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Derybos Paryžiuj 
Neištesėti pažadai 
Maršalo sargai 
Kongresas politikuoja 
Jordano vandenys 
Knyga ištrėmime

Šią savaitę Paryžiuje susi
renka keturių didžiųjų Euro
pos valstybių užsienių reika
lų ministerial.

Jų tikslas—sustatyti tai
kos sutartis su tomis valsty
bėmis, kurios Europoje ėjo 
su Vokietija.

Kaip visuomet tokiais at
vejais, taip ir dabar esama 
didelio pažiūrų skirtumo. Ar
timiausiai iškils Italijos klau
simas. Mat, ten susiduria 
tiek Anglijos, tiek Rusijos 
imperializmas.

Pernai sekretorius Bymes 
buvo nuvažiavęs į didžiųjų 
konferenciją Maskvoje ir grį
žo, Rusijai padaręs eilę nuo
laidų.

Reikia linkėti, kad tokiai 
politikai vietos nebūtų Pary
žiuje.

★ • ★

Maskvos konferencijoje 
Rusija buvo davusi pažadų, 
kad Balkanuose tvarka bus 
demokratiškesnė.

Jau gerokai vandens per 
tą laiką nutekėjo Dunojumi, 
ir ką gi matome?

Bulgarijoj tebėra ta pati 
diktatūra, kaip buvusi. Net 
tų dviejų žadėtų opozicijos 
žmonių į valdžią neįsileista. 
Rumuniją kaip valdė, taip ir 
valdo Maskvos pastatyti vy
rai. Slovakijoj valdžios vie
tose įsigali komunistai, ir tai 
prieš gyventojų valią . . .

Tai dar vienas pavyzdys, 
ką reiškia Stalino žodis. Jis 
pasinaudojo Amerikos jam 
duotomis Maskvoje nuolaido
mis, bet pats netesėjo savo 
pažadų.

New Yorkas.—Pereitą sa
vaitę Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryboje buvo iškilęs 
klausimas, ar darbų eilėje 
gali pasilikti Irano skundas 
prieš Rusiją po to, kai pati 
Irano vyriausybė pasisakė 
skundą atsiimanti.

Anglijos ir Amerikos at
stovai reikalavo skundą pa
likti ligi gegužės 6 d., o Rusi
jos atstovas tam priešinosi.

Buvo sudaryta specialistų 
komisija, kuri didele balsų 
dauguma nutarė, kad skun
das prieš Rusiją gali likti 
darbų tvarkoje.

Nežiūrint rusų pastangų 
Irano klausimą ištraukti iš 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos dienotvarkės, Tary
ba balandžio 23 d. 8 balsais 
prieš 3 nutarė Irano klausi
mą palikti Tarybos dieno
tvarkėje ir svarstyti jį gegu
žės 6 d.

Ryšium su šiuo nutarimu, 
Rusijos delegatas Gromyko 
pareiškė, kad jis tuose posė
džiuose, kur bus svarstomas

Irano klausimas nedalyvaus. 
Pastebėtina, kad nors šį kar
tą kai kurie Tarybos nariai 
manė, kad balsuojant Irano 
palikimą dienotvarkėje, Ru
sijos delegatas gali pakarto
ti savo iškilmingą “išmarša- 
vimą iš posėdžio salės,” bet 
kadangi po balsavimo tuojau 
buvo iškeltas Ispanijos klau
simas, Gromyko pasiliko sa
lėje.

Atleido 7 Milijonus 
Kariui

Washingtonas.—Nuo 1945 
m. gegužės 12 d. iki balan
džio 22 d. Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse atleista sep
tyni milijonai karių.

1945 m. gegužės 8 d. Jung
tinių Amerikos Valst. gink
luotos jėgos turėjo 8,300,000 
karių, o šių metų balandžio 
19 d. buvo tik 2,112,000. Nu
matoma, kad iki šių metų lie
pos 1 d. karo tarnyboje liks 
tik 1,550,000 karių.

TAUTŲ SĄJUNGA SULIKVIDUOTA

Mirtinai Susižeidė 
Jaunas Marijonas
Balandžio 22 d. Mariana- 

polio Kolegiją ištiko skaudi 
nelaimė: sunkiai susižeidęs 
mirė tos mokyklos auklėti
nis, brolis Jonas Paulaitis, 
M.I.C.

J. Paulaitis buvo gimęs 
Chicagoje, vienintelis sūnus 
šeimoje. Jis mirė sulaukęs 20 
metų ir jau pasiruošęs rude
nį vykti į kunigų seminariją 
Hinsdale, UI.

Velionis buvo gabus ir en
ergingas. Jo asmenyje kole
gija neteko vieno iš savo 
darbščiųjų mokinių.

Jis buvo pašarvotas Maria- 
napolio Kolegijoj, o iš ten iš
vežtas Chicagon palaidoti.

Rusams Pasiūlė 
Bilijoną

Kėsinosi Nužudyti 
15,000 Belaisvių

Jugoslavija gyventojų turi 
per 16 milijonų. ~

Laikraščiai praneša, ” kad 
ten diktatoriui Tito ir jo 
tvarkai saugoti esama 600,- 
000 policijos—slaptos ir kito
kios.

Vadinasi, kas dvidešimt 
penktas žmogus ten saugo 
vieną stabą—maršalą Tito.

Diktatoriai tik ir laikosi 
šnipais ir kalėjimais.

Bet kraštui toki ponai per 
daug kaštuoja: anie pulkai 
žmonių galėtų rasti naudin
gesnio darbo, negu saugoti 
vieną Maskvos pakaliką.

Geneva.—Balandžio 18 d. 
savo dienas čion baigė Tau
tų Sąjunga, kuri po ano karo 
buvo įvairių šalių bandymas 
išlaikyti pastoviai taikai.

Bet tos sąjungos tikslų ne
pasisekė įvykdyti.

Tautų Sąjunga išsilaikė 26 
metus.

Baigiamuosiuose posė
džiuose dalyvavo 36 tautų at
stovai. Pirmininkavo norve
gas Kambro.

Tautų Sąjunga įsiteisėjo 
1920 metais Versalio sutarti
mi.

Vienas iš Tautų Sąjungos 
silpnumų buvo tasai, kad jo
je nedalyvavo Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Tai silp
nino organizacijos autorite
tą. Taip pat Tautų Sąjungai 
kenkė jos neryžtumas, kai 
Azijoje ir Europoje agreso
riai pradėjo kelti galvas. Tai 
galų gale privedė prie dikta
torių įsigalėjimo ir karo.

Iš kurios pusės bežiūrėsi, 
Amerikos Kongreso nariai 
šiuo metu labiausiai susirū
pinę savo kailiu.

Iš dalies tai, suprantama— 
juk šiemet ateina rinkimai!

Bet kai kuriuos jų žygius 
sunku suprasti.

Prezidentas aiškino kari
nės prievolės palikimo svar
bą, kad Amerika galėtų tesė
ti savo vadovybėje tarp kitų 
tautų. Ta pat prasme kalbėjo 
štabo viršininkas Eisen- 
howeris ir Karo sekretorius.

Pratęsti karinės tarnybos 
įstatymą Kongresas pratęsė 
devyniems mėnesiams, bet 
taip, kad iš jo naudos maža 
tebus.

Ir čia kaip tik prasikiša 
smulkus politikavimas. Kon
greso nariai nubalsavo, kad 
nuo gegužės 15 d. ligi spalių 
15 dienos į kariuomenę visai 
nebūtų imama.

Supraskite — rudenį bus 
rinkimai, ir Kongreso nariai 
tūpčioja apie kiekvieną, ku
ris gali už juos balsą mesti.

Jeruzalėj sudarytas planas 
užtvenkti Jordano vandenis, 
kurie derlinga žeme pavers
tų 700,000 akrų.

Šiandien Palestinoj esama 
daug tyrlaukių. Mokslininkai 
rašo, kad Kristaus laikais to
ji šalis buvo derlinga ir kles
tinti.

Naujasis planas vėl grąžin
tų Palestinai žaliuojančius, 
derlingus laukus.

Planas atsieitų 250 milijo
nų dolerių.

M“:

Tautų Sąjungai priklausė 
ir Baltijos valstybės.

Visą savo turtą Tautų Są
junga paliko naujai Jungti
nių Tautų organizacijai.

Washingtonas.—Amerikos 
vyriausybė kreipėsi į Mask
vą, kad būtų pradėtos dery
bos dėl vieno bilijonų dolerių 
paskolos, kurią Jungtinės 
Valstybės galėtų suteikti Ru
sijai.

Nurenbergas. — Jungtinių 
Amerikos Valstybių saugu
mo organai Vokietijoje suse
kė sąmokslą nužudyti apie 
15,000 Vokietijos karo belais
vių, kurie uždaryti koncen
tracijos stovykloje netoli Nu- 
renbergo miesto.

Minėtai stovyklai duoną 
pristatydavo vienas vokietis 
duonkepis. Prieš keletą dienų 
apie pora tūkstančių vokie
čių nacių staiga apsirgo nuo 
užnuodijimo. Patikrinus 
maistą, susekta, kad duonos 
kepalai apibarstyti aršeniko 
milteliais. Tuojau pradėtas 
tyrimas, kuris parodė, kad 
pasikėsinimas atliktas ke
pykloje, po grindimis atras
tos keturios bonkos su arše
niko milteliais, tokiais pat, 
kokiais buvo apibarstyta 
duona.

Sergančių nuo aršeniko už- 
sinuodijimo dabar jau pri- 
skaitoma 2,283 žmones.

Amerikos saugumo orga
nai Vokietijoje dabar šį rei
kalą tiria. Ieškomi keli len
kai, kurie įtariami padėjus 
nuodus.

_____
Washingtonas.—Valstybės 

sekretorius James F. Byrnes 
su savo delegacija balandžio 
23 d. išvyko į taikos konfe
renciją Paryžiuje, kur susi- 

. rinks visi alijantų užsienių 
reikalų ministerial ir jų dele
gacijos svarstyti pasaulinės 

) taikos reikalus.
Su Valstybės sekretorium 

Byrnes į konferenciją išvyko
■ senatorius Tom Conally iš 

Texas, Senato užsienių reika-
, lų komiteto pirmininkas ir 
i senatorius Arthur H. Van- 
į denberg.

Balandžio 25 d. konferenci- 
i jos dienotvarkėje bus svars- 
i tomą Italijos, Suomijos ir 
i Balkanų valstybių taikos su- 
i tartys, dėl kurių alijantų už- 
i sienių reikalų ministerial iki 
. šiol negalėjo susitarti. Nors
■ šios konferencijos tikslas 
yra galutinai sutvarkyti ir 
priimti minėtų valstybių tai
kos sutartis, tačiau, kaip ma-

tyti iš Byrnes pareiškimo, 
vilties yra mažai. Išvykda
mas į Paryžių Byrnes tarp 
kitko pareiškė, kad tik su 
maldos pagalba galima bus 
sėkmingai išspręsti taikos 
problemas. Kiti Amerikos de
legacijos nariai pareiškė, kad 
šios konferencijos pasiseki
mas turės didelės ir lemian
čios įtakos į viso pasaulio 
taiką ir ateitį.

Konferencijoje, be ministe
rių, dalyvaus apie 350 pata
rėjų ir ekspertų, iš jų rusai 
turės apie 180 žmonių, kurie 
ketvirtadienį išskrido iš 
Masvos 17 lėktuvuose. Iš ru
sų dalyvaus pats Molotovas 
ir jo vyriausias patarėjas Vi- 
šinsky.

Prieš kurį laiką Amerikos 
spaudoje ir per radiją buvo 
paskelbta, kad konferencijo
je bus kalbama ir apie Balti
jos valstybes.

LENKIJA APSKUNDĖ ISPANIJĄ

Gen. Petain 90 Mėty

Paryžius.—Maršalas Henri 
Philippe Petain, kuris Pran- ~ ~~~ 
cūzijos teismo—buvo nuteis- -*'• 
tas visam amžiui kalėti už 
pataikavimą Vokietijos na
ciams, balandžio 24 d. sulau
kė 90 metų amžiaus. Maršalo 
gydytojas sako, kad nors ir 
būdamas kalėjime, maršalas 
sveikas ir paskutiniu laiku 
pradėjo mokytis anglų kal
bos.

Balandžio 23 d. Fordham 
universiteto seismografas už- 
rekordavo žemės drebėjimą, 
kuris įvykęs į pietus nuo Ja
va, Pacifike.

NACIŲ NUKANKINTA 2,000 KUNIGŲ
A.R.I. Italijos žinių agen

tūra, kuri specializuojasi Va
tikano reikaluose, skelbia, 
kad Vokietijoje, pagarsėju
sioje Dachau koncentracijos 
stovykloje, naciai nužudė 2,- 
000 dvasiškių. Toje stovyklo
je buvo uždaryta labai daug

Neseniai Vokietijoje buvo 
išleista Bern. Brazdžionio po
ezijos knyga “Svetimi Kal
nai,” iš viso 5,000 egzemplio-
irų.

Tos knygos jau beliko ma
žiau kaip 1,000 egz.

Vokietijoj išleidžiama ir 
daugiau lietuviškų veikalų.

Tremtiniui lietuviui knyga 
yra didelė brangenybė. Jis ją 
moka vertinti, jos pasiilgsta 
ir ja džiaugiasi.

Švedijoj leidžiamas “The 
Baltic Review,” kurio jau pa
sirodė antras numeris, iš 
Amerikos yra susilaukęs bū
rio skaitytojų.

Tai dar kartą įrodo, kad 
Jungtinėse Valstybėse lietu
viai turėtų leisti rimtą žur
nalą anglų kalba,—toks laik
raštis būtų ir naudingas, ir 
susirastų skaitytojų.

Dabar daugelis lietuvių 
laikraščių savo skiltis užpil
do savotiška “angliška” da
limi, kuri neturi nei rimto pa
ruošimo, nei prasmės, nes vis 
tiek juk patenka į tų pačių, 
senųjų, skaitytojų rankas. --

Lenkijos, Vokietijos ir kitų 
Europos valstybių katalikų 
kunigų.

Pranešime iš 1945 m. kovo 
23 d. sakoma, kad Dachau 
stovykloje buvo internuoti 
šių tautybių kunigai: 261 vo
kietis, 64 austrai, 19 vokie
čių sulaikytų už Vokietijos 
sienų, 8 luksemburgiečiai, 791 
lenkai, 122 prancūzai, 73 če
kai, 38 olandai, 34 belgai, 29 
italai, 19 jugoslavų, 4 veng
rai,v 4 lietuviai, 3 danai, 2 
graikai, 2 kroatai, 2 šveica
rai, 1 amerikietis, 1 anglas, 1 
rusas, 1 norvegas, 1 rumu
nas, 
tis.

Iš 
loję 
nuošimčių neišlaikė vargo ir 
kankinimų ir apie .25 nuošim
čiai vokiečių kunigų išmirė.

1 ispanas ir 1 ukrainie-

internuotų toje stovyk- 
lenkų kunigų apie 50

Gaus 140,000 Toną 
Vokiečiu Laivę

DIDINS ŠALPĄ BADAUJANTIEMS
______

*. ■■’-’’’•W - TT-,Europoje
Buvęs Jungtinių Amerikos 

Valstybių prezidentas Her
bert Hoover, kuris dabar Eu
ropos gyventojų maitinimo 
reikalais važinėjo po Europą 
ir Afriką, šią savaitę paskel
bė, kad šiemet vien tik Euro
poje bus apie 11,000,000 naš
laičių, kuriuos reikia išlaiky
ti ir aprūpinti ne tik maistu, 
bet drabužiais ir kitais daik
tais.

Daugiausia vaikų kenčia 
badą ir skurdą Lenkijoje, Ju
goslavijoje, Austrijoje ir Vo
kietijoje. Anot p. Hooverio, 
geriausiai vaikai maistu ir 
kitais daiktais aprūpinti An
glijoje, o blogiausiai—Lenki
joje.

Londonas.—Ali j an tų karo 
nuostolių atlyginimo komisi
ja, kuri posėdžiauja Brusely- 
je, Belgijoje skelbia, kad ko
misijos nutarimu Jungtinės 
Amerikos Valstybės gaus 
18.82% likusių po karo vo
kiečių prekybinių laivų, arba 
apie 140,000 tonų, kas suda
rytų 14 prekybinių laivų po 
10,000 tonų. -

Washingtonas.—Prez. Tru-

New Y orkas. — J ungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos po
sėdyje pereitą savaitę Lenki
jos atstovas Lange iškėlė 
kaltinimus prieš Ispaniją.

Lange kaltino, kad Ispani
joje esą priglausta nacių 
mokslininkų, kurie ten dirba 
slaptus ginklus, kad Franco 
savo fašistine sistema suda
ro pavojų taikai ir kad ispa-

darytų pavojų taikai ir todėl 
Langės siūlymas nelaiko pri
imtinais.

Australijos atstovas Hodg
son pasiūlė sudaryti penkių 
tautų komisiją ištirti Ispani
jos padėčiai.

Daugumas Saugumo Tary
bos narių į tą siūlymą žiūri 
palankiai.

Amerika Pripažino 
Tito Režimą

Washingtonas.—Jungtinės 
Valstybės Tito vyriausybei 
suteikė pilną pripažinimą ir 
savo ambasadorium Jugo
slavijon paskyrė R. Patter- 
soną.

Drauge Amerikos vyriau
sybė pažymėjo, kad ji nepri
taria Tito politikai.

Šiuo savo žygiu Jungtinės 
Valstybės pripažino dar vie
ną diktatorinį režimą.

Įsileis Raud. Kryžių
Berlynas. — Rusai sutiko 

šavo okupacijos zonon įsileis
ti Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių.

R. Kryžius pirmoj vietoj 
nori ten suteikti pagalbos 
vaikams ir ligoniams.
♦ 4>

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Dėl popieriaus trūkumo ir 
techniškų kliūčių, šis “Ame
rikos” numeris išleidžiamas 
keturių puslapių.

4 4

diją, pabrėžė, kad tvirti pa
saulio pagrindai negali būti 
pastatyti ant bado. Milijonai 
tikrai mirs, jei amerikiečiai 
nesuverš savo diržų ir nesu
teiks stambesnės pašalpos 
Europoje ir Azijoje badau
jantiems žmonėms.

Buvęs Amerikos preziden
tas Hooveris, kalbėdamas iš 
Kairo, ragino amerikiečius 
valgyti kasdien mažiau duo
nos. Jis nubriežė planą, pa
gal kurį Amerikai tektų pa
rūpinti 44 procentus šalpos.

Agrikultūros sekretorius 
Andersonas pranešė, kad mil
tų gamyba šioje šalyje su
mažinama 25 procentais, kad 
tuo būdu susidarytų javų iš
teklių siųsti Europon ir Azi- 
jon.

Vandenberg Pritaria 
Angly Paskolai

Respublikonų partijos va
das Jungtinių Amerikos Val
stybių Senate, sen. Vanden
berg, šią savaitę Senate, 
svarstant paskolos ir kreditų 
klausimą Anglijai, pareiškė, 
kad Anglijai reikia duoti 3,- 
750,000,000 dol. paskolą, at
statyti anglų prekybą ir pra
monę.

Ši paaskola, anot senato
riaus Vandenbergo, bus nau
dinga ne tik Didžiajai Brita
nijai, bet ir Amerikai ir ne
tiesioginiai užkirs kelią įvai
riems pavojams, kurie gali 
būti katastrofiški ne tik An
glijai, bet ir Amerikai.

MIRĖ K. VENCIUS

Lawrence, Mass. — Balan
džio 21 dr, Velykų rytą mirė 
Kostantas Vencius.

Velionis buvo veiklus kata
likų lietuvių organizacijose 
veikėjas. Dirbo daug vietinė
se ir centralinėse organizaci
jose, kaip tai: ALRK Federa
cijoje, LRKSA ir LDS.

Palaidotas bal. 24 d. iš šv. 
Pranciškaus lietuvių parapi
jos bažnyčios.

nų kariuomenė telkiama-prie Graikiįa-Nori Žemiu
Duo ai oria -w-w , , ■ _ ' e e

Is BulgarijosPrancūzijos sieną.
Esama spėjimų, kad Lan

gės kalbos medžiaga buvo ru
sų paruošta Maskvoje.

Lenkijos atstovas siūlė, 
kad Jungt. Tautų šalys tuoj 
nutrauktų santykius su da
bartiniu Ispanijos režimu.

Kaltinimą palaikė Prancū
zijos, Meksikos ir Rusijos at
stovai.

Anglijos, Amerikos ir Olan
dijos atstovai pareiškė, kad 
jie nemėgsta gen. Franco, bet 
jie nemano, kad Ispanija su-

Atėnai.—Graikija pareika
lavo, kad jai iš Bulgarijos 
būtų atiduota 4,150 kvadra
tinių mylių žemės, kaip at
lyginimas už tuos nuostolius, 
kuriuos graikai pakėlė per 
karą.

Graikijoj pasitraukė pora 
savaičių gyvavusi vyriausy
bė.

Naują ministerių kabinetą 
sudarė Caldaris.

RUSAI STIPRINASI BALKANUOSE - - - - - - - - - - - - - - - - - - ♦ _ _
Mirė Vyriausias

Vyriausias Jungtinių Ame
rikos Valstybių teisėjas Har
lan F. Stone, 73 metų am
žiaus, mirė balandžio 22 d. 
po trumpos ligos. Velionis 
teisėjas Stone jau nuo 1924 
metų Vyriausio Jungtinių 
Amerikos Valstybių Teismo 
narys, o nuo 1941 m.—vy
riausias teisėjas.

Teisėjo Stone laidotuvėse 
dalyvaus pats prezidentas H. 
Trumanas, kuris dabar atos
togauja.

Tarptautin. Teismas 
Posėdžiauja

Haga. — Čion posėdžiams 
susirinko Tarptautinis Teis
mas.

Jis priklauso nuo Jungti
nių Tautų organizacijos.

Londonas. — Laikraščiai 
praneša, kad rusai savo ka
riuomenę Bulgarijoje padidi
no 80,000 vyrų skaičiumi. 
Dabar ten iš viso esama arti 
200,000 rusų kareivių.

Daugiausia rusų yra su
traukta aplink Starazagarą. 
Taip pat jie stovi Juodosios 
jūros uostuose Varnoje ir 
Burge.

Rumunijoje rusai laiko 
apie 800,000 savo kariuome
nės, Vengrijoje 700,000 ir 
Jugoslavijoje 40,000.

Stengiamasi nuslėpti, kad 
Jugoslavijoje esama didesnio 
rusų kareivių skaičiaus.

Tikrai nežinia, kam tiek 
daug kareivių rusai laiko 
Balkanuose. Nurodoma vie
na priežastis—ten juos leng
viau išmaitinti.

Bet taip pat galimas daik
tas, kad toji kariuomenė ri
kiuojama prieš Turkiją.

Rašytojo Mirties 
Metinės

Vasario 23 d. suėjo metai, 
kai mirė rašytojas V. Butle- 
ris, savo gyvenimu ir darbais 
susirišęs su Lietuva.

Jo verstinės knygos buvo 
“Už Ką” ir “Gyvenimo erškė
čiais.”

Išvogė Mussolinio 
Lavoną

Milanas.—Balandžio 23 d. 
čia pranešta, kad nežinomi 
asmens išvogė Mussolinio la
voną iš Maggiore kapinių. -

Mussolini buvo palaidotas 
visai nepaženklintoje vietoje 
po to, kai jis buvo partizanų 
sušaudytas.

Mussolini kapą žinojo tik 
keturi žmonės.

Ii
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DIDI VALANDA
Šią valandą į mano sielą ima belstis
Keisti ir nuostabūs garsai.
Šią valandą aš noriu tiktai melstis
Ir šauktis į Tave karštai,
Kaip šaukiasi Tavęs kasdien bažnyčių bokštuos 
Įnirtusių varpų giesmė skardi.
Už juos garsiau čia blaškosi ir trokšta
Šią valandą maža širdis.

Vincas Kazokas.

Už Spygliuotų Vielų
(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos) 

, . .. Rašo A. Gervydas -

2. NETURĖKITE VILTIES 
IŠ ČIA IŠEITI

Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

MAISTAS BADAUJANTIEMS
Šiandien pasaiHyje badas žiūri į akis 500 milijonų žmo

nių Europoje ir Azijoje.
Britų okupacijos zonoje Vokietijoje asmeniui maisto 

teištenka 1,000 kalorijų, amerikiečių zonoje—1,200. Vienos 
mieste žmogui išeina 800 kalorijų, o kai kuriose Austrijos 
dalyse tas davinys tesiekia 440 kalorijų. Panaši padėtis yra 
Italijoje, Graikijoje, Lenkijoje ir kitucfse kraštuose.

Ta proga įsidėmėtina, kad žiaurioj koncentracijos sto
vykloj Belsene naciai buvo nuskyrę 800 kalorijų normą sa
vo aukoms. Vadinas, milijonai europiečių neturi nė pusės 
Belseno normos.

Vienam amerikiečiui šioje šalyje vidutiniškai išeina 
apie 3,000 kalorijų.

Amerikiečiai gyvena krašte, kur, palyginus su daugeliu 
kitų kraštų, upės medum ir pienu plaukia, anot tos pasakos. 
Tačiau dabar ir čia girdėti žmones skundžiantis. Jie mur
ma ne dėl to, kad badas jiems žiūrėtų į akis, kaip Europos 
žmonėms, bet kad jie negauna tokių dalykų, kaip paskutinio 
išdarbio kojinių, automobilių ir geriausios mėsos.

Esama įvairiausių priežasčių, kodėl milijonai neturi 
duonos nė mėsos kąsnio. Pirmiausia tai yra karo vaisius, 
kada ištisų tautų gyvenimas buvo sugriautas, patys žmo
nės išvaryti iš vietų ir palikti elgetomis. Metama kaltė ir 
sąjungininkų politikai Europoje. Dalinantis zonomis, der
lingi kraštai buvo atkirsti nuo skurdžių provincijų, kurios 
per zonų užtvaras negali gauti maisto iš ten, kur jo daugiau 
yra. Net pati gamta buvo negailestinga: lietaus ątoka, saus
ros pakenkė gerai sėjai, ir taip badas gresia ne vienų metų 
tarpui, bet jo šmėkla vargins žmoniją ilgesnį laiką.

Per pasaulį eina badas, žiaurus, žudantis. Tūkstančiai 
žmonių diena iš dienos nyksta, vysta, ir kiti jų, neišlaikę, 
iškrinta iš gyvųjų tarpo. Miršta vaikai, kuriuos mūsų lai
kų barbarizmas, vietoj saulės ir šviesios ateities, pasitiko 
su krauju, išardytu gyvenimu, alkiu ir bado mirtimi. Tokią 
tai buitį dabartinis pasaulis surengė savo mažiesiems,—ne 
vienam jų, ne dviem, bet ištisiems milijonams.

Ligšiol badaujančių uoliausia maitintoja buvo Ameri
ka. Bet jinai savo pažadų neištesėjo tiek, kiek buvo numa
čiusi ir kiek badaujantiems reikėtų. Buvo pasižadėta, kad 
Jungtinės Valstybės’ kas mėnesį pristatyta 700,000 tonų 
kviečių. Bet iš tikrųjų nė vieną mėnesį nebuvo nugabenta 
daugiau kaip 400,000 tonų. Balandžio mėnesiui toji kvota 
buvo kritusi ligi 225,000 tonų.

Amerikoje ir kviečių ir mėsos būtų apsčiai, bet jų ne
galima gauti iš savininkų. Čia ir išryškėja kai kurių grupių 
savanaudiškumas, — tegul kiti miršta, bet mes laikysim 
kviečius savo aruoduose ir mėsą parduosim juodajai rin
kai, jeigu negalim gauti vienu doleriu viršaus!

“The New York Times” balandžio 14 d. vedamųjų sky
riuje taip trumpai apibūdina dabartinę javų padėtį šioje ša
lyje, kuri laikoma didžiausiu kviečių aruodu visame pasau
lyje:

“Balandžio 1 d. šio krašto ūkiuose kviečių turėta 203,- 
991,000 bušelių. Tai bemaž tiek pat, kiek 1945 m. tuo pačiu 
laiku. Bet “regimų atsargų” sandėliuose ir stotyse tesama 
25,000,000 bušelių, o 1945 m. buvo 79,619,000 bušelių. Javų 
pirkliai šį sumažėjimą iš dalies priskiria užsienių prekybai, 
taip pat ir tam, kad kviečiai sušeriami galvijams. Bet svar
bią rolę vaidina ir kiti du reiškiniai—juodoji rinka ir ūki
ninkų nenoras kviečius parduoti dabar nustatytomis kaino
mis.”

Tai tamsi paveikslo pusė, bet jos nenuslėpsi.
Vienok savanaudiškumo esama ne tik žmonėse, bet ir 

tautose. Didžiausi maisto tiekėjai laikomi Jungtinių Valsty
bių, Kanados, Australijos ir Argentinos kraštai. Ligšiol 
sunkiausia našta krito ant Amerikos pečių. Argentina dos
niau šalpoje beveik nedalyvavo. Bet paskutinėmis dieno
mis ir ji suskubo gelbėti badaujančius. Didelio susirūpini
mo šiuo reikalu pasireiškė ir Jungtinėse Valstybėse. Tad

bado šmėkla gal pasiseks nuvaryti ne nuo vienų durių, kur 
žmonės šiandien neturi ko į bumą dėti.

Šia proga negalima praeiti nepastebėjus, kad kai ku
rios šalys pe iš artimo meilės, bet propagandos tikslu ištie
sia plutą savo alkstančiam broliui. Antai rusai Prancūzijai 
prižadėjo duoti 500,000 tonų kviečių. Per visus laikraščius 
išgarsino, kai į Marselio uostą rusai atgabeno 5,230 tonų 
kviečių. Tuo tarpu Amerika be jokios reklamos nuo 1945 m. 
liepos 1 d. ligi 1946 m. balandžio 1 d. Prancūzijai yra davusi 
1,894,250 metrinių tonų javų duonai.

Kai pažiūri į šių dienų pasaulį, ten matai daug netei
sybės, griuvėsių ir skriaudos. Ir tarp tų griuvėsių į mus 
veizdi liūdni, išbadėję veidai, iš tolybės mus seka išalkusių 
mūsų brolių akys. Mus lydi vyrų, moterų ir mažų kūdikių 
alkani žvilgsniai.

Jų dalia sunkesnė, kaip tų Evangelijos paukščių, kurie 
nei sėja, nei piauna, o vis dėlto randa sau grūdą. Tūkstan
čiai ir milijonai žmonių neturi duonos kąsnio, ir šiurpu sek
ti tą nebylų jų skundą, tą tylią, žudančią bado kančią. Yra 
rankos, kurios neranda kur duonos uždirbti, yra širdies 
troškimai savo sielvartui apverkti, yra protas savo nedaliai 
ligi pačių tragiškiausių gelmių perprasti,—ir šalia yra ta
sai nenumaldomas, žudantis šešėlis: į duris besibeldžianti 
bado ir mirties šmėkla.

Mes negalime eiti sau ramūs, ar sėdėti užsidarę savo 
jaukiuose kambariuose, kai už langų kyla ta klaiki bado ai
mana.

Kiekvieno mūsų, net ir mažiausiojo, yra pareiga—alka
ną papenėti ir nuogą pridengti.

Ir mes būsime teisiami pagal šios pareigos tesėjimą. R.

Amerikos Lietuviu Katalikių Kongresas

Šiam karui praūžus, tikėtasi 
ir tebesitikima, kad sugriautas 
pasaulis atsistatys tokiais pa
grindais, kurie užtikrins pasto
vią ir teisingą taiką, kuris išlai
kys krikščionišką civilizaciją ir 
garantuos visoms tautoms, di
delėms ir mažoms, laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą.

Jau daug mėnesių praėjo, kai 
karas baigėsi, tačiau ir Europos 
ir kitų kontinentų ateitis tebėra 
miglota, nes vietoje nugalėto 
siaubo—nacizmo, pakėlė galvą 
kitas—komunizmas, kuris taip 
pat, kaip ir pirmasis, yra užsi
mojęs ne tik fiziškai pavergti 
tautas, bet iš pačių pagrindų su
griauti krikščioniškąją civiliza
ciją.

Ir kol nebus vienu ar kitu bū
du nugalėtas naujasis siaubas— 
komunizmas, tol pasaulis nesu
lauks taikos, tol krikščioniškoji 
civilizacija bus nuolatiniame pa
vojuje.

Lietuvių tauta nėra gausinga. 
Tačiau ji negali atsilikti nuo ki
tų krikščioniškų tautų, kovojan
čių prieš ateistinį komunizmą. 
Tuo labiau lietuvių tauta, nes jai 
jau teko išgerti komunistinės 
vergijos karčią taurę, patekus 
po rusų totalitarinės diktatūros 
jungu. Lietuviai katalikai ypač 
turi būti ir yra jautrūs susida
riusioje situacijoje. Jie yra pasi
ryžę kovoti ir dėl savo tėvų kraš
to išlaisvinimo ir savo dalimi dė
tis prie didžiųjų sąjūdžių krikš
čioniškąją civilizaciją gelbėti, at
statant pasaulį ant stiprių, krikš
čioniškosios demokratijos pa
grindų. Šį išganingąjį darbą tu
rime dirbti visi, dirbti organi
zuotai ir planingai.

Atsižvelgiant į tai Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacijos cent
ro valdybos suvažiavime, buvu-

šiame vasario mėn. 28 d., McAl
pin viešbuty New Yorke, nutar
ta šaukti visuotiną Amerikos 
Lietuvių Katalikų Kongresą, ku
riam vieta parinkta New Yorke, 
o laikas—1946 m. rugpiūčio 25 
ir 26 d.

Džiugu pažymėti, kad tokio 
kongreso šaukimo idėją jau už- 
gyrė ALFKF New Yorko ir Chi- 
cagos didieji ir veiklus apskritys 
ir jų sušauktos gausingos konfe
rencijos. '

Į kongresą bus kviečiama ne 
tik Federacijos skyriai ar prie 
Federacijos priklausančios drau
gijos, bet visos katalikiškos or
ganizacijos ir draugijos Ameri
koj.

Nominuokime kandidatus
Kadangi šiemet įvyks ALRKF 

Kongresas, kurį vadinsime Ame
rikos Lietuvių Katalikų Kongre
su, todėl, sulig musų organiza
cijos konstitucija, yra reikalin
ga, kad Federacijos skyriai ir 
apskritys nominuotų kandida
tus, iš kurių Kongresas išrinks 
Federacijos Centro Valdybą. 
Nominuotųjų vardus (jų skai
čius nėra apribotas) tuojau rei
kia pasiųsti Federacijos sekre- 
torijatui.

Link pragaro vartų
Kovo 25 d., ketvirtadienis. 

Saulėta diena. Žmonės jau 
krapštosi laukuose. Sunkve
žimis lekia greitai. Bevin- 
giuodamas didesniais ir ma
žesniais keliais, jis bematant 
prarijo 40 kilometrų ir tuoj 
iš plento išsuko į kairę, kur 
kelias nėrė į mišką. Prie pat 
kelio iškaba: “Konzentra- 
tionslager Stutthof.”

Girdėti šūviai. Nejaukiai 
jie aidi tarp medžių. Už ko
kio šimtų metrų sunkvežimis 
pasuka į dešinę, pro papras
tus vartus, ties kuriais stovi 
sargybinis SS ir kabo raudo
na vėliava su svastika. Prieš 
didelius ir gražius raudonus 
lagerio administracijos rū
mus yra gražus parkelis, nu
sodintas medžiais ir krūmais. 
Baseine stovi gulbių name
lis, po vos pradedančią žabo
ti pievą stypinėja gervė. 
Krūmai dar nepabudę iš žie
mos miego. Takeliai neiš
grobstyti, nė neišskutinėti.

Tarp spygliij
Išlipom iš sunkvežimio. Su

skaitė. Įleido pro spygliuo
tomis vielomis iškaišytus di
delius vartus. Viršuj vartų 
bokštas, kuriame stovi sar
gybinis su kulkosvaidžiu, nu
kreiptu į lagerio vidų. Že
mė drėgna ir kažkuo dvokia.

Visas lagerio plotas, turįs 
apie 100 metrų pločio ir apie 
200 metų ilgio, yra aptvertas 
spygliuotų vielų tvora su ke
turiais sargybos bokštais. Iš
ilgai visą plotą eina trys ei
lės žemų medinių barakų, ku
riuose telpa kalinių priėmi
mo biuras, virtuvė, skalbyk
la, rūbų, baltinių ir tiekimo 
kameros, entlauzungas 
(maudymo ir rūbų desinfek- 
cijos įstaiga), kantinė, darbo 
įrankių sandėlis, didokos me
chanizuotos stalių dirbtuvės 
su dažyklomis, ligoninė ir 8 
blokai kaliniams gyventi. 
Vienas blokas skirtas mote
rims, kiti—vyrams.

Kelias į dangų
Mus sustatė atskirai

kitų, su kuriais drauge atva
žiavom. Stovime prie rašti
nės, vogčiomis dairomės, nes 
žvalgytis draudžiama. Prie 
mūsų prieina vienas kitas SS 
karininkas arba koks šarfue- 
reris. Klausinėja, už ką čia 
patekom, kas toki esam. Kai 
pasakom, kad mes nežinome 
už ką, jie netiki ir šaiposi. . .

Štai ateina sausas aukštas 
SS vyras. Jo akys išblyškę, 
veido bruožai kieti ir nesim
patiški, plonos sučiauptos lū
pos.

“Koks tavo užsiėmimas,”

nuo

BUS TAIP, KAIP TAKE 
DRAUGAS STALINAS

New Yorkas.—Šitokia antraš
te Maskvos laikraštis “Izvesti- 
ja” Nr. 39 įsidėjo telefoninį pra
nešimą iš Vilniaus. Čia aprašo
ma rinkiminės nuotaikos Lietu
voje ir cituojama vieno Lietu
vos gelžkelių mašinisto posakis: 
“Mes žinome, kad kaip pasakė 
mūsų vadas, taip ir bus.”

Šiuo posakiu labai teisingai 
apibūdinama dabartinė padėtis 
Lietuvoje.

klausia vieną, antrą, trečią. 
Paeiliui skamba atsakymas: 
generalinis tarėjas, pulkinin
kas, direktorius, profeso
rius ... Iš pradžių jo veidas 
surimtėja, nes niekad iš taip 
arti nėra matęs tokių moky
tų žmonių, paskui prasiver
žia ironiškas pasityčiojimo 
šypsnis.

Sako jis; “Užmirškit, kas 
buvote, dabar esate tik nu
meriai ir neturėkite vilties iš 
čia išeiti.”

Kai prof, kunigas Yla pa
sisakė, kad jis yra kunigas, 
tas vyras tarė: “Kunigams 
čia nėra kas veikti, jie tinka 
tik į krematoriumą” ir pirš
tu parodė kitame lagerio ga
le, anapus spygliuotų vielų, 
rūkstantį kaminą.

Pirmas įsakymas
Patikrinę pavardes, nuve

dė prie kitos įstaigos, kuri 
surašė kartotekas ir kiekvie
nam išdavė numerį. Taigi, 
gavom naujus pasus . . .

Apie raštinę sukinėjasi 
kažkoks nepilno proto kali
nys, apvilktas juodu fraku. 
SS vyras liepia jam prieiti 
prie mūsų ir paaiškinti lage
rio tvarką. “Paklusnumas ir 
drausmė čia yra pagrindiniai 
dalykai” . . .—garsiai išpyš
kino vokiškai, o paskui len
kiškai, tasai pusprotis Pau
lius.

“Ar supratote!”—klausia. 
Visi tyli. Pakeltu balsu Pau
lius kartoja klausimą. Įky
riai įbedė akis į mane, nes 
stovėjau pirmoje eilėje, bet 
aš apsimečiau nesuprantąs 
ir, dantis sukandęs, tylėjau. 
Kai trečią kartą pakartojo 
klausimą, mano kaimynas, 
neiškentęs, burbtelėjo: 
“Taip.”

SS vyras prieina arčiau ir 
žvalgosi. Paima mano juodą 
pliušinę skrybėlę ir užmauna 
Pauliui ant galvos. Ne, ta ne
tinka, per didelė. Grąžina at
gal ir ieško kitos. Išrinko ka- 
tiloką. Tas tiko. Paulius pa
tenkintas šypsosi. Kiek pasi
sukinėjęs, kilstelėja katiloką 
ir, atsisveikinęs, eina sau to
liau. Raštinės personalas ir 
SS vyras juokiasi ir didžiuo
jasi savo išradingumu. Kitą 
dieną tas katilokas buvo nu
dažytas raudonai, o Paulius 
buvo apautas raudonomis 
kelnėmis. “Juokis, pajacai, 
savo laimę praradęs, nors 
plyštų tau iš skausmo šir
dis” . . . ■

Nuasmenintas žmogus
Entlausungas (lietuviškai 

tarus, nuutėlinimo įstaiga) 
yra pagrindinė vokiečių į- 
staiga, kuri veikia kiekvieno
je vietoje, kur tik yra koks 
didesnis žmonių susbūrimas. 
Nėra tai sudėtinga įmonė,

bet lagery ji turi ypatingą 
savo ceremonialą.

Pirmiausia iš kiekvieno 
paima pinigus ir brangeny
bes (žiedus, auksinius daik
tus, laikrodžius). Visa tai su
rašo ir deda į atskirą krepšį. 
Į kitą krepšelį suberia kitas 
kišenines smulkmenas: doku
mentus, šukas, tualeto reik
menis. Paskui nusirengiama. 
Rūbai ir baltiniai sudedami 
ant grindų ir prie jų sega
mas numeris. Tai reiškia, 
kad nuosavybė čia bus sau
gojama. Visokį valgomi daik
tai metami į bendrą pintinę. 
—vadinasi, juos valgys jau 
kas kitas.

Visai nuogai išsirengus, 
reikia pasirodyti SS vyrui. 
Jie liepia išsižioti, parodyti 
dantis, liežuvį, pakelti ran
kas, apsisukti, pasilenkti.

Toliau eina kirpimas. Ker
pa be pasigailėjimo kiekvie
ną plauką, kur jis bebūtų. 
Paskui dar priedui nuo kak
tos iki pakaušio išskuta 
skustuvu dviejų centimetrų 
pločio taką. Tai specialus ka
linio ženklas—utėlių auto
strada. Visa šita operacija 
ne vienam išspaudžia ašarą, 
kuri stambiais lašais krinta 
ant plikų šlaunų.

Vandens purkšlių kambary 
davė gabaliuką muilo. Gydy
tojas kiekvieną pasvėrė. Su 
nuoširdžia užuojauta jis 
klausinėjo apie mus, guodė. 
Svarbiausia, sako, išlaikyti 
dvasios atsparumą. Pasirodė, 
kad tasai gydytojas buvo 
taip pat kalinys, lenkas.

Po maudyklės išdalino api
plyšusius baltinius, plonus 
dryžus rūbus, marškonius 
megztukus ir medines šliu
res. Paskui gavom ant pail
gos baltos juostelės išspaus
tą numerį ir trikampą rau
donos medžiagos gabalėlį, 
kuriuos reikėjo prisiūti prie 
švarko krūtinės ir kelnių kai
riosios kiškos.

Štai ir visas nuasmenintas 
žmogus, žmogus be vardo, 
numeris, šalta ir bejausmė 
skaitlinė, kuri mums prasidė
jo nuo Nr. 21243 . . .

(Bus daugiau)

Radij o Bangas 
Sutraukia

New Yorkas. — Taip kaip 
stiklo lęšis gali sutraukti 
saulės spindulius, dabar iš
rastu prietaisu galima su
koncentruoti radijo bangas 
kuo didžiausiam aiškumui.

Apie tą išradimą pranešė 
Bell Telephone laboratorija.

MIRĖ PROF. KUN. S.
ŪSORIUS

Kaune mirė kunigų semi
narijos profesorius kun. Sta
sys Ūsorius.

1863-1864 METŲ SUKILIMAS
Rašo K. R. Jurgėla - <

(Tęsinys)
Stengdamasi visiškai išnaikinti tautinę lietuvių dva

sią, Rusijos autokratija padarė nustabią klaidą, pulda
ma Lietuvos masių tikėjimą, katalikybę,—ir lietuviško
ji dvasia grumtynėse išėjo laimėtoja gale.

Sukilimo metu labiausiai nukentėjo sulenkėję arba 
aplenkėję dvarponiai. Dabar lietuviai kaimiečiai per
ėmė vadovybę kovoje prieš priespaudą ir nutautinimą.

Lietuviai ūkininkai atsisakė siųsti savo vaikus į ru
siškas mokyklas. Ištisas slaptų mokyklų ir keliaujan
čių “daraktorių” tinklas nutiesė visą kraštą tuojau po 
to, kai 1864 metais Muravjovas įsakė uždaryti visas 
parapijines katalikiškas mokyklas. Visi nerusai moky
tojai buvo pašalinti iš valstybinių mokyklų. Rusai mo
kytojai, buvę puskarininkiai ir šaldros, buvo gabenami 
kraštan. Jie buvo “apsiginklavę” tuščiu patrijotizmu, 
degtine ir bizūnais.

Kraštui buvo užkrauta našta: specialūs mokesčiai 
rusiškoms mokykloms išlaikyti. Medžiai ir kita staty
binė medžiaga buvo teikiama nemokamai rusiškoms 
mokykloms statyti. Po kelerių metų krašte pridygo

šimtai tuščių mokyklinių pastatų—be mokinių. Tikė
jimo dėstymas lietuvių kalba buvo uždraustas, be pir
mojo skyriaus, ir mokytojai buvo raginami skiepyti 
rusišką dvasią visomis progomis ir visomis priemonė
mis.

Rusų šventikai buvo skiriami mokykloms prižiūrėti. 
'Policijai ir apskričių valdininkams buvo įsakyta sau
goti, kad visas mokymas mokyklose vyktų rusų kalba 
ir dvasia. Mokytojams buvo liepta vesti nuolatinį vajų 
—skleisti rusiškas knygas ir “lietuviškas” knygas ru
siškomis raidėmis—ir nustelbti bet kokį lietuviškų kny
gų skaitymą lotyniškomis raidėmis. Visi bajorų auto
nomijos likučiai visiškai pranyko.

Tėvų raginami, vaikai rusiškų knygų neėmė į ran
kas. Daugelis mokytojų, bijodami prisipažinti pralai
mėję, paprastai degindavo rusiškas knygas ir apmokė
davo už jas iš savo lėšų,—sykiu pranešdami valdžiai 
apie “knygų pardavimo vajaus pasisekimą.”

Tėvai leido savo vaikams lankyti rusiškas mokyk
las tiktai po to, kai vaikai jau buvo pramokę savo kaL 
bos jr skaitymo gimtąja kalba. Vyriausybė persekiojo 
slaptą mokytojavimą (300 rublių pabauda ir 3 mėn. 
kalėjimas buvo bausmė už slaptą mokytojavimą), ir 
sistemingai ėmėsi kratų; ieškojo lietuviškų maldakny
gių, kantičkų ir gramatikų. VisVien slaptas mokymas 
plėtėsi prie verptuvo ir keliaujančių daraktorių neša
mas.

Krašte beliko tik dvi gimnazijos, kame visi dalykai, 
netgi religija, buvo dėstomi rusiškai. Katalikai moks-

leiviai buvo verčiami lankyti stačiatikių pamaldas ir 
melstis iš rusiškų maldaknygių.

ši politika privedė prie daugelio konfliktų tarp ru
siškų kapelionų ir moksleivijos. Daug moksleivių buvo 
pašalinti iš mokyklų, ir ta politika sukėlė naują emi
gracijos į Ameriką bangą. Tie susirėmimai supažindino 
jaunus moksleivius su pogrinde veikla, sutvirtino jų 
savigarbą ir jausmą, ir ugdė prieštaravimą visam, kas 
tik buvo rusiška. Valdžiai nepavyko prisiauklėti rusiš
kai protaujančios čiagimės inteligentijos, ir kontra
bandinė literatūra susirado per užtvaras kelią iš už- 

’ sienių. Daugelis knygnešių savo gyvybėmis arba iš
trėmimu užmokėjo šioj herojiškoj kovoj dėl pagrindi
nių žmogaus laisvių—negirdėtas dalykas kitoje pasau
lio dalyje!

Vyriausybė griežtai suvaržė ir uždėjo priežiūrą vi
sai Bažnyčios ir dvasininkijos veiklai. Naujų katalikiš
kų bažnyčių statyba ir senųjų bažnyčių taisymas buvo 
visiškai uždrausta. Sykiu buvo uždraustos visos reli
ginės procesijos ir viešos pamaldos lauke.

Kunigai buvo “pririšti” prie savo gyvenamųjų vie
tų. Joks kunigas negalėjo būti skiriamas į parapijas, 
ir joks kunigas negalėjo išvykti iš savo parapijos sie
nų, be atskiro leidimo iš valdžios kiekvienu atveju. Val
džios leidimas buvo reikalingas įstojant į dvasininkų 
seminarijas. Buvo įsakyta pamokslus skaityti iš spaus
dintų ir valdžios užgirių pamokslinių knygų.

32 parapijinės bažnyčios ir 52 koplyčios buvo už
darytos už jų kunigų dalyvavimą “maište.” Vienuoly-

nai buvo apskelbti esą "lotyniškos lenkiškos propa
gandos lizdai ir maišto šaknys.” 29 vienuolynai buvo 
apkaltinti įsivėlę “maište,” ir valdžia liepė juos užda
ryti. Kiti vienuolynai buvo griežtai suvaržyti. Visi pi
nigai, testamentų keliu palikti vienuolynams, buvo sek
vestruoti, vienuoliai buvo palikti be lėšų pragyventi, 
ir palaipsniui visi katalikų vienuolynai buvo uždaryti.

Muravjovui taipgi labai nepatiko kryžiai prie kelių 
ir prie ūkių, taip lietuvių pamėgti ir vertinami kaipo 
liaudies meno kūriniai. Jis teigė, kad tie kryžiai, liau
dies kūrybinio meno padariniai, buvo pastatyti sąmo
ningai, norint pabrėžti šio “rusiškojo” krašto kataliky
bę ir jo skirtingumą nuo Maskolijos. Todėl jis uždrau
dė statyti kryžius be valdžios leidimo raštu: tiktai aiš
kiai religiniams reikalams kryžius galėjo leisti, o ne 
“lenkiškos propagandos tikslams.”

•a
Bet autokratai valdininkai, mažyčiai carukai nuka

riautame krašte, bet ką katalikiška laikė esant prieš
valstybiniu dalyku, ir dažnai atsisakydavo duoti lei- 

• dimą netgi paminkliniam kryžiui kapinėse statyti.
Kad palengvėtų šnipinėti vyskupų veiklą, Žemai

čių vyskupui buvo įsakyta savo sostinę perkelti į Kau
ną, į gubernatoriaus gyvenamąjį miestą. Gubernato
rius suvaržė kapitulos narių žygius, uždraudė jiems 
lankytis už miesto ribų ir įsakė sekti visus, atsilan
kančius vyskupijos raštinėje.

(Bus daugiau)
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KORESPONDENTU PRANEŠIMAI | Vilniaus Krašto Poeto Atodūsiai
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Tremtinys J. balandžio 5 die
ną parašė laišką Amerikon sa
vo pažįstamam draugui.

Štai kai kurios laiško ištrau
kos:

“Dreba ranka, linksta plunks
na ... Ir ką galima jums dabar 
parašyti; *to meto, kai nebesi 
Lietuvoj, istoriją_ rašys storose 
knygose. O žmones vis dar tikro 
vaizdo neturės. Mat, vergiją, jei 
nori pažinti, suprasti, reikia pa
čiam pergyventi. O bolševizmas 
yra ypatinga vergijos-priespau- 
dos forma, visai nauja visoj 
žmonijos istorijoj, baisiai rafi
nuota, žiauri, klastinga, totaline, 
be gailesčio. Ten mokslas, re
ligija, gražūs šūkiai ir visa tai, 
ką žmogaus protas gali išgalvo
ti, eina žmogaus pavergimui, iš
naudojimui. Bolševizmas gimė iš 
neapykantos žmogui, todėl jis ir 
galės žūti tik tada, kai visi žmo
nės jo nebeapkęs. Bet tai yra to
kia baisi liga, kad visos tautos, 
kol jos nepažįsta, yra labai pa
lankios tai ligai, o kai suserga, 
atgal kelio nebėra. Bet pagiju
si tauta niekad ta liga nebeser
ga.

“Ką aš dabar rašysiu? Ar kad 
1940 metų vasarą įrėmę durtu
vu į krūtines, nuvarė dalį musų 
žmonių rinkti vienu sąrašu ei
nančio bolševikinio seimo, kuris 
“paprašė įjungti į laimingų tau
tų šeimą?” Ar kad kiekvieną 
naktį dingo mūsų vadovaujan
tieji žmonės ir per kalėjimus va
žiavo į nežinią, į Kazachstaną, 
Uralą ar kitur? Ar kad 1941 m. 
birželio 6 ir 15 dienomis apie 50,- 
000 išvežė vyrų, moterų, ką tik 
gimusių vaikų užkaltuose preki
niuose vagonuose be maisto ir 
vandens?

1941 m. birželio 22 dieną ru
das velnias išvijo raudonąjį šė
toną. Bet jie abu tos pačios gi
minės. Ir vėl treji metai nežinios, 
vargo, skausmo, kraujo. Nepa- 
sidavėme mobilizuojami, į dar
bus vežami, todėl koncentracijos 
stovyklose mūsų netrūko. O šios 
buvo nepalyginamai baisesnės 
už Dantės blogiausiąjį pragaro 
žiedą.

“Ir vėl grįžo raudonasis šėto
nas, tik dar žiauresnis, dar bai

sesnis. Mat, įgijo stažą, pasiti
kėjimą, istoriją . . . Kas dabar 
ten dedasi, tai tiksliai nežinau. 
Bijau tik, kad prie Baltijos jū
ros nepasidarytų dykuma . . .

“Pergyvenau dvi žiaurias oku
pacijas. Dvi okupacijos, du ir 
kalėjimus pats praėjau. Perėjau 
tą visą skausmų ir kančių kelią, 
kaip ir visa tauta, Badas, šaltis, 
kankinimai man žinomi, o ir au
tomatinis kulkosvaidis ne kar
tą iš čekisto ar gestapisto ran
kos norėjo į mane prabilti, kaip 
jau daugelis mano kovos drau
gų jau yra tik tylios, kruvinos 
aukos ant Tėvynės aukuro.

“Bet man laimė dar iki šiol 
šypsojosi: ir iš tamsių drėgnų 
rūsių, ir iš storų fortų pavyko 
ištrūkti. Ir dar jaučiuosi esąs 
stiprus ir sveikas dalyvauti ak
tyviai ir paskutinėj treciojoj ko
voj, kol galų gale vis dėl to tu
rėsime mes atgauti savo laisvę, 
o jei ne, tai vergaus bolševizmui 
ir visas pasaulis, kaip “Trumpa 
bolševikų istorija” VKPB sa
ko” . . .

Laišką baigia šiais reikšmin
gais žodžiais: “Kasdien minti
mis skrendame į tą šalį, kuri 
mums yra pradžia ir pabaiga, 
be kurios mes tik slankiojantie- 
ji šešėliai. Laukiame, ar pasauly 
yra dar žmonių, kurie turi dar 
aukštesnių tikslų, tikslų ne vien 
mūsų tautai, bet ir žmonijai gel
bėti, ar pasiduos visi mirčiai.”

kurs išeina į kariuomenę. Jo vie
tą užėmė jo sesutė J. Balčaitytė, 
kol broliukas sugrįš iš kariuo
menės.

Didįjį Ketvirtadienį vyčiai tu
rėjo šv. Valandą bažnyčioj. Jų 
dvasia pakilo.

Dabar rengiasi ekskursijai į 
Washingtoną gegužės 5. Aplan
kys Baltimore ir sostinę su viso
mis įdomiomis vietomis.

SUDEGĖ 2 VAIKUČIAI

Balandžio 17 dieną gaisras už- 
dusino-sudegino du mažus vai
kučius S. Philadelphijoj, 121 
Dudley St. Tai aukos 4 metų 
Pranas ir 2 metų Patsy Pierce.

Motina dirbo, o vaikų prižiū
rėtoja pati iššoko pro langą 
sunkiai susižeidė.

PARĖMĖ SEMINARIJA

ir

Šiemet šv. Kazimiero parapi
jiečiai sudėjo aukų seminarijai 
$281.91.

Gauta ir amžinų narių, kurių 
auka $25.00. Visi aukotojai se
minarijai žino, kad už juos eina 
nuolatinės maldos.

SUSIŽEIDĖ

VĖL PAMINĖJO LIETUVOS 
KANČIAS
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ts. — Taip kaip 
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radijo bangas 
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radimą pranešė 
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LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Philadelphijos arkivyskupijos 
laikraštis “The Catholic Stand
ard and Times” karts nuo karto 
gina Lietuvos ir lietuvių reika
lus.

Balandžio 12 dienos nr. vėl į- 
dėjo žinutę “Red Persecution in 
Lithuania Hit.” Tai santrauka 
žinių iš “Osservatore,” kaip so
vietai persekioja lietuvius ir žu
do kunigus.

Laikraštis pažymi ir tai, kaip 
ruskiai klaidina savo propagan
dą, kad lietuviai patys savo no
ru prisijungė prie ruskių. Yra vi
sai priešingai. Lietuva inkorpo
ruota į Rusiją per prievartą ir 
sovietinama, ginklą atstačius.

Straipsnelis baigiamas šiais 
skaudžiais žodžiais: “Trijų kry
žių šešėlis, ant kurių mirė kan
kinių mirtimi trys kunigai, ap
klojo visą apylinkę. Ir šių kan
kinių kraujas ir kitų nužudytųjų 
kunigų mirtis kelia lietuvių dva
sią veikti be perstojimo, kad tik 
greičiau išlaisvintų savo šalį.”

Praeitą savaitę susižeidė kun. 
J. Čepukaitis, šv. Andriejaus pa
rapijos klebonas. Jis susižeidė 
kelią ir dabar turi pasilikti kurį 
laiką lovoje, ,nes negali judėti.

Švenčių metu ir sergant jį pa
vaduoja kun. Skruodenis, mari
jonas.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Tel. Ste 3208

VYČIŲ LAIKRAŠTĖLIS

4Vyčių 3 kuopa išleido savo 
puslapių laikraštuką “The K. of 
L. News.”

Laikraštukas turi kelis sky
rius,—religinį, editorialų, sporto, 
kultūros ir kitus.

Pirmas numeris išėjo labai 
menkas iš viršaus, bet turiniu 
margas. Pirmieji žingsniai visuo
met sunkūs.

Jaunimas daug darbo įdėjo.
Laukiama, kad antras nume

ris išeis žymiai geresnis. Sveikin
tini, kad nori veikti ir stengiasi 
rašyti. Pasisekimo ateityj pada
ryti laikraštuką pasigėrėtinu.

IŠ VYTIŠKOS VEIKLOS

Mums tikrai nesisekė su val
dyba. Jau atstatyti du vicepir
mininkai iš pareigų. Balandžio 
15 atstatytas ir pirmininkas, 
nes jis pats pirma pametė jau
nimą ir nebeėjo pas juos. Todėl 
jie išsirinko jauną, ką tik iš jūri
ninkų sugrįžusį Juozą Urboną. 
Visi juo daug viliasi ir mano, 
kad jis veiks su jaunimu ir dėl 
jaunimo.

Vietoj atstatyto vicepirminin
ko A. Barausko išrinktas krep
šinio komandos kapitonas Jur
gis Palilonis vicepirmininku.

Susirinkimo metu atsisveikin
ta ir su E. Balčaičiu, iždininku,

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

I

a

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Steponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS
3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Balandžio 8 d. Juozas Svirne
lis iš Kearny, N. J. išskrido į 
Airiją. Jis tenai dirbs kaip orlai
vių mechanikas per trejus me
tus.

Prieš išskrisdamas į aną kraš
tą, jis buvo Naval Reserve tar
nyboj ketverius metus instruk
torium Casey Jones lekikų mo
kykloj.

Visa šeima, gimines ir pažįs
tami linki geriausio pasisekimo.

Julija Gavėnienė iš Harrison, 
N. J. sulaukusi 85 metų, mirė 
balandžio 10 d. Jinai buvo pa
šarvota B. šaukonio koplyčioj. 
Palaidota balandžio 13 d. Šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Velionė paliko vieną sūnų ir 
tris dukteris. Sūnus ir dukterys 
dėkoja visiems atsilankiusiems į 
laidotuves.

Dievo Motinos Sopulingos dr- 
ja, kuri yra pirmutinė moterų 
draugija įsteigta šioj parapijoj, 
ėjo bendrai prie komunijos Ver
bų sekmadienį.

Po mišių buvo pusryčiai na
mely šalia klebonijos, kur valdy
ba buvo parengus skanių val
gių.

Vyčių 90 kuopa rengia Mar
gučių balių šeštadienį, balandžio 
27 d. L.A.P.C. salėj, 134 Schuy
ler Ave., Kearny, N. J. Gros A. 
Pavydžio orkestras. Įžanga 65c. 
Pradžia 9 vai. vakare.

Kviečiam visas apylinkės kuo
pas dalyvauti, nes čionai yra ge
ra proga visiems susieiti ir pasi
linksminti su grįžtančiais vyčių

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.

LIETUVA, LYG SAPNAS, PRASLINKAI?
“Kur dingo tavo, Lietuva, di

dybė? Kur kunigaikščiai? Kur 
garsios pilys? Kur dainininkai 
su dainomis savo? Šiandien pra
puolei, lyg sapnas praslinkai! 
Arba, lyg kvietkas, suvytęs nu- 
linkai! Kas prašvies tamsą pra
ėjusio laiko? Kas iščiulps tiesą, 
ką pasakos laiko? Kas įspės lai
mę ar nelaimę brolių?”

Šiais karštais žodžiais poetas 
kadaise apgailestavo savo myli
mos tėvynės likimą, šiandien 
Lietuvos kraštas vėl atsidūręs 
sunkioje padėtyje. 1918 m. Lie
tuva, nusikračius vergijos gran
dinės, stojo laisvų tautų eilėsna. 
Per 22 metus gražiai sau gyve
no.. Stebino pasaulį savo pavyz
dingu kultūriniu ir ekonominiu 
gyvenimu. Staiga užklupo karo 
viesulas. Ir dabar jos vaikai iš 
Sibiro, iš Vokietijos, iš visų pa
saulio kraštų vėl graudžiai šau-

kia: “šiandien prapuolei, lyg 
sapnas praslinkai!”

Bet Maironio žodžiai vis dar 
skamba lietuviškose širdyse: Pe
tys gi į petį! Į darbą už mylimą 
šalį! Prikelkime Lietuvą musų.

Kun. Čižausko nauja knyga 
“The Story of Lithuania” apra
šo visas lietuvių kovas nuo anks- 
čiausiųjų laikų, nupiešia Lietu
vos stebėtiną pažangą nepriklau
somybės metais, papasakoja, 
kaip priešai dabar stengiasi ją 
pražudyti. Neturėjome tokios 
knygos iki šiol. O tauta, kurios 
istorija yra žinoma visam pa
saulyje, negali praslinkti lyg 
sapnas.

Užsisakykite šią knygą dabar! 
Duokite savo vaikams! Siųskite 
įtakingiems kitataučiams! Padė
kime Lietuvą prikelti, išjudinki
me užmigusį pasaulį! Genys.

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

Marianapolis
Balandžio 12 d. šv. Kazimiero 

par., Worcester, Mass. įvyko 
Marijonų rėmėjų susirinkimas. 
Susirinkimas puikiai praėjo. 
Žmonių atsilankė daug. Marijo
nų rėmėjų dvasios vadas kun. 
Dr. V. Andriuška atsilankęs pa
sakė kalbą ir ragino susirinku
sius toliau dirbti ir organizuotai 
veikti padedant Marianapoliui 
išsilaikyti ir gyvuoti.

Valdyba apsiėmė pasidarbuo
ti dėl įvykstančio parengimo ge
gužės 24 dieną. Tikimės, kad rė
mėjai irgi padės skyriaus valdy
bai prie šio parengimo.

Bet svarbesnis susirinkimo 
pasikalbėjimas ir susiorganizavi- 
mas buvo dėl liepos 4 dieną Ma- 
rianapolyje įvykstančio Lietuvių 
Dienos išvažiavimo. Pikniko dar
bininkai ir pati komisija visu uo
lumu pasiryžo imtis darbo, net 
pasisamdyti busus palengvinti 
norintiems į pikniką atvažiuoti 
ir atnaujinti tą malonų pasilinks
minimą ir išvažiavimą, kokis bu
vo prieš karą.

Į darbininkų komisiją įeina: 
Ridikienė, Giraitienė, Banienė, 
Šliorienė, Šimanskienė, Jurgelio- 
nienė, Landžiuvienė, Kundrotie- 
nė, Markūnienė, Maleckienė, Už- 
davienė, Valukevičienė, Volun- 
gevičienė, Kašėta, Lengvinas ir 
Augustinavičius.

Šv. Petro par., So. Bostone, 
rėmėjų susirinkimas įvyko Ver
bų sekmadienį. Visu stropumu 
ruošiamas prie parengimo, Ma
rianapolio studentų vaidinimo, 
kuris įvyks gegužės 5 d., 7 vai. 
vakare. Skyrius irgi pritarė ir 
pasiryžo stropiai remti pikniką 
ir per išvažiavimą padirbėti. 
Pikniko parengimo komisija bu
vo išrinkta iš šių asmenų: Vosy- 
lienė, Alfonsas Sanda, Karčiaus
kienė, Brazauskas, Brazauskie
nė, Sandienė, Majauskaitė, Ma- 
reckienė, Kilmoniūtė, šmigels- 
kienė.

Putnam, Conn.
N. Pr. Švč. P. Marijos Seserų 

Kongregacija
Šių metų vasarą sueis dešimt 

metų, kai Nekaltai Pradėtosios 
Švč. Panos Marijos Seserų pir
masis būrelis atvyko į Ameriką. 
Tai buvo '1936 metais. Penkios 
seserys, motinos M. Teresės ly
dimos, a.a. kun. J. Navicko kvie
timu, apsigyveno marijonų veda- 
moj Marianapolio Kolegijoje, 
Thompsone, Conn, ir ten pradėjo 
darbuotis namų ruošos srityje.

Jos kolegijoje ir dabar dar
buojasi, tačiau ne vien ten—ra
sime jų dar ir kitose vietose.

1937 m. seserys pradėjo dar
bą Hinsdale, Ill., T.T. Marijonų 
kunigų seminarijoj.

Dar keleri metai, ir ši kongre
gacija įsisteigė savą vienuolyną 
Amerikoje. Pirmutinis nuosavas 
namas buvo Thompsone; čia ati
darė novicijatą, nes jau nebebu
vo galimumų siųsti kandidates į 
Lietuvą, kur jos anksčiau vyk
davo.

1943 m. kongregacija padarė 
didesnį žingsnį—nusipirko namą 
ir žemės prie Putnam miestelio 
ir čia perkėlė motiniškąjį namą 
Amerikoje.

Jame yra novicijatas, esti 
mergaičių ir moterų rekolekci
jos, vasaros stovykla ir šios kon
gregacijos Amerikos seserų cen
tras. Thompson© miestelyje pa
siliko Villa Maria ir dar prisidė
jo Šv. Juozapo poilsio namas, 
kuriame laikinai ar visam laikui 
apsigyvena mūsų senesnieji lie
tuviai, norintieji savo gyvenimą 
ramiai, lietuviškoj aplinkumoj 
užbaigti. Paskutiniu laiku Šv. 
Juozapo namas buvo remontuo
jamas, kad galima būtų daugiau 
nuolatinių gyventojų priimti ir 
dar vasaros laiku apgyvendinti 
iš miestų atvykstančius atosto- 
gininkus, kurių kas metai dau
gėja.

Neseniai kelios seserys įsikū
rė Greene, Maine, ir darbuojasi 
“Šv. Pranciškaus Varpelio” raš
tinėje, prie pranciškonų.

Šiuo metu kongregacija Ame
rikoje turi 22 nares. Ryšys su 
Lietuvos motiniškuoju namu vi
siškai nutrauktas, tačiau Vokie
tijoje yra aštuonios tremtinės 
seselės, kurias kongregacija rū
pinasi atgabenti į Ameriką.

Šio mėnesio 28 d., sekmadienį, 
Chicagoje susirenka šių Seserų 
Gildos seimas apsvarstyti, kaip 
geriausiai kongregacijai padėti 
įvykdyti Dievo jai nuniatytus 
planus. Jau praeityje Gildą, Ap- 
vaizai tvarkant pasiskubino N. 
Pr. Švč. P. Marijos seserų kon
gregacijai į pagalbą.

Reikia tikėtis, kad ir šis sei
mas bus nemažiau sėkmingas ir 
ras atgarsį taurių bei šias sese
les nuoširdžiai atjaučiančių lie
tuvių širdyse.

— Dievas plauna ašaromis 
mūsų akis, kol jos įžvelgia ne
matomas šalis, kur ašarų dau
giau nebebus,—yra gražiai pa
sakęs H. W. Beecher.

Jei kentėjimas yra didžioji gy
venimo mokykla kiekvienam 
žmogui, tai poetams jis yra di
dysis įkvėpimo šaltinis, palen
kiąs juos jautriame eilėraštyje 
savo širdies godas išlieti.

Šių metų pradžioje Romoje 
kaip tik ir išėjo iš spaudos vie
nas toksai kenčiančios tremtinio 
sielos padiktuotas eilėraščių rin
kinys—“Rudens dugnu.”

Sužeistas Vilniaus poetas
Jo autorius—Juozas Kėkštas, 

Vilniaus krašto lietuvis. Čia su
rinkti jo kūriniai parašyti liki
mui jį beblaškant po pasaulį 
1939-1946 metais. Kai kurie ei
lėraščiai rašyti Mezopotamijoje, 
kiti Palestinoje, dar kiti Egipto 
dykumose ar Italijoje.

Mūsų jaunas poetas, būdamas 
VIII Britų armijos karys, daly
vavo Monte Cassino ir Adrijos 
pakrančių mūšiuose. Atakuojant 
vokiečius 1944 m. liepos mėn. 
buvo sunkiai sužeistas ir 6 mė
nesius turėjo išgulėti ligoninėje.

Karo pašvaistėmis žėruojanti 
poezija

Suprantama, kad kaip poeto 
gyvenimas, taip ir jo eilėraščiai, 
karo pašvaistėmis žėruoja. Jis 
rašo:

Daug kareivių tą dieną išėjo karan 
ir daug pakalnėn negrįžo.
Už laisvę mirt pasiryžo
ir krito, kai šėlo baisi artilerijos žara.
Niekas kitas, kaip jautrus poe

tas, kurs pats pergyveno karo 
baisumus, negali taip gyvai to 
baisaus naikinančio uragano at
vaizduoti:

žemė, žemė, žemė derlinga,
aria ją karas kanuolėm ir tankais, 
motina laukia sūnaus ir neminga, 
maldoj palūžta sustingusios rankos. 

Krenta kareiviai eilėmis griovin, 
mirtis griuvėsiuos kaulus jų renka. 
Tie, kurie neparkrito—stovi 
degėsių pavėsy su šautuvu rankoj.

Ilgesio dainos
Tarpais rašytoją pagauna ne

išpasakytas ilgesys, ir jisai net 
pasakiškame Bagdade prisimena 
mielą Lietuvą:
Mečečių kopulos ir šaunūs stulpai

[minaretų 
pakilę maldoj svetimoj remia šaltą

, • [dangų.
O aš dieną ir naktį matau savo kraštą 

[brangų 
ir aštrus ilgesys veria liūdinčią širdį.
Krašte mano, tolimas, minamas krašte, 
Kur be ašarų, skundo ir bado diena 

[nepraeina, 
Uždėjo tau ant pečių nežmonišką

[naštą, 
O vėjai dainuoja šiurpią kartuvių

[dainą.

Apie rūtas ir laišką mylimai
Sunaikintoj, griuvėsių šaly 

jam lietuviškos rūtos sapnuojasi: 
Griuvėsių šaly, nors ir rastum namus, 
visvien laimingas nebūtum. 
Nelink kely ir eik neramus—
O kai geduly himnais tau vandenys oš, 
savo mirštančią širdį papuošk 
žaliom, lietuviškom rūtom.

Ypač jautrus jo laiškas myli
mai, štai pora posmelių: 
Lūžo mano laimė, vėsuloj pašėlo, 
linko ir palinko, mirė pamažu.
Taip norėčiau šiandien pradėt dainą

[naują 
ir iš katakombų foruman išeit!
Valkata paniuręs, rudeniškas vėjas 
tau atėjo saulę ir ramumą drumst. 
Gali nepriimt jo. Nueis, kaip atėjęs, 
Vėl sustings erdvėj, lyg mėnuo 

[nejudrus.

Dviejų laikotarpių balsai
Mūsų didysis dainius Maironis 

irgi kūrė kietose mūsų tautos 
kentėjimų dienose, bet jisai sie
kė numylėtą lietuvių tautą iš 
skausmų į garbę vesti. Tuo gi 
tarpu dabartinės tragedijos lai
kotarpiu mūsų jaunieji poetai 
daugiau palinkę savus skausmus 
jautriuose poezijos posmuose 
perduoti, taigi nenuostabu, kad 
jie savo didįjį širdies sopulį te- 
matydami kartais palinksta į ne
išpasakytą pesimizmą.

Pasiskaitykime tik vieną J. 
Kėkšto eilėraštį, šių metų sau
sio mėnesį Romoje parašytą, ku
rį čia paduodu ištisai. Jis neleng
va pilnai suprasti, bet kiekvie
nas jaus, kaip iš jo dvelkia gilus 
skausmas, šaltas nusiminimas ir 
šiurpus pesimizmas:
Čia atėjo žmogus vakar miręs, 
todėl tiek žemės jo veide, 
o žvilgsniu baisiu ir tragingu mintys 

[taip sunkiai iriasi.
Iš paskutinės kamionetės, važiuojančios 

[saulėtekin
naktj, 
išmestas šaligatvin 
staigiai atsikėlė 
ir ėjo pėsčias ir mėlynas tramvajų

[šviesoj, 
neprotingai ir graudžiai pašėlęs.
I artėjantį dangų ištiesė žvilgsnį 
ir norėjo pagauti paskutinę gęstančią 

[žvaigždę.
Šis eilėraštis turi antraštę 

“žmogus,” ir jį perskaitęs vienas 
U.S.A, lietuvis žurnalistas auto
riui kalbėjo:

— Toks pesimizmas, toks bai
sus žmogaus pavaizdavimas! To
kį tik į grabą dėti . . . Mes ilgi
mės šviesesnės, maironiškos poe
zijos . . .

Poezija prozoje
Knygos pabaigoje jaunas ra

šytojas įveda naujumą: pasigau
damas laikraščio pranešimu, kad 
“vakar žmogų nežinomą išmetė 
upėn,” jisai rašo poeziją prozo
je. Jisai nori žemėje “giedrą pa
sėti ir iš plytų baltų statyti dan
goraižius ir šaukti už žuvusį 
žmogų.” Tarpais jisai pats pa
būgsta tų savo “gilių žvilsnių į 
gyvenimą:

— Sielos mano akys tamsios 
kaip šulinio dugnas. Skauda man 
žvilgsnis, kai žiūriu tom akim 
per toli ir matau pergiliai.

Pagarbiai mes imame į ran
kas iš tėvynės išblokštų rašyto
jų kūrinius. Jie gilų skausmą 
kenčia, bet ir juodojo vargo die
nomis jie moka sušvytėti skaid
ria kūrybos liepsna; nekartą jie 
laužia duoną kasdieninę dreban
čia ranka, nežinodami ar jos dar 
bus rytojui, bet jie randa lėšų 
lietuviškai knygai ir energijos— 
ją išleisti. Dr. J. Prunskis

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Apomiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamnotojas Laidottiviu Direktorios
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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LIETUVIŲ DIENA DEXTER PARKE
 <s>--------------------------------------

New Yorko Apylinkės Lietu
vių Dienai (liepos-July 4 d.) pri
sirengimai eina visu tempu.

šiemet Lietuvių Diena bus 
naujoje, bet visiems lietuviams 
žinomoje vietoje—Dexter Par
ke—Cypress Hills, Brooklyne.

Kadangi šiemet Lietuvių Die
noje bus daug visokių įvaireny
bių, tai komisijos deda pastangų, 
kad jų darbas atneštų vaisių.

Lietuvių Dienos komitetas su
darė visą eilę komisijų, kurios 
stipriai rūpinasi ko geriausiai 
savo pareigas atlikti.

Angelų Karalienės par. mišru
sis benas, kun. A. Masaičio va
dovaujamas, sutiko pasirodyti 
su nauja programa.

Br. Brundzienės vadovaujama 
šokėjų grupė šoks gražiuosius 
lietuviškus šokius.

Mūsų Apylinkėje

DOVANA “AMERIKAI”

Viktorija Janušonienė, visada 
daug pagelbėjusi “Amerikai,” 
dabar gyvena Westbury, L. I. 
Velykų antrą dieną su dukterim 
ir žentu buvo atėjusi į “Ameri
kos” įstaigą ir paliko 15 dol. do
vaną “Amerikos” stiprinimo rei
kalams.

Nuoširdus ačiū p. Janušonie- 
nei už taip didelę dovaną ir bran
gų “Amerikos” įvertinimą.

ATSIMINĖ TREMTINIUS

Velykų švenčių proga, lietu
viams tremtiniams “Ameriką” 
užsakė šie “Amerikos” ir trem
tinių bičiuliai: Alf. Stankevičius 
—3 dol., C. Stelmokas, Marytė 
Fiore ir EI. Bartkevičiūtė—po 1 
dol. 50c. ir M. Skrodenis—1 dol.

TARYBOS SUSIRINKIMAS

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

Pradžia 8 vai. vakare.

SVARBIOS PRAKALBOS
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.

Gegužės 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.

• Red. Ant. Vaičiulaitis Vely
kų savaitę praleidžia Marianapo- 
lyje.

• Juozas Boley per Velykas 
grįžo New Yorkan iš tolimos ke
lionės po Pacifiko salas, kur vai
dino Amerikos kariams ir jūri
ninkams.

• Kun. Jonas Bernatonis iš 
Maynard, Mass, lankėsi porai 
dienų New Yorke.

• L. švelnis, Bostono vyčių 
veikėjas, per Velykas buvo New 
Yorke. Neseniai jis paimtas ka
riuomenėn.

• Morta Šertvytienė, įžymi 
veikėja sąjungietė, sunkiai susi
žeidė. Pirmoji pagalba suteikta 
ligoninėje, kur turėjo praleisti 
Velykas.

• Juozas ir Ona Ginkai per 
Velykas minėjo savo krautuvės 
įsteigimo 25 metų sukaktį.

• “Gala Victory Ball” bus ge
gužės 10 d. St. George Hotel di
džiojoj salėje. Jį ruošia Apreiš
kimo par. jaunimo draugijos.

• Juozas Vardauskas, Lietu
vos jūrininkas, bal. 19 d. atvyko 
iš Paryžiaus ir laikinai apsistojo 
Brooklyne.

• CYA Velykų šokiai Apreiš
kimo par. salėje puikiai pavyko. 
Salė buvo pilnutėlė linksmos 
jaunuomenės.

• Apreiškimo par. 40 vai. At
laidai bus gegužės 5-7 d.d.

• Margareta Digrytė, muzi
kos mokytoja, gyv. Great Necke, 
balandžio 27 d. susituoks su lei
tenantu Joseph Amer.

• Adv. K. Jurgėla šiomis die
nomis dalyvauja United Nations 
Saugumo Tarybos posėdžiuose.

• Dr. Ant Kairys, laivyno lei
tenantas, neseniai pakeltas į Lt. 
Commander laipsnį. Jis Kinijoje 
susitiko su kapelionu, kun. J. 
Vosylium.

• Inž. Ant. J. Mažeika su šei
ma ir broliu Vytautu išvyko į 
Pittsburghą.

• Ksaveras Strumskis išleido 
naujas St. Šimkaus ir C. Sas
nausko kelių dainų laidas. Jas 
galima gauti pas leidėją, 322 
Union Avė., Brooklyne.

• Ona D. Vaičiūnaitė gegu
žės 26 d. ištekės už Jono A. Vit
kevičiaus. šliūbas bus Apreiški
mo par.,bažnyčioje.

• Elena Miskunaitytė ištekės 
už Alberto Juro. Šliūbas bus ge
gužės 26 d. Apreiškimo par. baž
nyčioje.

Albertas Čižauskas, 
Amerikos vicekonsulas, neseniai 
paskirtas į Bataviją, olandų Ry
tų Indijoje, šiuo metu yra kelyje 
į savo pareigų naują vietą. Ba
landžio 6 d. jis buvo Filipinuose. 
Anksčiau Alb. Čižauskas buvo 
vicekonsulu Indijoje, Karachi 
mieste.

Jaunam konsului linkime gra
žiausio pasisekimo naujoje vie
toje.

Angelų Karalienes 
Parapija

Velykos mūsų bažnyčioje bu
vo labai iškilmingai minimos. 
Prisikėlimo mišias atnašavo kleb. 
kun. J. Aleksiūnas.

Procesijoje dalyvavo daug vai
kučių ir mergaičių, rožančinių ir 
tretininkių vėliavos. Choras la
bai gražiai giedojo Prisikėlimo ir 
paskui mišių giesmes. Bažnyčia 
buvo pilnutėlė žmonių. Atsilankė 
daug ir kitataučių pamatyti lie
tuvių bažnyčioje iškilmingų Ve
lykų pamaldų ir pasigėrėti gie
dojimu ir tvarka.

šį sekmadienį Gyvojo Rožan
čiaus draugija eis bendrai prie 
šv. Komunijos 9 vai. mišių metu.

Po mišparų bus procesija ir 
parap. salėje susirinkimas. Na
rės raginamos dalyvauti bažny
čioje ir salėje.

Šv. Vardo draugijos baliaus, 
kuris įvyks birželio 1 d., šešta
dienio vakarą, bilietai jau par
davinėjami. Parapijiečiai noriai 
juos perka, nes žino, kad tos 
draugijos baliuje jie visuomet 
būna patenkinti. Bilietų kaina 
50 centų.

KANTATOS ATGARSIAI

FEDERACIJOS NARIAMS
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.

Verbų sekmadienyje išpildy
tos Dubois Kantatos “Septyni 
Kristaus žodžiai Nuo Kryžiaus” 
Apreiškimo par. bažnyčioje pali
ko dalyviams didelio įspūdžio.

Choro, solistų ir vado muz. 
Justo Jankaus pastangas labai 
gerai visi įvertina. Štai kompo
zitorius J. Žilevičius muz. J. Jan
kui rašo:

“Man buvo didelis netikėtu
mas girdėti taip gerai išpildant 
veikalą. Skambėjo 100 nuošim
čių gerai choras, vargonai ir 
bendrai viskas. Jautėsi discipli
na visame kame ir meniškas siū
las tęsėsi per visą veikalą išti
sai. Tas įrodo Tamstos pribren
dimą muzikoje. Man yra malonu 
šia proga Jus sveikinti už tokį 
gražų parengimą.”

Taigi, linkėtina chorui ir jo 
vadui muz. J. Jankui stiprėti me
niškai ir augti nariais ir pajėgo
mis. G. D.

AR JAU PASIRUOŠEI?

New York, N. Y.
Aušros Vartų par. 40 vai. at

laidai bus balandžio 28, 29 ir 30 
d. Vakarais bus iškilmingi miš
parai ir pamokslai, kuriuos sa
kys kun. P. Lekešis, kun. A. Ma- 
saitis ir kun. B. Liubauskas.

Kleb. kun. J. Gurinskas kvie
čia visus pasinaudoti šia nepa
prasta proga.

Maspetho Žinios

GERAS JEMS Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

ŠV. JURGIO DRAUGIJAI
Mūsų draugijos užprašytos mi

šios bus sekmadienį, balandžio 
28 d., 11 vai. ryte Angelų Kara
lienės par. bažnyčioje.

Visi draugijos nariai prašomi 
dalyvauti šiose pamaldose.

J. Ambrozaitis, pirm.

SUNKIAI SERGA
Ona Bendžiuvienė, M. S. 29 

kp. narė, jau penkta savaitė ser
ga. Gydoma West Side Hospital 
and Dispensary, 1410 6th Ave., 
New Yorke. Lankymo valandos 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

Šv. Monikos Našlių draugijos 
Koncertas-Balius įvyksta jau šį 
sekmadienį, balandžio 28 d., Ap
reiškimo par. salėje. Pradžia 5 
vai. popiet.

Programoje: dainos, kalbos, 
deklamacijos, juokai ir šokiai. 
Dalyvauja gerosios dainininkės, 
kurios linksmins dalyvius gra
žiomis dainomis.

Visos našlės ir našliai įeida
mi į salę gaus po ženklelį. Ren
gimo komisija deda visas pastan
gas visapusiškai patenkinti daly
vius.

Visus maloniai kviečiame ir 
laukiame. Rengėjos.

Velykos
Gražu buvo šįmet Velykų ry

te musų bažnyčioje. Altoriai pui
kiai išpuošti sesučių pranciškie- 
čių rūpestingomis rankomis. Pri
sikėlimo mišias atnašavo kleb. 
kun. J. Balkūnas ir pasakė pa
mokslą. Sveikino parapijiečius, 
savo ir parapijos kunigų vardu. 
Prisiminė savo kūdikystės die
nas Lietuvoje, kaip būdavo links
mos Velykos ir skaisčiai saulu
tė tekėdavo Velykų rytą. Jis pa
reiškė, kad gal neužilgo ateis ta 
diena kai Lietuvos žmonės susi
lauks tikro Aleliuja.

Choras gražiai pasirodė, va
dovaujant varg. A. Visminui. 
Buvo 6 mišios ir per visas mi
šias žmonės netilpo bažnyčioje.

Lankysis Vyskupas
Gegužės 4 d. mūsų bažnyčioje 

lankysis vyskupas ir suteiks dir- 
mavonės Sakramentą 10 vai. ry
te. Ne tik vaikai, bet ir suaugę 
žmonės prašomi pasiruošti ir pri
imti Dirmavonės Sakramentą.

Paskutinis pakvietimas
Moterų Sąjungos Margučių 

balius bus šį sekmadienį 6 vai. 
vakare. Rengimo komitetas ma
loniai prašo visų atsilankyti.

Lietuviu Radijo Vakarinės

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

V. UBARAVI0IUS 
Praneiimu Dir.

Iškilmingas pagerbimas
Mūsų klebonas kun. J. Balkū- 

nas savo kunigystės 20 metų 
proga laikys iškilmingas mišias 
gegužės 30 d. 8 vai. ryte.’

5 vai. vakare bus pagerbimo 
vakarienė Klasčiaus salėje.

Rengimo komitetas prašo visų 
nelaukti paskutinių dienų, bet į- 
sigyti bilietus iš anksto. Galima 
jų gauti klebonijoje, pas rengi
mo komiteto pirmininką K. Bre- 
kertą, draugijų valdybų narius: 
K. Kurienę, F. Ražickienę, R. 
Nedzinskienę, O. Petrulienę, O. 
Laukaitienę, V. Višniauskienę, 
S. Cerebiejų ir K. Galčių.

Programos Dir.

Serga
Povilas Paulauskas, šiomis 

dienomis guli ligoninėje. Jam pa
daryta galvos operacijav.f rG, P.

”•* <vs ' )
'_____________-

Š™ kuris nori ^ro darbo su atei-čia. Tarnyba Armijoj yra nuolatinis darbas kuris suteikia ee-
Damat^t18'4 UŽt!!<rin.imą- visas galimybes paaukštinimui 

nUHnmnJ Jus ,gaunate vertingą išlavinimą tech-
riinlnimn drabuži, butą ir medikalį ap-

inaą nemokamai. Jeigu jus keliaujate i užjūrius, jūs gaunate 
20% extra algos. Jūs galite su puse algos pasitraukti po 20 metu 
arba pasitraukti su trimis ketvirtadaliais algos po 30 metų. Ir jūs 
gaunate 30 dienų pilnai apmokamas vakacijas kas metai! Daug 
kitų gerumų kurie kitur negaunami. Jei jūs esate 18 iki 34 m. 
ir fiziniai tinkamas, (arba 17 su tėvų leidimu) jūs galite dabar Įstoti ir Pasirinkti vieną iš tų puikių darbų taikos meto ReguJ“ 
DAB^Spknss iUSU naUda reikalaUja sužinot visus faktus

U. S. ARMY RECRUITING STATION
271 Washington Street, Brooklyn, N. Y.

Apreiškimo 
Parapija

Atlaidai
Mūsų parapijos bažnyčioje ge

gužės 5, 6 ir 7 d.d. bus 40-ties 
valandų atlaidai.

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.

Šv. Jurgio Parapija
Iškilmingos laidotuvės

Balandžio 10 d. pas Uršulę 
Vyšniauskienę East Rockaway, 
L. I., mirė jos mamytė Ona Kul- 
bokienė (Asevičiūtė), sulaukus 
72 m., kįlus iš Bapaginės kaipno, 
Marijampolės parapijos. Ameri
koje išgyveno virš 50 metų.

Velionė veik visą laiką išgyve
no C. Brooklyne, ant Hudson 
Ave. Ji užsipelnė aukštos pa
garbos už gerus darbus. Ištikus 
bet kokiai nelaimei, visi kaimy
nai kreipdavosi pas Kulbokienę, 
o ši tuoj šaukdavo, kas buvo rei
kalinga, kunigą, daktarą, ambu- 
lansą ar policiją. Daug gailestin
gumo velionė parodė suvargu
sioms šeimoms. Ne be reikalo ją 
vadindavo “tai buvo auksinė 
žmona.”

Našliavo nuo 1916 m. Dukters 
ir sūnaus mirtis jai daug sveika
tos sugadino.

A.a. Kulbokienė buvo iškil
mingai palaidota bal. 15 d. Da
lyvavo 5 kunigai. Prie didžiojo 
altoriaus šv. mišias atnašavo ve- 
lionies sesers sūnus kun. J. Bar
kauskas. Klebonas kun. Paulio-

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 RŪŠIES

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: į?

Juozas Ginkus 6
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

nis gražiai savo žody nupiešė 
gyvenimą. Įspūdingai giedojo 
specialiai kviesti geri daininin
kai. Vargonais grojo muz. J. 
Brundza.

I laidotuves atsilankė labai 
daug žmonių. Jos karstas buvo 
papuoštas daugybe gėlių. Už jos 
vėlę buvo užprašyta virš 50 mi
šių.

Velionė paliko nuliūdime brolį 
Mykolą, seserį Barkauskienę, 
dukterį ir žentą Petrą Vyšniaus
kus, sūnų ir jo žmoną, marčią 
Eleną, žentą Kajauską ir 5 anū
kes. Velionė buvo labai pamaldi 
moteris, priklausė prie rožan
čiaus dr-jos, kurios narės su pro
cesija ją patiko bažnyčioje ir 
palydėjo į kapus.

Palaidota šv. Jono kapuose.

Užuojauta
Reiškiame širdingiausią užuo

jautą liūdesio valandoje solistei 
p. Uršulei Kulbokaitei-Vyšniaus- 
kienei, jos vyrui Petrui ir šeimai 

staigios jų mylimos mamy- 
Onos Kulbokienės mirties.

Jonas ir Bronė Brundzai.

ŠVEICARIJOJ DŽIAUGIASI 
“AMERIKA” ŠYPSENOS

dėl
tės

Velykos
Velykų šventės praėjo labai 

iškilmingai, žmonių buvo per
pildyta bažnyčia. Graži procesi
ja, galingas ir įspūdingas choro 
giedojimas, meniškas altorių iš
puošimas darė tikrai malonų į- 
spūdį.

Margučių balius
Seniai lauktas Margučių ba

lius įvyks šį sekmadienį, bal. 28 
d., 7 vai. vak. Už gražiausius 
margučius bus dovanų. Laukia
ma skaitlingiausiai švečių atsi
lankant iš visur.

Kun. V. Gordūnas šią savai
tę atostogauja.

“I Am An American” diena 
New Yorke nuskirta gegužės 19 
d., sekmadienį. Central Parke 
bus didelės iškilmės.

Popiežius Pijus XII apgailes
tauja, kad daug kur pasauly vie
šose mokyklose ir vaidinimuose 
tikyba pamirštama ir bedievybė 
platinama,—taip jis kalbėjo vie
name priėmime.

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m.
Station WEVD — 1830 ML, 5000 Watts

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

Tel. MArket 2-5360

Dedame tremtinio A. Pau- 
laičio laiško ištrauką, iš ku
rios matyti, kaip lietuviams 
yra brangi savo spauda, kaip 
jie išsiilgę lietuviško rašto.

Laiške sakoma:
“Nuoširdžiai dėkoju jums 

už malonų laišką, gi ypatin
gai už “Ameriką.” Tikriau
siai nė neįsivaizduojate, ko
kį man džiaugsmą suteikė ši 
lietuviškoji “Amerika.”

Jinai aplankė mane visiš
kai nelauktai ir netikėtai. 
Lietuviško laikraščio jau 
taip seniai nebuvau ne tik 
kad skaitęs, bet ir matęs.

Su didžiausia meile ir 
džiaugsmu verčiau “Ameri
kos” puslapius. Ne skaičiau, 
bet ryte rijau raides, žodžius, 
sakinius . . . Beskaitydamas 
visiškai nepastebėjau, kad ir 
vidurnaktis jau seniai pra
slinkęs, tačiau brangią “Ame
riką” tik tuomet iš savo ran
kų paleidau, kai buvo per
skaityta nuo pačio pirmuti- 
niojo iki paskutiniojo žodžio, 
net ir visi skelbimai. Ir, nors 
benamio dalios prislėgtas, 
beskaitydamas, jaučiausi lai
mingas, it būčiau Nemuno 
pakrantėse.

Gal būt, kad jums neaiškus 
yra šis lietuviškos spaudos 
pasiilgimas.

Pabėgėlio gyvenimas ne
lengvas. Jo keliai nusodinti 
įvairaus nedatekliaus bei 
skurdo erškėčiais. Kiekvieno 
sieloje didžiausios žaizdos — 
šalia tamsaus pabėgėlio gy
venimo, netekimas ko nors iš 
savosios šeimos . . . Kenčian
ti siela ieško paguodos, sura
minimo,—gi geriausias vais
tas yra spauda gimtąja kal
ba. Tuomet atsigauna siela, 
pasimiršta žiauri tikrovė . . . 
Ypatingai savosios spaudos 
yra ištroškę Šveicarijos lie
tuviai, nes visiškai jos netu
ri.”

Taip rašo iš Šveicarijos. 
Būtų gera, kad “Amerikos” 
lietuviai tiems tremtiniams 
lietuviams, kurių adresus tu
ri, užsakytų laikraščių, ku
rių Europoje mūsų tautiečiai 
taip išsiilgę.

Apsidrausti Gera
Pajūryje buvo girdėti pa

našus pasikalbėjimas tarp 
motinos ir sūnaus.

— Mama, ar galiu bristi į 
vandenį ?

— Ne, brangus angelėli. 
Vanduo per gilus, ir bangos 
didelės.

— Bet tėvukas maudosi.
— Taip ... jis apsidrau

dęs.

Tiesą Pasakė
— Ir dabar, ponia Kuzmie- 

ne, — tarė advokatas, — būk 
tokia gera ir pasakyk ponui 
teisėjui, ar tavo vyras turėjo 
paprotį tave mušti su piktu
mu?

— Su kuo?—klausia mote
riškė.

— Su piktumu.
— Kaip kada. Bet dažniau

siai jis mane mušdavo su 
kumščiu.

Pranas Bekampis

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

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

Tel. EVergreen 7-1670

STagg 2-1454
F. GRAŽYS ir SŪNUS jį 

KONTRAKTORIAI 4
Atlieka mūrinių namų sienų iš- e) 
lyginimą, piasteriavimą, šaligat- (j 
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

Clement A. Voket J
(VOKETAITIS) J

Advokatas 6

41-40 —74th Street 5

7-TAs METINIS 7TAS

NAŠLIŲ KONCERTAS - BALIUS j 

Sekmadienį, Balandžio - April 28,1946 
APREIŠKIMO PARAFUOS 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 ĮVAIRENYBES

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

Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972
Maskva “praneša,” kad šie

met Velykų rytą pirmą kartą 
per 20 metų buvo skambinama 
varpais cerkvėse.

Čia pažymėtina, kad Maskvo
je tėra vienas katalikų kunigas.

New Yorko dangoraižis Em
pire State šiomis dienomis gaus 
61 pėdos aukštumo bokštą, ku
riuo bus gaunama radijo televi
zijos perdavimai.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8654 85th St, Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

TeL Virginia 7 -1896
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LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH V

FOTOGRAFAS ?
65 - 23 GRAND AVENUE

Maspeth, N. Y. A

Zasla
Tokia
Ekon
Kada]
Pyktį
Londl

NeseiB 
ZaslavsH 
Times” I 
sija no| 
vedamai 
rusų kcl 
sistatyrl

Be ml 
nis yra! 
skaityt™

Reta I 
tuo, ką 1 
rųjų d ai

Paimi
Auto™ 

rim sieM 
mes. Ml 
rauni” .1

Praktl 
ba prisil 
mių ir si 
bensraul 
pavydėti

Toliail
“Mes I 

kitas t™ 
mus.” I

Kiekvl 
Rusija gi 
kraštų 11

Kitoj I 
tina :

“Prie™ 
nepriklal 
vardo.” 1

Jam ai 
į Varšul 
žiurkės, I 
rai nepil 
kratinė.’!

Jo aki 
kratija I 
slavijoj, I 
joje,—vii 
įvedė bol

Kokiai 
Rusija, I 
šioj ištrl

“Soviel 
šizmu vi 
. . . Mūl 
partijų ii 
asmenų, I 
taikiniml 
laidumą I 
logija pi 
pažinimil 
visoms rl

Gražu I
Bet gi 

sovietinė! 
būta kiti 
nes Rusi! 
nistų pal 
nas ir Ml 
ciais ir 1 
“kraujo n 
susitarė I

O kail 
lygybę tl 
vargiai » 
priklausei 
kaip tas ■

Kai vii 
ma apie I 
biavimą, I 
mas ir vjl 
nominis 1

Azijoj! 
neturi kJ 
gauna nl 
dideli aul 
be darboI 
ties.

Tuo tai 
dėliuose I 
giau susi 
mat, savi 
paleisti ll 
narna kail

Gydytcl 
jei žmoą 
kaip 1,501 
ną, tai jd 
tis pats ii 
lėtas badl

Europa 
žmonės į 
vos 440 h

Ameria 
ną gauna 
liams an 
per 3,000

Žurnalij 
riuomenėl
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