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Neseniai rusų žurnalistas 
Zaslavskis “The New York 
Times” priede išdėstė, ko Ru
sija nori. Paprastai jam pa
vedama “Pravdoj” pareikšti 
rusų komunistų partijos nu
sistatymus.

Be mažų išimčių, jo straips
nis yra akių dūmimas sau ir 
skaitytojams.

Reta eilutė ten sutinka su 
tuo, ką Rusijos valdžia iš tik
rųjų daro ir ko siekia.

Paimkime keletą vietų.
Autorius sako: “Mes netu

rim siekimų į kitų tautų že
mes. Mums nerūpi “Lebens- 
raum” . . .

Praktikoj gi—Rusija sku
ba prisiplėšti juo daugiau že
mių ir susidaro sau tokį “Le- 
bensraum,” kokio ir Hitleris 
pavydėtų.

Toliau Zaslavskis rašo:
“Mes esame pratę gerbti 

kitas tautas už jų laimėji
mus.”

Kiekvienas atsimena, kaip 
Rusija gerbė Lietuvos ir kitų 
kraštų laisvę.

★ • ★
Kitoj vietoj autorius tvir- GENEROLAS DOUGLAS MAC ARTHUR

ValšL Departament 
Del Churchillio

Amerikos Lietuvių Taryba 
buvo kreipusis į Valstybės De
partamentą ryšium su Chur
chillio pareiškimu kovo 18 d., 
kada jis apie Baltijos valsty
bes atsiliepė, kaip inkorpo
ruotas Rusijon.

Kadangi šis pareiškimas 
buvo padarytas Valstybės 
Departamento oficialaus at
stovo akivaizdoje, tai ALT 
paklausė sekr. Byrnes, kaip 
šios šalies vyriausybė tuo at
žvilgiu laikosi.

Balandžio 23 d./buvo gau
tas atsakymas, kuriame pa
žymima, kad Valst. Departa
mentas nesiima atsakomybės 
už Churchillio pareiškimus ir 
kad Jungtinių Valstybių val
džia pripažįsta Baltijos val
stybių akredituotus atsto
vus.

Reikalauja Austrijai 
N epriklausomybes

Byrnes Už Didžiųjų Sąjungą
------------------------------------------------------------- A __________________

J. Baltrušaičio Eiles 
Spausdina

Bostonas.—Į spaudą pa
duota Jurgio Baltrušaičio 
lietuviškai rašyta poezija, 
kurios yra apie 200 pusi.

Šį rinkinį paruošė Dr. J. 
Aleksandravičius-Aistis, bū
damas Paryžiuje, kur pasku
tiniais metais J. Baltrušaitis 
gyveno ir kur jis 1944 metų 
pradžioje mirė.

Teko patirti, kad spaudoje 
yra ir naujas J. Aisčio eilių 
rinkinys, pavadintas “Nemu
no Ilgesys.”

Kada abi knygos pasiro
dys, tuo tarpu dar nežinia, 
nes pats spausdinimas gali 
užtrukti ir kiek ilgiau.

Suirę Geležinkeliai
Lietuvoje

Paryžius.—Amerikos Val
stybės sekretorius Bymes 
nustebino užsienių reikalų 
ministerių konferencijos da
lyvius Paryžiuje, pasiūlyda
mas, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės, Anglija, Prancū
zija ir Rusija sudarytų 25 
metams sąjungą garantuoti 
Vokietijos nuginklavimui ir 
taikos išlaikymui.

Anglija ir Prancūzija prin
cipe sutiko, kad šis Bymes 
siūlymas būtų svarstomas už
sienių reikalų ministerių kon
ferencijoje. Bet Rusijos at
stovas Molotovas pasakė tu
rįs tam tikrų pastabų dėl šio 
klausimo įtraukimo į darbų 
eilę.

Byrnes rengiasi panašų 
planą siūlyti ir Japonijos at
žvilgiu.

Kalbama, kad prieš kiek 
laiko su tuo planu buvo su
pažindintas Stalinas, kuris į 
tai žiūrėjęs palankiai.

Byrnes siūlymui pritaria 
senatoriai Vandenberg ir Con
nally, kurie yra Paryžiuje.

Valstybės sekretorius yra 
gavęs ir prezidento Truma- 
no paramą savo planui.

Jeigu Bymes idėja būtų į- 
gyvendinta, tai rodytų naują 
žingsnį Amerikos pasiryžime 
dalyvauti taikos išlaikyme. 
Po ano karo Jungtinės Val
stybės buvo pasukusios prie
šingu keliu—jos tada greitai 
nusigręžė nuo Europos reika
lų.

Amerikos Senato užsienių 
reikalų komisija palankiai 
sutiko sekretoriaus Byrnes 
siūlymą dėl keturių didžiųjų 
valstybių sąjungos.

tina:
“Prieškarinė Lenkija buvo 

nepriklausoma valstybė tik iš 
vardo.”

Jam atrodo, kad dabar, kai 
į Varšuvą sulindo Maskvos 
žiurkės, tai Lenkija yra “tik
rai nepriklausoma ir demo
kratinė.”

Jo akimis žiūrint, demo
kratija šiandien žydi Jugo
slavijoj, Bulgarijoj, Rumuni
joje,—visur ten, kur Stalinas 
įvedė bolševikinę vergiją.

Kokia demokratinė pati 
Rusija, Zaslavskis nušviečia 
šioj ištraukoj,^ ja

“Sovietų tauta šlylJštisi fa
šizmu visose jo apraiškose. 
. . . Mūsų šalyje negali būti 
partijų ir grupių ar pavienių 
asmenų, kurie skelbtų susi
taikinimą su fašizmu, nuo
laidumą jam. . . . Mūsų ideo
logija paremta lygybės pri
pažinimu visoms tautoms ir 
visoms rasėms.”

Gražu kaip pasakoje.
Bet gaila, kad tai ir tėra 

sovietinė pasaka. Gi tikrovės 
būta kitokios. Ne partijos, 
nes Rusijoje tėra tik komu
nistų partija, bet pats Stali
nas ir Molotovas buvo su na
ciais ir fašistais suėjęs į 
“kraujo brolybę,” kai 1939 m. 
susitarė su Vokietija.

O kaip Rusija pripažįsta 
lygybę tautoms, tai istorija 
vargiai ar beras didesnį ne
priklausomų tautų žudytoją, 
kaip tas pat Stalinas.

RENGĖS NUŽUDYT GEN. MacARTHUR
Tokijo.—Gegužės 1 d. Ja

ponijoj buvo rengtasi nužu
dyti generolą MacArthur.

Amerikiečiai pareigūnai 
apie tai sužinojo iš vieno ja
pono, kuris buvo įtrauktas į 
šį sąmokslą.

Japonų vyriausybė, paty
rusi apie ruoštą pasikėsini
mą, atsiprašė gen. MacAr
thur dėl žygių prieš jo gyvy-

paaštrinta jų žemės okupaci
ja.

Gen. MacArthur, patyręs 
apie sąmokslą, nesiėmė jo
kių atsarginių saugumo prie
monių.

Neprižada Žydams 
Valstybes

Paryžius.—Užsienių reika
lų ministerių konferencijoje 
Byrnes pareikalavo, kad bū
tų svarstomas Austrijos klau
simas ir kad tai šaliai būtų 
grąžinta nepriklausomybė, 
kurią garantavo Maskvos 
konferencija 1943 m.

Byrnes pasiūlė iš Austrijos 
atitraukti karinę okupaciją 
ir leisti tam kraštui pradėti 
normalią užsienių prekybą.

i

New Yorkas. — Geležinke
liai Lietuvoje dar 
laikų tebėra suirę.

Padėčiai gelbėti, 
čių vietomis yra 
mechaniškos dirbtuvės.

Svarbesnės Lietuvos gelž- 
kelių linijos yra perkeistos į 
rusiško pločio bėgius. Tas 
perkeitimas eina visais rytų 
Europos plotais, neišskiriant 
ir Vokietijos.

nuo karo

prie sto- 
įtaisytos

REVINAS SIŪLO UBIJOS VALSTYBĘ

ITALŲ DEMOKRATAI PRIEŠ KARALIŲ
Roma.—Italijos monarchi

jai buvo suduotas stiprus 
smūgis, kai krikščionių de
mokratų partija didele balsų 
dauguma savo kongrese pa
sisakė už respubliką.

Numatyta Italijai palikti 
keturis šarvuočius laivus iš 
dabar turimų devynių. Po
vandeninių laivų tai šaliai 
greičiausia visai nebus palik
ta.

vadovavo Tokajama, buvęs 
politinės policijos valdinin
kas ir vėliau lakūnas japonų 
aviacijoje.

Jis buvo sudaręs planus 
generolą MacArthur nužudy
ti gegužės 1 dieną komunis
tų demonstracijų laiku.

Ligšiol Tokajama dar ne
suimtas.

Žinia apie sąmokslą, kaip 
gaisro ugnis, perbėgo per vi
są Japoniją. Žmonės klausi
nėjos, ar ryšium su tuo nebus

liko buvo šūdiryta anglų'fr 
amerikiečių komisija ištirti 
Palestinos sąlygoms.

Komisija paskelbė platų 
savo tyrinėjimų pranešimą, 
kuriame siūloma į Palestiną 
įleisti 100,000 žydų, bet pa
tariama tą kraštą palikti da
bartiniame mandate, ligi tą 
mandatą perims Jungtinės 
Tautos.

Iš Palestinos komisija siū
lo nedaryti nei žydų nei ara
bų valstybės.

KOMISIJA TYRINĖS ISPANIJĄ
New Yorkas.—Jungt. Tau

tų organizaci j os Saugumo Ta
ryba pirmadienį toliau svars
tė skundą prieš Ispaniją.

ko- 
da-

Kai vienu lūpų šonu kalba
ma apie pasaulio bendradar
biavimą, kitu šonu skelbia
mas ir vykdomas didelis eko
nominis savanaudiškumas.

Azijoje daug kur žmonės 
neturi kuo apsivilkti, nes ne
gauna medvilnės. Anglijoje 
dideli audimo fabrikai stovi 
be darbo dėl tos pat priežas
ties.

Tuo tarpu Amerikos san
dėliuose vis daugiau ir dau
giau susikrauna medvilnės: 
mat, savininkai nenori jos 
paleisti kitoms šalims priei
nama kaina.

Gydytojai pripažįsta, kad 
jei žmogus gauna mažiau 
kaip 1,500 kalorijų per die
ną, tai jo kūnas ima maitin
tis pats iš savęs,—prasideda 
lėtas badavimas.

Europoje yra šalių, kur 
žmonės per dieną tegauna 
vos 440 kalorijų.

Amerikos kareivis per die
ną gauna 3,600 kalorijų, civi
liams amerikiečiams tenka 
per 3,000 kalorijų.

pulkininko, išleido knygą 
apie aukštąją praėjusio karo 
strategiją ir politiką.

Knyga pavadinta “Top 
Secret” ir kelia didelį susi
domėjimą, nes autorius nesi
varžydamas reiškia nuomonę 
apie atsakinguosius karo va
dus ir jų planus bei klaidas.

Tarp kita ko, jis iškelia to
kį faktą.

Velionis prezidentas Roose- 
veltas nesutiko, kad anglų 
kariuomenė Berlyną užimtų 
anksčiau už rusus.

Tai būtų dar viena iš Roose- 
velto daugelio dovanų ru
sams.

Churchillis dėl to ant 
Roosevelto labai supykęs ir 
“niekados nedovanojęs.”

Buvo nutarta paskirti 
misiją, kuri ištirtų, ar 
bartinė Ispanijos politika su
daro pavojų taikai.

Šiai minčiai priešinosi Ru
sijos atstovas Gromyko tvir
tindamas, kad ir be naujo ty
rinėjimo esama pakankamai 
medžiagos, rodančios gene
rolo Franco režimo kaltę.

Bet daugumas Saugumo 
Tarybos narių pasisakė už 
komisiją. Balsuojant dešimt 
atstovų pritarė komisijai.

Gromyko visai nebalsavo.
Paskirta penkių asmenų 

komisija, į kurią įeina Aus
tralijos, Brazilijos, Kinijos, 
Prancūzijos 
stovai.

Komisija 
vaisius turi 
gūžės 31 d.

Tuo tarpu nežinia, ar ko
misija vyks į Ispaniją, ar ji 
New Yorke tyrinės pateiktą 
medžiagą.

nių reikalų isteris Bevi- 
nas pasiūlė, kad Italijos ko
lonijai Libijai būtų tuoj su
teikta pilna nepriklausomy
bė.

Prie Libijos valstybės bū
tų priskirta ir Tripoli tani ja, 
kurią rusai nori savo globon 
paimti.

Arabų sąjungos atstovas 
pareiškė, kad arabai, jeigu 
reikės, ginklu padės Tripoli- 
tanijos gyventojams išsiko
voti laisvę.

Užsienių ministerial Pary
žiuje nutarė atmesti Austri
jos reikalavimą, kad jai iš 
Italijos būtų priskirtas pie
tinis Tirolius.

Prieita svarstyti Italijos ir 
Jugoslavijos sienų klausimo.

Rusija reikalauja, kad iš 
Italijos būtų Jugoslavijai pri
skirta Triesto sritis, Istrijos 
provincija ir dar kai kurios 
kitos dalys.

užsie- Amerika, Anglija ir Pran
cūzija stovi už tai, kad minė
tos vietos būtų paliktos Itali
jai.

Indijoje Tariasi Del 
Nepriklausomybės
Londonas.—Anglų minis

terių kabineto nariai, kurie 
yra nuvykę Indijon tartis dėl 
tos šalies nepriklausomybės, 
paprašė Indijos Kongreso ir 
mahometonų atstovus susi
rinkti konferencijon išlygin
ti nuomonių skirtingumui 
tarp tų dviejų grupių.

Abi pusės pritarė konfe
rencijai.
. Nesutikimas tarp Indijos 
Kongreso žmonių ir mahome
tonų kaip tik ir sudaro stam
biausią kliūtį, einant prie to 
krašto nepriklausomybės.

Šiai partijai daugiausia 
priklauso Italijos katalikai.

Paskutinių savaičių rinki
mai į savivaldybes parodė, 
kar krikščionys demokratai 
yra stipriausia italų partija. 
Jjos šuląs Alcide deGasperi 
yra Italijos ifiinisteris pirmi
ninkas. * - - •

Kalbama, kad netrukus 
Italijos karalius gali pasi
traukti ir sostą užleisti savo 
sūnui princui Umbertui, 
stengdamasis išgelbėti mo
narchiją.

Spėjama, kad karalius ap
sigyventų Egipte.

Sužinota, kad užsienių rei
kalų ministerial Paryžiuje 
priėjo nuomonės ateityje su
mažinti Italijos laivyną.

Filipiny Prezidentu 
Išrinktas Roxas

Manila.—Praėjusiuose rin
kimuose į FiLpinų preziden
tus buvo jšrįnktasMahuelis 
RoxaS prieš Sergijų Osmeną.

Roxas per karą buvo Fili
pinuose ir net dalyvavo vy
riausybėje japonų okupacijos 
metu. Per rinkimus jis skel
bėsi, kad tada būdamas val
džioje, jis vadovavo slaptam 
veikimui prieš japonus.

Liepos 4 d. Filipinų salos 
gauna nepriklausomybę. Ta 
proga ten rengiasi vykti 
Amerikos prezidentas Tru- 
manas.

KOMUNISTAI LAIMI MANDŽIŪRIJOJE
-------------------------------------- e.

ir Lenkijos at-

savo tyrinėjimų 
pranešti ligi ge-

Žumalistas Ingersoll, ka
riuomenėj išsitarnavęs ligi

Balandžio 24 d. Londone 
gyveną lietuviai paskelbė at
sišaukimą, kuriame pasmer
kiama Rusijos priespauda 
Lietuvoje.

Šisai Londono lietuvių bal
sas pasiekė didžiąją pasaulio 
spaudą. New Yorke jį paskel
bė “The New York Times.”

Šis jų žygis yra paskatini
mas kitose šalyse esantiems 
lietuviams nesiliauti kėlus 
balso dėl Lietuvos gerovės.

P. Rimšos “Artojas” 
Bostono Muziejuj
Bostonas. — Pertvarkius 

Bostono Meno muziejų, Pet
ro Rimšos garsus kūrinys 
“Artojas” buvo išstatytas 
muziejaus salėje ir lankyto
jai dabar jį gali matyti.

Seniau tas kūrinys buvo 
laikomas muziejaus sandėly.

NELEIDO VOKIEČIŲ VYSK. LAIŠKO
Berlynas.—Vokietijos vys

kupai, esantieji vakarinėje to 
krašto dalyje, išleido gany
tojišką laišką, kuriame pa
smerkiamos koncentracijos 
stovyklas, tebelaikomas rusų 
okupuotoje zonoje Vokietijo
je.

Esama žinių, kad tose sto
vyklose per savaitę miršta 
nuo 2,000 ligi 4,000 žmonių. 
Ten siaučia ligos, badas ir 
moterų užpuldinėjimai.

w Laiške nurodoma, kad ru
sų zonoje šimtai tūkstančių 
karo belaisvių yra priverčia
mi vergų darbui. Ten nepai
soma jokio teisingumo nė 
žmoniškumo.

Tas vyskupų balsas buvo 
iš viso pasmerkimas sąjungi
ninkų politikos Vokietijoje.

Amerikiečių okupacijos zo
noje kariniai pareigūnai pa
reikalavo, kad vyskupų laiš
kas nebūtų skaitomas. Ta
čiau tokio draudimo nebuvo 
anglų zonoje.

Prieš šį amerikiečių žygį 
protestavo ne tik katalikai, 
bet ir protestantai vokiečiai.

Rekvizicijos Liet.
Ūkininkams

New Yorkas. — Antrame 
Vyriausio Sovieto posėdyje 
Maskvoje, kaip “Izvestija” 
nr. 64 skelbia, nutarta steig
ti specialus Paruošų komisa
riatas.

Jo uždavinys bus išieškoti 
pyliavas, rekvizicijas iš ūki
ninkų.

Šis -komisariatas bus “fe- 
deralis” (visasąjungis), taigi 
jam priklausys paruošų ėmi
mas ir Lietuvoje. Kitaip sa
kant, Maskvos žmonės ir to
liau nustatinės, kiek ir ku
riais laikotarpiais Lietuvos 
valstiečiai turės duoti oku
pantams grūdų, bulvių, kiau
šinių, sviesto, mėsos ir kitų 
dalykų.

Anglies Streikas 
Plečiasi

Washingtonas. — Anglia
kasių unijos vadas Lewis 
pranešė, kad jeigu laiku ne
susitars, tai streiką už mė
nesio pradės ir kietosios ang
lies kasyklos.

Šiuo metu streikuoja tik 
minkštosios anglies darbi
ninkai, ir tai jau pradeda at
siliepti krašto pramonei, ge
ležinkeliams, gyvenamiems 
namams.

Derybos susitarti šiame 
streike ligi šiolei nedavė jo
kių vaisių.

Didelis Sprogimas 
Kariniam Laive

New Yorkas.—Antradienį 
Raritano įlankoje iškraujant 
amuniciją įvyko sprogimas 
naikintuve “Solar.”

Penki jūreiviai užmušti ir 
60 buvo sužeistų.

Žuvo 47 Žmones
Chicago.—Pereitą savaitę 

vienam traukiniui užvažia
vus ant kito, buvo užmušti 
47 keleiviai.

Daugiau kaip šimtas buvo 
sužeistų.

New Yorkas.—Centro vy
riausybei paskutinėmis die
nomis pradėjo aiškiai nesi
sekti Mandžiūrijoje, kuri yra 
turtingiausia Kinijos dalis.

Pereitą savaitę kinų ko
munistai užėmė Mandžiūri- 
jos sostinę čangčurią ir po to 
be pasipriešinimo įžygiavo į 
Harbiną.

Šiame mieste nuo seniau 
būta lietuvių kolonijos. Tėvai 
marijonai tenai turėjo savo 
namą, kurio viršininkas yra 
kun. Cikota, buvęs marijonų 
generolas.

Nėra žinoma, koksai liki
mas dabar juos ištiko.

Po Harbino kinų komunis
tai užėmė trečią didelį mies
tą Ciciharą, kuris yra svar
bus geležinkelių centras.

Generolo Marshall© siūly
mą daryti paliaubas tarp cen
tro valdžios ir komunistų 
čiangkaišekas atmetė, ka
dangi komunistų rankose pa
siliktų didelė Mandžiūrijos 
dalis.

Amerikietis koresponden
tas Packard praneša, kad ki
nų komunistams .kariauti pa
deda rusai. Jis pats matęs ru
sų kareivių, užmuštų drauge 
su kinų komunistais. Centro 
kariuomenė yra nelaisvėn pa
ėmusi rusų.
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Raitus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunfiama pašto ženklų.

LIETUVIAI NAŠLAIČIAI
Kur nors pasaulyje į mus žiūri didelės ir liūdnos naš

laičio akys—ar prieglaudos namuose, ar nuo plataus vieš
kelio, ar benamių eilėje laukiant, kad į jo dubenėlį iš bendro 
katilo įpiltų sriubos.

Jis alkanas ir menkai aprengtas. Jo veideliai įkritę, o 
drabužiai nudribę ir apdriskę.

Tas našlaitis stovi svetimas šios žemės maišatyje, ir 
jis nežino, kas jį paims už rankos, kas gražiu žodžiu užkal
bins ar keliu pavedės ir nakčiai pastogėn priglobs.

Šios žemės vieškeliuose šiandien daug tokių našlaičių— 
be priežiūros, alkanų, netekusių tėvo, motinos ir giminių.

Ir kai jūs įsistebite į jų liūdnus veidukus, ūmai sudre
ba jūsų širdis: juk tos akys tokios artimos ir tokios bran
gios tau!

Taip, jos artimos ir brangios mums, nes tarp tų našlai
čių yra ir mūsų tautos vaikų: tas berniukas ar toji mergytė, 
kurie liko be namų šilumos ir paguodos žodžio, yra našlai
čiai lietuviai.

Visur jų šiandien sutiksi. Daug jų yra Lietuvoje, kur 
jų tėvus išžudė karas, ar atskyrė trėmimai ir kalėjimai.

Kiti jų, Lietuvos mažutėlių, patys neša sunkią ištrė
mimo dalią Rusijos gilumoje. Ne vienas jų jau mirė ten, ne- 
pakėlę žiaurios priespaudos, atskyrimo nuo savo žemės ir 
savo brangiausiųjų. Jie yra graudi auka kruviname mūsų 
amžiuje, kuris ir prieš kūdikius pakėlė savo žudančią ranką.

Dar kiti likimo buvo nublokšti Vakarų Europon, sve- 
timon žemėn, kur nėra jiems motinos rūpesčio ir jos meilės.

Taip stovi lietuvis našlaitis, senos ir garbingos tautos 
sūnus, ir liūdnai žvelgia į žmones: kas pasilenks prie jo 
vargšės galvelės, kas jam tars paguodos žodžius, kas jam 
atstos žuvusį tėvą ir motiną brangią, kas jį alkaną papenės 
ir nuogą pridengs ?

Ištieskime ranką našlaičiui lietuviui, priglobkime jį, 
primkime savo namų židinin: tegul jis auga žmonių meilėje 
ir savo tautiečių rūpestingume.

Jis yra mūsų mažasis brolis, ir ji yra mūsų jaunoji se
suo. Kada jų liūdnos akys veizdi į mus, ieškodamos užtari
mo ir prieglaudos, neužkietinkime savo širdžių.

Vaikui, nors jis ir našlaitis būtų, priklauso ateities die
nos. gL ......

Paimkim už-rankos savo tautos našlaitėlį, suteikime 
jam namų šilumos ir veskime jį į gražesnius ir teisingesnius 
laikus, kurių valdovas bus jisai, šiandien pasaulio vieške
liuose apleistas kūdikis, didelėmis ir liūdnomis akimis mal
daująs mūsų globos. R.

NAMAI
Ir vėl šią valandą mane pikti sapnai prikėlė— 
Aš praveriu akis išgąsdintas ir neramus.
Man vėl vaidenasi kadais nakčia matyti žiburiai— 
Matau vėl gimto krašto apsnigtus namus.
Regiu senolę, šluojančią snieguotą kelią
Ir šąlančius paukščius, sutūpusius sušilti kaminuos.
Čia pasiekia mane skambėjimas linksmų varpelių 
Ir posmai kažkada girdėtos vaikystėje dainos.
Juntu, kaip mano siela sunkiai sunkiai lenkias 
Prieš motiną, ir seserį, ir apsnigtus jaukius namus. 
Ir mintys, kykdamos kaip paukščiai, čionai renkas, 
Pažadindamos vėl tik pamirštus piktus sapnus.
Paskui pakyla jos ir leidžiasi gimton pastogėn, 
Kur mano motina sapne vis šaukiasi mane vardu.
Tai vėl kvatodamos nuskrieja jos erdve, kaip lengvos rogės, 
Skambėdamos varpelių tolimu garsu.
Budėdamas skaičiuoju valandas, kurios praėjo.
O nerimas vis auga su geliančia naktim.
Girdžiu: lyg šaukia kas. Gal ji? gal motina. Ak ne.Tik vėjas, 
Atėjęs čia šitų svajonų iš manęs atimt.

Vincas Kazokas.

TREČIO DIDŽIOJO RŪPESČIAI

Po .dangoraižių remiama 
padange, bet ne po niūriu 
miglotu Londono dangumi 
Churchillis neva privataus 
asmens lūpomis pranešė pa
sauliui apie savo naują poli
tinį idealą: britų ir amerikie
čių tautų uniją arba, kaip jis 
dar tiksliau tai apibūdino 
savo antroje kalboje New 
Yorke, “a free voluntary fra
ternal association.”

Greta jo pareiškimų ar ne
kyla mintyj ir to gražaus pa
reiškimo užkulisių, kur ta 
Churchillio rolė buvo sure
petuota? Kas paskatino Chur- 
chillį kviesti savo sąjunginin
ką į tą brolystę, kuriai ieško
ma pagrindo jau nebe milita- 
riniame ar ekonominiame 
bendradarbavime, bet remia
masi kultūros, kraujo ir kal
bos bendrumo sentimentais? 
Pasaulį nustebino tos atkak
lios išdidaus anglo pastangos 
lyg ir įsiteikti pinigingam 
Dėdei Šamui, kuris mažiau
sia, kaip ir anglai, linkęs va
dovautis sentimentais. Vie
nok Churchillio rolė yra tik 
logiškas padarinys seniai be
sirutuliojančių įvykių, įėju- 
siusių dabar bemaž į lemtin
gą fazę.

Visose Britų Imperijos ko
lonijose jau įvilkti Trojos 
arkliai—penktosios komin- 
terno kolonos. Savo kovoje 
prieš “kapitalistinį apsupi
mą” Kremlius visų pirmiau
sia kreipia žvilgsnius į kolo- 
nines ar pusiaukolonines tau
tas. Dėl akių keliami ten ko
munistinės ideologijos šū
kiai, sėjamas kultūrinis bol
ševizmas, ugdomi “išsilais
vinimo iš kitataučių vergi
jos” obalsiai, bet iš esmės so
vietinė Rusija tvirtai eina

caristinės Rusijos pramin
tais takais į savo per šimt
mečius puoselėjamus tikslus.

Senos, nublukusios datos 
pasako mums, kad jau seniai 
vyksta rusų ir anglų tryni
masis prie Indijos sienos, in- 
trygos ir avantiūros Persijo
je, Tibete, Afghanistane, Be- 
ludžistane, Arabijoje ir Tur
kijoje. Nuo Petro Didžiojo 
laikų, kada jis “prakirto lan
gą į Europą,” ir nuo Kotrinos 
II laikų, kada buvo sumon
tuota Novo-Rusija, eina Ru
sijos veržimasis į vakarus ir 
pietus, veržimasis per Balka
nus į Viduržemio jūrą, per
augąs į veržimąsi Indijos ir 
Kinijos link.

Tas nuolatinis lazdų kai- 
šiojimas į Anglijos vežimo 
ratus darosi vis labiau gra
sinantis ir pavojingas Angli
jos vežimui. Vis labiau Ang
lijos politikai turi rūpintis 
statyti barikadas iš visur iš- 
lendantiems rusams.

1870 metais rusai pradėjo 
Turkestano grobimą, kuris 
užsibaigė sovietams čia suor
ganizavus 5 sovietines res
publikas: Turkestano, Uzbe
kistano, Tadžikistano, Ka
zachstano ir Kirgistano.

1907 melais anglai ir ru
sai jau tariasi, norėdami dip
lomatiniu keliu užkirsti nuo
lat kylančius nesusipratimus 
prie Indijos sienos. 1917-19 
metais anglai išnaudoja rusų 
revoliucijos chaosą ir orga
nizuoja pagalbą per Indijos 
sieną rusų baltajam judėji
mui, kad nuslopintų besi
smelkiantį į Centrinę Aziją 
bolševizmą.

Prieš šimtą metų atsiradęs 
rusų slinkimas Saissari-Nor- 
Aralo ežero kryptimi dabar

jau atstūmė rusų įtaką 1,400 
kilometrus į pietus nuo jo iš
eities pozicijų. Garsusis rusų 
geležinkelis “Turksib” ap
vainikuoja tą sėkmingą rusų 
virškinimą Centrinės Azijos 
plotuos.

Rusų ekspansijos kryptys, 
kaip aštunkojo čiulptuvai, 
smelkiasi prie Indijos sienos 
ir per Iraną. Indija gi stip
riausias britų imperijos pa
saulinės reikšmės ramstis. 
Rusų apsiginklavimas “tau
tų išlaisvinimo” šūkiais daro 
juos žymiai pavojingesnius 
už seną cariškąją Rusiją.

Štai dėl ko sunku miegoti 
britų politikams. Reikia bu
dėti, kad neskiltų didžiulio 
rūmo sienos nuo klastingų 
požeminių smūgių.

Churchillio ir Stalino pa
reiškimų dvikovos šaknys 
glūdi ne susikirtime dėl to, 
kad raudonieji tankai sun
kiai iškrapštomi iš ten, kur 
juos nuvairavo Maskvoj pa
ruoštos kelių gairės, bet tos 
dvikovos šaknys yra senų 
nuodėmių kartoteka, siekian
ti ir Austrų-Vengrų imperi
jos griuvimą, ir kariškąjį 
Anglijos talkininkavimą bal
tajam judėjimui rusuose, ir 
anglų rolę buv. Tautų Sąjun
gos rūmuose.

Tai kova dėl egzistencijos, 
kova dėl būvio valstybinių 
junginių, bet ne kova dėl 
ideologijų arba režimų.

Prieš naivų pasaulį vis te
bekabo dilema: ko siekia Ru
sija—ar ekspanijos savo ab
soliučiam dominavimui, ar 
tik maksimalinio aplinkybių 
išnaudojimo, kurdama savo 
saugumo sistemą?

Atrodo, kad tuo tarpu 
Maskvos politikos šių dienų 
uždavinys yra eliminuoti Bri
tų Imperiją iš trijų didžiųjų 
tarpo. Tai labai logiška, nes 
tuo tarpu labiau įkandamas 
rusams šis dominijų kolosas.

Iš kitos pusės, ir Krem
lius nuogastauja ir stato 
klausimus dėl U.S.A. — tuos 
pat klausimus, kuriuos pa
saulis stato rusams. Juk 
U.S.A. kaipo autarkinio ap
sirūpinimo šalis, žymiai pa
jėgesnė už Rusiją išvystyti 
reikiamą karui gamybinį po
tencialą. Juk ir dabar naujai 
išleidžiamiems B-36 rusai ne
turi ką priešpastatyti. Rusai 
galvatrūkčiom velka į Ame
riką savo išbandytą ginklą— 
kultūrinį bolševizmą, proso- 
vietiškas nuotaikas, per 
spaudą, kiną ir šmeižtus viso, 
kas ne prosovietiška; jie dos
nia ranka remia streikų ju
dėjimus, bet visa tai nėra tas 
Achilo kulnis, prie kurio jie 
jau prisiveržė santykiuose su 
Anglija.

Kur kreips žvilgsnius toje 
įvykių karuselėje vis labiau 
įsiveliąs į politinius ir ekono
minius sunkumus senas britų 
liūtas? Flirtas su raudonuo
jančia Prancūzija nepadės 
nei sulaikyti beišslystančių 
kolonijų, nei stabilizuoti pa
saulinio svorio. Idėja “a free 
voluntary fraternal associa
tion,” angliškai kalbančiųjų 
tautų sentimentas, laiku 
ateina kaip atradimas ir į- 
gauna logišką pagrįstumą.

Bet kaip visuomet, anglai 
jau pramiegojo įvykius. Savo 
laiku jie pramiegojo Napole
ono iškilimą ir leido jam iš
kilti į milžiniškos karo maši
nos dirigentą, dėl kurios su
tramdymo Europai teko pa
kelti daug sunkių aukų; ką 
bekalbėti apie pramiegotą 
hitlerizmo pavojų, kada Hit
lerio arogancijos metais Di
džiosios Britų Imperijos pre
mjeras lengva širdimi įme
tė tigrui į nasrus milijonų 
žmonių gyvybes ir triumfavo 
“išgelbėjęs taiką.” Dabar jie 
pražiūrėjo, kaip Rusija įsipo- 
navo ir anglams lipa ant kul
nų.

Po šliaužiojimo prieš Hit
lerį ir Kremlių, kuklūs Chur
chillio pareiškimai ar tik ne
bus audros pradžia.J. Kelmiensis.

«

BALF Pirmininkas 
Pas Liet. Tremtinius

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo pirminin
kas kun. Drf J. B. Končius 
pradėjo lankyti lietuvius 
tremtinius Europoje nuo 
1945 gruodžio 17 d.

Prabėgo jau keturi mėne
siai. Per tą laiką pirminin
kas lankėsi penkiose valsty
bėse, Vokietijoje aplankė vi
sose trijose (Britų, Amerikos 
ir Prancūzijos) zonose per 50 
išvietintų lietuvių stovyklų, 
168 įvairias mokyklas, dau
gelį lietuvių tremtinių komi
tetų, karinės valdžios įstai
gas, UNRRA centrą, skyrius 
ir stovyklų viršininkus.

Kiekvienoje stovykloje rei
kėjo patirti, ko daugiausia 
tremtiniams reikia, ką turi, 
ką gavo, kaip tvarkosi, kaip 
gyvena ir tt.

Per tą laiką jam teko per
gyventi skaudžių, sunkių ir 
varginančių laikotarpių, nes 
žmonių problemos dažnai, 
ypač šiais laikais, nelengvai 
išsprendžiamos.

Balandžio 23 d. pirminin
kas atvyko Italijon, iš kur 
laukiama tolimesnių jo pra
nešimų.

Liet Tremtiniams 
Prašo Gaidų

Amerikos Lietuvių Vargo
nininkų Sąjungos centro pir
mininkas Aleks. J. Aleksis 
šiomis dienomis išsiuntinėjo 
laišką visiems lietuviams 
vargonininkams, prašydamas 
lietuvių tremtinių chorams 
Europoje aukoti gaidų.

Ta proga pats vargoninin
kų sąjungos pirmininkas au
kojo 320 egz. įvairių gaidų.

Iki šiol gaidų į BALF san
dėlį prisiuntė Vladas Šorys, 
Girardville, Pa. ir J. A. Senu
lis iš Pittsburgh, Pa.

Balti j os Universitete
Baltijos universitete Ham

burge mokslo darbas jau pra
dėtas.

Teko patirti, kad Literatū
ros fakulteto vicedekanasyra 
J. Puizinas, archeologas.

Vokiečiai Puola 
Tremtinius

Hanau lietuvių stovyklos 
vadovybė perspėja savo tau
tiečius atsargiau elgtis su vo
kiečiais. Stovyklos informa
ciniame leidiny “Vidaus Ži
nios” taip rašo:

“Paskutiniu metu žymiai 
padidėjo vokiečių nedraugiš
kumas užsieniečiams. Jie už
sieniečius skundžia, šmeižia 
juos.savo spaudoje, jų gink
luota sargyba braunasi net į 
stovyklas ir t.t. Komitetui ži
noma daug atsitikimų, kad 
ne vienam užsieniečiui teko 
atsidurti net kalėjime ir tu
rėti didelių nuostolių už ple
pumą santykiuose su vokie
čiais, ar už mėginimą ką nors 
įsigyti, siūlant išpūstas kai
nas. š.m. sausio mėn. 15 d. 
“Schwabische Landeszei- 
tung” straipsnyje: “Wohn- 
raum fur Auslander” smar
kiai puolė pabaltiečius, gy
venančius Augsburgo Hoch- 
feldo kolonijoje, kad daugu
mas čia gyvenančių yra na
cių draugai.
Protestuoja Prieš Vokiečių 

Propagandą
Pieš tokį agresyvų vokie

čių ir kitos spaudos puolimą, 
pravestą prieš pabaltiečius ir 
bendrai DP, daugumoje laik
raščių, DP pakėlė savo pro
testą ir š.m. vasario mėn. 17 
d. “Stars and Stripes” laido
je tuo reikalu įdėjo kuklų pa
siaiškinimą, kurio turinį čia 
paduodame:

“Prieš kiek laiko “The 
Stars and Stripes” paskelbė 
straipsnį apie pabėgėlius, ku
rie, buvę nacių simpatikai, 
ištaigingai gyveną UNRRA 
stovyklose. Tokie vokiečių in
spiruoti tvirtinimai sukėlė 
nepasitenkinimą ir pasipik
tinimą. Nuostabu, kad ameri
kiečiai, kurie kovojo prieš vo
kiečius, dabar tiki jų propa
ganda. Mėš TSia’ esame ne dėl 
savo kaltės ir neturime nė 
mažiausio noro visuomet pa
silikti “ištaigingose stovyk
lose.” Jei susidarys palankios 
sąlygos, mes būsime laimingi 
galėdami apleisti šį kraštą, 
kurio žmonės visada karštai 
troško kitas tautas užgrobti 
ir persekioti. Visiškai neįti
kėtina, kad Pabaltijo žmonės 
galėjo būti naciais, nes jie 
700 metų buvo vokiečių pa
vergti, ko niekad nepamirš, 
bet kai kurie vokiečiai, kurie 
pretenduoja į Pabaltijo pilie
tybę, tebegyvena UNRRA 
stovyklose. Šie kaip supuvę 
obuoliai statinėje, turėtų bū
ti pašalinti. Nekaltinkite mū
sų dėl jų piktadarysčių.

Ele Teose, Haunstetteno 
DP stovykla Merdsa Lidija 
Sėja, Hochfeldo DP stovyk
la.”

Lietuvio Paveikslai 
Paryžiuje

Paryžius.—Nuo kovo 22 d. 
ligi balandžio 6 dienos Pary
žiuje, Chardin galerijoje, lie
tuvis dailininkas P. Kiaulė- 
nas buvo surengęs savo pa
veikslų parodą.

Iš viso buvo išstatyti 52 
paveikslai.

Argentina Šelps 
Badaujančius

Buenos Aires.—Argentinos 
vyriausybė prenšė, kad ji 
sutinka duoti daugiau javų 
pasaulio badaujantiems žmo
nėms.

Ryšium su tuo paskelbtais 
dekretas, kad Argentinos val
džia javų eksportą ima savo 
kontrolėn ir padarė žygių ja
vus išgauti iš ūkininkų, ku
rie juos laiko aruoduose, 
laukdami aukštesnių kainų.

LAIŠKAS IŠ VAKARŲ EUROPOS

Berlyno Kardinolas Prieš 
Komunistines Mokyklas 
Naujasis Berlyno kardino

las, arkivyskupas Preysing, 
prieš kurį laiką išleido gany
tojišką laišką, kuriame griež
tai pasisako prieš religijos 
šalinimą iš mokyklų. Kardi
nolas savo rašte nurodo, kad 
religijos pamokos iš bendro
sios dalykų programos yra 
pašalintos ir kad religines 
tiesas mokiniams teleidžiama 
aiškinti tik už mokyklos ri
bų. Bet ir tai, kaip ganyto
jas nurodo, tik laikinas daly
kas. Šiuometiniai krašto val
dovai numato visai religinių 
tiesų aiškinimą mokiniams iš 
esmės uždrausti.

— Mes stovime prieš liūd
ną ir skaudžią tikrenybę,— 
rašo kardinolas, — kad net 
trumpą religijos dėstymo 
programą, kurią net nacių 
valdžia palikus buvo, dabar 
Berlyno valdžios galutinai 
pašalinta buvo.

Prieš šią naują įvestą mo
kyklose tvarką kardinolas vi
su griežtumu protestuoja ir 
kartu išreiškia viltį, kad ka
talikai tėvai drąsiai stos šio
je kovoje už religijos dėsty
mo teises mokykloje; ir tai 
tuo pačiu karžygiškumu, 
kaip ir nacių laikais.

Toliau kardinolas atremia 
Bažnyčios priešų daromus 
priekaištus: “Yra sakoma, 
kad religijos dėstymas mo
kyklose palaiko tarp moki
nių reakcijonierišką dvasią. 
Bet šis ginklas yra likęs iš 
nacionalsocialistų laikų, ir 
šiandieną jį dar panaudoti 
yra tiesiog gėda, nes Bažny
čia tuo tik gina jai pavestas 
ir tėvų teises. O tvirtinimas, 
kad be religijos dėstymo mo
kykla yra kaip tik ateities 
mokykla, reiškia tą patį, kad 
to tvirtinto j ai patys grįžta 
atgal į naciškąją praeitį. Ka
talikai betgi, kaip anais žiau- 
riaisiaisjiacių laikais, taip ir 
dabar ras būdų ir priemonių 
gintis prieš šią sąžinės lais
vės vergiją.”

Pagaliau, kardinolas ragi
na visus tikinčiuosius pasira
šyti vyskupijos pasiųstuose 
blankuose, kuriuose griežtai 
reikalaujama katalikams mo
kiniams katalikiškos mokyk
los.

Kadangi iki šiol Berlyne 
visa galią mokyklų tvarky
me turi rusai, šis energingas 
naujojo kardinolo protestas 
kaip tik yra nukreiptas prieš 
komunistiškai tvarkomą ate
istinę mokyklą.

Kaip Anglai kariai išgelbėjo 
Lietuvius Nuo Rusų

Pagal alijantų susitarimą, 
kai kurias Vokietijos dalis 
pernai anglai ir amerikiečiai 
turėjo apleisti, nes rusai tu
rėjo jas užimti. Ir iš Tiurin- 
gijos turėjo anglai ir ameri
kiečiai praeitą vasarą pasi
traukti. Tiuringijoje betgi 
gyveno tuo metu labai daug 
pabaltiečių, tarpe kurių ypač 
lietuvių tremtinių.

Vienas ten buvęs lietuvis 
papasakoja sekantį atsitiki
mą.

“Kada anglų kariuomenė 
savo dalinius iš mūsų apgy
vento mažo Tiuringijos mies
tuko atitraukė, mums tiksliai 
neteko net patirti. Tik staiga 
miestely pamatėme naujuo
sius mūsų šeimininkus rusus.

Pabėgėlių tarpe kilo neap
rašomas sumišimas. Dalis 
tremtinių, ypač jaunesnių vy
rų, pradėjo bėgti. Bet rau
donarmiečių kareiviai tuo
jau juos sulaikė, taip kad 
labai mažai dalelei tepavyko 
perbėgti į anglų pusę. Išsi
gandę ir išvargę bėgliai tuo
jau kreipėsi su priekaištu už 
apleidimą pas anglų dalinio 
viršininką. Anglų karininkas 
sutiko pasiųsti dalinį savo 
vyrų ištirti miestelyje padė
ties. Ir štai visų dideliam nu
stebimui, pamato jie šį vaiz
dą: prie vieno tvarto anglai 
regi stovinčius ginkluotus 
rusų sargybinius. Pasirodo, 
visi miestely gyveną tremti
niai buvo rusij raudonarmie
čių sugaudyti ir į šį tvartą 
po sargyba laikinai apgyven
dinti.

Patyrę anglai tai, įsakė 
rusų sargybai nuo tvarto du
rų pasitraukti, o viduje su
grūstiems nelaimingiems 
bėgliams iš tvarto išeiti. Ta
da anglai demokratišku būdu 
pasiūlė tremtiniams laisvai 
pasirinkti: ar pas rusus pasi
likti, ar šu jais į anglų liniją 
pereiti? Savaime aišku, kad 
niekam nebereikalinga pabal
tiečių demokratiškas spren
dimas išgirsti! Jie visi nesvy
ruodami su džiaugsmu ir dė
kingumo ašaromis akyse per
ėjo į anglų zoną.

Kiek vėliau paaiškėjo iš pa
čių tvarte buvusių, kad su
gautiems tvarte buvo tuojau 
ant krūtinės primušamas ne
išdildomas antspaudas. Tai 
reiškė, kad šie asmenys būtų 
buvę bolševikų, kaip neišti
kimi Stalinui, ištremti į Sibi
rą. Koresp. P.

(Atsimini

kolonos

Lauke bes 
me Pajūrio 
rus, vpač pa

čia sniegas 
kartu. Tačit 
žu. tik včsok

Vadinasi, žy 
na gretomis 
niais ir maž 
darbo komai

Pro mūsų 
niekados ne 
nnoti vaizds 
mės išlindę,

išraiškos, f 
slenka kažki 
ka tyliai ir 
abejingu žin

Pusiau arb; 
žaizdotomis 
nusiomis bl

kelnes, jie < 
nusiėmę kep 
kaulus pris

Kiekvieno 
nelaimės d: 
veda tuos, 1

i;

LIETUVIŲ NAŠLAIČIŲ PRIETELIA1

sius ar mirs' 
niekad daug 
Taip praeini 
ir tūkstanči

— Tu r bi 
vargsta, ka 
baisūs.—tyli 
lia manęs st 
sai nenumai 
mėnesio ir r. 
toki patys.

Giltinių
Rūbais a 

riausiais. V 
kaip Afriko 
ki visokių i 
civiliais, tre 
kusiomis u 
riomis kitac 
mi įvairių E 
reigūnai. Ta 
rie čia mint 
tu ir krauju 
mę, vėliau 
pro kaminą,- 
nešiojo vėją

Visi nedr

Graikija gavo iš Amerikos 
$10,000,000 paskolą, už kurią 
užpirks iš Amerikos karo 
produktų pertekliaus.

Gelbėkite Vargstančius 
Lietuvius Našlaičius!

Pagal Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidento Harry 
Truman specialų dekretą, iki 
1946 m. birželio 30 d. iš Vo
kietijos ir Austrijos išvietin
tų žmonių stovyklų galima į 
J.A.V. atvežti ir apgyvendin
ti 74 lietuvius našlaičius.

Kiekvieno vaiko atgabeni
mas, padengiant dokumentų, 
išlaikymo kelionėje išlaidas, 
kaštuoja $163.00.

Atvežtas į Ameriką naš
laitis tuojau galėtų būti ap
gyvendintas privatinėje prie
glaudoje, kur jis būtų aprū
pinamas maistu, mokslu ir 
kitais daiktais, kol kas nors 
jį įsūnytų. Už tą išlaikymą 
reikės mokėti $25 mėnesiui.

Jeigu negalite įsūnyti lie
tuvio našlaičio, gal jūs ar 
jūsų organizacija sutiktų vie
ną ar daugiau tokių našlaičių 
partraukti iš Europos ir jį 
globoti ir išlaikyti, iki jis bus 
įsūnytas?

Štai yra nepaprasta proga 
artimo meilei sužibėti. Ar no
ri iš vargo ir skurdo išgelbėti 
bent vieną lietuvį vaikutį 
našlaitį? Ar norėtum atida
ryti vienam našlaičiui duris 
į laimę? Ar norėtum pri
glausti berniuką ar mergaitę, 
kurių tėvai žuvo ar dingo ka-

ro ir okupacijų metu Lietu
voje ir kitur? Ar norėtum į- 
sūnyti berniuką ar mergaitę, 
našlaitę?

Jeigu iš tikrųjų atjaučiate 
nelaimingų lietuvių našlaičių 
padėtį, galite juos padaryti 
laimingus, ištiesdami jiems 
pagalbos ranką.

Čia gera proga šeimoms, 
asmenims, organizacijoms 
parodyti ne tik gerą širdį, 
bet ir užsitarnauti amžiną 
nelaimingo našlaičio dėkin
gumą!

Platesnių informacijų šiais 
reikalais prašome kreiptis į 
BALF Centro raštinę:United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, 19 W. 44th St., New 
York 18, N. Y.

Kanonizuos Motiną 
Cabrini

Motinos Cabrini kanoniza
cija įvyks liepos 7 d., šv. Pet
ro bazilikoje, Romoje. Bus 
tai jauniausia Amerikos 
šventoji, gyvenusi New Yor
ke ir Chicagoje.

Ji mirė 1917 m. Chicagoje.

PASAULINE PARODA BUS 
LONDONE

Pasaulinė paroda įvyks 
Londone 1951 metais.

1863
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3. GYVIEJI KRYŽIAI

Kolonos grįžta iš darbo
Pavakarė, saulė slepiasi už 

medžių.
Lauke bestovėdami sušalo

me. Pajūrio klimatas žiau
rus, ypač pavasarį: čia šilta, 
čia šalta, čia vėjas, čia lietus, 
čia sniegas — visa maišosi 
kartu. Tačiau šiandien gra
žu, tik vėsoka.

Prasiveria lagerio vartai. 
Girdėti garsi komanda: links, 
zwo, drei, vier,—links, zwo... 
Vadinasi, žygiuoja į koją, ei
na gretomis po penkis, dides
niais ir mažesniais būriais— 
darbo komandomis.

Pro mūsų akis slenka dar 
niekados nematyti ir nesap
nuoti vaizdai. Lyg iš po že
mės išlindę, be dvasios, be 
gyvybės ir be jėgų, be veido 
išraiškos, pilki ir dulkėti, 
slenka kažkokį skeletai, slen
ka tyliai ir sunkiai, slenka 
abejingu žingsniu.

Ant išsekusio jų kūno ma- 
taškuojasi palaidi skarmalai. 
Pusiau arba ir visai basi, 
žaizdotomis kojomis ir suti
nusiomis blauzdomis, kurios 
švytruoja pro praplyšusias 
kelnes,- jie eina į koją, eina 
nusiėmę kepures, savo rankų 
kaulus prispaudę prie šlau
nies . . .

Kiekvienos kolonos gale 
nelaimės draugai apkabinę 
veda tuos, kurie patys nepa
jėgia eiti, kiti gi neša miru
sius ar mirštančius, kurie jau 
niekad daugiau nebežygiuos. 
Taip praeina šimtai, praeina 
ir tūkstančiai.

— Tur būt, seniai jie čia 
vargsta, kad toki išsekę ir 
baisūs,—tyliai pratariu į ša
lia manęs stovintį draugą, vi
sai nenumanydamas, kad už 
mėnesio ir mes būsime lygiai 
toki patys.

Giltinių maskaradas
Rūbais apvilkti jie įvai

riausiais. Vieni dėvi dryžus, 
kaip Afrikos zebrai, kiti vil
ki visokių spalvų ir fasonų 
civiliais, treti gi dėvi apdris
kusiomis uniformomis, ku
riomis kitados buvo atžymi
mi įvairių Europos tautų pa
reigūnai. Tai vis rūbai tų, ku
rie čia mindžiojo jų prakai
tu'ir krauju permirkusią že
mę, vėliau gi išėjo dūmais 
pro kaminą, o jų pelenus iš
nešiojo vėjai.

Visi nedryžuoti rūbai ant

Koncentracijos Stovyklos) o/ ■■■-- — • —

mas ir vienodumas. Tuos, ku
rie neatidžiai atlieka šį veiks
mą, vyresnieji seka ir muša 
per veidą, ar spiria koja, kur 
pakliuvo.

Kada jau visi blokai susi
tvarko, duodama bendra vi
siems komanda nusiimti ke
pures. Atėjęs SS vyras tikri
na kalinių skaičių. Jeigu visi 
skaičiai sutampa, tada iš sar
gybos bokšto trimituojama, 
—tai ženklas, kad apelis yra 
baigtas. Jeigu gi kur skai
čiavime įvyksta klaida, atsi
randa daugiau ar mažiau ka
linių, tada prasideda tikrini
mas pagal kartotekas ir nu
merius. Visi turi stovėti ir 
laukti, nors tas tikrinimas 
tęstųsi kelias valandas.

Ypač būna ilgas apelis, jei 
pasigendama kalinio ir kon
statuojama, kad jis pabėgęs. 
Tada pirmiausia apieškoma 
visa lagerio darbo teritorija, 
paskui tiriama, iš kokios ko
mandos ir kokiomis aplinky
bėmis galėjo pabėgti. Kol vi
sa tai atliekama, kaliniai iš 
rikiuotės nepaleidžiami. Nor
malus rytinis ir vakarinis 
apelis užtrunka po valandą.

Antrasis blokas
Pagal vietos papročius an

trasis blokas yra perinama
sis, į kurį skiria visus naujo
kus (vadinamą Zugangą).

Taigi, čia įvyksta pirmas 
susipažinimas su lagerio 
tvarka ir išeinamas reikia
mas stažas, kuris kartais už
trunka gana ilgai. Kiekvie
nas blokas turi vadinamą Ta- 
gesraumą—valgomąjį, pora 
miegamųjų, išvietę ir prau
syklą. Visos tos patalpos su
jungtos vienu koridorium, 
kuris eina barako pasieniu.

Prasideda vakarienė. Į val
gomąjį leidžia iš eilės. Ka
dangi mes stovėjome iš pat 
kraštd, tad patekome pirmie
ji. Davė gabalą duonos, ant 
jo mažas gabliukas margari
no. Į dubenėlį įpylė nesaldy
tos juodos kavos. Visiems lie
pė sustoti į nuošalesnį kam
pą ir valgyti.

Valgomajame žmonių dau
gėja, prasideda kamšatis. 
Tuojau vienas kalinys pasi
griebė branktą, kitas lazdą ir 
pradėjo valgančius kalinius 
mušti kur pakliuvo: per gal
vą, per rankas, per nugarą, 
per kojas.

Kilo didelis triukšmas, 
riksmas ir grūdimasis į kitą 
kambario galą, prie antrųjų 
durų, pro kurias sprunka 
lauk. Kas čia atsitiko? Žiūri-

nugaros turi išrašytą didelį 
raudoną kryžių, o ant kelnių 
šlaunų tokius pat mažesnius 
kryžius. Prie krūtinės iš kai
riosios pusės prisiūtas nume
ris, o po juo spalvotas tri
kampis, ant kurio išspausta 
raidė, žyminti tautybę (ru
sas—R, lenkas—P, čekas—T, 
lietuvis—L ir t.t.).

Trikampio spalva rodo nu
sikaltimo rūšį. Raudonas tri
kampis—tai politinis, žalias 
—kriminalistas, juodas—aso
cialus gaivalas, violetinis 
—biblistas, ružavas—homo
seksualistas, baltas—padegė
jas ir t.t. Daugiausia buvo su 
raudonais trikampiais, ku
riuos nešiojo įvairių tautų 
žmonės. Likusios spalvos tek
davo beveik išimtinai vokie
čiams.

Gana didelis skaičius bu
vo be jokio trikampio. Tai 
buvo žmonės, nusikaltę dar
bo drausmei ir atsiųsti “per
auklėti.” Čia jie patekdavo už 
savivališką pasišalinimą iš 
darbo, už vėlavimą, už kelia
vimą be leidimo ir už visokius 
kivirčus su savo darbdaviais. 
Atsiųsdavo juos “perauklėti” 
ir pataisyti kelioms savai
tėms, tačiau jie čia išbūdavo 
ištisus mėnesius ar metus, 
dažnai, kol mirdavo.

Apelis
Grįžtančiam iš darbo bū

riui praėjus paskutiniuosius 
vartus, duodama komanda 
skirstytis į blokus. Bloku yra 
vadinamos patalpos, kur ka
linys yra priskirtas gauti 
maistą ir miegoti. Dabar tuo
jau į vidų neleidžiama. Kiek
vienas blokas pirmiausia tu
ri jam^ paskirtoje vietoje su
sirikiuoti patikrinimui—ape- 
liui. Rikiuojamas! į 10 eilių 
užnugarin, o į plotį tiek, kiek 
išeina.

Kiekvienas blokas turi 
maždaug apie 500-700 kali
nių. Rikiavimosi metu daug 
stumdymosi, koliojimosi ir 
mušimo. Išlygiavus į kairę ir 
į užnugarį, prasideda “kepu
rinė mankšta.” Pagal koman
dą reikia nusiimti ir vėl už
sidėti kepurę (Muetzen ab, 
Muetzen auf!).

Kadangi ne visi gerai nu
girsta komandą ir ne vieno
du tempu gali judinti savo iš
vargusius ir skaudančius są
narius, tad reikia daug sykių 
kartoti tą veiksmą, kol gau
nasi pageidaujamas darnu- 

me ir nieko nesuprantame, 
nes mūsų, susigūžusių į kam
pelį, kaip naujokų, niekas 
dar nejudina.

Pasirodo, kad tai papras
tas kasdieninis reiškinys, pa
spartinąs valgymą, nes grei
tai reikia atiduoti bliūdelius, 
kurie tuojau, visai neplauti, 
dalinami kitiems.

Jei kam pasitaiko toje 
spūstyje pargriūti ar suklup
ti, įpykęs bloko vyresnysis, 
tasai vyras su lazda, arba jo 
padėjėjas užšoka ant jo ir ko
jomis pradeda mindžioti krū
tinę, galvą. Paskui nukentė- 
jusis išnešamas lauk ir me
tamas pašaly. Jei atsikels, 
tai grįš po stogu nakvoti, o 
jei ne, tai rytoj rytą nuneš 
lavoninėn, o jo numerį nura
šys iš bloko gyventojų skai
čiaus.

Numirėlių šokis
Po vakarienės iššlavė val

gomąjį. Ant grindų patiesė 
suplyšusius čiužinius ir tuoj 
prasidėjo pozicijų užėmimas 
nakčiai.

Mums paskyrė šiek tiek 
vietos pasieny prie lango. 
Viršutinius rūbus, klumpes ir 
apatines kelnes reikia nu
siauti. Viską patariama su
sikišti po galva, nes kitaip 
rytojaus rytą gali nerasti. 
Antklodės išdalinamos tik 
sugulus—trims žmonėms vie
na. Šviesa negesinama iki 9 
valandos vakaro. Iki to laiko 
nenurimsta ginčai dėl vietos, 
nes jos iš tikrųjų labai maža. 
Atsigulti galima tik ant šo
no. Kas nori apsiversti ant 
kito šono, privalo atsistoti, 
apsisukti ir kitu šonu spraus- 
tis atgal į savo guolį. Kojų 
ištiesti beveik nėra kur, nes 
kiekvienas grindų plotelis 
yra išnaudotas.

Gale kambario spintelėmis 
ir antklodėmis yra atitvertas 
plotas bloko vadovybei: blo
ko vyresniajam (blokiniui), 
sekretoriui ir kitokiems pa
reigūnams, kurie taip pat yra 
kaliniah Apie juos paprastai 
telkiasi visokį pagelbirinkų 
pagelbininkai, kurie gauna 
raikyti duoną, pilstyti kavą 
ar sriubą, pašluoti, valyti blo
kinio ar raštininko batus ir 
Lt.

Tai sudaro bloko viršūnę— 
“elitą.” Jie visi geriau minta, 
geriau rengiasi, gali kitus 
mušti. Jie tad kartais vaka
rais užsimano dainų ir muzi
kos.

Štai, vieną vakarą ilgesin
gais balsais žmonės traukia: 
“Volga, Volga,” “Katiuša”... 
Mat, daugumas kalinių čia 
buvo rusai. Graudžiai virkdo 
armoniką, ryzgiai barška ba
lalaikos stygos. Žadėdami

Lietuvių tremtinių stovykloje (Britų Zonoje) UNRRA atstovas ir 
stovyklos reikalų vedėjas lanko stovyklos mažų vaikučių darželį. 

Tokiems darželiams prašoma įvairių žaislų ir žaislelių.

AUKOS ŠALPOS FONDUI KOVO MEN.
Per kovo mėn. į BALF sandė

lį plaukė daugiausia mažais kie
kiais siuntiniai. Gauta rūbų, ava
lynės, maisto, mokykloms popie- 
ros, paišelių, knygų ir kitokių 
daiktų.

Pavasario proga, reikia laukti, 
kad šį mėnesį atplauks taip pat 
įvairių dovanų, kurių dar vis 
taip labai laukia nukentėjusieji 
lietuviai.

Albany, N. Y., Kun. C. Stri
maitis 90 svarų; Altoona, Pa., 
Skautės 40 sv.; Ansonia, Conn., 
A. Baranauskas (maisto) 119 
sv.; Astoria, N. Y., Kasevičiūtė 
22 sv.; Athol, Mass., BALF 71 
skyrius 53 sv.

Bridgeville, Pa., Kun. A. F. 
Jurgutis 1 sv. (mokyklos reik.).

Iš Chicagos—Pyramid Paper 
Co. (mokyklos reik.) 179 sv.; E. 
Bertcher (mokyklos reik.) 4 sv.; 
Nekalto Prasidėjimo mokykla 
(mokyklos reik.) 85 sv.; V. Pet
rauskas 5 sv.; S. Jundulis 1 sv.; 
F. D. Yakas (knygų) 1 sv.; Die
vo Apveizdos mokykla (mokyk
los reik.) 75 sv.; A. Kaulakis 
(mokyklos reik.) 27 sv.; Visų 
Šventų mokykla (mokyklos 
reik.) 2 sv. Šv. Jurgio mokykla 
(mokyklos reik.) 107 sv.; J. 
Adomaitis (mokyklos reik.) 8 
sv.; M.Gedvilai (mokyklos reik.) 
5 sv.; Cicero, UI., Šv. Antano mo
kykla (mokyklos reik.) 15 sv.

duoti duonos, bloko pareigū
nai kviečia pašokti kazoką ar 
ką kita. Išeina į priekį su 
trumpais apdriskusiais marš
kinėliais koks skeletas ir šo
ka kazoką, verčiasi per galvą 
ir daro visokias oro kilpas ...

Vieni ant grindų suvirtę 
jau miega ir sunkiai alsuoja, 
kiti seka “programą” ir pri
taria savo niūniavimais, tre
ti nusivilkę marškinius me
džioja utėles ir tarp pirštų 
nagų negailestingai traiško 
riebius jų kūnus.

Už langų spygliuotų vielų 
tvora visą naktį žėri nušvies
ta prožektoriais, o ten toliau 
snaudžia medžiai ir juodais 
dūmais smilksta krematoriu
mo kaminas.

(Bus daugiau)

Oakland, Cal. Mrs. F. A. To
wes 5 sv.; Omaha, Nebr. Kun. J. 
Jusevičius 203 sv.

Paterson, N. J., BALF skyr. 
540 sv.; Phila., Pa.—šv. Jur
gio mokykla (mokyklos reik.) 
20 sv., Šv. Kazimiero mokykla 
(mokyklos reik.) 60 sv., J. Kidy
kas (knygų) 2 sv., Šv. Andrie
jaus mokykla 20 sv., A. Ungu- 
raitė 15 sv., BALF ir Šv. Jurgio 
parapija 2,030 sv.; Penn. Villa 
Joseph Marie 6 sv.; Pittsburgh, 
Pa. Dangaus Įžengimo parapija 
19 sv., Šv. Kazimiero parapija 
1,204 sv.; Prospect, Ohio N. N. 2 
sv.; Providence, R. I. Šv. Kazi
miero mokykla (mokyklos reik.) 
35 sv.; Pueblo, Colo. Skautės 15

Riversford, Pa. Mrs. C. White
16 sv.; Roanoke, Va.Lady of Na
zareth Troop 16—16 sv.; Roch
ester, N. Y. Šv. Jurgio mokykla 
(knygų) 9 sv.; Rockford, Ill. J. 
Basevičius 2 sv.; Rock Falls, Ill. 
P. F. Buck 50 sv.

Schenectady, N. Y. K. Laurec- 
kis 31 sv.; Seattle, Wash. J. R. 
Roszel 30 sv.; Sioux City, Iowa 
Kun. čėsna 220 sv.; Stamford, 
Conn. F. W. Narkelis 190 sv. So. 
Boston, Mass. Lietuvai Remti 
Dr-ja 38 sv., “Darbininkas” 
(knygų) 134 sv.; St. Clairsville, 
Ohio A. Gustaitis 11 sv.; St. 
Louis, Mo. Skautės 19 sv.

Utica, N. Y. O. P. Rosmaus- 
kas (mokyklos reik.) 15 sv., 
Skautės 24 sv.; Upper Darby, 
Pa. Skautės (Delaware County)
17 sv.

Williamsport, Pa., Lycoming 
Skautės 12 sv.; Wilmington, Del. 
Skautės 12 sv.;Wilkes-Barre,Pa. 
šv. Pranciškaus mokykla (mo
kyklos reik.) 14 sv.; Worcester, 
Mass. Skautės 23 sv., Šv. Kazi
miero parapija (maisto) 430 sv.; 
Wytheville, Va. Skaučių 7 kp. 1 
sv.; Yakima, Wash. Wm. Prank 
8 sv.; Yonkers, N. Y. Mary C. 
Lumper 11 sv.

New York, N. Y. Mrs. R. 
Cardwell 7 sv., Aušros Vartų 
parapija 200 sv., Muslin (gydy
mo reik.) 3 sv.

Brooklyn, N. Y. Rogers 124 
sv., J. Laukaitis 88 sv., J. Mise
vičienė 4 sv., Mr. ir Mrs. Kes- 
ner 37 sv., L. Taujenis 15 sv., 
Zaborskienė 3 sv., O. Mackevi
čienė 29 sv., A. Jankauskas 18 
sv., M. Norkevičius 63 sv., V. Ju- 
ciutė 2 sv., A. Jankauskas 20 sv., 
N. Stilsonienė 1 sv., Pačesnienė 
211 sv., (knygų) 11 sv., Radze
vičienė 13 sv.,T. šerkšnas (mais
to) 12 sv., Gauta per p. Brund- 
zą 16 sv., D. Damušis 40 sv., Ap
reiškimo parapija 83 sv., (kny
gų 608 sv., (mokyklos reik.) 15 
sv., Mrs. A. Block 12 sv. “Ame
rika” (knygų) 560 sv., F. Šuipis 
12 sv., šiugžda 42 sv., Marckevi- 
čienė 15 sv., V. Klevičius 21 sv., 
T. Stačienė 3 sv., Smetona 52 
sv., M. Palutytė (maisto) 20 sv., 
Dr. J. Vaitulionis 22 sv., E. Rad
zevičienė 31 sv., A. Butkus 3 sv., 
A. Noreika 44 sv., O. Lubinskie- 
nė 17 sv., J. Brundza 3 sv. Per 
Montvilą 105 sv., (maisto) 35 
sv., (mokyklos reik.) 37 sv. Per 
Mikulskienę 134 sv., Norkevi- 
čienė 18 sv., Dumblienė 92 sv., 
Pocienė 45 sv., Bazarienė 24 sv.

Forest Hills, N. Y. O. Balsis 
(mokyklos reik.) 1 sv.; Maspeth, 
N. Y. Mrs. Schultz 22 sv.; Rich
mond Hill, N. Y. Anna Stapulio- 
nis 9 sv.; Woodhaven, N. Y. An- 
ella Stero 31 sv.; Woodhaven, 
N. Y. P. Pusnikienė 21 sv.

Cleveland, Ohio BALF sky
rius 1,675 sv., (maisto) 145 sv.; 
Danville, Ill.—Skautės 17 sv.; K. 
J. Kodis 43 sv.

E. St. Louis, Ill. Dr. Kun. A. 
Deksnys 11 sv.; Edwardsville, 
Pa.—A. Paukštienė 11 sv.; V. 
Burbienė 14 sv.; N. Butkas 13 
sv. (maisto); Elizabeth, N. J.— 
Kun. J. Simonaitis 70 sv. S. Mar
kevičius 7 sv.; Elmira, N. Y. M. 
Mizeris 1 sv.; Erie, Pa. Skautės 
34 sv.

Frackville, Pa. Sodalietės 5 
sv.;Gary, Ind., Kun. J. Martis 
210 sv.; Glen Ellyn, Ill.; Mrs. Mc- 
Haberle 11 sv.; Great Neck, N.Y. 
BALF 20 skyrius 292 sv., (mais
to) 123 sv., (knygų) 92 sv.

Hamilton, Ohio, Skautės 82 
sv.; Hartford, Conn., Mrs. K. Bo- 
nitske 23 sv.; Harrison, N. J. šv. 
Pranciškaus Seserys (mokyklos 
reik.) 113 sv.; Hastings, N. Y. 
Mrs. Elminger 13 sv.; Home
stead, Pa. Šv. Kazimiero Seserys 
(mokyklos reik,.) 53 sv.

Indianapolis, Ind. Skaučių 148 
kp. 14 sv.

Jersey City, N. J. Kun. šer- 
nius 275 sv.

Kearny, N. J.—BALF mote
rys, talkininkaujant šv. Onos ir 
kitoms draugijoms 1,920 sv., At- 
kočiūnienė (maisto) 10 sv.; Ke
nosha, Wise. Skautės 13 sv.; Šv. 
Petro mokykla (mokyklos reik.) 
47 sv.; Kingston, Pa. Kun. S. J. 
Struckus (mokyklos reik.) 1 sv.

Lawrence, Mass., M. Zapėnai- 
tė 43 sv.; Leonia, N. J. Skautės 
13 sv.; Lewiston, Me., A. J. Au- 
sikaitis 10'sv.; Lima, Ohio Skau
tės 5 sv.; Lyndbrook, N. Y., J. 
Raudonaitis 200 sv., J. Stepona
vičius 10 sv.;

Maywood, UI. M. Martni 5 sv.; 
Mayward, Ohio J. Grigaitienė 7 
sv.; Melrose Park, Ill. N. Petrai
tis BALF 117 skyrius 73 sv.; 
Millbum, N. J. J. E. žemaitis 
(knygų) 4 sv.; Minersville, Pa. 
Šv. Pranciškaus mokykla (mo
kyklos reik.) 168 sv.

Nashua, N. H. Skautės 11 sv.; 
Newark, N. J. BALF 35 skyrius 
86 sv.; New Britain, Conn. B. 
Miciūnienė (maisto) 31 sv., P. 
Statkus 84 sv.; New Haven, 
Conn. J. Mišeikis (mokyklos 
reik.) 4 sv.; New Philadelphia, 
Pa. Šv. Kazimiero Seserys (mo
kyklos reik.) 2 sv.; Niles, Mich. 
Skautės 2 sv.; Norwood, Mass. 
BALF 22 skyrius 1,264 sv.

1863 -1864 METŲ SUKILIMAS
Rašo K. R. Jurgėla

(Tęsinys)
Be rusiškų sektantų apgyvendinimo konfiskuotuo

se dvaruose, įtariamiems dvarponiams buvo įsakyta 
parduoti savo žemę tiktai rusams,—arba skaitytis su 
gresiančia konfiskacija. Vietiniai bajorai neteko teisės 
įsigyti žemių, ir visos žemei įsigyti lengvatos buvo su
teiktos “nelenkiškos kilmės asmenims, ypatingai sta
čiatikių dvasininkijai, sentikiams ir visiškai ištikimiems 
valstiečiams.” Lietuviai kaimiečiai (kalbon įsiskverbė 
naujas “valstiečio”—prie valsčiaus prisirašiusio žmo
gaus—terminas, kilęs iš lenkiškojo “Wlošcianin”Į, teo
retiškai, turėjo teisės įsigyti žemės ligi 60 dešimtinių 
(apytikriai 161 akrų). Bet tikrovėje mažai kas galė
jo gauti valdžios leidimą, kadangi biurokratai aiškino 
suvaržymą reikiant taikyti visiems katalikams. Tiktai 
gubernatoriai turėjo teisės užgirti žemės pirkimą, įro
džius “visišką ištikimumą,” ir ši aplinkybė nebuvo leng
va įrodyti priešingai nusiteikusiems valdininkams.

Vienok visa tai buvo veltui. Visos šios specialios pri
vilegijos ir kraštutiniai suvaržymai nepajėgė primesti 
Lietuvos pastatui rusiškojo fasado.

Iš pradžių maskoliškų mužikų minios veržėsi Lietu
von, raginamos ir kurstomos valdiškų pažadų. Deja, 
jie nesugebėjo įsigyventi aukštesnių pragyvenimo są
lygų krašte. Jie buvo nepalyginamai prastesni ūkinin
kai savo apyvoka ir papročiais, ir nepajėgė rungtis su 
lietuviu ūkininku.

Daugelis kolonistų spruko atgal į Močiutę Rusiją. 
Tie, kurie pasiliko, gyveno apgriuvusiose lūšnose ir 
skurde, ryškiai atskiriami nuo lietuvių savo išviršine 
išvaizda — barzdoti, susivėlusiais plaukais, plačiais 
marškiniais ir aukštais batais—ir daugelis jų pagar

sėję kaip triukšmadariai, girtuokliai ir arkliavagiai. 
Tikrieji gyventojai vengė jų.

šiems kolonistams paremti valdžia išeikvojo daug pi
nigų, sukeltų daugiausiai padidinant mokesčius vietos 
gyventojams. Buvo sukurtas tam tikras pašalpos ban
kas. Galop valdžia įsitikino, kad išsklaidyti kolonistų 
kėlimai neišsilaikys.

Nuo 1905 metų vyriausybė stengėsi rusus apgyven
dinti stambesnėmis kolonijomis: naujų kolonijų nebuvo 
steigiama, senos kolonijos buvo didinamos ir plečiamos.

Visvien rusams nepavyko krašte tvirtai įsigyventi: 
prieš pat pirmąjį Pasaulinį Karą krašte beliko iš viso 
tiktai apie 7,000 rusiškų šeimynų, atžagariausias ir 
tamsiausias elementas pažangiame krašte.

TAUTINIS ATGIMIMAS
Tautinis lietuvių atgimimas yra neatskiriamai susi

jęs su socialinės santvarkos demokratizacijos procesu. 
Inteligentai, kilę iš valstiečių ir smulkių bajorų, nejuto 
bendrumo ryšių su lenkais ir priešinosi lenkų kalbos 
vartojimui namie.

Kitas charakteringas tautinio masių atgimimo po
žymis buvo tėritorinis Lietuvos mažėjimas: naujasis 
sąjūdis, pasiremiąs tautybe, o ne dingusios Bendruo
menės didybės tradicijomis, tarpo tiktai lietuviškai 
kalbančioje etniškoje Lietuvoje.

Sulenkėjusi bajorijos dalis iš pradžių mažai dėmesio 
kreipė naujam sąjūdžiui, kurio vyriausieji akstintojai 
buvo vyskupas Motiejus Valančius (1801-1875) ir Si- 
manas Daukantas (1793-1864).

Bajorai žemvaldžiai suko galvą savo luominių privi
legijų ir senų valstybinių tradicijų išlaikymu. Jie rė
mėsi giliai įsišaknijusia romantine literatūra, ir jų rei
kalui gelbėjo lengvai gaunami lenkų laikraščiai.

Daugumas provincijos gyventojų mokėjo skaityti, ir 
liaudiškos lietuvių knygelės rado prinokusią dirvą 
tarp valstiečių ir smulkių bajorų. Baudžiavos panai
kinimas atidarė platesnių progų ūkininkų vaikams įgy
ti aukštesnįjį mokslą, ir kova prieš maskoliškąją tiro

niją sukietino masių tautinę nuovoką. Deja, sunkų 
smūgį tautiniam sąjūdžiui sudavė lietuviškos spaudos 
uždraudimas, maskolių primestas 1864 metais.

Tautinis sąjūdis neturėjo nieko bendro su 1863-1864 
m. sukilimu, betgi jis buvo skaudžiai paliestas, kai 
Bažnyčia ir dvarininkija buvo nubaustos ir geležinė ru
sinimo letena smogė liaudies mases anksčiau, negu 
liaudis spėjo nusikratyti lenkiškų įtakų. Priverstinis 
rusinimas, nukreiptas pirmoje eilėje prieš gyventojų 
tikėjimą, baigė lenkinimo procesą beveik pusėje bajori
jos, betgi atpalaidavo mases nuo visų svetimų įtakų.

Prūsija ir Amerika dabar pasidarė literatinio lietu
vių gyvenimo centrai. Užsieniuose spausdintos kny
gos buvo įšmugeliuojamos per sieną ir sklido po. visą 
kraštą. Keli kurios tų knygų turėjo klaidinančius už
rašus—Juozo Zavadzkio spaustuvės Vilniuje firmą ir 
datos nurodymą prieš 1864 m., kad prasprūdus pro 
rusišką šnipinėjimą.

Kun. M. Sederavičius, pasienio parapijos Sudarge 
klebonas, suorganizavo knygnešių centrą, nepabūg- 
damas kratų, areštų ir trėmimų. Knygnešių tinklas bu
vo gerai suorganizuotas, įtraukiant net žydus “kara- 
belninkus” (religinių reikmenų keliaujančius pardavi
nėtojus), kuriuos masino knyginės prekybos pelningu
mas.

Naujojo sąjūdžio vadai darėsi drąsesni, kai masko
liai vis labiau griebėsi tironiškų priemonių. Jau 1867-9 
metais vyskupas M. Valančius spausdino politines bro
šiūras, nors esmėje jos rėmėsi tikybinių reikalų gvil
denimu. Žinoma, jis rašė slapyvardžiais prisidengęs. Pa
mažu augo ryški lietuviškoji politinė programa, parem
ta katalikybe, dorove, lietuviškumu ir pasipriešinimu 
maskolių tironijai. Liaudies knygelės plėtė šviečiamą
jį masių akiratį ir kėlė ūkininkavimo lygmenį.

Pasauliečiai inteligentai tęsė darbą, kur kunigai bu
vo palikę spragų, ir kėlė sąjūdį už spaudos laisvės.

Keli lietuvių laikraščiai, nuo seno spausdinami Prū
sų lietuvių reikalams, pasirodė esą nepraktiški naujam 
sąjūdžiui skleisti. Lietuviai nebuvo pratę prie gotiškų 

raidžių, gi Prūsų lietuviams visiškai stokojo tautinio 
jausmo—lietuvių “iš Maskolijos” rašomi patrijotiški 
straipsniai buvo nemėgiami liuteroniškų prūsų, kurie 
nesijautė turį interesų bendrumo su “didlietuviais.”

Todėl 1883 metais pasirodė lietuviškas laikraštis 
“AUSZRA,” spausdinama lotyniškomis raidėmis ir ski
riama tautiečiams, gyvenantiems rusų despotizmo ver
gijoje. Ji buvo spausdinama Prūsuose, o pirmas jos re
daktorius buvo Dr. Jonas Basanavičius.

Tautiniam sąjūdžiui pritraukiant vis daugiau ir dau
giau inteligentų, brendo skirtingos pasaulėžvalgos, ir 
netrukus “Auszra” jau nebepatenkino visų reikalų. 
Dvasininkams nepatiko senovinio pagoniškojo istorijos 
laikotarpio pabrėžimas ir pasauliečių intelektualų li
beralizmas, ir tuo būdu atsirado katalikiškieji laikraš
čiai.

Dr. Vincas Kudirka pradėjo leisti “VARPĄ,” kuris 
atstovavo liberalines pažiūras. Keli nauji laikraščiai, 
spausdinami Prūsuose arba Amerikoje ir slaptai gabe
nami Lietuvon, prisidėjo prie radikališkų ir konserva
tyvių politinių ideologijų susikūrimo ir išryškėjimo.

Pačiame krašte ūkininkų masės drąsiai sakėsi ne
suprantančios rusų kalbos, netgi kai jie buvo baigę ru
siškas mokyklas. Maskoliai blaškėsi ir vykdė vis dau
giau ir daugiau žvėriškų išsišokimų. Tai savaime kėlė 
vis daugiau ir nuolat kietėjančio pasipriešinimo ir drą
sumo.

žmonės ėmė priešintis bažnyčių uždarymui. Vysku
pas Valančius gyrė Tytuvėnų parapijiečius, kaipo pa
vyzdį visiems, ir ragino tikinčiuosius nesibijoti jokių 
kankinimų nė persekiojimų. Didesnio pasipriešinimo 
pareikšta 1886 m., kai rusai uždarė Kęstaičių bažny
čią—žandarai ir kazokai išsklaidė minią, sugriovė alto
rius, sudaužė ir kardais sukapojo kryžius, bažnytinius 
paveikslus ir vėliavas, ir sudegino pastatą, kuriame 
buvo prisišlieję pasenę ir invalidai kunigai.

(Bus daugiau)



AMERIKOS LIETUVIAI SOV. RUSIJOJ
AMERIK A

LAUK “LAISVE”

LIETUVOJE METRIKAI 
BŪSIĄ DVIEM KALBOM

DIDINS KOMUNISTINIŲ 
DVARŲ SKAIČIŲ 

LIETUVOJE

Eik, tinginy, pas skruzdėlę 
ir pasižiūrėk į jos kelius ir 
mokykis išminties.

Saliamonas.

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

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

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA

ORGANIZUOJASI KARO 
VETERANAI

PIRMOJI KOMUNIJA

WTEL
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 

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

ANTANAS DZIKA8 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa. 
Telefonuoklte: Regent 2937

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.

i — ■

Juozas Urbonas, 
naujas vyčių pirmininkas 
Ką tik sugrįžęs iš U. S. lai

vyno, naujai išrinktas vyčių 
3 kuopos pirmininkas.

LANKĖSI VYTIS

SERGA SENUKAS

JAUNA VIENUOLE

REMIA KARO AUKAS

j Philadelphijos Žinios j
KARDINOLO 25 METŲ 

JUBILIEJUS
Gegužės 16 dieną kardino

las Dougherty, Philadelphi
jos arkivyskupas, minės sa
vo kardinolato sidabrinį ju
biliejų.

Popiežius Benediktas XV 
paskyrė jį kardinolu 1921 m. 
Arkivyskupijos kunigai ir 
visi tikintieji rengiasi tą ju
biliejų iškilmingai paminėti.

Sudarytas komitetas, kurs 
sustatė tinkamą planą. Kuni
gai, kaip savo prisirišimo 
ženklą, sudėjo aukų arkivys
kupijos labdarybei paremti.

SUSITUOKĖ
Jonas Baukus susituokė su 

Darata Kanauskaite balan
džio 28 dieną Šv. Alberto baž
nyčioj.

Artimieji ir pažįstami svei
kino jaunavedžius, linkėda
mi daug laimės ir pasiseki
mo naujame gyvenime.

Šv. Jurgio parapijos vete
ranai susirinko steigti savo 
posto balandžio 28 dieną. 
Jiems pavyks susiorganizuo
ti ir gražiai veikti.

Šv. Kazimiero parapijos 
veteranai jau susiorganizavo 
ir dirba. Dabar bus du postai, 
kurie galės tarp savęs ben
drauti ir gražiai veikti.

Šv. Kazimiero parapijos 
vaikučių pirmoji komunija 
buvo balandžio 28 dieną. Ta 
pačia proga jaunieji atnauji
no krikšto apžadus ir pasiry
žo neragauti svaigalų lig 21 
metų. ' ■

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi salč. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną Ir naktį 

■n—

Balandžio 27 dieną Phila
delphijos vyčius aplankė Bos
tono vyčių veikėjas, Naujo
sios Anglijos vyčių pirminin
kas Longinas Švelnis.

Jis ką tik išėjo kariuome
nėn ir savaitės pabaigoj jau 
suspėjo aplankyti savo drau
gus. Jis plačiai svarstė vyčių 
veiklos reikalus, ypač jaunų
jų vyčių reikalus, nes jis yra 
jaunųjų vyčių organizavimo 
komitete.

M. Kimutis, 209 Femon 
St., ilgai ir sunkiai serga sa
vo namuose. Jis sulaukė 50 
metų vedybų jubiliejaus prieš 
porą metų. Po to netrukus 
mirė jo žmona, o dabar pats 
sunkiai serga. •? _ •

Gera, kad duktė sesuo Lu- 
cija prižiūri ir slaugo ligonį, 
kitaip jam būtų sunku, nes 
kita duktė pati suvargusi su 
savo šeimyna.

Vincas Daknis, 227 Femon 
St., jau sunkiau susirgo ir 
aprūpintas sakramentais na
muose.

Gegužės 8 dieną Sister Ser
vants of the Holy Ghost of 
Perpetual Adoration vienuo
lyne lietuvaitė Peciukevičiū- 
tė bus priimta į vienuolyną.

Iškilmės bus 8:30 ryte. 
Jaunoji vienuolė yra sesutė 
kun. L. Peciukevičiaus, šv. 
Andriejaus parapijoj, Phila.

Philadelphijos lietuvių ko
miteto sumanymu, čia pada
rytos nuolatinės iškabos su 
užrašu, kad priimamos aukos 
drabužiais, maistu ir pinigais 
lietuviams, nukentėjusiems 
nuo karo.

Prie Šv. Kazimiero klebo
nijos tokia iškaba tuoj atne
šė tinkamų vaisių. Dabar ir 
be ypatingo vajaus nuolat 
plaukia aukos. Net nelietu
viai aukoja savo drabužius, 
maistą ir pinigus.

Tokios iškabos turėtų būti 
ir prie visų kitų viešų vietų.

Prieš porą savaičių laik
raštis “Laisvė” buvo daugu
mos balsų pašalintas iš lie
tuvių muzikalinės salės. Mat, 
joje buvo apšmeižti klubo na
riai, ir pats klubas dėl to tū
rėtų nukentėti.

Todėl po diskusijų nutarė 
daugiau “Laisvės” nebeįsi- 
leisti į klubą. Tik keletas rau
donųjų mėgino užstoti savo 
laikraštuką, bet jiems nepa
vyko prieš daugumą ir jų tei
singumą.

New Yorkas. — SSSR liau
dies komisariatas paragino 
visas Sovietų respublikas 
(prie kurių bolševikai pri
skiria ir Lietuvą) nuo š.m. 
gegužės 1 dienos suvienodin
ti vedybų, gimimų ir mirties 
registracijų pažymėjimus.

Ateityje pažymėjimai bus 
spausdinami dviem kalbom: 
rusų ir vietine.

Pažymėjimų blankas rei
kės pirktis valstybės įstaigo
se. Jie bus spausdinami ant 
žyminio mokesčio popierio.

Pakeitimai daromi ir “Zag- 
s’e,” kurs tvarko moterystės 
aktus. Dabar nebebus galima 
iš karto sudaryti moterystės 
akto, bet pirma reikės nu
vykti nustatytą dieną ir va
landą jungtuvėms užregis
truoti.

Registracija atliekama 
vykdomojo komiteto, visuo
menės organizacijų ar kol
chozų atstovų akivaizdoje.

Matyti, Sovietuose turima 
daug vargo su vedybų nepa
stovumu ir, įvedant naujus 
formalumus bei naujas iškil
mes, norima susituokiančius 
paveikti rimčiau žiūrėti į mo
terystę.

TRŪKSTA DIRBTUVIŲ

New Yorkas. — Lietuvoje 
jaučiamas didelis trūkumas 
batsiuvių ir kitokių kasdie
nių amatų dirbtuvių.

Gelbėdamas padėtį, Vil
niaus miesto pramonės kom
binatas atidarė kelias batsiu
vių, kailiadirbių ir minkštų 
baldų taisymo dirbtuves.

Neseniai suorganizuotoji 
kooperatinė invalidų sąjun
ga Vilniuje atidarė siuvyklą, 
batsiuvyklą ir stalių bei laik
rodžių taisymo dirbtuvę. Šio
kius takius patarnavimus to
je srityje atlieka Vilniaus 
universiteto ir miesto “prom- 
torgo” įstaigos.

Kadangi naujų dalykų 
pirkti darbo žmogui beveik 
neįmanoma, tai senųjų taisy
mas įgyja dvigubos reikš
mės.

New Yorkas. — Sovietų 
vyriausybės laikraštis “Iz- 
viestija” Nr. 289 pabrėžia, 
kad sovietų šalyse komunis
tų partija vadovauja visoms 
valstybinėms ir visuomeni
nėms organizacijoms.

Taip sovietų konstitucija, 
girdi, nustačiusi.

Be kitų dalykų, Lenino- 
Stalino partijos politika, ra
šo toliau laikraštis, yra ir ko- 
lektivizacija, tai yra žemės 
iš privačios nuosavybės išė
mimas ir jos sukolektyvini
mas.

Ta linkme šiandien einama 
ir Lietuvoje. Į privačius 
ūkius žiūroma kaip į laikiną 
reiškinį.

1941 m. vokiečiams užėmus 
didelius Sovietų Rusijos plo
tus, prašiau, kad vokiečiai 
duotų leidimą vykti ieškoti 
gilyn Rusijon mano tėvų pa
likimo. Bet neleido.

Tada slapuku bandžiau 
siekti miestą S. Tačiau dasi- 
kasiau tik iki miesto M. Čia 
turėjau pabuvoti ilgiau. Ru
sai (nekomunistai) žmonės 
labai malonūs ir vaišingi. 
Per trumpą laiką jų tarpe į- 
gijau daug prietelių.

Vieną dieną rusas M. sako 
man:

— O gal norėtum susipa
žinti su lietuviais amerikie
čiais ?

— Kaip tai, su lietuviais 
amerikiečiais? Nekrėsk juo
kų! Iš kur jie čia pas jus at
sirado? Mat, važiuos kas iš 
Amerikos į čia, į vargą?

— O visgi atvažiavo! Jei 
nori, dar šiandien vienai to
kiai šeimai pranešiu, kad ry
toj ateisime pas juos. Džiaug
sis žmoneliai savo tautietį 
pamatę. Jie žmonės geri, tik 
Amerikoje buvo truputį (tai 
sakydamas, jis pirštu baks
telėjo sau į kaktą). — Viską 
paėmė už gerą pinigą, ką 
jiems tavoriščiai (komunis
tai) sakė. Gi jie moka “dla 
durakov” (kvailiams) galvą 
sukti! Tai; vot, ir atvažiavo, 
taip sakant, pas mus į pirmą 
pasaulyje tikrai socialistinę 
valstybę pagyventi. Ir pagy
veno!

Susidomėjęs bandžiau tei
rautis apie tuos savo tautos 
žmones. Bet ukrainietis M. 
atkirto:

— Rytoj būsime pas juos 
ir viską pats sužinosi!

Svečiuose pas Amerikos 
lietuvius Rusijoje

Kitą dieną, paėmęs keletą 
lietuviškų laikraščių bei kny
gų, drauge su M. nuėjau pas 
jo minėtus Amerikos lietu
vius Bg. Jie gyveno vienos 
ligoninės namuose, antrame 
aukšte; Ant durų buvo pri
segta kortelė su lietuviška 
pavarde.

Paskambinome. Atsidarė 
durys, ir jose pasirodė mo
teris.

— Ak, tai jūs! Prašom, 
prašom į vidų. Mes jūsų visą 
dieną laukėme, štai mano vy
ras ! Gaila, kad vaikai dar ne
grįžo iš darbo. Na, bet gal 
galėsite ir jų palaukti. Kaip 
malonu, kaip malonu, — kal
bėjo ji.

Jiedu įdėmiai žiūrėjo į ma
ne, o aš į juos.

— Jūs lietuvis, mūsų tau
tietis? Atsiprašom, kad ne
galime taip priimti, kaip no
rėtume. Be to, per dešimts su 
virš metų gyvendami Sovietų 
Rusijoje, ir savo kalbą pa
miršome.

Ką jie išgyveno
Bg-nienė užkaitė arbatos. 

Visi susėdome apie samavo- 
rą. šeimininkai labai norėjo 
žinoti, kas darosi vokiečių 
valdomoje Lietuvoje. Aiškiai 
mačiau, kad jie norėtų va
žiuoti į Lietuvą. Bet ir bijojo 
—o gal lietuviai šnairuos į 
juos? Juk jie buvo pasirinkę 
ne savo senąją tėvynę Lietu
vą, o bolševikinę Rusiją!

Man buvo įdomu išgirsti, 
kaip iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių jie pateko į Sov. 
Rusiją ir į šį miestą.

Pagaliau M. nukreipė kal
bą:

— Na, Amerikoje dabar 
turėtumėte ramų gyvenimą, 
visko, žinai, Amerika! O da
bar?!

Abu šeimininkai nuleido 
galvą. Matyti, jiems buvo ir 
gaila ir gėda dėl praeities.

— Kas buvo, nesugrąžinsi. 
Prišnekėjo tie komunistai. 
Važiuokite, sako, į Rusiją, 
visko turėsite, senatvėje bū
site aprūpinti. Ten darbinin
kų valdžia—nenuskriaus. Be 
to, jau nuo seno aš, mano vy

ras ir kiti šeimos nariai pri
klausėme Amerikos lietuvių 
komunistų kuopai. Tiek bu
vome daug girdėję gražių pa
sakojimų apie Sovietų Rusi
ją, tiek fotografijų matėme, 
kaip žmonės čia turėjo gra
žiai ir gerai gyventi. Ir atva
žiavome.

— Prieš keletą metų esu 
girdėjęs, kad didelis Ameri
kos lietuvių būrys išvyko į 
Sovietų Rusiją. Tačiau nie
kad nemaniau, kad teks, juos 
kur susitikti, ir tai tokiose 
aplinkybėse! Kodėl gi neva
žiavote Lietuvon, o į čia? Juk 
Tėvynė jūsų laukė! Argi 
jums ten, Amerikoje, niekas 
nepasakojo apie gyvenimą 
Rusijoje, po bolševikais? Ar
gi nebuvo žmogus Amerikoje, 
kurs gero būtų jums norėjęs? 
Kaip skaudžiai turėjote ap
sigauti !

— Ką čia, ponas, apsigau
ti. Juk mes visko netekome! 
Štai, žiūrėk, aš jau per 60 me
tų, o mano vyras apie 80 me
tų. Amerikoje sunkiai dirbo
me, taupėme ateičiai. Sutau
pėme kiek, žiūrėk, kaip pra
turtino mus sovietai!

Ji apsiverkė, rankos mostu 
parodydama menkus rusiš
kus baldus. Keletas knygų, 
stalas, sofutė ir pora lovų bu
vo visas jų turtas.

Kažkaip graudu, graudu 
pasidarė žiūrint į tuos nelai
mingus mūsų tautos žmones, 
iš tolimos Amerikos atvyku
sius apgautus, apsigavusius 
ir apiplėštus.

Šeimininkė, kiek nurimusi, 
vėl pradėjo pasakoti:

— Bene 1928 metais mes 
užsirašėme drauge su kitais 
pas Sovietų atstovus Ameri
koje. Bolševikai sakė pasiim
ti drauge visą turtą. Iš Ame
rikos mus nugabeno į Nikola
jevą. Nikolajeve sovietų val
džia mums, Amerikos lietu
viams, pavedė sutvarkyti 
plytinę. Sudėję savo atsivež
tus dolerius, sunkiai padirbę, 
plytinę privedėme prie tvar
kos. Aplinkiniai gyventojai 
rusai juokėsi: “Nagi pažiūrė
sime, kokią “Ameriką” čia 
mums įkurs amerikoniški ko
munistai!” Dalykas baigėsi 
tuo, kad visko netekome ir 
išsiskirstėme kas sau. Gud
resni, kurie nebuvo atsisakę 
Amerikos pilietybės, grįžo 
Amerikon, gavę visam amžiui 
pamokymą. O kiti turėjome 
pasilikti Sovietų Rusijoje. 
Kelios tokios Amerikos lietu
vių šeimos įsikūrė ir šiame 
K-go mieste. Šitame name 
jau gyvename antri metai, 
bet kur toliau reikės prisi
glausti—Dievas žino. Vakar 
buvo atėję vokiečiai. Liepia 
kraustytis lauk. Esą, butas 
jiems reikalingas.

— Na, o ką čia ilgai galvo
ti—pradėkite rūpintis persi
kelti Lietuvon. Tiesa, dabar 
Lietuvoje vokiečių nacių val
džia, bet vistiek pavyks kur 
prisiglausti. Vokiečių slegia
mi, lietuviai dabar visaip 
stengiasi savuosius paremti. 
Sakėte, kad ir daugiau Ame
rikos lietuvių gyveno šiame 
mieste. Jeigu jie neturės nie
ko prieš, norėčiau ir juos ap
lankyti,—pasakiau aš.

— Dabar jau jų čia nėra— 
išvyko kitur. Bet jų gyveni
mo istorija panaši į mūsų.
A.a. Juozo Šukio gyvenimo 

tragedija
— Gal būsi girdėjęs apie 

a.a. Juozą Šukį? Amerikoje 
jis buvo plačiai žinomas, kaip 
lietuvių laisvamanių veikė
jas. Kalendoriuose būdavo 
dedamos jo fotografijos. Jis 
su žmona irgi susigundė va
žiuoti drauge su mumis į So
vietų Rusiją laimės ieškoti. 
Abu Amerikoje priklausė ko
munistų kuopai. Drauge su 
jais atvykome į Sovietų Ru
siją, drauge dirbome Nikola
jevo plytinėje.

A.a. Juozas Šūkis buvo 
idėjinis komunistas. Ką ru-
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sai bolševikai sakė, jis viską 
ėmė į širdį, pildė visas in
strukcijas sąžiningiausiai* 
Mes visi jau aiškiai matėme, 
kad mūsų darbą plytinėje 
“šuo nuneš ant uodegos,” o 
jis vis dar tikėjo, kad kaip 
nors pavyks įsikurti—negi 
bolševikai savuosius apgau
tų?!

Kada toje nelaimingoje so
vietų plytinėje palaidojome 
iš Amerikos atsivežtus dole
rius ir viltį, drauge su mumis 
atvyko į šį miestą ir J. Šukys 
su savo žmona. Dar ir čia 
bandė laikytis komunistų. 
Matėme, kad sunkiai dvasio
je kenčia—juk nejuokai žmo
gui po daugelio metų paste
bėti, kad klydai. Pagaliau 
vieną dieną metė komunis
tams partijos bilietą. Tik ži
nant Sovietų Rusijos gyveni
mo sąlygas, galima suprasti, 
kiek reikėjo drąsos tai pada
ryti—jis rizikavo savo gyve
nimu. Po to pasidarė dar ty
lesnis, užsidaręs. Dabar tetu
rėjo vieną norą—-grįžti į sa
vo seną tėvynę Lietuvą ir jos 
žemėje savo kaulus paguldy
ti. Deja, amžinai pasiliko Ru
sijos žemėje gulėti . . .

— Ar jį bolševikai nužudė?
— Ko nespėjo padaryti šie, 

tai atliko vokiečių fašistai. 
1943 m. vietiniai rusai jį į- 
skundė vokiečiams. Esą, so
vietų lėtuvams naktį puolant 
miestą, a.a. Juozas Šukys el
ektros lempute jiems signali
zavęs. Seni žmonės bandė gel
bėti. Ėjo į gestapą užtarti. 
Bet vos patys išsisuko. Ges
tapas pradėjo ir juos įtarti ir 
tardyti.

Vieną dieną vokiečių poli
cija pranešė žmonai, kad jos 
vyras Juozas Šukys kalėjime 
miręs “širdies liga.” Grei
čiausiai bus nelaimingąjį 
amerikietį lietuvį sušaudę. 
Ak, tie vokiečiai! Negeresni 
jie už bolševikus!

A.a. Juozo žmona vos iš 
proto neišėjo—tiek gailėjosi 
savo Juozelio.

— O kur ji, nelaimingoji, 
pasidėjo?

— Išsikraustė į kitą mies
tą. Galimas daiktas, kad jos 
jau nėra gyvųjų tarpe.

— Dabar prisimenu, kad 
Dr. Jonas Šliūpas savo atsi
minimuose rašė Amerikoje 
pažinęs didelį laisvamanių 
veikėją Juozą Šukį. Ar nebus 
tas pats?

— Gali būti. Tik Juozas Šu
kys po visų pergyvenimų ir 
apsivylimų visiškai pasikei
tė—pasidarė giliai tikintis 
katalikas. Lygiai ir jo žmo
na. Bet ar negeriau dabar jie
dviem mirus, negu mums taip 
sunkiai gyventi?—baigė pa
sakojimą amerikietė Bg-nie- 
nė.

Jau buvo vėlyvas vakaras, 
kada susimąstęs, liūdnių min
čių prislėgtas grįžau namo.

*) Vėliau susipažinau su kitais ukrai
niečiais, kurie a.a. Juozą Šukį gerai 
pažino. Jie irgi pasakojo, kad jis bu
bės ramus žmogus, uolus ir sąžinin
gas komunistu partijos narys. “Mes 
griže iš komunistų mitingu namo 
slaptai juokėmės iš jų kalbu, o a.a. 
J. šūkis iš visų jėgų stengėsi ir savo 
darbe agitatorių instrukcijomis vado
vautis.”

. ... ——

UŽSAKYKIT “AMERIKA” 
TREMTINIAMS

Iš Europos kasdien gauname laiškų, 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 kitiems, kol puslapiai visai su
plyšta, eidami per rankas.

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

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

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

“AMERIKOS” ADMINISTRACIJA.

Ruoši
Karių Mot 

šiasi statyti 
Neišsimeluosi 
dint as Motini

Beveik visi 
vaus vaidiniu 
riai. Veikale 
kolonijos geri 
merginų, kui 
prijuokins vis

šv. Kazimi
Mūsų paraj 

teligentai susi 
rj pavadino S 
klubu, ir savo 
pijos patalpos

Valdybon i 
nas Mott, kd 
karo tarnyboj 
Universiteto-1 
cepirm. Kazys 
monininkas, J

Kaip amerikietis pasidarė 
rusų kaimo (kolchozo) . . .

kerdžium**
Aprašysiu dar vieno Ame

rikos lietuvio biznį, kurį jis 
padarė savo dolerius atsive
žęs į sovietų Rusiją. Pamaty
sit, kas iš jo išėjo, kai atsi
žadėjęs Amerikos pilietybės, 
pasidarė tikru, pilnateisiu 
Sovietų Rusijos piliečiu.

Viename Amerikos mieste 
gyveno lietuvis siuvėjas Rad- 
la. Turėjo susikūręs gražią 
šeimą: gerą žmoną ir porą 
malonių vaikučių. Siuvėjo 
biznis sekėsi neblogai. Ban
ke turėjo pasidėjęs 10,000 do
lerių. Bet viena nelaimė—tu
rėjo lengvapėdišką būdą. La
bai jam patiko komunistų 
partija. Buvo aktyvus jos na
rys. Maskvos instrukcijos ir 
komunistų vadų kalbos jam 
reiškė, gal būt, daugiau, ne
gu nevienam krikščioniui Ro
mos popiežiaus žodis.

Apie 1928 m. jis užsidegė 
važiuoti į Sovietų Rusiją 
drauge su kitais minėtais lie
tuviais. Geri žmonės jam iš 
širdies patarė nepasitikėti 
rusų komunistų kalbomis ir 
agitacija, bet turėti ir savo 
galvą ant pečių. Tačiau užsi
degė mūsų Rad-la—ir nė 
žingsnio atgal. Smagus vi
siems skelbėsi važiuojąs į 
tikrąją darbo žmonių valsty
bę—į Sovietų Rusiją.

Žmona ir geruoju ir pik
tuoju bandė perkalbėti savo 
vyrą, kad nevažiuotų. Jos 
širdis nujautė, kad nesibaigs 
gerai tas sumanytas vyro ko
munisto triksas. Bet kur tau!

“Jei nenori — nevažiuok! 
Aš vienas važiuosiu. Sovietų 
Rusijoje rasiu geresnę už ta
ve! Spiaut man į tavo Ame
riką!” — aštriai atkirsdavo 
vyras. Žmona neišmanė ko 
griebtis, kur beeiti. Kreipėsi 
į banką, kur buvo jų šeimos 
pinigai. Jai buvo atsakyta, 
kad ji su vaikais, jei nenori, 
gali į Sovietų Rusiją neva
žiuoti— pinigai teks jai ir 
vaikams. Vyras jei jau taip 
užsidegė—tevažiuoj a.

Po ilgų svarstymų ir svy
ravimų geroji moteris nutarė 
geriau pasiaukoti ir vykti 
drauge su rojaus ieškotoju 
vyru, negu ardyti šeimą. 
Kaip augs vaikai be tėvo?

Kur jie padėjo 10,000 dol.?
Rad-lą drauge su žmona ir 

mažais vaikučiais sovietai 
pristatė į Nikolajevo plytinę. 
Rad-la vis dar buvo užside
gęs komunistas. “Pastatysi
me fabriką ir gyvensime- ne
blogiau už amerikoniškus mi
lijonierius,” drąsindavo nu
siminusius kitus amerikie
čius lietuvius.

Rad-la sukišo savo šeimos 
santaupas 10,000 dolerių j tą 
užkeiktą sovietų Nikolajevo 
plytinę ir susidėjo su viena 
ruse gyventi. Ši iščiulpė vis
ką, ką dar amerikietis Rad- 
la turėjo, ir vėliau, pamačiu
si vieną dieną, kad jis jau ne-
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iuoja.
itymų ir svy- 
loteris nutarė 
oti ir vykti 
lūs ieškotoju 
rdyti šeimą.
ii be tėvo?
10,000 dol.?

j su žmona ir 
iais sovietai 
ajevo plytinę.
buvo užside- 

„ “Pastatysi- 
yvensime--ne- 
ikoniškus mi- 
ąsindavo nu
ns amerikie-

i savo šeimos 
0 dolerių į tą 
ų Nikolajevo 
įėjo su viena 
. iščiulpė vis- 
srikietis Rad- 
lau, pamačiu- 
ad jis jau ne
ne pusi.)

■ kiekvienas kai- 
valstybinis ūkis 
savo gyvulius: 
kiaules vasarą 

lų. Vyresnio am- 
įsi kerdžium, ki
vi ršininku.

Gegužės-May 3, 1946

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Elizabeth, N. J.
Bažnyčioj

Sugrįžus vyrams iš kariuome
nės, mūsų parapijos choras su
stiprėjo balsais.

Parapijoj pastebimas ir dides
nis dosnumas. Per Velykų šven
tes aukų buvo sudėta 1,700 do
lerių,—apie du šimtu daugiau, 
negu pernai.

Kolumbo Vyčių Kongresas
Gegužės 5 d. pas lietuvius ren

giamas Kolumbo Vyčių kongre
sas. 8 vai. ryto bus mišios, po 
kurių Šv. Juozapo svetainėje bus 
posėdžiai.

Bus daug kalbėtojų kunigų ir 
pasauliečių. Po programos bus 
pamaldos bažnyčioje. Pamokslą 
sakys ir palaiminimą Šv. Sakra
mentu suteiks vyskupas.

Marijos sodaliečių suvažiavi
mas rengiamas lietuvių parapi
jos svetainėje tokia pat tvarka, 
kaip ir Kolumbo vyčių.

Parapijos jubiliejus
Netrukus prasidės parapijos 

50 metų gyvavimo jubiliejus.
Daromas puikus lietuviško sti

liaus kryžius, kuris bus pastaty
tas prie bažnyčios. Kryžių dirba 
J. Valadka. Vietinis.

Bayonne, N. J.
Koncertas

Gegužės 5 d., sekmadienį, 7 
vai. vakare parapijos salėje mo
terų bažnytinis choras rengia 
koncertą-teatrą.

Ta proga yra pakviestas kal
bėti Jurgis Savaitis, neseniai į 
šią šalį atvykęs iš Švedijos, kur 
jis redagavo laikraštį “Svetur.”

Jurgis Savaitis Lietuvoje yra 
patyręs tiek rusų bolševikų, tiek 
vokiečių nacių okupacijas.

Velykų šventės
Per Velykų savaitę mūsų baž

nyčią aplankė 5,580 žmonių.
Atsikėlimo iškilmingos mišios 

Velykų dieną buvo 6 vai. Mišias 
laikė klebonas kun. M. Kemėžis, 
diakonu buvo kun. Gilbert Mai ir 
subdiakonu kun. J. Mačiulionis, 
M.I.C., per šventes pagelbėjęs 
mūsų bažnyčioje.

Bažnyčia naujai išpuošta. Di
dysis altorius pagražintas rau
donomis audeklo medžiagomis.

Vedybos
Balandžio 27 d. susituokė Ber

ta Križanauskaitė ir Howard 
Simmons, o balandžio 28 d. An
tanas Mikulckis, iš Elizabetho, 
su Rūta Čepinskaite.

Pokylis buvo parapijos salėje.

New Haven, Conn

iždin. L. Tamulis, buvęs karys. 
Tvarkdarys yra Petras Radžiū
nas, vietos policininkas.

Linksmos Velykos Taragauskų 
namuose

Mūsų geri parapijiečiai ir vei
kėjai Pranas ir Marijona Tara- 
gauskai tikrai turėjo linksmas 
Velykas, nes prieš pat šventes 
grįžo iš karo tarnybos sūnūs 
Stasys ir Albinas, taipgi žentas 
Antanas Mott, kuris ilgą laiką 
praleido už jūrų. M.

Bridgeport, Conn
Velykos praėjo gražiai.
Lietuvių Šv. Jurgio parapijos 

bažnyčia 6 vai. ryte buvo pilnu- 
tė. Atsikėlimo mišias atnašavo 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas, pro
cesiją tvarkė kun. V. J. Pranc- 
kietis.

Chorui vadovavo A. Stani- 
šauskas, solistai buvo A. Radvi
laitė, Aldona Dulbis, sesutės Šu- 
linskaitės, Mrs. Fl. Ruoos, B. 
Šumskaitė, Al. Mačiukaitis, J. 
Bernotas, Fr. česikas, V. Brilvi- 
čius. Jie su visu choru sugiedo
jo ne tik mišias, bet ir porą vei
kalų: naują “Regina Coeli” ir 
“Linksminkis, Dangaus Karalie
ne.”

Labai sunkiai serga ligoninėje 
sesučių chorisčių šulinskaičių 
brolis V. Šulinskas.

Kaip šeima, taip ir jaunimas, 
ir Šv. Vardo draugija, kuriai li
gonis priklauso, laukia greito 
pasveikimo.

Šiemet metinis bazaras bus 
apie gegužės vidurį. Manoma 
šauniai pasirengti.

Toronto, Ont
o.

Metinis Pavasarinis Radįjo Koncertas ir Balius
— RENGIA —

J. J. Stuko Lietuviui Radijo “Rūtos” Klubas ir Choras

Sekmadieny, Gegužės-May 12d., 1946
ŠVENTO JURGIO SALEJE

180-2 NEW YORK AVENUE NEWARK 5, NEW JERSEY
Programa prasidės punktualiai 4 vai. po pietų — šokiai 7:30 vai vakare

ŠOKIAMS GROS SVETIKO IR EHNSTROMO ORKESTRAS
PROGRAMOJE 
DALYVAUJA:

• Stuko Radijo Tautinių 
šokėjų Grupė, Ved. L. 
S tilsonaitės-Antanavi
čienės.

• Simeliavičių Muzikali 
Šeima (Juozas, Wal- 
teris, Jonas, Lilija).

• Kearny Lietuvių Klu
bo Vyrų Choras.

• Kapitonas Tadas Kuli
kauskas, 12 metų Am
žiaus—Įžymus Smui
kininkas iš Phila., Pa.

• Įžymi Daniečių Tauti
nių šokėjų Grupė 
(Danish Folk Dance 
Soc.) Ved. G. Holme.

• Stuko Radijo Merginų 
Choras, Ved. J. ir L. 
Simeliavičių, ir kiti.

Visa Programa bus skir
ta Motinoms, nes yra 
MOTINŲ DIENA.

BILIETAS 75c

Amerikos Lietuviai 
Sovietų Rusijoje

r
se lietuviai 
srikos laik-

pradžios Ii- 
ii visai su-

iečius, kad 
gauti dau-

i.

iraštj siun- 
naujų pra- 
nenė stotų

žįstamiems 
į adresų ir 
au laikraš- 
ropon.
TRACIJA.

Velykų šventės
Velykų rytą saulutei užtekė

jus, būreliais mūsų lietuviai ėjo į 
bažnyčią prisimindami savo jau
nystės dienas, kada tėvynėj Lie
tuvoj ėjo į Velykų pamaldas.

šiemet bažnyčioj Velykos tik
rai iškilmingai atšvęstos. Prisi
kėlimo mišias atnašavo klebonas 
kun. E. Gradeckas ir tai dienai 
pasakė gražų pamokslą, sveikin
damas visus parapijiečius ir ko
lonijos lietuvius švenčių proga, 
taipgi prisiminė mūsų pavergtą 
tėvų žemelę, linkėdamas, kad 
ateinančiais metais jau ji būtų 
laisva.

Choras įspūdingai giedojo 
naujas mišias. Solo giedojo 
Chris. Reynolds, smuiku prita
riant vargonininkui ir jojo tėve
liui vargonais. Pasigirsta choro 
giesmė “Sveiki Sulaukę Šventų 
^Velykų.” Visų širdys tikrai buvo 
pripildytos džiaugsmo. Bet tas 
džiaugsmas nevienam širdį grau
dino prisiminus mūsų brolius ir 
seses ištrėmime, taipgi tuos, ku
rie dar yra tėvynėj po svetima 
priespauda.

Sod^lietės sudarė gražų vaiz
dą procesijos metu.

Kovo mėn. 29 d. įvyko “Dai
nos” grupės mėnesinis susirinki
mas Grinskienės namuose, 38 
Robinson St.

Susirinkimas buvo gausus, 
ypatingai dėl to, kad viena iš 
mūsų narių, buvusi daugelį me
tų sekretorė ir “Dainos” grupės 
įsteigėja, apleidžia Torontą ir iš
važiuoja gyventi Kalifomijon su 
vyru ir durele Rūta, kuri taip 
pat priklausė prie “Dainos” jau
nųjų ratelio. Tad narės susirinko 
paskutinį kartą dalyvaujant Sta
sei Batkienei tarti sudie.

Jai dar nesant, pasiūlyta nu
pirkti “Dainos” grupės vardu 
dovaną prisiminimui. Tam visos 
pritarė. Taip pat už jos nuošir
dų pasidarbavimą nutarta palik
ti ją garbės nare.

Išduotas iždininkės Užumec- 
kienės raportas, jog gautas pra
nešimas iš Belgijos iš kun. Da
nausko, kad pinigai pasiųsti 6 
studentams, ten jau atėjo ir iš
dalinti. Studentų padėkos laiškai 
už pinigus taip pat gauti.

Nutarta neatidėliojant papil
domai Velykų margučiams pa
siųsti į Belgiją $100.

Stingant ižde pinigų, ten pat 
vietoj narės sudėjo trūkstamus 
$36 ir sudarė visą $100, iš kurių 
skirta $50 pabėgėlių šeimoms 
ir $50 studentams. Grinskienė 
su dukrelėmis visus gražiai pa
vaišino. Tuo ir užsibaigė susirin
kimas.

Kitas susirinkimas įvyko ba
landžio 26 d. Grubevičienės na
muose, 331 Lawrence W.

Ona Narušienė.

Los Angeles, Cal

Ruošia vaidinimą
Karių Motinų draugijėlė ruo

šiasi statyti veikalą “Moterims 
Neišsimeluosi,” kuris bus suvai
dintas Motinos Dieną.

Beveik visi vyrai, kurie daly
vaus vaidinime, yra sugrįžę ka
riai. Veikale dalyvaus ir mūsų 
kolonijos geros scenos pajėgos iš 
merginų, kurios savo gabumais 
prijuokins visus.

Lietuviai Perka Mokykloms 
Reikmenų už $217.00

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo 13 skyriaus iždi
ninkas p. M. J. Mockus, Los An
geles, Cal., praneša, kad vasario 
16 d. minėjimo metu buvo ren
kamos aukos lietuvių tremtinių 
mokykloms Europoje paremti. 
BALF skyriaus nariai tuo metu 
surinko $157.00. Tam pačiam 
tikslui vėliau aukojo: Lietuvių 
Kultūros ir Labdaros klubas— 
$50.00; Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 75 kuopa—$10.00. Iš 
viso—$217.00.

Worcester, Mass

šv. Kazimiero Vyrų Klubas
Mūsų parapijos jauni vyrai in

teligentai susispietė į klubą, ku
rį pavadino Šv. Kazimiero vyrų 
klubu, ir savo veikimą ves para
pijos patalpose.

Valdybon išrinkti pirm. Anta
nas Mott, kuris ką tik grįžo iš 
karo tarnybos ir yra buvęs Yale 
Universiteto-.fakulteto narys, vi- 
cepirm. Kazys Dėkas, vietos pra
monininkas, rašt. Ant. Balcher,

Iš BALE 31 Skyriaus Veiklos
BALF 31 skyrius, Worcester, 

Mass., kuris turi 137 narius ir 
5 draugijas, yra vienas iš veik
lesnių ir didesnių šalpos fondo 
skyrių.

Pastebėtina, kad, be drabužių 
ir kitų daiktų rinkimo lietu
viams tremtiniams šelpti, šio 
skyriaus mezgėjos numezgė 97 
megstinius ir nemažai vilnonių 
šalikų.

BALF 31 skyriaus vadovybę 
sudaro: pirm. Juozas J. Glavic- 
kas, vicepirm. C. Tamulevičius, 
sekr. T. B. Mažeikienė, iždin. B. 
Tamulevičius. Garbės pirm, yra 
kleb. kun. K. Vasys.

Įskaitant 15c Taksy VISO 90c

Kodėl Laukiama?
“The Story of Lithuania” 

seniai laukiama knyga jau
nimui. Amerikiečiai, nemoką 
lietuviškai, mažai apie Lietu
vą skaitė ar mokėsi mokyklo
je. Skaitydami kasdieninę 
spaudą—daugiau propogan- 
dinio pobūdžio straipsnius, 
jie negauna gerų žinių. Iš vi
so jie susidaro keistą nuomo
nę apie Lietuvos istoriją.

Kitataučiai ‘taipgi 'negali 
pažinti Lietuvos, trūkstant 
literatūros apie jos istoriją. 
Kiekvienas, rašydamas Lie
tuvos tema, graibšto iš visur 
žinių ir labai nusiskundžia jų 
trūkumu.

Kun. Thomas G. Chase, 
norėdamas šią didelę spragą 
kiek užpildyti, pašventė 6-8 
metus studijuodamas ir ra
šydamas “The Story of Lith
uania.” Jis ne politikas—ne 
ginti ar savaip nušviesti is
torinius įvykius jis rašė šią 
knygą. Jis, amerikietis lietu
vis, paruošė knygą, kad jau
nimas pažintų savo tėvų 
kraštą ir pažinęs vertintų sa
vo kilmę, kalbą, kultūrą ir 
Lietuvos kovas už būvį, už 
laisvę ir nepriklausomą gy
venimą.

Knyga turės apie 400 pus
lapių su septyniais žemėla
piais. Ateity susilauksim il
gesnių ir platesnių istorijų. 
Kun. Chase skina tam kelią. 
Už tai jį sveikiname.

Paminklinio Lietuvos Pranciskony 
Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 

Statybos Fondo Vajus

ŠYPSENOS

J. B.

Chicago, Ill
Chicagos BALF 108 Skyrius 

Išsirinko Naują Valdybą
Neseniai Chicagoje įvykusia

me BALF 108 skyriaus susirin
kime išrinkta nauja skyriaus 
valdyba: pirmininkė V. Byans- 
kienė, vicepirm. A. Jagielienė ir 
p. Kolalienė, sekr. T. Bridimienė, 
iždin. A. D. Kaulakis.

Kovo mėn. pabaigoje šio sky
riaus rengtas parengimas Da
riaus-Girėno salėje, Chicagoje, 
davė pelno apie $200.00.

Naujas BALF Skyrius
Balandžio mėn., West Pull

man, Chicagoje, Ill., suorgani
zuotas naujas BALF skyrius.

Valdybą sudaro šie: N. Urbo
nas pirm., L. Mažeika vicepirm., 
P. Gudžiūnienė rast., V. Lapienė 
iždin.

Narių įsirašė per 20. Kalbas 
pasakė kun. K. Barauskas ir 
žurnalistas St. Pieža. Susirinki
mui vadovavo kleb. kun. M. 
Švarlis.

Žmogaus veiksmų tikslas 
yra laimė.

Šv. Tomas Akvinietis.

Malonūs Amerikos Lietuviai!
Kai savo rūpesčių valandose mes kreipdavomės į jus, 

Amerikos lietuviai, jūs visuomet ištiesdavote mums savo 
pagalbos ranką. Savo dosniomis aukomis padėjote mums, 
ištremtiems iš Tėvynės, susukti Amerikoje, Greene, Maine 
lietuvišką pranciškonišką lizdelį. Jūsų rodomu palankumu 
ir teikiama parama mes buvome tiesiog sujaudinti.

Nūn, pasitikėdami jūsų dosnumu ir širdies gerumu, 
mes drįstame vėLkreiptis į jus su prašymu. ' ' .

Šiuo metu Italijoje, Austrijoje ir Bavarijoje yra apie 
35 Lietuvos pranciškonai kunigai ir klierikai, kurių, kaip ir 
visų Lietuvos tremtinių padėtis yra labai sunki. Negalėda
mi grįžti į Lietuvą, jie atkreipė savo akis į vienintelį Lietu
vos pranciškonų vienuolyną Mount St. Francis, Greene, Me., 
kuriame jie tikisi rasti pastogę. Baigę užsienyje mokslus ir 
pasiruošę misijų darbams, jie nori atvykti į U.S.A, ir trokš
ta dirbti čia tarp Amerikos ir Kanados lietuvių.

Atvykus iš Europos daugiau Lietuvos pranciškonų, jų 
visų negalėsime sutalpinti savo mažame, kukliame 12-kos 
kambarių vienuolyne Mount St. Francis, Greene, Me. Esame 
priversti statyti didesnį šv. Antano vienuolyną, kuriame 
sutilptų visi iš Europos atvykusieji Lietuvos pranciškonai 
ir kuriame rastų taip pat pakankamai vietos amerikiečiai 
lietuviai, įstoję į mūsų vienuolyną.

Malonūs lietuviai, nuoširdžiai prašome jūsų savo mal
da ir auka prisidėti prie Paminklinio Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios pastatymo.

Lietuvos pranciškonų vienuolynas, Amerikos lietuvių 
pastatytas Šv. Antano garbei, taps tikru lietuvių religiniu, 
tautiniu ir kultūriniu centru Amerikoje, kuriame apsigyve
nę lietuviai pranciškonai dirbs Dievo garbei, Amerikos, Ka
nados ir visų lietuvių, išsklaidytų po platų pasaulį, gerovei. 
Naujasis Šv. Antano vienuolynas ruoš taip pat Amerikos 
jaunuolius ateities apaštalavimo darbams Lietuvoje.

Paminkliniam Šv Antano vienuolynui ir koplyčiai Lie
tuvos pranciškonai. suorganizavo Šv. Antano Vienuolyno 
Fundatorių ir Rėmėjų Fondą. Kurie vienuolyno ir koplyčios 
pastatymui aukoja $500, tampa Garbės Fundatoriais, kurie 
aukoja $100—tampa fundatoriais, o rėmėjais, kurie skiria 
kad ir mažiausią auką. Fundatoriais gali tapti ne tik gyvie
ji, bet į fundatorius galima įrašyti ir mirusius. Savo aukas 
fundatoriai gali atsiųsti ir dalimis.

Ypatingai kviečiame visas motinas įrašyti savo myli
mus sūnus, žuvusius įvairiuose karo frontuose, į Šv. Antano 
vienuolyno ir koplyčios fundatorius.

Malonūs lietuviai, prie Šv. Antano vienuolyno ir koply
čios statybos galite prisidėti ir savo karo bonais, kuriais 
ateityje Tėvai pranciškonai galės išmokėti dalį skolų, už
trauktų dėl šv. Antano vienuolyno ir koplyčios statybos. 
Aukojant bonus, juose tereikia įrašyti dabartinio Lietuvos 
pranciškonų Amerikoje viršininko pavardę ir vardą.

Prisiminkite paminklinį šv. Antano vienuolyną ir kop
lyčią ir savo testamentuose.

Savo sunkiu prakaitu uždirbtais pinigais prisidėdami 
prie Šv. Antano vienuolyno ir koplyčios statybos, padarysi
te kilniausią darbą, pasistatysite sau gražiausią nenykstan
tį paminklą. Mes' Lietuvos pranciškonai, būsime jums am
žinai dėkingi, jus nuolat prisiminsime savo maldose ir Šv. 
Mišiose. Jūsų gi kilnius darbus visuomet lydės Dievo palai
ma žemės kelyje ir amžinybėje.

Jau iš anksto už kiekvieną, kad ir mažiausią auką, 
jums, Amerikos lietuviai, nuoširdžiausiai dėkojame.

Šv. Antanai, gausiai atlygink visiems, kurie tavo vardu 
daro mums gera.

Dėkingi
Lietuvos Pranciškonai,

Tev. Justinas Vaškys, O.F.M.

Gudrumas
— Juozai, kaip sudėjai sa

vo turtus ?
— Tapau talkininku tur

tingo žmogaus.
— Kaip tokia kombinacija 

gelbėjo?
— Dabar jis turi patyrimą, 

o aš jo pinigus.

Plati Pramonė
— Kiekvienas žmogus ki

ša savo nosį į mano biznį.
— Kaip tai ?
— Turiu nosinių dirbtuvę.

Nauja Pramonė
— Manau, kad turėsime 

daug nešvaraus darbo, kai 
atidarysiu savo naują pramo
nę.

— Nesąmonę kalbi.
— Visai ne—atidarau skal

byklą.
Pranas Bekampis.

(Pradžia 4-tame pusi.) 
be amerikietis, o paprastas, 
apdriskęs Rusijos darbinin- 
kas-pilietis, pasakė jam: 
“Eik po velnių!”

Rad-la išvyko į Palocko 
apygardą, netoli Latvijos. 
Bandė kur nors įsikurti. Nie
kur nerado sau tinkamo dar
bo. Niekas su juo nesiskaitė 
—juk jis ne amerikietis, o 
vienas iš 180 milijonų sovie
tiškų piliečių! Bandė daryti 
žygių grįžti į Ameriką. Ta
čiau jau negalėjo—visam lai
kui buvo atsižadėjęs Ameri
kos pilietybės. Baisiai įtūžęs, 
nuėjo į komunistų partijos 
įstaigą ir sviedė jiems į akis 
partijos nario bilietą.

Gerai, kad laiku spėjo pa
sprukti iš Palocko. Bolševikų 
policija būtų jo lavonu lau
kus patręšus. Tokie šposai 
paprastai Rusijoje tuo bai
giasi !

Jei pažiūrėtumėte nuo Ru
munijos aukštyn, vieno dide
lio miesto' apylinkėse rastu
mėte nelaimingąjį mūsų tau
tietį kaimo gyvulius bega
nantį.

O kur kiti?
Pradžioje buvau paminė

jęs, kad į Sovietų Rusiją bu
vo atvažiavę ir daugiau lie
tuvių iš Amerikos. Gal, skai
tytojau, turėjai jų tarpe savo 
pažįstamų? Taigi, gal būt, 
mane ir apie juos paklausi: 
“O kur jie? Pranešk jų adre
są!”

Atsakau: vieni jau mirė 
žiaurioje, naujoje Sovietų 
Rusijoje, kiti dar vargsta 
juodą vargą. O kiti, gudriau
si ir atsargiausi, paliko savo 
dolerius, daiktus Rusijoje, 
bet neatsižadėjo Amerikos 
pilietybės ir, apsigavę, nusi- 
spiovė ir grįžo kaip stovi at
gal į Ameriką.

Juos dabar galime sutikti 
Amerikoje. Ne viena ukrai
nietė pasakojo turėjusi kava
lierių Amerikos lietuvį, kuris 
grįžo į U.S.A. Jų pavardžių ir 
neminėsiu. Tegul jie laimin
gai gyvena Amerikoje ir sa
vo vaikams ir vaikų vaikams 
pasako: “Neeikit, vaikeliai, 
su velniu riešutaut, nes tar- 
bos ir riešutų neteksite!

Šiuos mano aprašytos tik
ros gyvenimo istorijos, tiesa, 
graudžios, bet ir didžiai pa
mokančios.

S. Pilietis.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
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) 
Laisniuotas 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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Gegužes 10-ta Diena Atsiminimui
Maspetho Žinios Brooklyno Lietuviai Gydytojai

JIS jau sugrįžo! Ir jį atitinkamai pagerbti
APREIŠKIMO PARAPIJOS ORGANIZUOTOS JAUNIMO DRAUGIJOS

DIDĮJĮ* PERGALĖS BALIŲ Gala Victory Ball
Penktadienio Vakare, GEGUŽES-MAY 10 D., 1946

Hotel St. George (Main Ballroom)
Clark ir Hicks Street, Brooklyn, N. Y.

Šokiams Gros Išgarsėjęs Visoje Amerikoje

Vincent Lopez and his orchestra
BILIETAS (su taksais) $2.00

P.S. Bilietus galima įsigyti pas draugijų narius arba parapijos klebonijoje.

RUOŠIAMASI LIETUVIŲ DIENAI
 «--------------------------------

Šiemet liepos 4 dieną Dex
ter Parke rengdama New 
Yorko apylinkės Lietuvių 
Diena.

Uoliai dirbama šiai dienai 
kiek galima sėkmingiau pra
vesti.

Komisijos rūpinasi progra
ma, kuri numatyta įvairi, ir 
kitokiais reikalais, susiju
siais su Lietuvių Dienos pasi
sekimu.

New Yorko ir apylinkės 
lietuviai liepos 4 d. turės gra
žios progos pasilinksminti, 
susitikti vieni su kitais, pa
sigrožėti įvairia programa.

Dexter Parkas yra pato
giai pasiekiamoje vietoje, to
dėl kiekvienam, net ir toliau 
gyvenančiam, bus lengva at
važiuoti į Lietuvių Dieną.

Tad atsiminkite—liepos 4 
d. į Dexter Parką, į Lietuvių 
Dieną!

Kiekvienas New Yorko ir 
apylinkės lietuvis bus laukia
mas svečias.

PASKYRĖ $150.00 “THE 
STORY OF LITHUANIA” 

LEISTI

Pirmadienį, balandžio 29 
d., New Yorko Lietuvių Ta
ryba savo susirinkime pa
skyrė 150 dolerių kun. T. 
Chase “The Story of Lithua
nia” leidimui.

Muzikas J. Brundza papa
sakojo apie liepos 4 dieną 
rengiamą Dexter Parke Lie
tuvių Dieną ir prašė susirin
kimo dalyvius apie tai savo 
draugijose pranešti, ir para
ginti jų narius jau iš anksto į 
Lietuvių Dieną ruoštis ir gau
siai joj dalyvauti.

Šis susirinkimas buvo 
vas, rimtas ir įdomus.

S. K. Lukas, 
LRKF apskr. pirm.

gy-

Jurgis Savaitis
Jurgis Savaitis gimė ir au

go nepriklausomoje Lietuvo
je. Jis pergyveno pirmąją ru
sų ir nacių okupacijas.

Antrą kartą veržiantis į 
Lietuvą bolševikams, jis tu
rėjo apleisti tėvynę. Po ilgos 
kelionės po Europą jam pa
vyko šių metų vasario 27 d. 
pasiekti Jungtines Valstybes.

Šį penktadienį, gegužės 3 
d., 8 vai. vakare Jurgis Sa
vaitis kalba Apreiškimo pa
rapijos salėje Brooklyne.

Gegužės 5 d., 7 vai. vakare 
jis kalba parapijos salėje 
Bayonne, N. J.

Gegužės 12 d., 4 vai. popiet 
kalba Newark, N. J. ir gegu
žės 19 d. Waterbury, Conn.

iš LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VEIKLOS RAUD. KRYŽIUI AUKOS

Angelų Karalienės 
Parapija

NUOŠIRDUS AČIŪ

Ketvirtadienį, balandžio 25 
d., Gyvojo Rožančiaus drau
gija (Apreiškimo par.) buvo 
surengusios kauliukų vaka
rėlį “Amerikos” naudai.

Nors tai buvo padaryta la
bai trumpu laiku ir pasitaikė 
blogas oras, bet visgi gerų 
“Amerikos” bičiulių dalyva
vo gražus būrys.

Parengimui dovanas auko
jo: R. Diržienė, B. Websterie- 
nė, T. Stučienė, Stelmokienė, 
O. Strazdienė, E. Tvarijonie- 
nė. Marcinkevičienė, A. Ka- 
rušaitienė, A. Rimšienė, U. 
Sašienė, Jurienė ir kitos.

Daugiausiai rūpinosi R. 
Diržienė, kuri taip pat pava
davo ir susirgusią J. Skaru
lienę. Vakaro tvarką vedė S. 
Subatienė. Šeimininkavo B. 
Websteriene ir T. Stučienė.

Tai labai gražus darbas pa
remti savo apylinkės vienin
telį katalikišką laikraštį 
“Ameriką.”

Širdingas ačiū.
Adm.

Kas daro sumišimą savo 
namuose, paveldės vėjus. Iš
mintingas sūnus linksmina 
tėvą, paikas žmogus niekina 
savo motiną.

Saliamonas.

Didžiojo New Yorko Lietu
vių Katalikų Federacijos ap
skrities mėnesinis susirinki
mas įvyko balandžio 26 d., 
vakare, Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyne. Susi
rinkimą vedė St. K. Lukas, 
raštininkavo M. Mikolaitis.

Perskaičius pereito susi
rinkimo užrašus, buvo skai
tomi atsiųsti iš Liet. Kat. Fe
deracijos Centro laiškai, iš 
Raudonojo Kryžiaus lietuvių 
skyriaus atsišaukimas ir laiš
kas nuo Amerikos skautų.

Amer. Raudonajam Kry
žiui nutarta suteikti $5 auką.

Į Amerikos Lietuvių Kata
likų Kongresą, kuris įvyks 
New Yorkė šių metų rugpjū
čio mėn. 25 ir 26 d.d., atsto
vų rinkimas buvo paliktas ki
tam susirinkimui, kuris bus 
šių metų gegužės mėn. 31 d. 
7 vai. vakare, Apreiškimo pa
rapijos salėje, Brooklyne.

Iškeltas sumanymas, kad 
norint padaryti apskrities su
sirinkimus įdomesnius, gy- 
vesnius ir įvairesnius, kiek
viename susirinkime būtų į- 
vairaus pobūdžio paskaitos 
ar referatai.

Susirinkime buvo svarsty
ta keletas aktualių klausimų.

Fed. apskr. sekretorius nu
siskundė, kad daug dar drau
gijų, nors ir turi jau į aps
kritį savo atstovus išrinku
sios, bet apskrities sekreto
riui nepriduoda tų atstovų 
vardų ir jų antrašų. Kai rei
kia svarbūs apskrities susi
rinkimai sušaukti laiškais ar 
atvirutėmis, susidaro jam 
daug keblumo. Tad visos 
draugijos prašomos tuojau 
apskrities sekretoriui pri
duoti savo atstovų vardus ir 
adresus.

Fed. apskrities dvasios va
das kun. N. Pakalnis tarė 
reikšmingą žodį.

Nuo 1946 m. kovo 11 d. iki 
balandžio 7 d. surinkta ir jau 
spaudoje paskelbta: $735.40.

Bronės Spudienės surinkta 
Kaspersko siuvykloje $17.00.

Šv. Jurgio par. tolimesnės 
aukos—$4.00.

Surinko J. Garšvienė 12 
dol. 6c., Mrs. A. Kruch 23 
dol., Ona Jakštienė 25 dol. 50 
centų.

Lietuvių Spaudos Klubas 
aukojo 6 dol. '

- Iš viso aukų surinkta per 
Lietuvių Komitetą iki balan
džio 23 d. — $822.96.

Kun. K. E. Paulionis,
Liet. Kom. iždin.

SUSILAUKĖ DUKRELES
Trečiadienį, gegužės 1 d., 

Kosto ir Elenos Jurgėlų šei
ma susilaukė dukrelės, kuriai 
parinktas Elenos Aldonos 
vardas.

Pažįstamieji ir draugai 
siunčia kuo geriausius linkė
jimus visai Jurgėlų šeimai.

25 METŲ SUKAKTIS
Gerai žinomas visuomenės 

veikėjas Juozas P. Ginkus su 
šeima balandžio 21 d., Vely- 
kose, minėjo savo Saldainių 
krautuvės 25 metų sukaktį.

J. P. Ginkui ir šeimai mi
nint šį sidabrinį biznio jubi
liejų reiškiama geriausi lin
kėjimai. Vyt.

SUSIRINKIMAS
Svarbus šv. Monikos Mot. 

Našlių draugijos susirinki
mas bus šį penktadienį, gegu
žės 3 d. Apreiškimo salėje po 
vakarinių pamaldų.

Visos narės būtinai daly
vaukite. Valdyba

Balandžio 28 d. Mot. Są
jungos buvo ruoštas Margu
čių balius. Pavyko neblogai, 
nors tą pačią dieną buvo 
daug kitų parengimų.
- Kuopos pirmininkė A. Ki- 
vytienė ir rengimo komitetas 
dėkoja narėms už dovanas, 
pasidarbavimą ir visiems da
lyviams už atsilankymą.

Susivedė
Balandžio 28 d. mūsų baž

nyčioje , priėmė moterystės 
sakramentą Marijona Karpa
vičiūtė su M. Cunningham.

Tą pat dieną susituokė Ona 
Kučinskaitė ir Jonas Sidtis.

Vestuvių puota įvyko Na
vickų svetainėje.

Abu jaunuoliai yra pavyz
dingi lietuviai.

Ona Kučinskaitė buvo cho
ristė per keletą metų ir soda- 
liečių vicepirmininkė.

Į vestuves atskrido jauno
sios brolis, kuris dabar yra 
karo mokykloj Chicago, Ill.

Lankysis vyskupas
Šį šeštadienį 10:30 vai. ry

te mūsų bažnyčioj lankysis 
vyskupas Kearney ir suteiks 
Sutvirtinimo sakramentą pa
rapijos vaikučiams.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229 
VALANDOS: 

8 —10 ryto
■ 1 — 2 po pietų 

6 — 8 vakare
šventadieniais susitarus

Po nu
N epas
Kam

e •» 
t

Du bl.

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 — 12 ryte
1 — 8 vakare _>,

Penktadieniais uždaryta y

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- 7 
rlausbc bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

a
i

Lietuviu Radijo Vakarines 

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc. 
Gyvuoja viri 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika. 

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

V. UBARAVIČIUS 
Pranešimų Dir.

ATVAŽIAVO IŠ 
ŠVEICARIJOS

Šiomis dienomis iš Šveica
rijos New Yorką pasiekė G. 
Kongelienė.

Karo audrų ji buvo išblok
šta iš Lietuvos.

Josios, vyras, inžinierius 
jau gyvena Pietų Amerikoje, 
Venezuelos valstybėje.

Kai tik gaus laivą, G. Kon
gelienė išplauks į Venezuelą.

7. J. P. GINKUS 
y 495 Grand St 
¥ Brooklyn, N. Y.
X EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

Programos Dir.

DOVANŲ PAKIBTAI 
ITALIJON

Nuo šiol vison Italijon ga
lima siųsti dovanų pakietus, 
neišskaitant nė Triesto, Gori- 
zios, Polos, Fiumės ir Zoros 
provincijų.

“i*

Šį sekmadienį, gegužės 5 
d., Gyvojo Rožančiaus drau
gija eis bendrai prie komuni
jos 9 vai. mišių metu.

Vakare, 4 vai. po geguži
nių pamaldų, bus procesija, 
o po pamaldų bus parapijos 
salėje susirinkimas.

Visos narės kviečiamos da
lyvauti.

Gegužines pamaldos
Mūsų bažnyčioje gegužinės 

pamaldos prasidėjo pereitą 
trečiadienio vakarą ir tęsis 
per visą mėnesį tokia tvarka: 
pirmadienį, trečiadienį ir 
penktadienį 7:30 vai. vakare, 
sekmadienį 4 vai. po pietų.

Parapijiečiai raginami 
lyvaūti gegužės mėnesio 
maldose.

Šį sekmadienį 11 vai. sumą 
laikys su asista kun. Pijus 
Lekešis savo vardadienio 
proga.

Parapijos draugijos sveiki
na kun. Pijų Lekešį, linki jam 
geriausios sveikatos ir su
laukti daug linksmų varda
dienių.

Šv. Jurgio Parapija
Margučių baliui praėjus
Metinis Margučių balius, 

kuris įvyko pereitą sekma
dienį, gražiai pasisekė. Žmo
nių prisirinko pilna parapijos 
svetainė. Naujos spalvotos 
elektros šviesos atspindžiai 
tikrai meniškai atrodė.

Buvo sunešta puikiausiai 
išmargintų velykinių margu
čių.

Labai gausiai atsilankė 
jaunimo, kuris puikiai links
minosi. Tai pirmą kartą toks 
parengimas, karui užsibai-

Bet monologe “riebių” ir 
cenzūrai neleistų žodžių var
tojimas tikrai netiko šioje 
programoje. Tai yra prasi
žengimas etikai ir užgavimas 
publikos. Kitą kartą rengėjos 
turėtų būti atsargesnės su 
tokiomis “artistėmis.”

Šiaip visa programa buvo 
įdomi ir sėkminga.

Grojo Nakties Pelėdų or
kestras.

»

.v

NUOŠIRDUS AČIŪ

da- 
pa-

Gegužės mėnuo
Gegužinės pamaldos mūsų 

bažnyčioje bus sekmadieniais 
4 vai., o trečiadieniais ir 
penktadieniais 7:30 vai. va
karais

Susirinkimai
Rožančiaus draugijos ben

dra kdmunija bus šį sekma
dienį per 9 vai. mišias, o su
sirinkimas vakare po gegu
žinių pamaldų.

Tretininkų susirinkimas 
bus pirmadienį, gegužės 6 d.

Mot. Sąjungos mėnesinis 
susirinkimas bus antradienio 
vakare. Bus pasitarimas, 
kaip minėti Motinos Dieną.

O. P.

Pirmą dovaną $25 baliuje 
laimėjo A. Bajumas, antrą 
dovaną $20 Elena Galčinskis, 
trečią dovaną $15 Rūta Mer- 
liūnas, ketvirtą dovaną $10 
Alice Kulikauskas ir penktą 
dovaną $5 Brolis Ulrichas iš 
Marianapolio kolegijos.

Už gražiausius margučius 
apdovanoti — Mieželienė, A. 
Spaičys ir Ona Valionytė, o 
už originališkiausius — Gud- 
žinskienė, Barbora McPher
son, Kulikauskienė.

Tariu nuoširdų ačiū Naš
lių draugijos narėms pirm. E. 
Vaitekūnienei, J. Misevičie
nei, E. Rokienei, M. Stelmo- 
kienei, taip pat ir EI. Bartke
vičiūtei, E. Vaitekūnaitei, 
kurios pas mane netikėtai ap
silankė mano gimtadienio 
proga, įteikė man gražią do
vaną ir gražiai mane pavaiši
no jųjų atsineštomis vaišė
mis.

Esu labai dėkinga joms ir 
niekados jų neužmiršiu.

R. Kašetienė.

t

*
i
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PARDUODAMA

Rengia balių
Birželio 1 d. mūsų Šv. Var

do draugijos vyrai rengia 
smagų pavasario balių. Bilie
tai jau pardavinėjami, ir iš 
anksto nusipirkę užtikrins 
vakare smagų laiko praleidi
mą.

Rytojaus dieną—birželio 2 
d.,—bus Šv. Vardo draugijos 
paradas Brooklyne. Prasidės 
2 vai. p.p. Maršuos Bedford 
Ave. į Ebbets Field, kur bus 
pamaldos, giesmės ir pa
mokslas.

Mūsų kuopos nariai jau 
rengiasi. Ruošiasi ir parapi
jos jaunuolių benas dalyvau
ti.

Iškilmės
Šį sekmadienį, 3 vai. po 

pietų, įvyks Marijos apvaini
kavimas. Sodalietės sudarys 
gražią procesiją.

Šv. Jurgio parapijos Mote
rų S-ga rengia bingo vakarą 
gegužės 12 d.

Užkandžiai bus veltui, kaip 
visados.

Pradžia 6 vai.
Kas turi bilietus pirkę, tai 

jie bus geri gegužės 12 d.

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

f

KONCERTAS - BALIUS

Angelų Karalienės parapi
jos choras gegužės 25 d., šeš
tadienį, parapijos salėje ren
gia koncertą-balių.

Pradžia 8 vai. vakare.
Bilietas 50 centų.

PAIEŠKO
Kas žino, kur gyvena Vin

cas ar Juozas Kriaučiūnas, 
kilę iš Vilkaviškio apskr., 
Pilviškių, anksčiau Antanavo 
valsč. Gaisrių kaimo, prašo
me pranešti “Amerikai.”

Justas Kriaučiūnas.

i

Parapija

sekmadienį, gegužėsŠį
d., įvyks šv. Vardo draugijos 
susirinkimas tuojau po su
mos.

Prašomi visi draugijos na
riai dalyvauti. Turime daug 
svarbių draugijos reikalų ap
tarti.

Parapijos vyrai prašomi 
ateiti ir prisirašyti prie šios 
svarbios draugijos.

Gegužės 12 d., šv. Vardo 
draugijos bendra komunija 8 
vai. mišių metu. Prašomi vi
si draugijos nariai eiti prie 
komunijos su draugijos ženk
leliais.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS

5

Moterų Sąjungos 24 kuo
pa rengia laimėjimų vakarėlį 
šeštadienį, gegužės 11 d., 7 
vai. vakare.

Parengimas įvyks A. M. 
Polter namuose, 251 Ridge
wood Ave., Brooklyne. (Va
žiuoti Jamaica line ir išlipti 
Norwood Ave. stotyje).

Visi kviečiami atsilanky
ti. Sąjungietė.

NAŠLIŲ BALIUS
Pereitą sekmadienį buvo 

daug parengimų, bet žmonių 
į visus gan daug prisirinko.

Šv. Monikos našlių d-ja 
turėjo savo parengimą Ap
reiškimo par. svetainėj. Pub
likos prisirinko pilna svetai
nė.

Darbščios pirm. Vaitekū- 
nienės rūpestingumu, buvo 
sudaryta įvairi programa. 
Programoje dalyvavo solis
tės Skarulytė ir Juodytė, 
joms akompanavo muz. J. 
Jankus.

Iš Newarko atvykusios 
merginos gražiai padainavo 
keletą dainų. Jos dainuoja ir 
per J. Stuko vedamą radijo 
stotį ir parengimuos.

J. Stukas irgi prisidėjo 
prie programos.

Dvi “Kūmutės” pajuokino 
publiką. Bet kūrinys nebuvo 
tinkslingai parinktas. B. 
Brundzienės tautinių šokių 
šokėjų grupė atliko penkis 
šokius.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimų, šaligat
vių cementavimą ir kt darbus.

298 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y. i

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

. TeL MArket 2-5360

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 A INSURANCE 

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

Tel Virginia 7 -1806

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas
47-40 — 74f h Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
da Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE

Maspeth, N. Y.
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Šį and 
metai, 1 
baigtas 1

Nacių] 
leriu žuv]

Vokieti 
Bet Eur] 
paguodoj

Po kel 
nesiseka] 
susitariu] 
valstybių 
šneka ir 
ropą chaį

Tokia j 
patenkini 
vakarų s 
darė vist 
savo ko 
juo giliai 
pon.

Juo toli 
bima ir kl 
besiplečia! 
tarp didžl

Rusija I 
rika, nei! 
Kremliaus 
valstybės I 
šnekos.

Per visi 
bos apie d 
tinio gyi 
Walter Lj 
ištisos vai 
ką tvarko] 
geresnio r] 
jų susirėn] 

šiandien 
vis labiau] 
lizmo runa

O ant K 
sėdę nauj 
juokiasi ii 
laisvę.

Anglija 
rių laisvių 
lūpų nepi 
vienos iš t 
baltijo šal

Įtarinėjil 
nepasitikėk 
ir pati Aini

Pakulinė! 
vaitėmis i] 
kurie rodol 
nių ValstJ 
ypač, kad j 
atgarsis ii 
praktikų. I

Buvo pas 
rika derėjo 
bazių Islarį 
ria dėl bazil

Jungtinių 
bei tenka pi 
šalis neprii 
partneriam! 
sija, minda 
ir kitų šalių

Bet reiki 
grindinį dali 
šaulį išgelb 
ro, tik tarp 
mas visiem 
deliems ir rJ

Beje, jeigj 
bių vyrai ji 
me priminti 
džiai yra p? 
to Čarterio 
Churchillio, 
lino pažadų

Deja, ka: 
aukštų vyri, 
bų.

Rusijos (I 
kiai širdį sJ

Ir tą gylį! 
kas kitas, kl 
sias mokyto!

Paryžiuje! 
sudaryti dvi 
metų sąjungi 
Anglijos, Ril 
zijos, kad atl 
kyta taika in 
Vokietijos is

Tuo žygiui 
užtikrinti Rų

Rusija tud 
lymą.

Iš Washiri 
ma, kad pro] 
kos rėmėjam 
lis smūgis ir 
sigalvoti, jog
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