vien pasilsėjimas ir 
neužmirštamas pasigėrėji
mas.

Žuvauto jai
Nakties laiku važiuojant 

marių pakrašte matyti ant 
vandens judanti žibintuvai. 
Tai plaukioja žvejai, kurie su 
šviesa privilioja daugybę ma
žyčių žuvelių, apsupa jas 
tinklais ir plaukdami ištrau
kia jas paskui save į krantą.

Šios žuvelės paprastai val
gomos žalios—nevirtos.

Kitas specialus šių gyven
tojų valgis yra poi. Tai tirš
tas vaisinis raugalas, kaip 
košelė, ir norint prisilaikyt 
vietinio įpročio, jį reikia ka
binti iš bliūdelio su pirštu; 
jeigu kiek skystesnis, tada 
reikia dviejų ar trijų pirštų.

Havajų šokiai
Tarp kitko, šių salų tayl** 

nis menas pasireiškia W 
kiuose—hula. Nors an"-—" - 
tiškas fox-trotas jau A\ 
su pamėgimu šokamas, 
turingų gyventojų su pasi
didžiavimu žiūrima į senuo
sius tautinius šokius.

Tad įdomu pamatyt bet ku
rį šeštadienio rytą, kai vieti
niam YWCA kelios dešimtys 
jaunų mergaičių prie plokš
telių muzikos mokosi hula. 
Tai nėra tie vulgariški šokiai 
dažnai užtinkami amerikie
čių karnavale, bet pilni gra
cijos ir švelnumo. Jie šokami 
ypač havajiečių pokyliuose, 
kartais tik vienos mergaitės, 
visuomet basos, su palaidais 
plaukais ir iš žolės pasiūtu si
jonu. Jie šokami iš lėto, su 
laisvais, vingiuojančiais ran
kų gestais, išdėstančiais 
drauge dainuojamos dainos 
pasaką.

Amerikos valdžioj
1893 metais karalienė Li- 

liuokalani buvo nuversta nuo 
sosto, ir buvo įteiktas prašy
mas Amerikai priimti Hava
jų salas savo globon. Ameri
kai prašymą atmetus, laiki
noji valdžia sukūrė laisvą 
respubliką, kuri gyvavo pen
kerius metus. 1898 metais, po 
naujo prašymo, Amerikos 
Kongresas prijungimo sutar
čiai pritarė, ir nuo tada šios 
salos yra po Jungtinių Val
stybių vėliava.

Paskutinė šių salų valdy
toja, karalienė Liliuokalani, 
yra su pagarba minima už jos 
sukurtą labai populiarią, net 
Amerikoj žinomą dainą, 
“Aloha Oe.” “Aloha” yra 
draugiškas ir daug reiškian
tis žodis. Jis galima vartoti 
pasisveikinimui ir atsisveiki
nimui. Su juo galima pasakyt 
“Sveiks!” “Kaip einasi?”

Bet apleidžiant Oahu salą 
su jos švelnia, šilta, draugiš
ka aplinka ir žvelgiant dar 
kartą į tą rojinį gamtos tur
tingumą ir spalvingumą, no
risi su “Aloha” išreikšti ne 
ką kita, kaip tik nuoširdų 
“Iki pasimatymo!”

Juozas Bulevičius.
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to°ks- Amerikos pilieči

Philadelphijos Žinios
AR IŠGIRS JO BALSĄ

Balandžio 11 dieną Msgr. 
F. Sheen kalbėjo Philadelphi- 
joj. Tai kalbų eilė, kurias 
rengė šv. Juozapo kolegija.

Jis savo kalbą pradėjo tuo, 
kaip buvo gražiai nustatytas 
Atlanto Čarteris ir kaip tik
renybėj nieko iš to nebeliko. 
Kaip gražiai kalbama apie 
keturias laisves, bet kaip tik
renybėj jų nėra daugeliui Eu
ropos tautų. Jis suminėjo ei
lę valstybių, kuriose siaučia 
raudonasis teroras, ir kaip 
maža žmonių čion apie tai 
kalba ar rašo, nors ten pa
neigtos anoms šalims šven
čiausios religinės ir žmoniš
kos teises. Jis išdėstė aiškų 
komunistų pavojų visam pa
sauliui. Nurodė, kaip komu
nistai kontroliuoja Jugosla
vijos, Rumunijos, Bulgarijos 
ir kitų kraštų kariuomenę.

Jis teisingai ir skaudžiai 
prisiminė Lietuvą, kuri yra 
katalikiška šalis, bet jai pa-

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

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia. Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

— ■ —- ——' —————.

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

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir nakti

neigta net religija ir visi sa
vo valdymosi įstatai.

Tiesos balsas suskambėjo, 
bet ar išgirs tie, kurie galė
tų ką nors veikti ir gelbėti 
kenčiančiai žmonijai.

Verta buvo pasiklausyti 
taip svarbios kalbos ir taip 
įdomiai kalbančio asmens.

ILGAI SIRGĘS MIRĖ

A.a. Alekas Karpis ilgokai 
sirgęs paraližiu, atsiskyrė su 
šiuo pasauliu balandžio 12 d.

Velionis ilgai ir sunkiai 
sirgo ligoninėj ir namuose. 
Jo sveikata daugiausiai rūpi
nosi žmona ir sūnus Jonas, 
ką tik iš kariuomenės parė
jęs.

Velionis buvo stiprios svei
katos ir sunkiai dirbo visą 
savo amžių. Staiga susirgęs 
nebegalėjo išsigydyti iš tos 
ligos.

Palaidotas balandžio 17 d. 
iš šv. Kazimiero bažnyčios, 
Šv. Kryžiaus kapinėse.

vieną pagoniuką, ir taip jie 
tampa sielos gelbėjimo misi- 
jonieriai.

Balandžio 8 dieną čia lan
kėsi tos draugijos platinto
jas, tėvas misijonierius, kurs 
vaikučiams pasakė kalbą ir 
parodė krutamuosius pa
veikslus iš šių misijų įsteigė
jo gyvenimo. -

Pažymėtina, kad jaunieji 
misijonieriai uoliai remia mi
sijas, net savo pačių santau
pomis išperka pagonių vai
kučius, ir jau keliolika kūdi
kių tapo krikščionimis per jų 
auką ir maldą.

Tikrai pagirtinas veikimas 
ir rūpestingumas.

VYČIAI PRALAIMĖJO

Balandzio-April 19, 19

JŲ NEDALIA —MŪSŲ PAREIGA

VYČIAI Į KARIUOMENĘ

Balandžio 9 dieną išėjo į 
kariuomenę vytis Juozas Ut- 
kus, 322 Earp St. Jis išėjo sa
vanoriu.

Jaunuolis buvo geras krep
šinio žaidėjas ir visuomet pa
dėdavo prie parapijos darbų.

Tuoj išeina ir kitas vytis, 
Edvardas Balčaitis.

KINŲ KARDINOLAS

Balandžio 9 dieną kinų 
bažnyčioj jų pirmas kardino
las Tien suteikė palaiminimą 
švenčiausiu Sakramentu.

Ta proga buvo pakviesti 
kunigai ir tikintieji dalyvau
ti tose retose iškilmėse.

Pilna bažnyčia prisirinko 
kinų ir kitų.

JAUNI MISIJONIERIAI

Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos mokiniai labai nau
dingai ir sėkmingai patar
nauja misijoms.

Jie mini misijų savaitę, re
mia misijas savo aukomis ir 
maldomis.

Be to, jie dar priklauso 
prie Šv. Kūdikystės misijų 
draugijos, kurioj jie sukalba 
trumpą maldelę ir aukoja 
kas mėnesį išgelbėti pagonių 
kūdikiui. Kai surenka užten
kamai pinigų, tai jie išperka

Balandžio 7 dieną Lietuvos 
vyčių krepšinio komanda žai
dė čempijonato rungtynes su 
Ascencion parapijos koman
da. Bet mūsiškiams nepavy
ko laimėti.

Pradžioj dar šiek tiek lai
kė savo persvarą, bet antroj 
pusėj, o ypač prieš pabaigą 
mūsų komanda visiškai nebe
kovojo ar negalėjo kovoti ir 
laimėtojai būtų galėję žymiai 
aukštesniu rezultatu laimėti. 
Pasibaigė 20-14 (8-5).

Korespondento numatymu, 
vyčiai pralaimėjo dėl to, kad 
jiems trūksta ištvermės ir jie 
nori laimėti be treniruotės.

Per kelias savaites jie ne
turėjo nė vienų rungtynių ar 
praktikos, tai ir negali lai
mėti. Be to, mūsiškiai labai 
greit pavargsta žaisdami pla
tesniame ringe, o praktikuo
jasi labai mažoj salėj.

Ilgą laiką trūko jiems ir 
mokytojo, kurs būtų galėjęs 
geriau išlavinti ir tinkamai 
tvarkyti rungtynių metu. Be 
gero mokytojo sunku atlai
kyti prieš stiprią komandą.

Tačiau mūsiškiai nenusi
mena ir žada toliau daryti pa
žangą ir savu laiku gauti 
čempijonatą.

BUS SURPRIZŲ

Sveikiname Šv. Kazimiero Parapijiečius

Velykų Šventėse,
Linkėdami gausių Dievo malonių

Kun. Ignas Valančiūnas 
Kun. Stasys Raila 
Kun. Vincas Vėžis

Džiaugsmingo Aleliuja
ž Šv. Andriejaus Parapijiečiams, Draugams
J ir Pažįstamiems
Ž Kun. Juozas čepukaitis
J Kun. L. Peciukevičius
i Kun. St. Venslauskas

Velykų Šventese
Visiems Brangiems Parapijiečiams

Kun. Dr. V. Martusevičius

LinksniŲ Velyky,

Philadelphijos Žinios

Kuo Nuoširdžiausi Sveikinimai

Linki Visiems Savo Skaitytojams 
ir 

Bendradarbiams

Galvoju apie savo brolius ir 
seseris. Kartu mes žaliose Lietu
vos lankose maži bėgiojome, 
kartu mynėme purvą, lankyda
mi pirmąjį mokyklos skyrių, 
kartu, virsdami prie žemes ir 
priglaudę ausis prie mūsų mai
tintojos, klausydavomės baisaus 
sprogstamų bombų dundesio.

Tai buvo pirmojo Didžiojo Ka
ro laiku. Tada nė vienas iš mu
sų nemokėjome įsivaizduoti, kad 
mums visiems suaugus kils an
trasis, dar baisesnis, pasaulinis 
karas, kuris lietuvius išvarys iš 
gimtinės trobelės, paduos jiems 
į rankas elgetos krepšį ir įspraus 
į jų lūpas žodžius, kurie taip 
skamba:

— Be namų esame. Baigia 
plyšti visi drabužiai ir čemada- 
nai, kuriais buvome išsivilkę iš 
namų maisto. Dabar mes laukia
me jūsų malonės. Atjausite mus, 
padėsite mums, — gal ir mes dar 
atgausime žmogaus teises . . .

Aš laiminga. Iš to didelio savo 
šeimos būrio esu laisvoj šaly, 
soti, ir mano stalas apkrautas 
duona ir mėsa. Tik nedžiugina 
manęs tai. Aš kaskart, rydama 
kąsnį, prisimenu savo senučius 
tėvus, prisimenu brolius su sese
lėmis ir jų mažus vaikučius, ir 
aš užspringstu. Nemalonus jaus
mas, kad tiek maža aš tegaliu 
jiems pagelbėti, o tiems, kurie 
Sibire merdi, aš visiškai bejėgė 
žodelį tarti.

Už tat kaip linksma man, kai 
man tenka dalyvauti didesniame 
žmonių būry, kurių nuotaika pa
naši į mano.

Kovo pabaigoj, dalyvaudama 
New Yorko Spaudos Kliubo su
sirinkime, aš galvojau:

_— Mes čia svarstome, kaip 
butų galima kuo greičiau visus 
lietuvius, šiandien benamius ir 
visų stumdomus, apgyvendinti

saugioj vietoj, kur jiems ne 
tų joks pavojus ir kur jie ne 
tų niekeno įžeidinėjami. Jau 
niai dirbame, bandydami įtiki 
ti kiekvieną tam tikslui pasiek

Visi pasidalę mintimis a 
anų baisią padėtį, mes sut 
me be atidėliojimo siųsti nd 
kokią galime pagelbą.

Ateina žinios, kad jie ten 
riasi mokyklas, universite 
neturėdami net popieriaus 1 
kui mums apie tai pranešti, 
kalbant jau apie studijoms v 
dovėlius ir būtinai reikalint 
kitokias mokslo priemones.

Prisižadame visi surinkti sa 
turimas mokslui knygas, žo 
nūs, enciklopedijas ir aukį 
tiems pasiryžėliams. Moterys ( 
rėš nutaria tam pačiam ti 
surengti artimiausioj ateity p 
mogą.

Smagu man. Ir kitų velt 
smagesni. Atrodo, kiekvieno š 
dy toks pat jausmas: re 
dirbti, gelbėti vargšus ir 
mažiau rūpintis savimi, kif 
gyvenimas geras, palyginus jį 
benamiais mūsų tautiečiais.

Kas supras juos, jei mes’ 
nesuprasime?! Kas atjaus ju 
jei mums jų vargas bus sv 
mas?! . . .

Nė vienas nežinome ir sa 
likimo. Kas pasakys? Gal ry 
jus ir mums tokią pat dalią 
da.

Jie visi juk tik likimo a 
jie niekada išmaldomis ne 
no, mus jokiais prašymais 
vargino, taigi kaip lengva 
vaizduoti, kokia širdimi jie ši 
dien maldauja mūsų pasigali 
mo.

Laimingi galėdami jiems ! 
dėti. O tai ii' yra mūsų part 
ir kaipo lietuvių ir kaipo 
nių. Neleiskime apsnūsti 
jausmui!

ll,08rdži«i Sveikini 

M Savo Bičiuliui 

.Amerikos" Skaityti

Velyky Di<

Kun. F

Brangiems Mūsų Pi 
Nariams

Velyky Avinėlis

Tegul Suteikia 
Qgaugsmo Ir Vilties

Kun. Antanas

Pr. Lapi

jimas mūsų visuomenei, nes 
dabar to kaip tik trūksta.

jsij Gražių Sveikinin 

Velykų Šventėse 

^Mieliems Parapijieč 
ir

gimimo Organizacijor 

Kun. Bn

Didelę Šalpą

1863-1864 METŲ SUKILIMAS
Rašo K. R. Jurgela

(Tęsinys)
Maskoliai mėgo tokias “iškilmes.” Liudo mokyklos 

draugai buvo išrikiuoti paradinėmis uniformomis, ir 
žandarai atgabeno jaunuolio tėvus būti liudininkais.

Atsiėmęs 50 smūgių, sukruvintas jaunuolis prišliau
žė prie savo tėvų kojų ir paprašė paskutinio palaimini
mo. Senuko tėvo pečiai sulinko, gi motina, atvykusi 
kaip graži tamsiaplaukė moteris, sugrįžo namo visiš
kai žilutėlė.

Liudas buvo pasiųstas tarnauti Kaukaze. Per dešim
tį metų jis turėjo kovoti prieš tenykščias tauteles, pa
vergiant jas po caro letena. Jis dalyvavo 90 susirė
mimų, buvo keturis sykius sužeistas, ir dėl to ligi savo 
trumpo amžiaus galo vaikščiojo kiek palinkęs.

Jis pasižymėjo nepaprastu narsumu ir proto šaltu
mu. Tai kėlė jam pagarbos maskolių tarpe. Mirus Mi
kalojui I, jaunas caras Aleksandras II paskelbė amnes
tiją: Liudas buvo pakeltas karininku ir netikėtai grą
žintas tėvynėn. Bet neilgam.

Atėjo 1863 metai,—didžių vilčių, skaudžiausių aukų, 
nepalaužiamo tikėjimo išbandymo metai.

Liudas pats pirmutinis visoje Lietuvoje išėjo gink- 
luoton kovon, kaipo Lydos apskrities karo vadas.

Pirmutinį jo būrelį sudarė buvę mokyklos draugai 
bajoraičiai ir gimtinio kaimo jaunuoliai. Netrukus prie 
jo prisidėjo kun. Garbačiauskas, o garsusis dailininkas 
Andriolli iš Vilniaus atvedė šimtinę jaunuolių. Liudo 
adjutantu buvo jo jaunesnysis brolis Balys.

Dalinys išaugo ligi 1,000 vyrų. Liudas visus aprengė 
vienodai pilkomis sermėgomis, užkabino ant pečių po 
drobinį krepšį, ir patraukė į didžiąsias Dzūkijos girias 
dar 1863 m. vasario mėnesį.

Šv. Kazimiero parapijos 
choras rengia pramogą ba
landžio 28 dieną šv. Kazi
miero parapijos naujai išda
žyto j salėj.

Kiek teko nugirsti, progra
ma bus įvairi ir turės nema
ža staigmenų, arba surprizų.

Dabartiniu metu choras 
yra labai stiprus, turi 35 jau-

KONCERTAS—VAIDINIMAS—ŠOKIAI
RENGIA PARAPIJOS CHORAS

Sekmadienį, Balandžio-April 28 d., 1946 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJ 
Vaidinimas ir Koncertas prasidės 7 vai.—šokiai 9 vai.

Bus skaniausių valgių is visokių gėrimų. 
Šokiams grieš šaunus orkestras.

Rengėjai kviečia svečius ir viešnias dalyvauti ir sma
giai Atvelykį praleisti.

nūs ir prityrusius narius. Tu
ri kelis solistus, gerus daini
ninkus ir neblogus vaidinto
jus.

Šį kartą programa bus mu- 
zikališka ir artistiška. Tai 
bus pirmas choro pasirody
mas po ilgesnės pertraukos 
karo metu.

Prie choro prisidėjo beveik 
visi sugrįžę kariai veteranai. 
Todėl choras galį tinkamai 
pasirodyti.

Po to parengimo jie įsigys 
naujų muzikos numerių, ir 
toliau daugiau staigmenų bei 
netikėtumų galėsime sulauk
ti iš choro.

Jų vadovas Jonas Mickū- 
nas mano, jog jis galės chorą 
taip išlavinti, kad galės kon
certuoti po visą apylinkę ir 
duoti koncertus per radiją.

Tai būtų tikrai sveikinti
nas lietuviškos dainos laimė-

MIRE

Balandžio 6 d. mirė Jonas 
Airosius, 66 metų amžiaus.

Palaidotas balandžio 10 d. 
šv. Kryžiaus kapinėse po pa
maldų šv. Kazimiero bažny
čioje.

Laidotuvių apeigas aprū
pino J. Kavaliauskas.

Washingtonas. — Iš 
skelbtų davinių matyti, 
UNRRA savo šalpos 30 p 
centų yra siuntusi Jugosl( 
jai—už 36 milijonus dol 
sausio mėn.

Italija sausio mėn, 
šalpos už 4 milijonus, 
na su Gudija už 18 milijon

Velykę Šventėse
f* v«Siunčiu

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

3304 -16 Richmond Str. . Philadelphia, P

Mos" Skaitytojai 
M Skamba 

Muja, Aleliuja!

Kun. Antano

kiausi Linkėjimai 
ir 

taikinimai
Dzūkų giriomis nuaidėjo kautynių garsai. Vienur 

buvo užpultos maskolių voros, kitur pavykdavo atimti 
kalinius, trečiur buvo užgrobiami maskoliški ginklų ir 
amunicijos sandėliai.

Sukilėliai po susirėmimo pradingdavo kaip dūmai, ir 
žmonėse kūrėsi apie juos legendos. Prietaringi masko
liai tvirtino, kad kulkos neima Narbuto, gi jo kulkos 
visuomet pataiko. Jie ėjo kovon nenoriai, ir bevelijo 
narsuolį nučiupti niekšiškomis priemonėmis: už jo gal
vą buvo paskirtas aukštas atlyginimas. Galop jiems tas 
pavyko burliokiškų “poselencų” dėka.

Išdaviko vardas, kaip paprastai, nežinomas. Lydos 
apskrity yra Katros ežeras, o ant jo krantų stovi Du- 
byčių bažnytkaimis, kur ir dabar dar laikomos lietuviš
kos pamaldos.

Ligi pat miestelio ėjo milžiniška giria, kurios tanku
moje riogsojo pilies griuvėsiai.

Aikštėje prie griuvėsių stovyklavo Liudo dalinys, 
laukdamas maisto iš Dubyčių pusės. Jis pasitraukė į 
šią Rudnikų girios šaką po sėkmingų kautynių ties 
Lukštutėnais. Vieta buvo saugi: užpakaly buvo tanki 
giria, priešaky Pelesos ežerėlis. Vietą tegalima buvo pa
siekti tiktai per upelį. Paupių krūmuose budėjo sargy
biniai. Buvo laukiama atgabenant duonos.

Liudas sėdėjo rately—prie jo buvo brolis Balys, An- 
driolli ir keli artimiausi bičiuliai.

Nugirdęs einant, Andriollis tarė: “Perdaug vyrų ei
na.” Liudas įsakė “užimti pozicijas, dėl visa ko,” vis 
dar nesitikėdamas išdavimo.

Stovykloje buvo viso 120 vyrų tuo metu. Pasirodė 
anapus upės grupė vyrų, kuriai kelią rodė Narbuto 
pažįstamas pasiuntinys.

Maskolių vadas Timofiejevas turėjo dvi kuopas. Per
rengęs karius žvejų rūbais, jis priplaukė prie stovyk
los, gi iš girios pusės pasiuntė pulti uniformuotą dali
nį. Narbutas stebėjo, kaip pasiuntinys su “duonos ne
šėjais” gyvai bėgo nutiestu tilteliu per upę, o kiti plau
kė valtimis.

Pasiuntinys priėjo, nurodė vadą: “štai Narbutas.”

Nešėjai atskleidė sermėgas ir, vieton duonos, pasirodė 
šautuvai. Pasigirdo šūviai, Liudas krito, peršautas per 
krūtinę ir kaktą.

Draugai, patys mirtinai sužeisti, griebė vadą už ran
kų, mėgino jį vilkti, ir visi sukrito ratu aplink vadą. 
Liudas dar sušuko “Trauktis.” Dar vienai kulkai kliu- 
vus, Liudas užmerkė akis, gulėdamas ant miško 
manų. Jo paskutiniai žodžiai: “Kaip saldu mirti 
tėvynės ...”

Jo brolis Balys buvo sunkiai sužeistas, paimtas
laisvėn ir ilgus metus išgyveno Sibire. Maskoliai leido 
žuvusius palaidoti čia pat, Dubyčių bažnyčios švento
riuje.

Kaimo moterys apmazgojo apiplėštus lavonus, ap
rengė juos kaimiškais drobės marškiniais, medinius 
karstus sudėjo greta, ir supylė aukštą kapą.

Vėliau totorių kazokai tą kapą išdraskė, žemes iš
barstė ir koplyčią nugriovė.

Liudo motina buvo ištremta į Sibirą. Senukas tėvas 
pasiliko vienų vienas savo skausmą pergyventi: jis mi
rė 1864 metais.

SUKILIMO PASEKMES RUSINIMAS
Lenkija po sukilimo laimėjo šiek tiek lengvatų, bet 

Lietuva buvo žiauriai parblokšta ir pasmerkta rusini
mui ir išnykimui.

Maskoliai nekalbėjo apie nieką kita Lietuvai, kaip 
tiktai apie stačiatikiškas kunigų seminarijas, masko
lišką akademiją, mokyklas ir Lietuvos kolonizavimą 
rusais.

Vyriausybė pasišovė išnaikinti visas atskiros lietu
viškos tautybės, kultūros ir istorijos žymes. Visų prie
monių buvo imtasi priversti katalikus pereiti į stačia
tikybę. Pravoslaviškoji Bažnyčia susilaukė privilegijų.

Rusiškos cerkvės buvo statomos katalikiškose sri 
katalikiškos bažnyčios buvo paverčiamos skizmat 
mis cerkvėmis, rusų valdininkai masėmis važiavo 
tuvon, ir niekam čiagimių nebuvo vilties gauti ci| 
tarnybą savo gimtajame krašte. Raitieji Dono k 
pulkai nuolat keliavo po Lietuvą.

Muravjovas buvo įsitikinęs, kad sentikiai-sek 
nepageidaujami pačioje Rusijoje, sudarė vieninteį<^^? 

 

tikimą elementą parblokštame krašte, ir jis mėIS’OfONO 
daugiau sentikių privilioti ir apgyvendinti konfisj'LVl 
tuose dvaruose, bei sudaryti rusiškąjį žemvaldžių 
dą.

Daugiausiai nukentėjo lietuvių kalba. Murav 
gyvu žodžiu, gi jo įpėdinis, Konstantinas von K 
mannas, raštišku dekretu visiškai uždraudė lie 
kų raštų spausdinimą lotynų raidėmis ir įsakė į 
rusišką (kirilišką) alfabetą lietuviškoms kny 
Lenkų kalbos draudimas betruko trumpam lai 
nebuvo daroma jokių kliūčių lenkiškoms knygo 
laikraščiams skleisti. Reakciniai rusų element 
širdimi rėmė šią lietuvių literatūros visiško ūžt 
nimo politiką. Netgi rusų revoliucijonieriai—be 
niuose gyvenančių—užmiršo savo kovą prieš aut 
tiją ir už konstitucinę valdžios formą*: dabar vis 
rusiško nacijonalizmo ugnimi.

Kai Muravjovas, dabar grafo titulą laimėjęs 
ko savo kruviną darbą, Aleksandras II, “liber 
caras, jį pakeitė generalgubernatoriaus pareigos 
rėdamas nudailinti purviną darbą,—bet jis nea 
nei vieno Koriko išleisto ukazo.

Muravjovas, keikiamas Europos spaudoje, įgi 
džiausios pagarbos Rusijoje. Jo vardadienio pro 
buvo padovanota ikona, sykiu su padėkos raštu 
rusifikacijos nuopelnus. Tą raštą pasirašė Ma 
metropolitas Filaretas, visos reakcijonierių įžyi 
ir daugelis liberalų, pav., Kavelinas. Kai kurie j 
(Tiutčevas, Niekrasovas ir kiti) rašė odes šiam 
jos “tautiniam herojui.”

(Bus daugiau)

'o-

New Yorkas 
kai okupantų iš 

Miškų ekspk 
promehozo (R 
Ūkio) priežiūro 
kas gabenamas 
statytos kirtimi 
didinamos.

“Izviestija” ] 
puslapyje prai 
miškų kirtėjai 
riams išsiuntė 
virš norminių 
(353,000 kub. į 
džiagos.”

Lietuvos miš 
narni “stachano
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Skaitytojus

ŠventyjŲL Velyky Dienoje
Kun. Pijus Lekešis

Nuoširdžiausi Sveikinimai

Velykij Šventėse

Visiems Maloniems Pažįstamiems

Kun. Jonas Kartavičius

Visiems Brangiems Mūsų Parapijos 
Nariams

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Bayonne, N. J Bridgeport, Conn

Omaha, Nebr
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Laimingi galėki 
dėti. 0 tai ir yrt:| 
ir kaipo lietuvių I 
nių. Neleiskime' I 
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Velykii Avinėlis
Tegul Suteikia 

Džiaugsmo Ir Vilties
Kun. Antanas Petrauskas

Krikštai
Kovo 31 d. lietuvių bažnyčio

je buvo pakrikštyta Barbara 
Marija čepinskaitė ir balandžio 
13 d. Teresė Bagdonaitė.

Koncertas
Gegužės 5 d., sekmadienį, mo

terų choras čion rengia koncer- 
tą-teatrą.

šiam koncertui yra pakviestas 
ir kalbėtojas. Tai Jurgis Savai- 
tis, neseniai šion šalin atvykęs 
iš Švedijos, kur jis buvo laikraš
čio “Svetur” redaktorius.

Jurgis Savaitis Lietuvoje per
gyveno ir rusų ir vokiečių oku
pacijas, todėl turi daug dalykų 
papasakoti iš to, kaip Lietuva 
kenčia priespaudoje.

Velykos
Atsikėlimo mišios bu:
Kitos mišios 9, 10:30 ir 11:45 

vai.
Per Velykų šventes atvyks 

pagelbėti kunigas marijonas.

6 vai.

;nei, nes Jugoslavija
<sta. Didelę'!

Washington^
re Jonas skelbtų davinia i
nžiaus. UNRRA savo ša
žio 10 d. centų yra siuntei
se po pa- jai—už 36 mik
o bažny- sausio mėn.

Italija saw
eis aprū- šalpos už 4 mw
s. na su Gudijauil’

DNAS DAUN1S

Daug Gražių Sveikinimų
Velyky Šventese

Mūsų Mieliems Parapijiečiams 
ir

Jaunimo Organizacijoms
Kun. Bruno Kruzas

Mūsų Parapijos Maloniems Lietuviams

Velyki! Šventėse
Siunčiu

Gražiausius Sveikinimus

Kun. V. J. Gordūnas

.i

Velykų Šventėse ir Visame Jūsų Gyvenime,

raborius-BalsainiĮ

NON ST., PHILADELPHIA Į

Mieli Parapijiečiai ir 
Amerikos" Skaitytojai, 

Tegu! Skamba

OND GROCERY
UOLESALE GROMS 
inkai Lietuviai Staponaviffi 
ME ČIA —REMIAME SAVE 
ad Str. . P®

Kun. Antanas Masaitis

Gražiausi Linkėjimai 
ir 

Sveikinimai

Novena
Mūsų bažnyčioje nuolatinė no

vena esti trečiadieniais 9 vai. 
ryte, 2 vai. po pietų, 7, 7:45 ir 
8:30 vai. vakare.

Per dieną novenoje lankosi 
arti 800 žmonių. Atvyksta ne 
tik iš Bayonne, bet ir iš tolesnių 
vietų—Staten Island, Brooklyno 
ir kitur.

Dalyvavo Rytu apeigų 
pamaldose 

šeštadienį, balandžio 13 
klebonas kun. M. Kemėžis buvo 
nuvykęs į Rytų apeigų pamal
das, kurios buvo laikomos šv. 
Patriko katedroje New Yorke.

Pamaldose dalyvavo kardino
las Spellmanas, keturi vyskupai, 
daug kunigų ir pilna bažnyčia 
žmonių.

d.,

Harrison-Kearny, 
New Jersey

cerkvės buvo statomos kat 
os bažnyčios buvo paverčia 
ė mis, rusų valdininkai masfc- 
niekam čiagimių nebuvo rife 
avo gimtajame krašte. Rato? 

olat keliavo po Lietuvą, 
ovas buvo įsitikinęs, kad 
ujami pačioje Rusijoje, sak'! 

ementą parblokštame

New York City

Velykij Šventese
Mūsų Parapijiečiams

Kun. Kazys Malakauskas

TLNIAUS RADIOFONO 
BESIKLAUSANT

ir ėtkarčiais iš Vilniaus radio-antikių prmtobJ transljuojant operos
ruošė, bei sudaryti rusiškąjį

lūs” prisivyti, bet juos ir pra
lenkti. Pasitarimui pirmininkavo 
prorektorius Jankauskas, in
struktavo prof. Molkoff.

LAIC

Šventos Onos draugijos susi
rinkimas įvyko balandžio 9 die
ną. Buvo nutarta susirinkimus 
šaukti kas paskutinį mėnesio 
antradienį, 8 vai. vakare.

Šį draugija nupirko valgių už 
$152.00 ir išsiuntė vargstantiems 
lietuviams Europoj.

Ačiū visoms narėms ir kitiems 
asmenims, kurie aukojo šiam ge
ram tikslui.

Bažnytinis choras surengė 
kortų ir bingo vakarą balandžio 
7 dieną šv. Vardo salėje.

Ačiū visiems atsilankiusiems 
už šio vakaro parėmimą.

Šv. Vardo draugija ėjo ben
drai prie komunijos balandžio 7 
dieną per 8 vai. mišias.

Po mišių buvo pusryčiai Šv. 
Vardo salėj, kur šeimininkės bu
vo parengusios gardžių valgių.

H. Kazlauskaitė iš Kearny, 
N. J. dėkoja giminėms ir pažįs
tamiems, kurie atsilankė į jos 
vestuvių “shower,” kovo 30 d. ir 
suteikė jai daug gražių dovanė
lių. Ji taria ačiū ir visoms dar
bininkėms, kurios prisidėjo prie 
šio vakaro surengimo.

Elena ir Juozas Jankauskai 
susilaukė sūnelio, kuris bus pa
krikštytas per Velykas Edvardo 
Jeronimo vardu.

Jankauskienė yra “Ladies 
Service Aid” pirmininkė per ke
lerius metus ir veikia Raudona
jam Kryžiui.

to Butėno įdainuotos plokš- 
>, nors jis pats yra benamių 
įvių tarpe Vakarų Europoje, 
adiofono programą žymia 
hi užpildo pranešimai apie 
irtinėje Lietuvoje tolydžio 
nizuojamų įvairių muzikalių

usiai nukentėjo lietuvių 
žiu, gi jo įpėdinis, Konstantą 
raštišku dekretu visiškai $ 

spausdinimą lotynų raidėj 
(kirilišką) alfabetą lietui iteratūrinių konkursų išda- 

ilbos draudimas betruko 
aroma jokių kliūčių lenkiška 

ims skleisti. Reakciniai 
ėmė šią lietuvių literatūros^ 
itiką. Netgi rusų revoliucija 

rvenančių—užmiršo savo 
konstitucinę valdžios forma"

acijonalizmo ugnimi, 
uravjovas, dabar grafo 
kruviną darbą, Aleksandras^ 
pakeitė generalgubernatorių 

nudailinti purviną darbą, 

Koriko išleisto ukazo.

jovas, keikiamas Europos 
pagarbos Rusijoje. Jo 

lovanota ikona, sykiu su 
i jos nuopelnus. Tą raštą? 
litas Filaretas, visos reakMį 

lis liberalų, pav., KaveM^ 
as, Niekrasovas ir kiti) w 

tiniam herojui.”
(Bus daugiau)

Iš viso, Sovietų Rusijoje ir 
jkupuotuose kraštuose ska- 
na viskas, kas tik atitraukia 
?sį nuo karčios buities.
rgiai daug dėmesio kreipia- 
į vadinamųjų “spartuolių” 
imavimą. Spartuoliais (spar- 
imis) vadinami tie, kurie į- 
?s darbe atliko daugiau nei 

► plano numatyta. Maskvo- 
os vadina “stachanovcais.” 
vasario sėjai besiartinant, 
ažniau primenamas reikalas 
cyti žemės ūkio padargus, 
prantama, Sovietų Rusijoje 
'ktis negausi!

$ vo 15 buvo susirinkę Vil- 
: > universiteto profesoriai ap- 

būdus ir kelius Stalino kal- 
prieš kapitalistinį pasaulį 

am šūkiui apie mokslus į-

ip atsimename, vasario mė- 
‘ kalboje Stalinas nustatė 
k kad “buržuazinius moks-

“LIETUVOS DOVANA 
DONBASUI”

New Yorkas.—Lietuvos miš
kai okupantų iškertami urmu.

Miškų eksploatacija yra Les- 
promehozo (Miškų Pramonės 
Ūkio) priežiūroje. Lietuvos miš
kas gabenamas į Rusiją, ii- nu
statytos kirtimo normos kaskart 
didinamos.

“Izviestija” Nr. 37 pirmame 
puslapyje praneša: “Lietuvos 
miškų kirtėjai Donbaso šachte- 
riams išsiuntė dovaną—10,000 
virš norminių kubinių metrų 
(353,000 kub. pėdų) miško me
džiagos.”

Lietuvos miškai tikrai naiki
nami “stachanovišku” tempu.

LAIC

Moterų Marijos sodalicija 
pardavinėja bilietus po 10c arba 
3 už 25c laimėti radijui. Visas 
pelnas bus pranciškietėms sese
rims mūsų paarpijoj. Traukimas 
bus birželio 10 dieną.

A. E. S.

Paterson, N. J
Velykų dieną Atsikėlimo mi

šios bus 6:30 vai., antros mišios 
8 vai., trečios 10:30 vai. ir pa
skutinės 12 vai.

Washington, D. C

KOMUNISTAI — RUSIJOS 
ŠNIPAI

Louis F. Budenz buvęs “The 
Daily Worker” redaktorius, pa
sakė, kad kiekvienas komunistas 
yra šnipas Rusijos naudai ir kad 
kiekvienas jų dirba suardyti 
Amerikos piliečių vienybę.

Baltijos-Skandinavijos draugija
Kovo 25 d. buvo čion įsteigta 

Baltijos ir Skandinavijos kraštų 
kilmės asmenų draugija.

Pirmininku išrinktas L. J. 
Esunas, praėjusio karo vetera
nas.

Draugija apims Washingtone 
ir apylinkėj gyvenančius Balti
jos ir Skandinavijos kraštų kil
mės žmones. Nusistatyta minėti 
Danijos, Estijos, Suomijos, Is
landijos, Latvijos, Lietuvos, Nor
vegijos ir Švedijos nepriklauso
mybės dienas, rūpintis kultūri
niais ir kitokiais parengimais.

R. P.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bridgeporto vietinis skyrius tu
rėjo svarbų susirinkimą, kuria
me buvo daug reikalų aptarta.

Buvo pranešta, kad gauta 10 
atsakymų iš kongresmonų ir se
natorių, taipgi iš Valst. sekreto
riaus pavaduotojo laiškas, UN 
atstovo Stettinius laiškas ir kitų. 
Jie širdingai atsako į mūsų sky
riaus pasiųstas rezoliucijas Lie
tuvos Nepriklausomybės minėji
mo proga.

Šalpos skyriaus reikalai buvo 
plačiai aptarti.

Pranešta, kad per skyriaus gy
vavimo laiką sandėlin pasiųsta 
drabužių per šešis tūkstančius 
svarų. Taip pat pasiųsta daug 
kitokių dalykų, ypač mokyklinės 
medžiagos—popieros, pieštukų ir 
t.t. Tuos daiktus centras gavo ir 
pasiuntė beviečiams Lietuvos 
vaikučiams.

Valdyba pasiliko Taryboje ir 
Šalpos Fonde ta pati: pirm. A. 
Klimaitis, vicepirm. A. Sapiega, 
rašt. A. Stanišauskas, iždin. J. 
Stanislauskas, iždo prižiūrėtojai 
K. Rudis ir P. Remeika.

Raginama, kad visi nariai ir 
nenariai naujai įsirašytų į šal
pos Fondą. Mokestis yra tik 1 
doleris metams.

Balandžio 28 d. bus parapijos 
choro metinis vaidinimas. Ruo
šiama graži operetė.

Vaidintojai ir choras gerai 
rengiasi ir bilietus platina. Bilie
tus galite įsigyti pas choristus ir 
pas parapijos veikėjas Strutins- 
kienę, Mačiukaitienę, Ruzgienę, 
Čeponienę, Mateikienę, pas var
gonininką A. Stanišauską ir kun. 
V. J. Pranskietį.

Atminkite visi—operetė 
landžio 28 d.

Newark, N. J

ba-
O.

dr-

Nauja Draugija
South Omahos žmonės įsteigė 

naują draugiją, “So. Omaha’s 
People’s Council”, kuri vienija 
visas kitas draugijas veikti mū
sų miesto gerovei. Kovo 31 d. 
lietuviai gausiai dalyvavo, ir be
veik kiekviena draugija buvo at
stovaujama.

Paminėjo 35 metus
Rožančiaus draugija gražiai 

paminėjo 35 metų sukaktuves 
kovo 31 d.

Per pirmas mišias visos narės 
ėjo bendrai prie komunijos. Kun. 
Juozas Jusevičius pasakė pritai
kytą pamokslą.

Kareiviai perka namus
Kai kurie grįžę kareiviai per

kasi sau namus netoli mūsų 
bažnyčios.

Papirko sau namą S. Politika, 
Juozas Kansleris, Juozas Zaka
ras ir kiti. Jaunikaičiai labai ge
rai daro, kad apsigyvena prie 
mūsų lietuviškos įstaigos.

Mirė San Francisco, palaidota 
pas mus

Kovo 31 d. ponia Chase žuvo 
San Francisco mieste automobi
lio nelaimėje.

Kadangi gyvendama Omahoje 
ji priklausė prie mūsų bažnyčios 
ir buvo jos didelė rėmėja, tai jos 
palaikai buvo atlydėti į Omahą 
ir palaidoti iš mūsų bažnyčios.

Paliko nuliūdime vyrą ir ke
turis vaikus. Paskutinis vaiku
tis tėra vos 5 metų.

Vietinis.

Miami, Florida

Balandžio 5 d. Šv. Jurgio 
jos salėje įvyko BALF 35 sky
riaus susirinkimas, kuriame da
lyvavo nemaža narių.

Buvo tartasi įvairiais skyriaus 
reikalais. Skyrius nori ką nors 
surengti, kad susidarytų lėšų nu
pirkti reikmenų tremtiniams.

Tremtinių vaikučiams popie- 
rai ir paišeliams aukojo I. Stau- 
gaitienė, E. Tomkiūtė ir O. Gri- 
malauskienė. Taipgi skyriaus 
reikalams paaukojo šie nariai po 
1 dolerį: V. Ambrozevičius, K. 
Jasaitis, V. Valickas, O. Valic- 
kienė, Pr. Vileikis ir J. žemai
tis.

Šv. Jurgio ir Rožančiaus dr- 
jos ir daug narių atnaujino savo 
nario mokestį šiems metams. Į- 
stojo keletas ir naujų narių.

Kitas susirinkimas įvyks bir
želio 7 dieną. T. M. Grybaitė.

Balandžio 4 d. Miami lietuvių 
Amerikos Piliečių klubas turėjo 
trečią susirinkimą. Klubas jau 
turi suvirš 50 narių. Kas savai
tę prisirašo naujų narių.

Mes prašome iš visų kolonijų 
prisirašyti, kurie manote kada 
nors lankytis Miami.

Klubo tikslas padaryti Miami 
mieste lietuvišką koloniją.

Joseph Marshall

San Francisco, Cal
Lietuviai leidžia laikraštį

Jau išėjo trečias numeris ma
šinėle spausdinamo laikraščio 
“Kalifornijos lietuviai.”

Jį redaguoja darbštus lietuvių 
veikėjas A. Skirius, gyvenąs 
Oakland.

Laikraštis daro rimtą įspūdį, 
turi straipsnių, pav., Algio Re
gio “UN nesugeba sudrausti 
agresorių.”

Tame straipsnyje sakoma: 
“Anglija ir Amerika trūko drą
sos ir prakilnumo užstoti Balti
jos valstybes prieš plėšikišką 
Vokietijos ir Rusijos agresiją.”

P.

Pittsburgh, Pa Baltimore, Md

Padėkos
šv. Pranciškaus seserys ir ka

pelionas kun. J. V. Skripkus šir
dingai dėkoja kun. P. Lauma- 
kiui, Šv. Kazimiero parapijos 
klebonui St. Clair ir žmonėms už 
didelę paramą sesučių naujos 
koplyčios statybai.

Kovo 7 d. kun. J. Skripkus pa
sakė trumpus pamokslus, o St. 
Clair geraširdžiai žmonės sudėjo 
arti tris šimtus dolerių.

Šv. Pranciškaus seserų vie
nuolynas dėkoja Philadelphijos 
šv. Jurgio parapijos klebonui 
kun. Dr. V. Martusevičiui ir pa
rapijiečiams už gausią paramą 
vienuolyno naujos koplytėlės 
reikalui. Per rinkliavą jų bažny
čioje kovo 31 d. buvo suaukota 
$700.45.

Šv. Pranciškaus Seserys ir 
Kapelionas Kun. J. V. Skripkus.

Mirimai kolonijoj
’ Nelaboji mirtis aplankė mūsų 

koloniją prieš Velykas, išplėšda
ma net tris parapijietes iš mūsų 
tarpo, būtent, Pauliną Krikščiū
nienę, Marijoną Žvirblienę ir 
Stanislavą Lopatienę.

Krikščiūnienė mirė sulaukusi 
85 metų amžiaus.

Visos trys numirėlės palaido
tos Holy Redeemer kapinėse.

Šeimoms reiškiame užuojautą 
liūdesio valandoje, o už atsisky
rusias iš mūsų tarpo tariame 
amžiną atilsį. Lai ilsis Viešpaties 
ramybėje!

Krikštai
šeštadienį, balandžio 13 dieną, 

kun. Dubinskas pakrikštino Ma
rijoną Joaną, dukterį Edvardo 
ir Mildred Jaimontų. Sveikina
me naujagimės tėvelius. Linki
me daug džiaugsmo jiems iš jų 
naujos katalikės.

UŽSAKYKIT “AMERIKĄ” 
TREMTINIAMS

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

Gavę kurį iš tų laikraščių, jie skaito jį nuo pradžios li
gi galo ir paskui perduoda lotiems, 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, kati 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.

Motinos Marijos Mirties Sukaktis

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

Notary Public

PENKI RUSAI ATSTOVAUS 
LIETUVĄ SOVIETUOSE

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šulinskas) 

Lalsniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

$150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

5

Chicago, Ill

Jonas A. Stoškus.

Tel. STagg 2 - 5043Tel. EVergreen 7 - 4335

G rahori us—Ba Įsam uoto jas

Moderniška Koplyčia

t
EVergreen 8 - 9770

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Garbingoje Kristaus Prisikėlimo ir Pergalės šventėje, 
širdingai sveikiname mūsų brangias rėmėjas, rėmėjus, ir 
visus geradarius. Linkime visiems tikro velykinio džiaugs
mo ir visų malonių, kurias Kristus pelnė prisikeldamas iš 
mirusių.

Širdingai dėkojame visiems mūsų geradariams už su
teiktas aukas vajaus metu. Jūsų visų intencija, Velykų an
trą dieną bus atlaikytos šv. Mišios vienuolyno koplyčioje, 
ir Seselių maldos kils prie Aukščiausiojo melsdamos Jums 
visiems gausaus atlyginimo.

ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS
Motina M. Juozapa

Balandžio 17 dieną sueina še- 
šeri metai, kai Dievas pasišaukė 
Motiną Mariją, šv. Kazimiero se
serų kongregacijos steigėją.

Motina Marija, įsteigus Kazi- 
mierietes Amerikoje, neužmiršo 
brangios Lietuvos, kur nuvyko 
1920 metais ir Pažaisly įkūrė ka- 
zimieriečių kongregaciją Lietu
voje. Auklėjimo menininkė, Mo
tina Marija savo nenuilstamu 
darbingumu, tikėjimu persisun
kusiu gyvenimu ir savo dideliu 
pamaldumu darė palaimingos į- 
takos jaunų mergelių ■ širdims, 
uždegdama jas kilniais troški
mais paaukoti jaunystės dienas 
ir visą gyvenimą Dievo garbei ir 
artimo gerui.

Pažaislio vienuolynas Motinai 
Marijai visados labai rūpėjo.

Šiandien tą jos rūpestį tęsia jos 
dukros, norėdamos parsitraukti 
šešias seseles, kurios, iš Pažais
lio karų audrų išblokštos, atsi
dūrė Vokietijoje.

Tad švento atminimo Motinos 
Marijos vardu kreipiamės į jus, 
geradarius, geradares, bendra
darbius, prietelius prisidėti su fi
nansine parama — tą pagalbą 
teikdami ir remdami Motinos 
Marijos įsteigtą šv. Kazimiero 
seserų vienuolyną, statote jos 
didžiadvasiškos širdies atmini
mui geriausią paminklą.

Vienuolyno koplyčioje trečia
dienį, balandžio 17 dieną, 8:30 
vai. ryte, mišios buvo aukoja
mos už a.a. Motiną Mariją.

Š. K. S.

Susituokė
Ilgiausių metų reikia palinkėti 

Klišiui ir Maceikaitei, kurie pri
ėmė moterystės sakramentą. 
Kun. Dubinskas priėmė jų pasi
žadėjimus ir laimino jų padary
tą sutartį.

Netikėti svečiai
Verbų sekmadienį per sumą 

sanktuarijoj buvo matyti keturi 
vienuoliai pranciškonai, atvykę 
šeštadienio vakare iš Italijos.

Buvo tai kunigai V. Gidžiū
nas, Mikalauskas, Stepaitis ir 
Andreikus. Jų laivas atplaukė 
Baltimorės uostan. Klierikas Ka
zimieras Mockevičius atvyko jų 
sutikti_ ir jie visi rado pastogę 
pas mūsų kleboną kun. Dr. Men- 
delį.

Lt. Edvardas W. Kraučiūnas, 
žymus lietuvių sportininkas, gar
bingai atleistas iš USMC. Edvar
das sugrįžo į Notre Dame uni
versitetą, kur jisai yra futbolo 
vedėjo asistentas ir krepšiasvy- 
džio (basketball) komandos ve
dėjas.

Penki garsūs Chicagos kalbė
tojai svarstė “Herald American” 
oratorių kontesto kandidatus. 
Teisėjų tarpe dalyvavo visuome
nininke P. Daužvardienė, Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus kalbė
tojų biuro vedėja*. Jinai yra kon
sulo Dr. Petro Daužvardžio žmo
na.

New Yorkas.—“Izviestija” Nr. 
40 praneša, kad į Tautų Sovietą 
iš Lietuvos “išrinkti”: J. Ambra
zevičius (Marijampolės rinkimų 
apygarda),St. Apyvala (Utena), 
J. Bagačiūnas (Vilnius), Pr.Vai- 
tekaitis (Mažeikiai), A. Venclo
va (Alytus), Ivan Tichonovič 
Grišin (Klaipėda), Aleksandr Ni- 
kitovič Isačenko (Zarasai), M. 
Kareckas (Vilnius), M. Kaunai- 
tė (Trakai), Fedor Gabrilovič 
Kovalev (Vilnius), J. Kriščiūnas 
(Kėdainiai), M. Lukasevičienė 
(Kaunas), St. Malinauskas (Tau
ragė), J. Margis (Panevėžys), J. 
Macevičius (Rokiškis), J. Maci
jauskas (Panevėžys), K. Pet
rauskas (Kaunas), B. Pažemec- 
kas (Biržai), K. Preikšas (Tel
šiai), E. Reišytė (Švenčionys)-, 
Aleks. Petrovič Sokolov (Šven
čionys), A. Staivienė (Šiauliai), 
M. Treigienė (Vilkaviškis).

Į SSSR vyriausi sovietą, tas 
pats laikraštis praneša, “išrink
ti”: V. Vitkauskas (Marijampo
lės rink, apygarda), M. Gedvilas 
(Telšiai), J. Žiugžda (Alytus), 
M. Moteka (Tauragė), VI. Niun
ka (Ukmergė), J. Paleckis (Pa
nevėžys), A.Sniečkus (Kaunas), 
D. Stanelienė (Utena), Michail 
Andrejev Suslov (Vilnius) ir M. 
šumauskas (Šiauliai).

Kaip matyti, toje Maskvos or
ganizuotoje komedijoje iš Lietu
vos užvaryti net penki atėjūnai 
rusai.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N.
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KATALIKŲ JAUNIMO DRAUGIJOS

Velykų Šokiai
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE

Brooklyn, N. Y

BILIETAS 75 CENTAI

Sekmadienį, BALANDŽIO - APRIL 21, 1946

No. 5th ir Havemeyer Sis

PRADŽIA 8:30 V AL. VAK.

KANTATA PARENGIMASLIETUVIŲ DIENOS 
SUSIRINKIMAS

1946 m. bal. 14 d. Angelų Ka
ralienės par. salėje Lietuvių Die
nos komisija turėjo posėdį.

Dalyvavo iš visų parapijų 38 
atstovai.

Šiemet Lietuvių Diena bus lie
pos 4 dieną Dexter Parke, Cy
press Hills, Brooklyne. Prasidės 
10 vai. ryte.

Dovanoms paskirta 50 dol.— 
10 dovanos.

Išrinktos komisijos visokiems 
darbams parke, kuris su viskuo 
paimtas.

Laimėjimui pintinę pasiėmė 
sutvarkyti Brangaitienė, Sijevi- 
čienė, Stučkienė ir šarkauskienė. 
Maisto reikalais rūpinsis Moterų 
Sąjungos 29 kuopa su Šertvytie- 
ne prieky.

Įžangos bilietai bus 50c; au
tomobiliams 25c.

Bus ir programa: gros Ange
lų Karalienės par. benas; Dulkė 
su Brundza sudarys choristų 
grupę. Bus Brundzienės tautinių 
šokių grupė. Bus ir daugiau pa- 
marginimų.

Išrinkti darbininkai prie baro, 
vartų ir kitur.

Nutarta skelbti Lietuvių Die-' 
ną visais galimais būdais: para
pijose ir dirbtuvėse.

Yra spėjama, kad šiemet Lie
tuvių Diena, jei tik nelis, bus 
sėkmingiausia. Report.

Verbų sekmadienį Apreiškimo 
bažnyčios choras, vadovaujamas 
vargon. J. Jankaus, sugiedojo 
plačiai žinomą Dubois kantatą 
“Septyni Kristaus žodžiai nuo 
Kryžiaus.”

Tiek choras, tiek solistai buvo 
gerai pasirengę, ir kantatos at
likimas padarė gilų įspūdį. Solo 
giedojo Agn. Skarulytė, Ad. 
Dragūnaitė-Samulionienė, A. 
Langella ir L. White.

Reikia pažymėti, kad žmonės 
tokiais dalykais domisi, ir baž
nyčia buvo prisirinkusi pilna.

Klebonas kun. N. Pakalnis 
klausytojams paaiškino veikalo 
prasmę.

Apreiškimo parapijos Rožan
čiaus draugija balandžio 25 d., 
ketvirtadienį (ketvirtą Velykų 
dieną) rengia kortų ir bunco va
karą parapijos salėje 7:30 vai. 
vakare.

Raginame visus lietuvius šį 
parengimą paremti ir jame da
lyvauti, nes visas pelnas skiria
mas lietuviškos katalikų spaudos 
palaikymui.

Bus įžangos dovanos ir laimė
jimai—vertingų audinių ir kito
kių dalykų.

Įžanga bus 50c.
Prašome nepamiršti balandžio 

25 d.—atvykite į Apreiškimo sa
lę smagiai laiko praleisti.

Rengėjos

Mūsų Apylinkėje
• Dr. J. Aleksandravičius-Ais- 

tis su žmona lankėsi New Yorke 
ir buvo nuvykę į Baltimore pas 
gimines.

• E. Karpiūtė paskutinėmis 
savaitėmis yra susirgusi.

• Vyt. Sirvydas iš Rouses Pt. 
pereitą savaitę buvo_ atvykęs 
New Yorkan ir aplanke “Ameri
kos” įstaigą.

• Povilas Baltinis, neseniai 
grįžęs iš kariuomenės, buvo at
vykęs iš Chicagos į New Yorką 
ir iš čia išvažiavo į Bostoną.

• Lietuviai pranciškonai ku
nigai Dr. V. Gidžiūnas, Dr. L. 
Andriekus, M. Stepaitis ir B. Mi
kalauskas pereitą savaitę at
plaukė iš Italijos. Jie apsigyvens 
Greene, Maine.

• “Amerikos” laikraščio nu
meris, kuriame pernai buvo pa
skelbta žinia apie prezidento F. 
Roosevelto mirtį, yra išstatytas 
nuolatinėje kolekcijoje Roose- 
velto knygyne Hyde Park, N. Y. 
su kitais įvairių kalbų laikraš
čiais.

• Kun. P. Bulovas, M.I.C., tre
čiadienį grįžo į Chicagą.

VELYKŲ ŠOKIAI
Katalikų Jaunimo Draugija 

per Velykas, balandžio 21 d., va
kare rengia šokius Apreiškimo 
parapijos salėje.

Įžanga 75 centai.

SVARBIOS PRAKALBOS
FEDERACIJOS NARIAMS

TARYBOS SUSIRINKIMAS

New Yorko Lietuvių Tarybos 
susirinkimas šaukiamas balan
džio 29 dieną, pirmadienį, Ap
reiškimo parapijos salėje.

Pradžia 8 vai. vakare.

Gegužės 3 d., penktadienį, 
rengiamos prakalbos Apreiški
mo parapijos salėje.

Svarbiausias kalbėtojas bus J. 
Savaitis, neseniai atvykęs iš Šve
dijos ir ten redagavęs laikraštį 
“Svetur.”

Jurgis Savaitis Lietuvoje iš
gyveno tiek rusų, tiek vokiečių 
okupacijas ir pats patyrė, kaip 
skaudžiai kenčia Lietuva.

Šias prakalbas rengia Ameri
kos Lietuvių Taryba, kuri Jur
gį Savaitį paprašė pervažiuoti 
per lietuvių kolonijas šioje šaly
je.

Gegužes 3 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje bus ir daugiau 
svarbių kalbėtojų.

Visi New Yorko ir apylinkės 
lietuviai kviečiami kuo gausiau
siai atsilankyti.

Pradžia 8 vai. vakare.

Balandžio 26 d., penktadienį, 
bus Federacijos apskrities susi
rinkimas Apreiškimo parapijos 
salėje.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Valdyba.

PERGALĖS BALIUS
Apreiškimo parapijos jaunimo 

organizacijos rengia šaunų ba
lių gegužės 10 d., penktadienį.

Balius įvyks St. George vieš
buty Brooklyne. Gros Vincent 
Lopez su savo orkestru, dainuos 
Gerry Larson ir Bruce Hayes.

Įžanga 2 dol.

PADĖKA

LINKSMŲ VELYKŲ!

Po ilgos ir sunkios ligos mirus 
a.a. K. Dumbliui, norime pa
reikšti padėkos žodį kun. B. 
Kruzui, kun. K. Paulioniui, kun. 
P. Bulovui už mišių atlaikymą 
ir palydėjimą į kapus.

Dėkojame kun. A. Petrauskui 
už lankymą ligoje ir paskutinių 
sakramentų suteikimą.

Dėkojame už daug paaukotų 
mišių, už maldas, gėles ir pa
reikštas užuojautas žodžiu ir 
laiškais.

Taipgi dėkojam visiems gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems 
už velionies palydėjimą į kapus.

Nuoširdi padėka Šalinskui už 
laidotuvių patarnavimą.

K. Dumblienė ir sūnūs.

BALTIJOS-AMERIKOS D-JOS 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 23 d., antradienį, 
McAlpin viešbuty New Yorke 
bus Baltijos-Amerikos dr-jos su
sirinkimas.

Pradžia 8:30 vai. vakare.

Maspetho Žinios
Pamaldų tvarka

Didįjį Ketvirtadienį mišios 9 
vai. Didįjį Penktadienį pamaldos 
8 vai. šeštadienį ugnies ir van
dens šventinimas 7 vai. ryte, mi
šios 8 vai.

Velykų sekmadienį Atsikėlimo 
mišios 5:30 vai. Kitos mišios kaip 
visados 8, 9, 10, 11 ir 12:15 vai.

Mišparų nebus.
Išpažintys Didįjį šeštadienį 

klausomos popiet 3-6 vai., vaka
re 7:30-10 vai.

Vaidinimas
Verbų sekmadienį parapijos 

salėje mūsų sodalietčs_ suvaidino 
komediją “Kur Bobutė.” žmonių 
buvo pilna svetainė. Visi džiau
gėsi gražiu lietuvišku vaidinimu.

Sodalietės tą komediją paro
dys antru kartu tuojau po Ve
lykų—balandžio 22 d., pirmadie
nį, 8 vai. vakare.

Margučių balius
Moterų S-gos 30 kuopa malo

niai kviečia visus atsilankyti ir 
gražiai laiką praleisti parapijos 
salėje po Velykų pirmą sekma
dienį. Bus geras orkestras ir 
gražių dovanų už gražius mar
gučius.

Komitetas ruošiasi visus gra
žiai pavaišinti.

Darbšti parapijos draugijų 
veikėja V. Vyšniauskienė jau 
sveiksta.

Nelaimėje ji susižeidė koją, ir 
ketvirta savaitė yra daktaro 
priežiūroj. O. P.

NAŠLIŲ BALIUS

Šv. Monikos Našlių draugija 
sveikina visus Velykų šventėse.

Našlių balius-koncertas įvyk
sta Apreiškimo parapijos salėje 
per Atvelykį, balandžio 28 d.

Bus įdomi programa, dainos, 
šokiai, deklamacijos.

Šokiams gros J. Navicko Nak
ties Pelėdų orkestras.

Pradžia 5 vai. vakare.
Įžanga 1 dol.

Sveiki Sulaukę šv. Velykų, Kristaus 
Prisikėlimo Šventės

Nuoširdžiai sveikiname visus mūsų Radijo Programos 
rėmėjus, dalyvius ir klausytojus.

Tegu veikiai prašvinta rytas, kada mūsų pavergtoji 
tėvynė Lietuva prisikels laisva ir nepriklausoma.

MEMORIES OF LITHUANIA
Lietuvos Atminimų Radijo Valanda

Jokūbas J. Stukas, vedėjas

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9220
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

* . L politikuoja 
į omenys 
'.jėminie

Entered
Office e

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:
9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŽIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — 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.

Angelų Karalienes 
Parapija

Mūsų bažnyčioje Atsikėlimo 
mišios bus 6 vai. ryte. Bus pro
cesija bažnyčioje.

Velykų dieną kitos mišios bus 
9, 11 ir 12:15 vai.

Mišparų nebus.

Šv. Vardo draugijos parengi
mas—pavasario balius—bus ge
gužės 31 d., šeštadienio vakarą.

UŽUOJAUTOS

Moterų Sąjungos 29 kuopa, 
skaudžiai atjausdama savo na
res, netekusias joms brangių as
menų, reiškia gilią užuojautą:

Konstancijai Dumblienei, mi
rus jos vyrui Kaziui Dumbliui, 
reiškia užuojautą jai ir jos sū
nums.

M. Galiauskienei, mirus jos 
vyrui Juozui Gaižauskui, reiškia
me užuojautą jai ir jos šeimai.

Mirus Ievai Masonienei, reiš
kia užuojautos žodį jos_ vyrui 
Masoniui, dukterims ir sūnums.

A. Butkienė, pirm.

PADĖKA

mano

IEŠKOMA MARY LANG i

Olė Jankauskienė, gyvenanti 
Paryžiuje, paieško savo seseri 
Marijos Lengvenytės (Lang)l 
gyvenusios New Yorke. Ieško! 
moji ar jos pažįstami prašomi 
kreiptis į “Amerikos” raštinę. |

LAIŠKAS S. MAILAI

Į “Amerikos” redakciją yri 
atėjęs iš Europos Simui Mailal 
laiškas.

Prašome užeit laiško atsiimti!

Iš eilės 25-tq kartų nuo mūsų įstaigos įkūri
mo (balandžio 21 d., 1921 m.) linkime savo 
draugams ir pažįstamiems linksmų, laimingų 

1946 m. Velyky Švenčių 
SALDUMYNŲ PALOCIUS

495 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Juozas, Ona ir Juozukas Ginkai,
Savininkai

Apreiškimo 
Parapija

Mirus balandžio 4 d. 
vyrui, noriu pareikšti nuoširdžią 
padėką visiems, mane suraminu
siems ir man padėjusioms liūde
sio valandoje.

Dėkoju kun B. Kruzui už pa
maldas, vargon. J. Jankui, A. 
Kivytienei, Gnezevičiams, gimi
nėms ir pažįstamiems už nuošir
dų patarnavimą ir dalyvavimą 
laidotuvėse.

A. Awl-Motūzaitė.

Lietuviu Radijo Vakarinės

Baigės Misijos
Mūsų bažnyčioj tris savaites 

ėjo misijos—jaunimui, moterims 
ir vyrams.

žmonės uoliai lankėsi, rengda
miesi Velykų šventėms.

Misijos iškilmingai buvo baig
tos Verbų sekmadienį, 3 vai. po 
pietų.

Misijas vedė kun. P. Bulovas, 
marijonas.

Visi klausę jo pamokslais bu
vo sužavėti.

"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR 

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

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

TeL MArket 2-5360

BUNCO ŽAIDIMAS - LAIMĖJIMAI

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

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.)

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dir.

V. UBARAVICIUS 
Pranešimu Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

VELYKOMS

Pamaldų tvarka
Didįjį Penktadienį pamaldos 

prasidės 8 vai. ryte, paskui bus 
mišios, procesija į Grabą. Penk
tadienio ryte ir vakare bus Kry
žiaus adoracija. Per mišias da
roma ekstra kolekta šventajai 
žemei. Vakare 7:30 vai. bus kry
žiaus keliai.

Didįjį šeštadienį ugnies ir van
dens šventinimas prasidės lygiai 
7 vai. Po to bus laikoma amžino
ji novena prie Nekalto Prasidė
jimo Švč. Panelės. Vakare 7:30 
vai. bus novena prie Stebuklin
go Medaliko.

Mūsų parapijos Katalikų Jau
nimo Draugijos nariai Didžiojo 
Penktadienio naktį budės prie 
Kristaus Grabo. Budėjimas pra
sidės 9 vai. vakare ir baigsis Di
džiajame šeštadieny 7 vai. ryte.

Velykų ryte Atsikėlimo mišios 
su procesija prasidės lygiai 5:30 
vai. Kitos mišios bus 8, 9, 10 ir 
11 vai.

Rengia GYVOJO ROŽANČIAUS DRAUGIJA

Didžiojo New Yorko lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
svarbus susirinkimas įvyksta 
penktadienį, balandžio 26 d. 8 
vai. vakare, grab, šalinsko pa
talpose, 84-02 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, New York.

Šiame susirinkime bus paaiš
kinti nauji įstatymai ir pasitari
mai svarbesniais namų savinin
kų reikalais. Visi nariai ir no
rintieji įsirašyti draugijon namų 
savininkai yra kviečiami atsilan
kyti į minėtą susirinkimą.

Valdyba.

Geriausia Pirkti

Lietuviškame Monopolyje

REPUBLIC
Wine & Liquor Store

322 UNION
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 7 - 2089

AVENUE

Vakaras
Šv. Vardo draugija rengia kor- 

tavimo ir bingo vakarą, kuris į- 
vyks šeštadienį, balandžio 27 d.

Pradžia 7:30 vai. vakare Ap
reiškimo parapijos salėje. Bilie
tas 25 centai.

Kviečiame vyrus ir moteris 
atsilankyti smagiai vakaro pra
leisti. Bus skanių užkandžių, vi
sokių margumynų ir pasilinks
minimų.

Bilietai jau platinami. Jų ga
lima įsigyti pas draugijos valdy
bos narius.

Visus maloniai kviečia drau
gijos valdyba.

Ketvirtadienį, Balandžio-April 25, 1946

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y. 

Pradžia 7:30 vai. vak. Bilietas — 50 centų

MUrray Hlll 4-9561

National Alcala
Industries

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

New York 16, N. Y.

7-TAS METINIS 7-TAS

NAŠLIŲ KONCERTAS - BALIUS

Sekmadienį, Balandžio - April 28, 1946 
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE 

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

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.
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Namai — A pd rauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIsI
REAL ESTATE & INSURANCE ■jiOje Uliolaido- 

8656 85th St., Woodhaven 21, N. ylj netesėjo SaVO
(Prie Forest Parkway Stoties) j

Tel. Virginia 7 -1896

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai 

Gerose vietose. Patarnavimai 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik k< 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) i 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas j

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

Tel. EVergreen 7-1670

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS ; 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų B* i 
lyginimą, plasteriavimą, šaligat-j 
vių cementavimą 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 
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visai

rudeni bus
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