
lay 3, 1946

-9229

tu
•e
Įtarus

-6868

e
laryta

s trinkimas
US iš ge- 
PKrres:

m, N. Y. J

‘riebių” ir 
iodžių var- 
4iko šioje 
yra prasi- 
užgavimas 
ą rengėjos 
gesnės su 
tis.”
•ama buvo

Pelėdų or-

AČIU

ačiū Naš- 
is pirm. E. 
Misevičie- 
4. Stehno- 
Sl. Bartke- 
tekūnaitei, 
tikėtai ap- 
imtadienio 
gražią do
te pavaiši- 
tiis vaišė-

a joms ir 
ršiu.
iašetienė.

AMA
jūs namai, 
tarnavimas

kas tik ko 
įsurinu) ir

unas
irance
lyn, N. Y.
7-1670

CNUS
AI
sienų iš- 

į, šaligat- 
darbus.

r.,
. Y.

oket
S)

ifreet
N. Y.

972

ih ŠTAI KAIP
Po metų
N epasi tikėjimas
Kam tos bazės
Nusivylimas
Du blokai

I
0 AMERIKOS LIETUVIU
§ LIKU VISUOMENINI

THE LITHUANIAN WEEKLY

s
.5 ,
-d

1KATA.| A A A "A-
LIKU VISUOMENINIO IR
KULTŪRINIO GYVENIMO

SAVAITRAŠTIS |

EINA KAS PENKTADIENI | W ▼ iHk BBBBBI M B
Entered as Second-Class matter March 16,1934 at the Post i rpm A T VTT
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 IVIUjIAI A.L1. PENKTADIENIS, GEGUZfiS-MAY 10, 1946 Nr. 19 (721)

Published By 5-’ jį 
Lithuanian Universal Bureau, Inc. 
222 So. 9th St., Brooklyn-41, N. Y. | 

TeL STagg 2-2133

Kaina

šį antradienį suėjo lygiai 
metai, kai Europoje buvo 
baigtas karas.

Nacių galybė su pačiu Hit
leriu žuvo karo liepsnose.

Vokietija buvo sumušta. 
Bet Europai tie metai maža 
paguodos tedavė.

Po kelių bandymų, vis dar 
nesiseka ten pravesti taikos 
susitarimų. Susiėję didžiųjų 
valstybių ministerial pasi
šneka ir vėl išsiskirsto, Eu
ropą chaose palikdami.

Tokia padėtimi labiausiai 
patenkinti rusai: karo metu 
vakarų sąjungininkai, rodos, 
darė visa, kad tik rusai su 
savo komunistine sistema 
juo giliau įsiskverbtų Euro
pon.

Juo tolyn, juo labyn paste
bima ir kita šio karo pasėka: 
besiplečiąs nepasitikėjimas 
tarp didžiųjų valstybių.

Rusija nepasitiki nei Ame
rika, nei Anglija, — ir su 
Kremliaus atstovais šios dvi 
valstybės jau beveik neranda 
šnekos.

Per visą Europą eina kal
bos apie kitą karą. Tarptau
tinio gyvenimo stebėtojas 
Walter Lippman sako, kad 
ištisos valstybės savo politi
ką tvarko taip, lyg jos nieko 
geresnio nelauktų, kaip nau
jų susirėmimų ginklu.

Šiandieninė tautų istorija 
vis labiau išvirsta į imperia
lizmo rungtynes.

O ant Kremliaus mūrų su
sėdę naujųjų laikų tironai 
juokiasi ir spiaudo- į tautų 
laisvę.

Anglija ir Amerika, ketu
rių laisvių skelbėjos, nė puse 
lūpų neprasitaria, -kad nė 
vienos iš tų laisvių nėra. Pa
baltijo šalyse.

★ • ★

Įtarinėjimų ir tarptautinio 
nepasitikėjimo yra paveikta 
ir pati Amerika.

Pakutinėmis keliomis sa
vaitėmis iškilo pora faktų, 
kurie rodo nesektiną Jungti
nių Valstybių pavyzdį, ir 
ypač, kad tai yra savotiškas 
atgarsis iš biaurių Rusijos 
praktikų.

Buvo paskelbta, kad Ame
rika derėjosi dėl nuolatinių 
bazių Islandijoj ir tebesita- 
ria dėl bazių Azorų salose.

Jungtinių Valstybių gar
bei tenka pasakyti, kad šioji 
šalis neprimeta savo valios 
partneriams, kaip padarė Ru
sija, mindžiodama Lietuvos 
ir kitų šalių laisvę.

Bet reikėtų atsiminti pa
grindinį dalyką: ne bazės pa
saulį išgelbės nuo naujo ka
ro, tik tarptautinis teisingu
mas visiems kraštams,—di
deliems ir mažiems.

Beje, jeigu didžiųjų valsty
bių vyrai jau pamiršo, gali
me priminti: paskutiniai žo
džiai yra pakartoti iš Atlan
to Čarterio, iš Roosevelto, 
Churchillio, Trumano ir Sta
lino pažadų ar pareiškimų.

Deja, kaip labai skiriasi 
aukštų vyrų žodžiai nuo dar
bų.

Rusijos draugams smar
kiai širdį sugėlė.

Ir tą gylį jiems suvarė ne 
kas kitas, kaip jų “šviesiau
sias mokytojas” Stalinas.

Paryžiuje By mes pasiūlė 
sudaryti dvidešimt penkerių 
metų sąjungą tarp Amerikos, 
Anglijos, Rusijos ir Prancū
zijos, kad ateityje būtų išlai
kyta taika ir apsisaugota nuo 
Vokietijos iškilimo.

Tuo žygiu Amerika norėjo 
užtikrinti Rusijos saugumą.

Rusija tuoj atmetė šį siū
lymą.

Iš Washingtono praneša
ma, kad prosovietinės politi
kos rėmėjams tai buvo dide
lis smūgis ir kad jie ima ap
sigalvoti, jog Amerikai var-

NEAIŠKUMAI DĖL RUSŲ KARIŲ
IŠĖJIMO IŠ IRANO

New Yorkas.—Pagal Mask
vos pažadus, gegužės 6 d. ru
sų kariuomenė turėjo pasi
traukti iš viso Irano.

Iš pradžių buvo paleistos 
žinios, kad visi raudonosios 
armijos kariai yra palikę mi
nėtą šalį.

Bet paskui ėmė kilti neaiš
kumų dėl Azerbaidžano,pro
vincijos. Esama gandų, kad 
ten yra pasilikusių rusų dali
nių.

Irano sostinėje Teherane 
tebeina derybos tarp centro 
vyriausybės ir Azerbaidžano 
sukilėlių vado, kurį rusai pa
statė tos provincijos valdy
ti.

Sovietų Sąjunga neatsakė į 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos klausimą, ar rusų 
kariuomenė yra išėjusi iš Ira
no.

Irano ambasadorius Jung
tinėse Valstybėse Hussein 
Ala sakėsi neturįs jokių ži
nių pranešti.

Iš Teherano amerikiečiai 
laikraštininkai nebuvo įsi
leisti į Azerbaidžano sostinę 
Tabrizą.

Teherane Irano pareigūnai 
ligi paskutinio momento ne
turėjo tikslių žinių apie galu
tiną rusų išėjimą iš šiaurinio 
Irano.

Naujas Kolombijos 
Prezidentas

Bogota.—Kolombijos val
stybės prezidentu išrinktas 
Mariano Perez.

J is buvo konservatorių par
ti jos kandidatas.

Nuo 1930 m. toji partija 
nebuvo laimėjusi prezidento 
rinkimų.

Vilniuje Šviečia 
Komunistus

Vilniuje įsteigta komunis
tų partijos mokykla, kurioje 
šiuo metu mokosi 150 moki
nių. Iš jų 30 moterų.

Mokslas suskirstytas į šias 
šakas: organizacinė-partinė, 
propagandos, komsamolo 
(komunistų jaunimo) ir spau
dos.

ARABAI GRASO ŠVENTUOJU KARU
 -----------------------------------------------

Jeruzalė.—Paskelbus ang
lų ir amerikiečių komisijos 
raportą, kuriuo siūloma į Pa
lestiną tuoj įsileisti 100,000 
žydų, bet nei arabams, nei žy
dams ten nežadama valsty
bės, abiejų šių tautų tarpe 
praėjo didžiuli# nepasitenki
nimo vilnis.

Žydai nepatenkinti, kad 
jiems neprižadama valstybės 
Šventojoj Žemėj.

Arabai nenori, kad Pales
tinoje sustiprėtų žydai, kai’ 
ten jų bus daugiau įsileista.

Arabų vadai išsiuntė griež
tus reikalavimus neleisti di
desnio žydų skaičiaus Pales
tinon ir pagrasino skelbsią 
šventąjį karą, jeigu bus prie
šingai pasielgta.

Nuo pirmojo pasaulinio ka
ro ligi dabar Palestinos gy
ventojų skaičius iš 689,000 
pakilo ligi 1,765,000.

Tarp jų, pagal 1944 metų 
surašymą, 1,211,000 yra ara
bų ir 554,000 žydų.

Olandijos Planai 
Indonezijai

Haga. — Pasitarimai tarp 
Indonezijos salų gyventojų ir 
Olandijos vyriausybės prive-

toma Indonezijos respublika.
Ši respublika būtų Olandi

jos bendruomenės dalis.

Didelė Paskola 
Rusijoje

Maskva.—Sovietų Sąjunga 
paskelbė 20 bilijonų rublių 
vidaus paskolą. Toji suma 
prilygsta 3,774,000,000 dole
rių.

Rusijos finansų ministeri
ja pranešė, kad paskola bu
vo išpirkta pirmą dieną.

Paskolos bonų savininkai 
galės dalyvauti valdžios da
romoj loterijoj, laimėdami li
gi 50,000 rublių.

TEBEINA ANGLIAKASIŲ STREIKAS
Washingtonas. — Anglia

kasių streikas, einąs jau an
tras mėnesis, gali visą kraš
tą įstumti į katastrofą, jei 
tuojau nebus baigtas.

Tuo tarpu nematyti ženk
lų, kad būtų rasta kokia nors 
išeitis jam likviduoti.

Streiko pasekmės jaučia-

giai beverta šokinėti apie 
Maskvą, o geriau būsią tvir
čiau suėjus su Vakarų Euro
pos kraštais.

Tų nusivylusiųjų tarpe pa
stebima žalinga tendencija: 
jie linkę pamesti Rusijai, 
kaip šuniui kaulą, visa tai, ką 
ji ne savo apžiojusi laiko.

Taip pasaulis būtų galuti
nai surikiuotas į du blokus.

Bet sykiu tai būtų ir suti
kimas su visais Rusijos agre
siniais žygiais, su komuniz
mo įvedimu eilėje Europos 
valstybių ir su diktatūros 
siautimu ten, kur turėtų lais
vė žydėti.

Rusija tokio sutikimo tik 
ir belaukia. O po to ji, suvirš
kinus visus jos įvykdytus 
apiplėšimus, galėtų pradėti 
naujas agresijas.

mos visame krašte. Streikuo
ja 418,000 angliakasių.

Kad anglis būtų sutaupy
ta, eilė miestų aptemdyta, 
tarp jų Chicaga, Detroitas, 
Philadelphija, Washingtonas.

Daug traukinių sustabdy
ta. Grand Central neleidžia 
150 traukinių. Nuo gegužės 
15 d. bus sustabdyta 50 pro
centų keleivinių traukinių.

51,000 geležinkeliečių ne
dirba. Nuo gegužės 15 d. prie 
jų prisidės dar 100,000.

Geležinkeliai anglies at
sargų turi tik trims savai
tėms. '

Plieno, automobilių ir ki
tose pramonės šakose nusto
jo dirbu apie 800,000 žmonių. 
Fabrikai užsidaro, kiti ren
giasi netrukus užsidaryti. 
Fordo automobilių fabrikuo
se 110,000 darbininkų likosi 
be darbo. Tuoj ten visai bus 
nutrauktas darbas.

Kad visas kraštas išvengtų 
nelaimės, laukiama; jog pre
zidentas Trumanas ar Sena
tas tuoj imsis griežtų žygių 
streikui išspręsti.

Angliakasių vadas Lewis 
nuo savo reikalavimų nė kiek 
nenusileidžia.

Prancūzų Komunistams Nepasisekė
Japonai Ieškosi 

Premjero
Alcatrazo Maištą 

Numalšino
Dabartinis japonų ministe

ris pirmininkas pasiūlė so
cialdemokratų vadui Kata j a- 
mai sudaryti naują vyriausy
bę.

Japonijos valdžiai vado
vauti buvo numatytas libera
lų partijos pirmininkas, bet 
gen. Mac Arthur pareikalavo, 
kad dėl savo ankstesnių žy
gių tas pasitrauktų iš bet ko
kio politinio darbo.

Pažymėtina, kad Kata ja
ma yra krikščionių tikybos.

Japonų parlamentas posė
džiams susirenka gegužės 16 
dieną.

San Francisco.—Šio mies
to įlankoje yra sala su kalė
jimu, kurin uždaromi stam
būs Amerikos piktadariai.

Pereitą savaitę kaliniai, 
nugriebę keletą ginklų, buvo 
sukilę, nužudė du sargu ir 
keturiolika sužeidė.

Maištas truko kelias die
nas, ir jo aprašymų buvo pil
na amerikiečių spauda. Jam 
likividuoti buvo pašaukti net 
kovose įgudę jūreiviai.

Sekmadienį buvo paskelb
ta, kad maištą pasisekė lik
viduoti. Trys tų riaušių va
dai žuvo, kiti pateks iš naujo 
teisman už žmogžudystes.

Generolo Tojo Teismas Jau Prasidėjo
-------------------------------------------------- ❖ 

Britai Pasitrauks 
Iš Egipto

Kairas.—Anglijos vyriau
sybė sutiko atitraukti iš 
Egipto visą savo kariuome
nę.

Britai siūlo už tai tarp 
Anglijos ir Egipto, kaip tarp 
lygių kraštų, sudaryti sąjun
gą, pagal kurią Egiptas da
lyvautų Suezo kanalo saugo
jime.

Maskva Paruošia 
^Persekiotojus tįsi
Vilniaus krašte milicijos ir 

kartu NKVD vadu paskirtas 
Karosas, baigęs Maskvoje 
NKVD kursus. Jo žinioje yra 
Rudaminos, Turgelių, Šunskų 
ir Šalčininkų valsčiai.

Tokijo. — Generolas Tojo, 
kuris Japoniją įtraukė į karą 
prieš Ameriką, pastatytas 
prieš teismą.

Pearl Harbor atakos metu 
jis buvo Japonijos ministeris 
pirmininkas.

Su juo teisman patraukti 
ir kiti 26 japonai, atsakingi 
kaip karo kaltininkai.

Jie kaltinami rengę karą, 
vykdę nusikaltimus prieš 
žmoniškumą, skatindami žmo
nių žudymą, išnaikinimą, trė
mimus ir pavergimą.

Su Tojo nusikaltėlių suole

Paryžius.—Sekmadienį, ge
gužės 5 d., Prancūzijoje įvy
ko balsavimas dėl naujos 
konstitucijos.

Ją buvo parengę komunis
tai ir socialistai, siūlydami 
visą stiprybę palikti parla
mento kontrolėje.

Pagal tą konstituciją ne
būtų senato, gi pati vyriau
sybė neturėtų jokios didesnės 
galios.

Prieš tokį valdžios pareigų 
sutelkimą parlamento ribose, 
griežtai pasisakė Liaudies 
Respublikonų partija, kurios 
vadas yra užsienių reikalų 
ministeris Bidault ir kuriai 
artimas žmogus yra genero
las de Gaulle.

Tiek Bidault, tiek de Gaul
le reikalavo, kad Prancūzijo
je ministerių kabinetui būtų 
suteikta stipri valdžia.

Už naująją konstituciją la
biausiai varėsi komunistai. 
Jų partija parlamente yra 
gausiausia. Todėl jie galvojo 
tuoj suimsią valdžią savo 
rankosna, jeigu visa stipry
bė bus palikta parlamentui.

Šis balsavimas buvo savo 
rūšies komunistų galybės iš
bandymas Prancūzijoje. Tai 
gerai suprato ir kiti kraštai. 
Molotovas ministerių konfe
rencijoje prancūzams buvo 
nuolaidus. Amerikiečiai taip 
pat laiku paskelbė, kiek 
Prancūzija yra gavusi para
mos ir kiek dar gali tikėtis 
iš Jungtinių Valstybių.

Prancūzai daugiau kaip 
milijono balsų persvara pasi
sakė prieš komunistų ir so
cialistų siūlytą konstituciją.

Tai sukėlė stiprią reakciją 
visoje Europoje. Kiti šio bal
savimo rezultatuose mato 
komunistų įtakos smukimą 
Europoje. Maskva už pralai
mėjimą apkaltino prancūzų 
socialistus.

Birželio pradžioje Prancū
zijoje bus rinkimai į kitą par
lamentą, kurio pareiga bus 
sustatyti naują konstituciją 
pagal daugumos išreikštą 
pageidavimą.

Dabartinis ministerių ka
binetas susitarė pasilikti ligi 
to laiko.

PASIŪLYTA TAIKOS KONFERENCIJA
Paryžius. — Esama žinių, 

kad Valstybės sekretorius 
Byrnes pasiūlė birželio 15 d. 
sušaukti taikos konferenciją 
Europos reikalams sutvarky
ti.

Dabartinė ministerių kon-
sėdi keli Japonijos, buvę mi-lferencija naamopcią.. J;uojaų
nisteriai pirmininkai, nema
ža buvusių ministerių ir šiaip 
stambių agresijos planuotojų 
ir vykdytojų.

Pats Tojo pernai buvo mė
ginęs nusišauti, bet daktarai 
jį atgriebė.

Lenkijoje Tebeina Dideles Žudynes
 ♦-----------------------------------------

Washingtonas. — Vienas 
UNRRA pareigūnas, kuris 
dalino šalpos maistą tarp 
Lenkijos kaimiečių, pasako
ja, kad Lenkijoje rusų karei
viai šaudomi ir sumetami į 
Vyslos upę.

Rusams atsikeršinant, po 
nakties dingsta ištisos lenkų 
šeimos.

Minėtas pareigūnas lankė
si Dancige, kuris atrodo mi
ręs miestas.

Prieš karą ten buvo 35,000 
gyventojų, o dabar yra tik 
32,000.

Lenkai, kurie bendradar
biauja su rusais, neturi sau
gumo. Dažnai juos nušauna 
pačių lenkų požemio žmonės.

Lenkijoje iš visų politinių 
vadų vis labiau iškyla Miko- 
laičiko populiarumas.

Per vienas demonstracijas 
jam buvo sukeltos kur kas 
didesnės ovacijos negu mi- 
nisteriui pirmininkui.

Amerika Paskolins 
Prancūzijai

Paryžius. — Manoma, kad 
per pasitarimus tarp Byrnes 
ir prancūzų užsienių reikalų 
ministerio Bidault buvo 
Prancūzijai pažadėta vieno 
bilijono dolerių paskola iš 
Export-Import banko.

Senatorius Butler siūlo, 
kad 200,00 lenkų karių, kurie 
šiuo metu yra Italijoje ir ne
nori grįžti į Lenkiją dėl ko
munistų Lenkijoje režimo, 
būtų priimti į Jungtinių Val
stybių armiją.

Įstiprinamos Salos 
Prie Suomijos

Stockholmas.—Visiems gy
ventojams iš Elgoe salos ir 
kitų dviejų gretimų salų bu
vo įsakyta kuo veikiausiai iš
sikraustyti.

Tos vietos yra šalia Han- 
goe salos, kuri strategiškai 
labai svarbi.

Spėjama, kad rusai priver
tė suomius tas salas kariškai 
įstiprinti. Už tai rusai, esą, 
atsisakę nuo 3 bilijonų suo
mių markių, kurias suomiai 
būtų turėję sumokėti Sovietų 
Sąjungai, kaip karo nuosto
lius.

Rusai taip pat išgavę, kad 
rusų ir suomių kariuomenių 
šautuvai būtų suvienodinti.

Neseniai švedų komunistų 
laikraštis kaltino, kad Švedi
ja rengiasi savo kariuomenėj 
įvesti tokius pat šautuvus, 
kaip ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių kariuomenėj.

baigti.
Antradienį Byrnes kalbė

josi su Anglijos užsienių rei
kalų ministerių Bevinu dėl 
sąjungininkų politikos suvie
nodinimo Vokietijoje.

Jungtinių Valstybių dele
gacijos tarpe kalbama, kad 
Byrnes mėgins iškelti Pots
damo susitarimus ir jau siū
lytą sąjungos planą, kad pra
laužus tą geležinę sieną, ku
ria rusai yra uždarę 
ną Vokietijoje.

Rusai priešinasi 
valstybių sąjungai 
liuoti Vokietiją, nes tada 
Amerikos, Anglijos, Prancū
zijos ir Rusijos komisija ga-

lėtų tyrinėti visas okupaci
nes zonas.

Amerikos okupacinės val
džios aukščiausi pareigūnai 
pareiškė, kad jei Vokietija 
nebus pradėta valdyti, kaip 
vienas ekonominis vienetas, 
tai kraštas tuoj pateks į
maišto krizę. -

Browderis Būsiąs 
Maskvoje

savo zo-

didžiųjų 
kontro-

New Yorkas.—Buvęs Ame
rikos komunistų vadas Brow- 
deris, kuris pernai buvo iš
mestas iš partijos, yra išskri
dęs į Europą.

Spėjimai, kad jis vyksta 
Maskvon, sukėlė daug galvo
sūkių Amerikos komunis
tams. Mat, kiti nenori, kad 
išmestasis jų vadas vėl įsi
teiktų Stalino malonėn.

Suomijos pareigūnai tvir
tina, kad Browderis turįs vi
zą Rusijon.

RUMUNIJA GAVO TRANSILVANIJĄ
 <9----------- ------------------------------------------------------- —

P. Claudel Išrinktas
Akademijon

Argentina Paskyrė 
Daug Tony Javy

Washingtonas. — UNRRA 
gavo pranešimą iš Argenti
nos, kad tos'šalies vyriausy
bė ligi gegužės galo Europoj 
badaujantiems žmonėms nu
siųs 500,000 tonų javų.

RENGIASI PRIIMTI 
KATALIKYBĘ

Metropolitan operos daini
ninkė Grace Moore lankėsi 
pas popiežių ir žada pereiti 
į katalikybę.

Paryžius.—Užsienių reika
lų ministerial savo konferen
cijoje, nesusitarę dėl Italijos, 
perėjo svarstyti kitų valsty
bių ateities.

Pirmiausia buvo paliesta 
Rumunija. Po labai trumpų 
diskusijų nutarta Transilva- 
nijos provinciją iš Vengrijos 
grąžinti Rumunijai.

Transvilvanija apima 17,- 
000 kvadratinių mylių su 2,- 
650,000 gyventojų ir prieš ka
rą priklausė Rumunijai. Bet 
1940 metais Vienoje Hitleris 
tą teritoriją priskyrė Ven£ : 
jai- 1

Transilvanijos gyventojų 
didesnę dalį sudaro rumunai, 
bet taip pat ten yra daug 
vengrų.

Trečiadienį užsienių reika
lų ministerial vėl buvo grįžę 
prie Italijos reikalų, svarstė 
taikos sutartį su Suomija ir 
okupacinės politikos suderi
nimą Vokietijoje.

Nė vienu didesniu reikalu 
jie nėra susitarę.

Į Prancūzų Akademiją iš
rinkti šeši nauji nariai.

Tarp jų yra garsusis pran
cūzų poetas ir dramaturgas 
Paul Claudel, savo laiku bu
vęs Prancūzijos ambasado
rium Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Akademijon pateko ilgos 
romanų serijos “Geros Valios 
Įmonės” rašytojas Jules Ro
mains, prieš karą lankęsis 
Lietuvoje, ir dramaturgas 
Pagnol, kurio veikalai buvo 
statomi ir Kauno dramos te
atre.

Prezidento Atstovas 
Pas Popiežių

AMERIKOS VYSKUPAS 
ALBANIJON

Šv. Tėvas Pijus XII pasky
rė Atlantos vyskupą O’Hara 
į Albaniją šv. Sosto atstovu.

Roma.—Popiežius audien
cijoje priėmė Myron C. Tay
lor, kuris yra prezidento Tru
mano atstovas Vatikane.

Taylor tas pačias pareigas 
ėjo ir prie prezidento Roose
velto.

Vėliau pranešta, 
piežius susirgęs.

kad po-
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

DIDELIS DEBESYS PARYŽIUJE
Senas lietuvių priežodis sako, kad iš didelio debesio 

kartais esti mažas lietus.
Mūsų dienomis to posakio teisingumą ypač patvirtina 

didžiųjų valstybių pokariniai žygiai.
Iš ano lūkestingo debesio, kurį didžiųjų valstybių už

sienių reikalų ministerial buvo sutelkę ties Paryžium, nu
kris labai maža lietaus ištroškusioms tautoms.

Paryžiaus konferencija dar nesibaigė, bet jau iš Visų 
kampų pirštais rodoma, kad iš jos nieko neišeis, kaip lygiai 
pernai nieko doro nebuvo pasiekta Londone: nei taikos su
tarčių Europai, nei aiškesnės ateities nustatymo sudrums
toms tautoms, nei varžybų sušvelninimo didžiųjų tarpe, nei 
pagaliau laisvės prošvaistės eilei svetimoj priespaudoj ken
čiančių kraštų.

Toji konferencija buvo prasidėjusi pakeltomis viltimis. 
Byrnes šypsojosi, Bevinas šypsojosi, Bidault šypsojosi ir 
Molotovas šypsojosi, net pora mažų nuolaidų padaręs pat 
pradžioj.

Bet rusai pavartojo savo seną taktiką:‘išsyk Molotovas 
rodėsi minkštas, paskui užsikirto ir pagaliau virto visai ne
sušnekamas. \

Kodėl Maskva nenori Europoje taikos meto sąlygų?
Jei taika būtų pasirašyta su tomis šalimis, kurios buvo 

Vokietijos pusėje, tai reikštų, kad anie kraštai jau galėtų 
pereiti prie normalaus gyvenimo ir kad iš jų turėtų pasi
traukti okupacinės kariuomenės.

Rusai nenori savo raudonosios armijos išvesti iš Bul
garijos, Rumunijos, Austrijos ar Vengrijos. O tos rusų ka
riuomenės ten esama per du milijonu.

Jeigu rusams dabar reikėtų palikti minėtas šalis, iš 
vietos gyventojų nusistatymo aiškiai matyti, kad ten tuoj 
būtų padarytas, galas komunizmo stiprinimui. Todėl Mask
va stengsis kuo ilgiau išbūti užimtose valstybėse, mėgins 
jas militariškai, ekonomiškai ir politiškai padaryti raudo
nomis Maskvos provincijomis.

Tai yra svarbiausioji priežastis, kodėl nei Stalinui, nei 
Molotovui nerūpi taikos sąlygos Europoje.

Savo agresiniušTr grobuoniškus tikslus Europoje Mask
va dangsto rusiškų žemių apsaugos šūkiais: esą, Sovietų 
Sąjunga turinti būti patikrinta nuo visokių galimų pavo
jų, kurių sudarytų atsipeikėjusi Vokietija.

Amerikos Valstybės sekretorius By mes Paryžiaus kon
ferencijoj Rusijai ištiesė tą gelbstinčią ranką. Jis pasiūlė 
Anglijai, Amerikai, Rusijai ir Prancūzijai sudaryti sąjungą 
apsisaugoti nuo karų, kada nors galinčių kilti iš sustiprė- 
jusios Vokietijos.

Išgirdęs tokį siūlymą, vieną iš svarbiausių tarptauti
nėje Amerikos politikoje, Molotovas visai nesidžiaugė, nors 
jo šaliai buvo patikrinama apsauga ir nustumiami visoki 
vokiškosios agresijos pavojai.

Atsitiko dargi priešingai: Maskvos spauda smarkiai 
užsipuolė sekretoriaus Byrnes planą, lyg šis vyras būtų nu
sižengęs, o ne siūlęs bendromis jėgomis taiką ilgam laikui 
patikrinti.

Rusijos nusistatymas šiuo klausimu lengvai supranta
mas. Sutikus su Bymės mintimi ir ją įvykdžius, Rusija te
galėtų bijoti nebent savo pačios šešėlio; kas gi bedrįs kėsin
tis prieš tokių stiprių kraštų sąjungą!

Bet tada Maskva netektų savo birbynės, kurią ji taip 
mėgsta pūsti, kitiems akis dumdama: Rusija negalėtų rei
kalauti ir teisinti tų visų strateginių pozicijų, kurių savo sau
gumo priedanga ji prįsiplėšė Europoje, po savo tironiškomis 
kojomis sutrempdama ištisos valstybių eilės laisvę. Kadan
gi Sovietų Sąjungos saugumas būtų ne šimtu, bet dar dides
niu procentu garantuotas, Maskva nerastų kablio teisinti 
savo okupacijoms ir siautėjimams Europos kraštuose, būtų 
savaime priversta iš ten išvesti rusų kariuomenę ir savo pa
statytas raudonų lėlių vyriausybes pasiimti atgal prie Vol
gos krantų arba jas, kaip nereikalingas, uždaryti gausiose 
savo koncentracijų stovyklose.

Tai būtų tarptautinio teisingumo laimėjimas, bet sy
kiu ir komunizmo bei rusiškojo imperializmo sustabdymas.

Kad rusai nė kiek negalvoja apie savo imperializmo ir 
tolesnio Europos sovietinimo sulaikymą, aiškiai paliudija 
toje pat Paryžiaus konferencijoje kiečiausias riešutas: Ita
lijos Triesto uostas, kurio įsigeidė Jugoslavijos diktatorius 
Tito.

Už Tito pečių stovi Maskva, ir joks jugoslavas Pary
žiuje taip karštai ir atkakliai negintų Triesto uosto atida
vimo Jugoslavijai, kaip tai daro Molotovas. Mat, kaip se
niau Petras Didysis iškirto Rusijai langą, pastatydamas 
Petrapilį, taip šiandien Stalinas stengiasi prisimušti prie 
kito lango, kuris yra Triesto uostas. Tuo būdu Rusijos vieš
patavimas būtų patikrintas prie Viduržemio jūros krantų, 
nes maršalo Tito valdoma Jugoslavija tėra Kremliaus prieš
kambaris.

Kaip ligšiol, taip ir ateityje Sovietų Sąjunga visomis 
jėgomis stengsis išnaudoti tą patogią padėtį, kurią jai Eu
ropoje pakišo tiek Churchillio, tiek ir Roosevelto politikos 
neapsiskaitymas, privedęs prie naujos diktatūros milžiniš
ko išaugimo.

Tuo tarpu milijonai žmonių laukia gaivinančio lietaus, 
kurį atneštų tikra taika. Bet didžiosios valstybėj vietoj nau
jo atsigavimo milijonams palieka nykią tironijos dykumą, 
kur jokia rasa nekrenta ir kur laisvės tikrovė neatgaivina 
žmonių širdžių. R.

MOTINAI
Girdi tu, motin, mūsų žemės raudą 
Ir skundus blaškomų sodybų ir namų,— 
Ir tau šaltam kape gal širdį skauda, 
Ir tau šaltam kape gal neramu.
Girdi—praeina tremtinių kolonos, 
Ir krinta ašara ant vieškelio akmens— 
Kai jie basi bus jau anapus Dono, 
Jų skausmo ašara dar vis ugnim rusens, 
Nukritus ant vagos, kur mirė duona, 
Sumindžiota kazokų, ne rudens.
Ir niekad ten nedygs žolė ir niekad 
Nei rugio žiedas, nei kūkalio nežydės, 
Ir žemė džius tuščia, nuo jos sudrėkus, 
Ir tau, o motin, namuose mirties, 
Ir tau, o motin, ašara pasiekus 
Išplėš ramybę amžiams iš širdies.
Ir tu girdėsi mūsų žemės raudą 
Ir skundus blaškomų sodybų ir namų, 
Ir tartum gyvai tavo širdžiai skaudant 
Tau ir šaltam kape bus neramu.

Bernardas Brazdžionis

MAMYTEI
Kad tau pasakytų nors vėjas, 
Kad mūsų sulaukti gali, 
Kad greit vėl audra bus praėjus 
Saulėtoj gintaro šaly.
Kad tau pasakytų bent paukščiai, 
Kad mes kalnuose ir gyvi, 
Pūgoj visą naktį aš šaukčiau, 
Kol aidą išgirstum širdy.
Kad man pasakytų bent saulė, 
Kol vėl už kalnų nusileis, 
Kad jūsų nematė keliaujant 
Į rytus tremtinių keliais.
Kad debesys man pasakytų, 
Kad, grįžus į gimtus namus, 
Linksma pasitiks mus mamytė, 
Tėvelis atkels vartelius.
Kad žvaigždės galėtų sakyti, 
Kad mūsų kelionė kalnuos 
Yra tiktai sapnas trumpytis, 
Kai vėjas dainuoja laukuos.

Gražina Tulauskaitė

PASLAPTINGOJI INDIJOS ŠALIS
Šiuo metu pasaulio dėme

sys -vėl nukreiptas į Indiją, 
tą didelį, seną ir paslaptingą 
kraštą. Ten Anglijos valdžios 
atstovai ir atsakingiausi In
dijos vadai susėdo už vieno 
stalo tartis dėl Indijos nepri
klausomybės, to seniai kelia
mo ir vis neišnarpliojamo 
klausimo.

Prieš kiek laiko visos radi
jo statys saujomis metė ži
nias apie kruvinus neramu
mus Indijoje. Tradicinė pa
syvaus priešinimosi indų tau
ta išėjo į gatves, į uostus, de- 
filiavo prieš anglų įstaigas ir 
vienur kitur įvykdė kruviną 
smurtą. Nuslinko praeitin 
laikai, kada indas, atsigulęs 
skersai tramvajaus bėgių, 
reiškė savo tylųjį protestą. 
Šiandieną indas verčia tram
vajų nuo bėgių ir vartoja jį 
gatvės barikadai.

Indų permaina
Indų laisvės kovos įžengia 

į tradicines europietiškų jų 
revoliucijų vėžes, su visais tų 
baisiųjų revoliucijų atribu
tais. Savo giliaprasmėje kny
goje “Gog” Giovanni Papini 
įdeda į Gandhį lūpas šią ci
tatą: “Indas gyvena gryna 
dvasia. Jis ruošiasi amžiny
bei. Argi jam svarbu, kad In
diją valdo indų radžias ar 
svetimieji karaliai? Dėl to 
šimtmečius indai pakentė 
mongolų ir mahometonų val
dymą. Vėliau atėjo prancū
zai, olandai, portugalai, ang
lai; jie pristeigė šalies pa
kraščiuose savo vietovių, ėmė 
skverbtis gilumon, ir indai 
jiems leido taip daryti. Bet 
europiečiai ir tik europiečiai 
yra atsakingi už indų dabar
tinį troškimą išvyti europie
čius. Europiečių idėjos pakei
tė, tai yra, nuindino indus ir 
dabar, tapę savo šeimininkų 
mokiniais, indai pajuto norą 
neturėti šeimininkų. Anglai 
pažadino mumyse politikavi
mo demoną, kuris snaudė mū
sų asketiškų sielų gelmėse, 
dabar gi anglai jaunebeįsten- 
gia to demono vėl nutremti į 
indų sielos gelmes.”

Citata teisinga praeičiai:

indai norėjo tapti savo kraš
te pilnateisiais šeimininkais. 
Bet ar nepereina toji kovos 
iniciatyvą iš indų rankų, kaip 
dirigento lazdelė, į kito diri
gento rankas?

Beveik vienu laiku įvykę 
neramumai Egipte, su tokiais 
pat, kaip Indijoje laisvės šū
kiais, su greta-tautinių vėlia
vų plevėsuojančiomis raudo
nomis vėliavomis mums daug 
pasako. Ar nekvepia tieji są
myšiai tuo kietuoju planu, 
pagal kurį savo metu Pabal
tijo valstybės “džiaugsmin
gai” atsisakė nuo savo suve
renumo ir įvyko jų įsijungi
mo Rusijon farsas? Ar sle
piamuose planuose nefigu- 
ruoja nežinia kurin penk- 
metin įtrauktas anglų domi
nijų atvirtimas į marksistinį 
tikėjimą ir jungimasis su ru
bino žvaigždėmis išsipuošu
siu Kremlium? Pasauliui tos 
mintys — utopija, mums — 
skaudaus patyrimo realybė.

Kas gi ta paslaptingoji In
dija, kurios politinis chaosas, 
jei nereikš dar Azijos chaoso, 
gali būti Didžiosios Britani
jos imperijos laidotuvėmis?

Elada kalbama apie Indiją, 
paprastai kalbama tik apie 
britų kontrolėje esančias In
dijos provincijas, kurios gy
vena visiškai kita gyvenimo 
santvarka, nekaip indiškosios 
vasalines valstybės, kur bri
tų įtaka gyvenimo struktū
ros bemaž nepaliečia. Gyve
nimiškos struktūros skirtu
mai tarp britiškųjų provinci
jų ir indiškųjų vasalinių val
stybių labai dideli.

Indų Kongresas ir 
mahometonai

Britiškoje Indijoje didžiau
sias ir reikšmingiausias indų 
politinis susigrupavimas yra 
susispietęs apie Tautinį Indų 
Kongresą, kurio vadai yra 
Pandit Nehru ir Mahatma 
Gandhi.

Tai yra lyg ir tautinis fron
tas, sisidedąs iš' įvairių in
diškos visuomenės sluoksnių: 
pramoninkų, darbininkų, ūki
ninkų, studentų, indų moterų 
judėjimų.

b .

Kongresas nėra kokia par
tija. Tai yra visuomenės ju
dėjimas, jungiąs aplink save 
daugiau kaip 6 milijonus žmo
nių. Jo politika yra aiški ir 
paprasta: reikalaujama vi
siškos nepriklausomybės Indi
jai; Indija turinti susiburti j 
federatyvių valstybių sąjun
gą ir būti valdoma parliamen- 
to.

Greta to judėjimo auga in
dų mahometonų partija. Iki 
1940 metų tai buvo palygina
mai nedidelė grupė, bet per šį 
karą ji išaugo ir pakilo į stip
rią ir pažangią partiją. Jos 
tikslas—visiška Indijos lais
vė ir šalies padilinimas į dvi 
valstybes: Pakistan (musul
monų) ir Hindustan (indų 
religijos pasekėjų).

Galima laukti, kad šios 
partijos peraugimas į solidų 
judėjimą, turintį aiškius tiks
lus ir suprantantį, kartu ben
drus visos indų tautos reika
lus ir suprantantį kartu ben- 
viniems susirėmimams indų 
tarpe, kurie dar taip neseniai 
reiškėsi tarp mahometonų ir 
indų tikėjimo.

Komunistai
Greta tų grynai indiškųjų 

susigrupavimų, jau įsibrovė į 
indų gyvenimą Indijos komu
nistų partija, kuri nelegaliai 
įsikūrė tik 1922 metais ir 
skurdžiai laikėsi svetimu pi
nigu auginama. 1942 metais 
ji buvo legalizuota.

Karo metu, esant drums
tam vandeniui, ji ėmė akty
viai gaudyti žuvis. Politinia
me šalies gyvenime ji jau ima 
tarti vieną kitą žodį, užima 
pozicijas darbininkų judėji
me, profesinėse sąjungose 
kuria ūkininkų ir moterų 
grupes, aktyviai braunasi į 
studentų eiles. Ir komunistų 
partija, savindamasi Kongre
so populiarius Indijoje šū
kius, reklamuojasi kovojanti 
dėl Indijos laisvės ir dėl susi
būrimo ateities Indijos į fe- 
deralinių valstybių sąjungą.

Socialdemokratų partija 
Indijoje gana negausinga ir 
neįstengia savo svorio prieš
pastatyti įsistiprinantiems 
komunistams.

Komunistų demagoginė į- 
taka masėms, slepiama po po
puliariais laisvės šūkiais, vi
su ryškumu iškilo Bombėjos 
riaušėse, kada raudonųjų vė
liavų šešėlyje didmiesčio pro
letariatas plėšė bankus ir 
krautuves, kraustė bankų 
seifus ir krautuvių sandėlius. 
Tai buvo pirmoji Indijoje 
svetimo turto “nacionalizaci
ja,”—sėkla, kuri puoselėja
ma atneš savo baisius vai
sius.

Kiekvienai politinei Indijos 
partijai charakteringas bruo
žas—visiškoji, bekompromi- 
sinė Indijos laistė ir nepri
klausomybė. Kalbėti apie to
ly džius pakeitimus politinėje 
mintyje nebemadoje. Tai at
rodo smerktinas oportuniz
mas. Visi atmeta keblius dvi
prasmiškumus ir pabrėžia vi
siškos laisvės reikalavimus.

Kiti sąjūdžiai
Greta politinių grupių, jau 

25 metus egzistuoja profesi
nės sąjungos, kurios buria 13 
nuošimčių dirbančiųjų ir turi 
stiprią tendenciją plisti.

Indijos kaimiečių sąjūdis 
jungiąs smulkiuosius ūkinin
kus ir žvejus, turi apie vie
ną milijoną narių. Stipri Indų 
Darbo Federacija. Indijos 
Moterų organizacija, politinio 
atspalvio grupė, atstovaujan
ti moterų judėjimą, priskaito 
120,000 narių.

Moterys turi Indijoje bal
savimo teisę. Bet toji balsa
vimo teisė surišta su turto 
cenzu, kuris nepaprastai su
mažina turinčių teisę balsuo
ti skaičių.

Studentai sudaro stambią 
Studentų federaciją, apiman
čią apie 150,000 narių. Lietu
viams pažįstamas chameleo- 
niškas kultūrbolševizmas 
smelkiasi į studentų organi
zacijas, stengdamasis jas lai
mėti sau. Paminėtoji Federa
cija—smarkiai palinkusi į

\

kairę. Jai priešinga, taip pat 
stipri ir stambi grupė, yra 
Indijos Studentų Kongresas. 
Atskirai stovi studentai mu
sulmonai. Studentų organi
zacijos randa ir bendrą veik
los pagrindą po Indijos lais
vės šūkiu.

Indų renkamieji parlamen
tai turi daugiau simbolinę są
voką. Tie parlamentai netu
ri jokios įtakos Didžiosios 
Britanijos karaliaus vietinin
ko, Indijoje reziduojančio vi- 
cekaraliaus valdymui.

Indų kastos
Plačiai išgarsėjusios indų 

kastos sudaro ypatingai sun
kią bendravimosi problemų 
iki šių dienų. Modernizuotuo
se visuomeniškuose judėji
muose ši problema jau nebe
turi savo aštrumo, ten kastų 
klausimas jau ima tolti į per
gyventų laikų keistenybes.

Tačiau plačiose žmonių ma
sėse, kur 90 nuošimtis visų 
indų yra dar absoliutūs anal
fabetai, kastų prietarai stip
riai išsikeroję. Gal šių dienų 
civilizacijai plintant į plačius 
indų tautos sluoksnius, kastų 
problema švelnės ir nyks, bet 
tai bus atsiekta tik kelių 
kartų pastangomis.

Turtingiausioje pasaulyj 
šalyje knibžda elgetų ir 
skurdžių. Spėjama, kad apie 
120 milijonų žmonių Indijoje 
neturi kasdieną pietų, o dau
gybei trūksta maisto tiek, 
kiek jo reikia žmogui tinka
mai palaikyti sveikatą.

Todėl vidutiniškas indo 
amžius siekia tik 27 metus. 
1942-1944 metų badmetis pa
reikalavo 4 milijonų gyvybių. 
Didžiulis žmonių prieauglis 
dusina šalį, nebeįstengiama 
rasti darbo ir duonos.

Gyventojai
Indų priskaitoma apie 400 

milijonų. Jie sudaro daugybę 
tautų tautelių, su daugybe 
tarmių. Religijų požiūriu — 
280 milijonų yra indų tikėji
mo pasekėjų, 100 milijonų 
musulmonų, 8 milijonai ka
rių kastos tikėjimo ir 7 mili
jonai krikščionių.

Be britiškųjų provincijų, 
apie 90 milijonų indų gyve
na 526 vasalinėse valstybėlė
se, kurias valdo maharadžos, 
vietiniai valdovai-indai.

Tik 5 iš tų valstybėlių turi 
įstatymais paremtas gyven
tojų atstovybes; kitose ma
haradžos, kurie atstovauja ir 
tikybiniu požiūriu aukščiau
sius dvasiškius, yra absoliu
tūs valdovai.

Tos vasalinės valstybės už
ima apie 2 milijonų kvadra
tinių kilometrų plotą. Ten 
ypatingai gerai, nepaliestai, 
užsiliko senoji Indija su viso
mis jos kulto ir kastų senie
nomis ir keistumais.

Indijos ateitis
Paslaptingoji dabar Indija 

—dar paslaptingesnė ateičiai.
Šis kolosas jau bunda. Jis 

dabar stovi prieš kryžkelės 
stulpą, prieš tris kelius: arba 
liktis anglų žinioje su visais 
kolonijos gyvenimo atribu
tais, arba susitarus Kongre
so šalininkams ir mahometo
nams pasukti į nepriklauso
mybę, kuri šiandien jiems 
siūloma išsispręsti, arba eiti 
komunistų partijos direkty
vomis, per kraują, per smur
tą ir skausmus į . . . dar di
desnį priklausomumą nuo 
svetimųjų viešpatavimo, į 
dar didesnį jungą ir beteisiš
kumą.

Indijos problema yra pa
saulinio masto. Gal dar prieš 
mūsų kartos akis ji iškils vi
su savo milžinišku ir šiurpiu 
ūgiu.

Nepamirškime ir to, jog 7 
milijonai krikščionių reiškia, 
kad kas penkias dešimtasis 
indas yra krikščionis.

Indas krikščionis yra neo
fitas, kupinas šventojo neo
fito entuziazmo. Krikščiony
bės mokslas negali būti nė iš 
tolo lyginamas su vienokio
mis ar kitokiomis indų visuo
menės grupių programomis. 
Krikščioniškasis judėjimas

Lietu viii Veikimas 
Muencliene

“Mūsų Kelias” rašo, kad 
Muenchene įvyko visos apy
gardos įgaliotinių ir atstovų 
suvažiavimas išrinkti naujai 
Tremtinių Apygardos valdy
bai, kontrolės komisijai ir at
skirų mažesnių apylinkių at
stovams į centrinį suvažiavi
mą.

Į naują Apygardos valdybą 
išrinkti Dr. Kalvaitis, Ig. 
Končius, Ignatonis, inž. Bau
blys, inž. Pabedinskas, O. 
Labanauskaitė, agr. Daugėla, 
Dr. Mačiulis ir Sodaitis.

Muencheno apygardoj vei
kia lietuvių 4 gimnazijos, 4 
progimnazijos viso su 172 
mokytojais ir 850 mokinių. 
Yra 25 pradžios mokyklos su 
97 mokytojais ir 777 moki
niais, 20 anglų kalbos kursų, 
4 prancūzų, 1 vokiečių kal
bos, 12 šoferių, 4 elektros 
monterių, 2 matininkų ir 3 
knygų vedimo kursai.

Be to, apygardoje yra 12 
mišrių ir 3 vyrų chorai, 1 ok
tetas, 1 kvartetas, 13 tauti
nių šokių grupių, 14 sporto 
vienetų ir 7 vaidybos grupės.

Lietuviui Neleidžia
New Yorkas. — Vykstant 

Maskvoje Tautybių Sovieto 
posėdžiams, buvo sudarytos 
įvairios komisijos, jų tarpe 
ir užsienio reikalams komisi
ja.

Būdinga, kad toje komisi
joje nėra Lietuvos atstovo.

Komisiją sudaro daugiau
sia rusai. Tokia pat komisi
ja buvo sudaryta ir Vyr. So
viete, bet ir čia lietuvio nėra.

Lenkijos Vyskupai 
Paskelbė Laišką

Londonas.—Lenkijos vys
kupai ganytojiškame laiške 
savo šalį įspėjo neieškoti sve
timų ideologijų ir kritikavo 
ten dabar peršamą material
izmą ir komunizmą.

Savo laiške vyskupai sako: 
“Lenkija negali būti komu
nistinė. Lenkija turi pasilikti 
katalikiška.”

80 VALSTYBINIŲ DVARŲ 
LIETUVOJE

New Yorkas. — Sausio mė
nesio pabaigoje Vilniuje įvy
ko Lietuvos žemės ūkio spe
cialistų suvažiavimas, kuria
me, kaip praneša “Pravda” 
Nr. 20, “aktyviai dalyvavo ir 
Maskvos specialistų delega
cija.

Suvažiavimas tęsėsi pen
kias dienas. Suvažiavimo pa
talpose buvo suruošta paro
da, kurioje “vadovaujantieji 
kolchozai buvo išstatę pa
vyzdžius įvairių žemės ūkio 
augalų, duodančių aukščiau- 
sį derlių respublikoje.”

Suvažiavime buvo praneš
ta, kad Lietuvoje jau veikia 
80 sovchozų.

NAUJAS MAISTO VAJUS

Gegužės 12 d. prasidės 
naujas valgomų daiktų rin
kimas visose Amerikos kata
likų parapijose nuo karo nu- 
kentėjusiems Europoje.

grindžiamas pagrindais, ku
rių nekeičia laikas ir pigioji, 
pinigu apmokama propagan
da.

Tad ar tik nesudaro krikš
čioniškoji Indijos kolonija 
stipriausią judėjimą, kuris be 
triukšmo eina pirmyn, ap
ginkluotas vien Kristaus 
mokslu.

Žinant, kad piktžolės greit 
želia, bet jų už tat niekas ir 
nebrangina, reikia tikėti, kad 
indų tauta pajus, kur tikroji 
tiesa. Todėl Indijos prognozė 
ateičiai krikščioniui neturi 
atrodyti beviltiška.

Apvaizda nebus negailes
tinga šiai kukliai, milžiniškai 
tautai.

J. Kelmiensis.

(Atsfl
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4. KAM JŪS RAŠYSITE 
LAIŠKUS?

Visi privalo dirbti
Pusiau penktos rytą skam

butis. Greitai visi sukyla, 
rengiasi, šienikus krauna į 
krūvą, šluoja kambarį.

Iš koridoriaus išneša lauk 
negyvus arba vos krutančius. 
Bloko pasieny šešetas lavonų 
—tai vienos nakties giltinės 
piūtis.

Žmonės grūdasi prasyklon, 
vandeniu vilgo veidą ir tri
na akis. Muilo ir rankšluos
čių niekas čia neturi, nes nė 
vienam jų neduoda, šluostosi 
dulkėta kepure ar žemėto 
švarko skvernu. Po pusry
čių ir apelio skambutis į dar
bą. Kurie priskirti į kokią 
nors darbo grupę, skubinasi į 
savo grupės telkimosi vietą, 
visi kiti stoja į bendrą, vadi
namą “Waldkolone” (miško 
kolona), kurią vėliau suskal
do į mažesnius būrius įvai
riems darbams.

Visada pasitaiko, kad dalis 
kalinių jau nebepajėgia eiti, 
ramstosi bloko pasieny arba 
sudribę sėdi ant žemės. To
kiems liepia stoti į darbo ko
loną. Nestojančius muša ir 
spardo kojomis. Muša tol, kol 
juos privaro į koloną arba vi
sai sukniumba ant žemės ir 
nebegali pakilti. Pastaruo
sius gabena ligoninėn. Čia at
neštus vienus liepia pamesti 
ties durimis ant žemės, o ki
tus, kurie mažai beturi gy
vybės ženklų, liepia tiesiog 
nunešti lavoninėn.

Prie ligoninės durų
Mūsų formalumai dar nėra 

baigti. Tad į darbą neišvarė. 
Surikiuotus nuvedė prie li
goninės. Ten reikėjo užpildy
ti sveikatos lapą. Stovime va
landą ir kitą. Už kokius 15 
metrų nuo mūsų, ties trečio
mis ligoninės durimis, ant že
mės guli keturi aukštielniki 
nuogi lavonai. Vienas jų dar 
truputį alsuoja, pro pageltu
sią odą lėtais protarpiais kil
nojasi šonkauliai.

Netoli jų ant žemės su
kniubęs kažkoks dar su rū
bais kalinys. Jis vargais ne
galais prislenka prie ligoni
nės durų ir daro pastangų at
sistoti, kabinasi už slenksčio 
ir pamažu kyla. Tačiau kaž- 
keno koja pro praviras duris 
spyrė jam į veidą, ir tas be-

Koncentracijos Stovyklos)

jėgiai apsivertė aukštinin
kas.

Štai palengva prasiveria 
lavoninės durys, ir pro jas 
sunkiai rėplioja kažkokia pa
naši į žmogų masė. Tai atgi
jęs lavonas grįžta iš ano pa
saulio ir stengiasi laimėti dar 
kelias gyvenimo valandas . ..

Gydytojas kalinys užpildo 
sveikatos lapą. Klausia, ar 
nesiskundžia kokiais negala
vimais. Kokiomis užkrečia
momis ligomis sirgęs pats ir 
tėvai. Nuo kokios ligos mirę 
tėvai, ar nėra džiovos. Čia 
tyliai gydytojas pataria ne
prisipažinti prie džiovininkų 
arba lytinėmis ligomis sirgu
sių, nes, sako, tokius čia nai
kina.

Galiausiai klausia, kam ra
šysite laiškus. Tada aš pa
klausiau, ar bus leidžiama ra
šyti tik vienam asmeniui ar 
ir daugiau kam, nes nežinau, 
keno adresą pažymėti.

“Čia reikalingas tik vienas 
adresas: kam pranešti, kai 
jūs mirsite”—paaiškino gy
dytojas.

Su kibeliais
Paskui mus nusivedė prie 

virtuvės išnešioti pietus vi
siems blokams. Sriuba buvo 
supilstyta į metalinius ir me
dinius indus, vadinamus ki- 
belius. Kiekvienas kibelis tal
pina 50 litrų. Vieną kibelį už 
rankenų paėmę neša dviese. 
Iš pradžių buvo nesunku, pa
skui įsvėrė, ypač kada teko 
nešioti į kitą lagerio galą, į 
ligoninę.

Kibelius benešiodami, prie 
raštinės pamatėme bestovin
čią naujokų grupę. Jų tarpe 
kiekvienas radome sau pa
žįstamų veidų—tai • antras 
mūsiškių transportas, kurį 
atvežė tiesiog iš Tilžės. Kun. 
Lipniūnas buvo ilgais rūbais. 
Jie visi smalsiai žiūrėjo į 
mus, nes mes jau buvome ap
rengti vienodais dryžuotais 
rūbais, o ant krūtinės švietė 
numeris ir raudonas trikam
pis su raide L.

Bloko ponai
Kitą dieną mus ir naujai 

atvykusius dar paliko namie 
“apmokyti ir supažindinti su 
lagerio taisyklėmis.”

Nuo pat ryto valėme lan
gus ir šluostėme dulkes. Pir
mą kartą gavome pažvelgti į 
bloko miegamuosius. Tai že
mi kambariai su triaukštė-

.......... 1

mis siauromis medinėmis lo
vomis. Lovose miegojo po du. 
Dalis lovų buvo keturviečių, 
kuriose vieton šienikų buvo 
pastriegti šiaudai, geriau pa
sakius, sutrinti pakratai.

Tačiau visos lovos buvo ge
rai paklotos, antklodės išties
tos ir išlygintos taip, kad ne
buvo raukšlių nė įdubimų. 
Lovų paklojimas buvo kali
niui vienas iš svarbiausių 
bloko vidaus darbų. Kas tą 
darbą atlikdavo paviršutiniš
kai, tas gaudavo mušti.

Miegamuose tvarką prižiū
rėdavo vadinamas štubavas, 
kuris kalinių akyse buvo di
delis ponas, nes jam nereikė
jo dirbti jokių darbų, šalčių 
ir darganų metu galėjo lais
vai sėdėti kambary, o visiems 
švaros darbams atlikti pasi
likdavo po keletą kalinių.

Žinoma, vyriausias bloko 
ponas yra blokavas, tačiau 
kaliniams jis mažiau priei
namas. Su juo dažniausiai su
sisiekia per lazdą, kuri krin
ta ant tavo nugaros.

Visa vyresnybė turi tam 
tikrus ženklus. Blokavas ant 
kairiosios rankovės turi juo
dą juostą su balta skaitline, 
žyminčia bloko numerį, rašti
ninkas dėvi juodą raištį su 
balta juostele per vidurį, o 
štubavas nešioja grynai juo
dą raištį. Visų jų raiščiai bū
davo blizgantieji, o dažniau
siai šilkiniai.

Nuo šios bloko aristokrati
jos priklausė ne tik kalinio 
maitinimas ir pastogė, bet ir 
gyvybė, nes nerašytas įsta
tymas leido jiems mušti savo 
nelaimės draugus, o atbuku
si sąžinė netrukdė juos ir už
mušti.

5. PRAKAITU KAKTOJE 
VALGYSI DUONĄ

Prie liorių
Sekmadienis, kovo 28 die

na.
Baigėsi mūsų “apmoky

mas,” kurio visai nebuvo. 
Pristatė mus prie “Waldko- 
lone.” Vadinasi, priskyrė prie 
juodadarbių. Išėję už spyg
liuotų vielų ribos, pasukome 
į dešinę, link miško, čia su
stojo visa didžiulė poros 
tūkstančių vyrų kolona. 
Pradėjo ją skaldyti mažes
niais vienetais visokiems dar
bams: žemei kasti, kelmams 
rauti, malkoms gaminti, ply
toms nešioti, žemei vežioti, 
dauboms ir duobėms lyginti 
ir t.t.

Daugumui mūsiškių teko 
stoti prie liorių. Liorėmis čia 
vadinami siauro geležinkeliu
ko vagonėliai, skirti žemėms 
vežioti. Vieną vagonėlį stu
mia, septyni vyrai. Liorių ra
tai netepti, sunkiai rieda, bė
giai nelygūs ir iškraipyti. 
Truputis neapsižiūrėjimo ir 
liorė smunka nuo bėgių į 
klampų smėlį.

Prie liorių paprastai stato 
naujokus,—tai pirmas darbo 
krikštas. Šį kartą krikštas 
buvo ypatingas, nes gavome 
piktą “kapo.” Kapo čia vadi
namas darbo grupės prižiū
rėtojas, skirtas iš tų pačių 
kalinių. Jie pats nedirba, pri
valo tik daboti, kad kiti dirb
tų. Paskatinimui ir darbo na
šumui pakelti vartoja lazdą, 
ar kokį pirmą po ranka pa
kliuvusį pagalį. Prie jo pri
tapo dar kažkoks kitas tipas, 
vokietis banditas, kuris turė
jo specialų bizūną.

Na, ir varė mus, liorinin- 
kus, vis risčia, vis šerdamas 
bizūnu, kur pakliuvo, kam 
reikia ir kam nereikia. Išsi- 
movėm iš šliurių, bėgom basi 
ir saugojom kiek galėdami 
savo nelaimingą užpakalį nuo 
neužtarnautų smūgių. Taip 
tęsėsi apie porą valandų. Pa
skui mūsų kankintojas kaž
kur dingo, o kapo ir jo pava
duoto j ab buvo kiek atlaides
ni.

Mums susidarė įspūdis, kad 
ši pirtis buvo suruošta spe
cialiai mums litaueriams (lie
tuviams) inteligentams “pa
mokyti.”

Darbo našumas tikrai bu
vo pakeltas: paprastai iki 
pietų kiekviena liorė padaro 
septynis reizus, o šį pusdienį 
atliko vienuolika. Žemes rei
kėjo vežioti iš pamiškėje ka
samų kopų į tolimesnes, už 
kelių šimtų metrų vietas, 
aikštei išlyginti, kur turės iš
augti nauji barakai lagerį 
praplečiant. Vadinasi, iš pat 
pirmos dienos prisidėjom 
prie .naujosios Europos sta
tybos.

(Bus daugiau)

OPEROS TEATRAS PER
KELIAMAS Į VILNIŲ

New Yorkas. — Gruodžio 
mėn. gale jau buvo baigia
mas Vilniaus miesto teatro 
salės remontas, kur galės su
tilpti iki 800 žiūrovų.

Tas pastatas pavedamas 
Lietuvos valstybinei Operai, 
kuri iki šiol buvo Kaune.

Teatrų reikšmę buvo gerai 
supratę jau senos Romos ti
ronai: jie mėgdavo kartoti, 
esą, miniai reikia duonos ir 
spektaklių! Lietuviai trokšta 

I nepriklausomybės.

Lietuvių tremtinių stovykloje, Britų Zonoje. Stovyklos ambulato
rijoje lietuvis gydytojas patikrina berniuko sveikatą. Ambulatori
joje be gydytojo ir berniuko yra slaugė, UNRRA atstovas (britas) 

ir stovyklos reikalų vedėjas.

AUKOS TREMTINIAMS IR BALTIJOS 
UNIVERSITETUI

Į atsišaukimą Velykų proga 
aukoti tremtiniams rūbų, mais
to, knygų ir kitų dalykų atsilie
pė visa eilė lietuvių, pavieniai ir 
per BALF skyrius.

Gauta taip pat aukų knygo
mis ir mokslo reikmenimis Bal
tijos Universitetui, pradėjusiam 
veikti Hamburge kovo 13 d., ir 
lietuvių tremtinių mokykloms 
bei gimnazijoms.

Deja, tai tik lašas jūroje. To
dėl kviečiame ir toliau siųsti mo
kykloms reikalingą medžiagą, 
maistą, muilą, vyriškus rūbus ir 
batus, baltinių (jie greičiausiai 
susidėvi), vaikams aprėdalo.

Iš šeimų, kurios išleido vaikus 
į daktarus, inžinierius ar kito
kius specialistus, laukiama kny
gų anglų kalba, instrumentų 
Baltijos Universitetui. Studentai 
lietuviai bus už tai ypatingai dė
kingi. Knygose prašome pažy
mėti aukotojų vardus ir adresus.

Balandžio mėn. aukų gauta:
Altoona, Pa. Skautės 38 sv., 

Ansonia, Conn. Rose Mačiulėnas 
(mokyklos reik.) 2 sv.

Boston, Mass. BALF skyrius 
ir Šv. Petro par. 724 sv., (kny
gų) 168 sv., (mokyklos reik.) 
65 sv.; C. Kavolienė 1 sv.; BALF 
17 skyrius 49 sv.; “Darbininkas” 
—įvairūs aukotojai (knygų) 209 
sv.; “Darbininkas” (knygų) 78 
sv.

Baltimore, Md. šv. Alfonso 
mokykla (mokyklos reik.) 60 
sv.; Buffalo, Wyo. J. Z. Pašinas 
1 sv.

Cumberland, Md. skautės 13 
sv.; Chelmsford, Mass. Mrs. A. 
Pieslak 52 sv.; Cleveland, Ohio 
BALF 1,685 sv.

Chicago, Ill. BALF skyrius 
108 48 sv.; per Marshall Field 
& Co. 10 sv.; Chicagos Lietuvių 
Moterų klubas 2 sv.; F. D. Yakas 
140 sv.; N. N. 16 sv.; šv. Antano 
mokykla 58 sv.; Šv. Kazimiero 
Seserys (mokyklos reik.) 1 sv.

Detroit, Mich. Paurazas 78 
sv.; BALF skyrius 76 15 sv., 
(mokyklos reik.) 145 sv.; BALF 
skyrius (per Brazį) 675 sv.

E. Orange, N. J. T. M. Gry
baitė 11 sv.

Girardville, Pa. V. Sarys (gai
dų) 2 sv.

Haverhill, Mass. BALF sky

rius 59 39 sv., (mokyklos reik.) 
67 sv.

Jamaica Plains, Mass. Gert. 
Yurėnas 40 sv.

Kearny, N. J. BALF skyrius 
(maisto) 324 sv.; Lynbrook, 
N.Y. J. Raudonaitis 257 sv.; J. 
Steponavičia 30 sv.; Lakewood, 
Ohio F. J. Žuris 20 sv.; Lorain, 
Ohio skautės 40 sv.; Los Angeles, 
Cal. Prel. J. Maciejauskas 620 
sv.; Petras Žilinskas 13 sv.

Maynard, Ohio J. Grigaitienė
20 sv.; Mt. Carmel, Pa. šv. Kry
žiaus mokykla 39 sv.

Naugatuck, Conn. P. Vileišis
21 sv.; Newark, N. J. H. Ber- 
žinskis 83 sv.; BALF skyrius 35 
282 sv.

New Haven, Conn, skautės 8 
sv.; New Kensington, Pa. A. Ba- 
cėnas 12 sv.

Omaha, Nebr. Šv. Antano mo
kykla (mokyklos reik.) 2 sv.; 
Ovensborough, Ky. Stella Ciral 
(mokyklos reik.) 1 sv.

Paterson, N. J. N. N. 5 sv. 
kun. J. Kinta 27 sv.

Pittsburgh, Pa. A. J. Mažei
ka 56 sv.; Šv. Vincento parapija 
1,091 sv.; J. A. Senulis (gaidų) 2 
sv.; Pittston, Pa. BALF 44 sky
rius 35 sv. Putnam, Conn. Nekal
to Prasidėjimo vienuolynas 30 
sv.

Rockford, UI. A. Savickas 11 
sv.; Lietuvių Katalikų Labdary
bė 115 sv.; BALF skyrius 8 135 
sv.

Scranton, Pa. F. C. Narish 2 
sv.; Sheboygan, Wise. Nekalto 
Prasidėjimo par. 16 sv. Shenan
doah, Pa. Šv. Jurgio mokykla 
43 sv.; Springfield, Ill. skautės 
26 sv.; Stamford, Conn. BALF 
skyrius (maisto) 358 sv.

Tamaqua, Pa. Šv. Petro ir Po
vilo vienuolynas 6 sv.; Thomp
son, Conn. Marianapolio kolegija 
280 sv.; Thorp, Wise. W. M. Ur
ban 22 sv.; Toronto, Canada A. 
Frenzelis 26 sv.

Utica, N. Y. šv. Jurgio par. 
1,384 sv.; Waukeesha, Wise, 
skautės 10 sv. Waterbury, Conn. 
Anna Narkevičius 23 sv.; A. J. 
Aleksis (gaidų) 18 sv.; Worces
ter, Mass. Šv. Kazimiero par. 
220 sv.; Šv. Kazimiero mokykla 
50 sv.; Mrs. A. R. Bakanowski 
45 sv.; J. Dvareckas 130 sv.

New York, N. Y. Lietuvos

Kun. Dr. J. Prunskio 
Veikalas

Iš spaudos išėjo kun. Dr. J. 
Prunskio veikalas anglų kal
ba “Comparative Law, Ec
clesiastical and Civil, in Lith
uanian Concordat.”

Knyga turi 161 pusi. Ją iš
leido The Catholic University 
of America Press.

Už šią kanonų teisės stu
diją, sujungtą su Lietuvos 
konkordatu, kun. J. Prunskis 
yra gavęs daktaro laipsnį.

Veikalas sudarytas iš dvie
jų dalių. Pirmoji yra istorinė, 
duodant bendrų žinių apie 
Lietuvą ir nušviečiant sąly
gas, privedusias prie konkor
dato pasirašymo.

Antroje dalyje kun. Dr. J. 
Prunskis imasi nagrinėti pa
ties Lietuvos konkordato, 
nušviesdamas jį įvairiais at
žvilgiais ir lygindamas su ka
nonų teisės nuostatais.

Savo ruožtu iš tų nagrinė
jimų patiriame ne tik apie 
patį konkordatą ir jo vykdy
mą, bet ir iš viso apie bažny
tinę padėtį bei katalikų gyve
nimą Lietuvoje. Tam tikra 
prasme ten esama ir politinės 
istorijos, kaip ji paaiškėja iš 
vyriausybės nusistatymų ir 
žygių katalikiškosios veiklos 
atžvilgiu Lietuvoje.

Reikia linkėti, kad Ameri
kos lietuviai padėtų šiai kny
gai pasiekti mokslinius šios 
šalies sluoksnius.
DIDŽIAUSIAS NEW YORK 

BIUDŽETAS
New Yorko miesto vado

vybė planuoja 1946-47 me
tams padidinti nuosavybių 
mokesčius po 5c. nuo 100 dol.

Biudžetas numatomas di
džiausias New Yorko miesto 
istorijoj — $857,131,849 ar
ba $93,514,528 daugiau nei 
pernai.

Konsulatas 70 sv.; N. N. 11 sv.; 
Swingle-Žvingilas 58 sv.

Brooklyn, N. Y. Apreiškimo 
mokykla 25 sv.; O. Laurinienė 3 
sv.; Račkauskienė 12 sv.; Mrs. 
J. Marcus 15 sv.; F. Jodei 15 
sv.; J. Jakaitis 16 sv.; K. Vaitie
kūnas 7 sv.; E. Milukienė 16 sv.; 
Misevičienė 4 sv.; “Amerika” 52 
sv.; Petrauskas 15 sv.; B. Ma- 
karskis 17 sv.; Kazlauskienė 13 
sv.; Tumsienė 4 sv.; E. Radzevi
čienė 28 sv.; K. Strumskis (gai
dų) 15 sv.; J. Šovelskis 13 sv.; 
B. Darlys 13 sv.; K. Leiga 1 sv.; 
Šv. Jurgio par. 103 sv.; A. Juš- 
kauskas 29 sv.; T. Stučienė 9 sv.; 
Mary Lamont 9 sv.; P. Grisaitis 
68 sv.; per Brundzą 15 sv.; Nar
vydas 8 sv.; Mrs. A. Šablevičius 
42 sv.

Jamaica, N. Y. Mrs. H. McAr
dle (mokyklos reik.) 15 sv.

Richmond Hill, N. Y. A. Viš- 
niauskas 35 sv.

1863-1864 METŲ SUKILIMAS
Rašo K. R. Jurgėla 

(Tęsinys)
Bet didžiausias žvėriškumas buvo įvykdytas 1893 

metais Kražiuose—žmonėse tie įvykiai žinomi Kražių 
skerdynių vardu. Šis įvykis rado atgarsių netgi užsie
niuose—pirmą sykį Europa ir Amerika plačiau išgirdo 
apie Rusijos darbus Lietuvoje.

KRAŽIŲ SKERDYNES

Kražių įvykius leiskime nupasakoti Age Meyer Be- 
nedietsenui, danų rašytojui, kuris rašė 1895 metais sa
vo knygoje “ET FOLK, der vaagner. Kulturbilder fra 
Litaven”:

“Šie du ar trys milijonai lietuvių, paprasti ir nesu
dėtingi žmonės, be aukštesnio apsišvietimo, be užtarė
jo, kuris kalbėtų jų reikalu pas jų prispaudėją, be pa
kankamai stipraus balso, kad būtų girdimas už sienų, 
apie tai kas vyksta,—šitie žmonės beviltiškai priklau
sė nud savo arbitrariškų valdovų malonės. Jie neturėjo 
nė vieno draugo, kuris gintų jų tautines teises. Lenkiš
kos aukštesnės klasės visuomet žiūrėjo su panieka į 
šią kaimiečių tautą, kurios žemėj jos gyveno. Be to, 
jie (lenkai) turėjo pakankamai daug savo nuosavo var
go, kad galvotų apie kitų reikalus. Žydai ir vokiečiai 
neturėjo ir negalėjo turėti jokio intereso ...

“. . . Pirmasis nevikrus žygis susilaukė tiek despera
tiško pasipriešinimo ir priešingumo, kad rusai įniršo ir 
manė, kad jiems būsią lengviau perskrosti mazgą, už
uot jį atnarpliojus; kad būsią lengviau nutempti žemyn 
visus lietuviškos tąutybės piliorius ir priversti juos pri
siimti rusiškąją tautybę. Triumfuojančioji’ rusiškoji re
akcija pasiuntė savo alkanas bandas į lietuviškąją že

mę. Protiniai nususėliai . . . mokyklose ir gubernijų į- 
staigose buvo, netgi Lietuvoje, tiek nereikšmingi, kad 
jie nelaimėjo nieko kito, kaip tiktai neapykantą ir pa
nieką sau. Žmonės tiek negabūs ir prasti, kad nega
lėjo gauti jokios tarnybos savo gimtiniame krašte, da
bar tapo mokytojais lietuviškuose kaimuose. Buvę pus
karininkiai, mokytojų egzaminus prakišę kandidatai, 
rusiškų šventikų prasigėrę sūnūs, nususėliai iš įvairių 
visuomenės sluoksnių—šitokia buvo rūšis žmonių, ku
rie dabar gavo mažesniąsias valstybines tarnybas Lie
tuvoje. . . . Per dešimtį metų rusai laikė Lietuvą, kaip 
koloniją kriminalistams: stambūs nusikaltėliai čia buvo 
atsiunčiami...

“Kad pakirtus jų tautinį jausmą, lietuviams buvo už
drausta vilkėti savo tautinį apdarą. Bet kokia gi nau
da iš to visko! Kokio gi gero galėjo duoti įsakymas, kad 
žmonės skaitytų knygas, spausdintas rusiškomis raidė
mis,—kam reikėjo atimti iš žmonių knygas, kurias jie 
mokėjo skaityti! Kam reikėjo rusiškų mokytojų ir žan
darų, rusiškų teisėjų ir kriminalistų kolonijų,—juk vi
sa tai nepavertė lietuvių rusais! Vienintelė to pasekmė 
buvo neapykanta ir nepasitikėjimas, kuris augo diena 
po dienos, ir savo Bažnyčioje jie turėjo vienijančią pa
jėgą, pakankamai stiprią, kad atlaikius kiekvieną puo
limą . . .

“Kai žmogus pasižiūri į tautybių priespaudą Vokieti
jos žemėse,—yra jaučiama, kad ta akcija vistik yra su
varžyta tam tikrų įstatymų ir ribų, kad ji pagerbia tam 
tikrus žmoniškus reikalavimus'ir bent leidžia prispaus
tiesiems viešai nusiskųsti.20

“Rusijoje taip nėra . . Nevalia statyti jokios bažny
čios, dėti nė vienos plytos, nevalia sutvirtinti sienos, ne
valia netgi pakeisti apipuvusį kryžių pakelėje. Šis į- 
sakymas buvo vienas svarbiausių ginklų, nukreiptų 
prieš Romos Katalikų Bažnyčią . . . Bažnyčios turėjo 
savaime pavirsti griuvėsiais, ir jokių naujų bažnyčių

20) Skaitytojui dar kartą primename, kad p. Benedictsen tai ra
šė 1895 metais, dar prieš naciškąją ir sovietiškąją erą. 

neleidžiama statyti, žmonės neturi teisės tvarkyti savo 
reikalų, negali naudoti savo bendrųjų lėšų,—rusiškie
ji valdininkai visa tai už juos tvarkys. Lietuviai pri
versti stebėti, kaip rusiškos cerkvės viena po kitos sta
tomos jų krašte ir apmokamos jų pačių sumokėtais pi
nigais bet kur, kur tiktai pasitaiko keli stačiatikiai ar
ba kur atsitiktinai apsigyveno rusiškos kariuomenės 
įgula; valdiškieji “štreberiai” (ambicingi nuopelnų ieš
kotojai) kelia daug triukšmo, kad toje vietoje trūksta 
cerkvės, šiuo metu šiame sename Romos katalikų kraš
te yra apie šimtas stačiatikių cerkvių, ir kasmet viena 
ar daugiau katalikų bažnyčių uždaroma ir valdininkų 
užantspausduojama, neva kaip “nesaugūs pastatai,” 
arba tiesiog nudeginama ir neleidžiama naujos bažny
čios statyti. Po to kaimiečiai turi pasirinkimą: arba ap
sieiti visai be jokios bažnyčios, arba keliauti į tolokai 
esančią bažnyčią. Kas dar svarbiau yra rusiškiems val
dovams—tai faktas, kad kunigas pranyksta sykiu su 
bažnyčia, ir jo įtakingumas pašalinamas, nes tuo būdu 
yra lengviau patraukti žmones prie pravoslaviškos baž
nyčios . . . Kunigams yra uždrausta lankyti savo para
pijas be policijos leidimo. Neabejotinai norėdami pa
kirsti žmonėse pagarbą savajai Bažnyčiai, buvo tyčia 
įsakyta policijai pamaldų metu skaityti rusų kalba im
peratoriškus įsakymus; apsitaisę pilnomis uniformomis, 
su kardais ir skambančiais pentinais, jie griausmingai 
skaitė nesuprantamus žodžius, klūpančių žmonių aki
vaizdoje . . . Generalinio gubernatoriaus taryboje buvo 
nutarta leisti policijai vykdyti kratas po visą kraštą, ir, 
pagal sutartą planą, žandarai užpuolė lietuviškas pa
rapijas.

“Kaimiečiai buvo apsipratę matyti porą policininkų, 
stebinčių bažnyčių lankytojus šventadieniais,—betgi 
bažnyčių lankytojai ir policija jau buvo pasidarę vieni 
kitiems abejingi, jie nestebėdavo vieni kitų, ir viskas 
vyko įprastu būdu. Bet vieną sekmadienį pamaldų me
tu pasigirdo arklių kanopų garsas-ir milžiniški barz
doti žandarai nulipo nuo arklių prie bažnyčių. Atsi
skaitymo diena atėjo, ir kaimiečiai, giedodami giesmes, 

buvo apimti baimės—kiekvienas stengės nuslėpti savo 
brangų turtą—policija grobė giesmynus ir maldakny
ges—kas tik galėjo, skubėjo per mišką ir pievą namo, 
bet daugelis buvo priversti atiduoti savo knygas—žan
darai veržėsi į ūkius, kratydami ir ieškodami, gąsdin
dami žmones savo šiurkščia nepadoria kalba, jei bet 
kas drįsdavo nuslėpti šias prakeiktas knygas, kurias 
patsai Viešpatis Caras uždraudė. Visos knygos privalo 
būti atiduotos, visos be išimties! Nors valdiškiems plė
šikams pavyko surasti tiktai dalį šių knygų, betgi pa
kankamai buvo prirankiota, kad sukurtų milžinišką 
knygų laužą Vilniuje, kur vargšų lietuvių knygos buvo 
paverstos į valdiškai nustatytus dūmus ir pelenus.

“Ne visi nusikaltėliai nukentėjo tiktai knygų netekę: 
vyrai ir moterys turėjo praleisti ilgus mėnesius kalėji
me, kur tiktai žandarų karininkas pasitaikė buvęs blo
game ūpe arba kur specialios aplinkybės didino “nusi
kaltimą.”

“Karas prieš lietuviškąją kalbą buvo varomas taip 
toli, kad buvo išleistas ukazas, tiesiai draudžiąs tėvams 
leisti savo vaikams skaityti lietuviškai. Jei buvo suse
kama, kad vaikai pramoko savo gimtosios kalbos na- 
mią, tai reiškė 300 rublių pabaudą, kas savo ruožtu 
reiškė, kad tiktai pasiturintieji galėjo tokią stambią pa
baudą sumokėti ($150). Tuo pačiu sykiu teisėjai įr kiti 
valdininkai buvo raginami versti žmones mokytis ru
siškos kalbos . . .

l^Rusai susyk susilaukė kiekvieno šio krašto gyven
tojo neapykantos, ir paniekos iš sulenkėjusios aukštu
tinės klasės pusės. Netgi paprastas lietuvis kaimie
tis, pasiremdamas savo tikėjimu ir savo kunigo žo-‘ 
džiu, jautėsi esąs žymiai aukštesnis už šiuos eretiškus 
nugalėtojus, kurių atstovai Lietuvoje, niekšiški ir go
dūs valdininkai, žandarai ir kazokai, neskiepijo sau pa
garbos ...

(Bus daugiau)
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PO KONCERTO

Šv. Kazimiero parapijos 
choras ilgai ir rūpestingai 
rengėsi savo kelerių metų 
pirmam parengimui koncer
tui balandžio 28 dieną.

Programą buvo įvairi, bet 
grynai lietuviška, liaudies 
dainelių ir lietuvių kompozi
torių, senesnių ir naujesnių.

Koncertas pradėtas be jo
kių kitų įžangų—Amerikos 
himnu. Po to jausmingai ir 
religingai sugiedojo “Tėve 
mūsų,” Gruodžio kompozici
ja

Toje maldoje ir giesmėje 
buvo galima jausti ypač vyrų 
karių veteranų atsidėjimą 
giedant, nes tai buvo jų gies
mė—padėka Dievui, kad jie 
laimingai sugrįžo ir vėl gali 
drauge su savo artimaisiais 
dalyvauti parapijos gyveni
me ir giedoti giesmes bei dai
nuoti dainas.

Nors ir be paskelbimo, bet 
čia buvo sugrįžusių karių 
himnas už savo draugus, ku
rie išliko laimingi, ir už tuos, 
kurie paaukojo savo jaunas 
gyvybes. Bet maldoje ir gies
mėje jie visi galėjo vieni ki
tus atsiminti ir vieni kitiems 
atverti širdį.

Vyrų choras vyriškai su
dainavo “Lietuva brangi,” 
Naujalio, ir keletą naujoviš
kų dainų. Mergaičių choras 
sudainavo “Gale sodo rymo
jo,” “Ausk, močiute, drobe
les.” Mišrus choras išpildė 
“Saulutė tekėjo,” “Atsisvei
kinimas su giria,” “Man liūd
na” ir “Anoj pusėj ežero.”

Kaip muzikantai pareiškė, 
dainos buvo išpildytos nuo
širdžiai ir jautriai. Tik buvo 
jausta dirigento trūkumas. 
Su dirigentu priešakyje tos 
pačios dainos būtų daug aiš-

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

TeL DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

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

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

kiau interpretuotos, būtų tu
rėjusios gilesnio jausmo ir iš 
choro būtų gauta daugiau. 
Dabar jie turėjo labai sekti 
akompanistą ir negalėjo pa
naudoti visos savo galybės 
dainos dvasiai pareikšti. Kon
certas reikia laikyti labai vy
kusiu. Juk mūsų dainos taip 
labai pamirštos, o jos tokios 
gražios ir tokios reikšmin
gos. Už tai choras ir jų vedė
jas J. Mickūnas nusipelnė di
delio pagyrimo, kad jie ren
gėsi ir dirbo lietuvių muzikai 
ir menui iškelti.

Tiesa, čia reikia pripažinti, 
kad mūsų publika jau nebe
vertina muzikos meno. Ne
žiūrint, kad buvo iš kalno 
skelbta, į koncertą susirinko 
tik nedidelis būrelis dainos ir 
muzikos mėgėjų.

Žinoma, toks publikos šal
tumas mūsų jauniems muzi
kos mėgėjams numušė ūpą 
dirbti ir rengtis muzikos lau
ke.

Chore buvo galima matyti 
šiuos choristus:

M. Adomaitytė, L. Adomai
tytė, T. Balilonytė, K. Bal
trukonytė, El. Hyland, Elž. 
Kateivaitė, Br. Lesinskaitė, 
Pr. ir Felicija Navickaitės,
L. Padorytė, M. Peldunaitė,
M. Skiotytė, Al. Balilonis, J. 
Gestautas, J. Jakstis, J. Jur
gaitis, P. Jurgaitis, William 
Skrupsky, St. Lesinskas, K. 
Margevičius, Ant. Naujokas, 
P. šalnauskas, Br. Sutkus, B. 
Timinskas, Al. Rupšis, W. 
Varževičius, V. Zigmontas, J. 
Barauskas, Edv. Norkus, O. 
Barauskaitė ir kiti, kurių pa
vardžių nesužinota.

Visas parengimas buvo ge
rai suplanuotas ir rengtasi 
ilgai ir sunkiai. Todėl ir pa
sekmės buvo geros. Išleista 
meniška programa ir skelbi
mų knyga, po koncerto buvo 
palinksminti svečiai komedi- 
jėle—“Daina be galo,” kurią 
paprastai, bet patraukliai su
vaidino J. Jurgaitis, Al. Rup
šis, J. Janulaitis, Edv. Nor
kus ir Navickaitės. Visi ska
niai prisijuokė.

Būtų daug efektyvesnis 
vaidinimas, jei jie būtų nusi
grimavę, bet jie turėjo tuoj 
stoti į sceną po koncerto ir 
nebuvo laiko.

Visi šnekėjo lietuviškai la
bai gerai ir galėtų ilgesnių ir 
rimtų veikalų pastatyti mūsų 
lietuviškai visuomenei, nes 
dar į lietuviškus vakarus mū
siškiai mėgsta lankytis.

Po viso vakare buvo choro 
balius ir šokiai. Didelis or
kestras palinksmino visus 
svečius. Susirinko geras bū
rys šokėjų, kurie linksmino
si ir parėmė choro darbą ir 
jų koncertą. Iš gauto pelno 
dalis paskirta choro muzikai 
įsigyti, o kitas pelnas atiduo
tas parapijai salės atnaujini
mo išlaidoms padengti.

Choro pirmininkas J. Ba
rauskas, visi jo pagelbinin- 
kai su choro vadovu Jonu 
Mickūnų priešakyje ir visas 
choras tuo parengimu nusi
pelnė visų pagarbos ir gilios 
padėkos ne tik iš dalyvių, bet 
iš visos parapijos ir lietuviš
kos visuomenės. Jų darbas į- 
vertintas, kad net jie gavo

pakvietimą dalyvauti jubilie
jiniuose minėjimuose.

Tegyvuoja choras ir jų lie
tuviška daina!

SUTUOKTUVES

Gegužės 5 d. susituokė Al
berta Balčiūnaitė, 2826 Win
ton St. su James Hughes, ir 
Jane Ostickaitė, 2822 Can
trell St. su Petru Janušiškiu. 
Sutuoktuvės įvyko šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje.

Gegužės 4 dieną šv. J. šir
dies bažnyčioje moterystės 
ryšiu susijungė lietuvis Sta
nislovas Juškauskas, 258 Mc
Clellan St. su Marijona Jenet- 
sky.

Jų sutuoktuvių bankietas 
buvo Šv. Kazimiero parapi
jos salėj.

Jaunavedys tuoj mano būti 
biznierius graborius.

Taip pietinėj Philadelphi- 
joj bus dar vienas lietuvis 
graborius. Dabar jų buvo 
trys.

MIRĖ VIENUOLES
TĖVAS

Gegužės 1 dieną apleido šį 
pasaulį a.a. Motiejus Jonas 
Kimutis, 209 Femon St.

Velionis ilgai ir kantriai 
sirgo. Jis buvo sulaukęs 81 
metų amžiaus, atšventęs sa
vo vedybų 50 metų jubiliejų, 
palaidojęs savo žmoną ir da
bar pats gerai prisirengęs 
mirė.

Jis iš Lietuvos buvo čia at
vykęs ir išgyveno suvirs 50 
metų. Lietuvoj jo kilimo vie
ta buvo Jurbarkas, Žindaičių 
kaimas. ;

Iš artimųjų paliko tris duk
teris: vienuolę Liuciją, Mag- 
deleną Bekerienę ir Teresę, 
keturis pusbrolius: Motiejų 
Kimutį East St. Louis, DI., 
Vincentą Kimutį, Trenton, 
Ill., Simoną Kimutį, Home
stead, Pa., Juozą Kimutį, Col
linsville, DI.

Velionis, kol buvo sveikes
nis, buvo aktyvus ir veiklus 
parapijietis. Priklausė prie 
bažnytinių draugijų, L.R.K. 
susivienijimo. Jis rėmė para
piją ir dirbo jos naudai. Bet 
ir draugijos nepamiršo jo. 
Per ilgą laiką šv. Vincento 
Labdarybės draugija šelpė jį 
visuose reikaluose.

Reiškiame užuojautą visai 
a.a. velionies šeimai.

Palaidotas gegužės 6 d. šv. 
Kryžiaus kapinėse.

STAIGA MIKE

Gegužės 3 dieną staiga mi
rė a.a. Simonas Kavaliaus
kas. Jis susirgo tik vieną die
ną, buvo sugrįžęs iš ligoninės 
ir staiga naktį mirė. Velionis 
buvo dar stiprus žmogus, nie
kuomet nesirgęs. Paliko nu
liūdime šeimą, žmoną, sūnų 
ir dukterį. Palaidotas gegu
žės 8 dieną.

RAŠO VYTIS KARYS

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA

Ką tik išėjęs kariuomenėn 
vytis Edvardas Balčaitis, 218 
Tasker St., rašo iš Fort Mc
Clellan stovyklos, Alabamoj, 
kad jam pirmos kario gyveni
mo dienos patinkančios, tik 
pasiilgęs vyčių ir savo drau-

VETERANO J. SASNAUSKO 
VESTUVES

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

šeštadienį, balandžio 27 d., 
Šv. Ambraziejaus bažnyčioje 
mišių metu lietuvis veteranas 
Juozas Sasnauskas susituo
kė su Gertruda Ona Lowen.

Po vestuvinės puotos jiedu 
išvyko į Kanadą, ten praleis
ti medaus mėnesio.

Vaizdas iš pirmojo BALE drabužių rinkimo vajaus.—Pittsburgho 
lietuviai dirba talkos metu sandėlyje, rūšiuodami, taisydami, skirs
tydami ir pakuodami vajaus metu surinktus drabužius. Tie drabu
žiais vėliau atgabenti į BALE sandėlį, 101 Grand Street, Brooklyn, 

N. Y., iš kur jie pasiųsti tremtiniams.

VOKIEČIAI TREMTINIŲ ATŽVILGIU

LAIŠKAS IŠ VAKARŲ EUROPOS
Čekoslovakija žmones 

Atiduoda Rusams
Neseniai Pragos radijas 

pranešė, kad čekoslovakų vy
riausybė, rusams pageidau
jant, sutiko visus Čekoslova
kijos valstybėje gyvenančius 
rusų žmones atiduoti Sov. 
Sąjungai, žinoma, teisingiau 
būtų pasakius, kad rusai pa
tys “sutiko” Čekoslovakijoje 
gyvenančius rusus namo per
sitempti, nes Čekijoj tikreny
bėje šeimininkai yra daugiau 
rusų komisarai, kaip kad pati 
Čekoslovakijos valdžia.

Ta proga tenka prisiminti, 
kad po Rusijos 1917 metų 
kruvinosios revoliucijos į 
Pragą ir į visą tuometinę de
mokratišką Čekoslovakiją bu
vo pabėgę labai daug rusų in
teligentų, ypač ukrainiečių, 
kurie nenorėjo po bolševikais 
pasilikti Rusijoje.

Pragos mieste turėjo šie 
rusų emigrantai net savo at
skirą universitetą. Šis uni
versitetas gyvavo ir naciams 
užėmus Čekiją. Praėjusį pa
vasarį raudonajai armijai už
ėmus Pragą, tas universite
tas tuoj buvo panaikintas.

Daugumas tų rusų ir uk
rainiečių buvo visai suaugę 
su nauju kraštu ir virtę be
veik čekais. Deja, patrioti
niais sumetimais jie nepri
ėmė Čekoslovakijos piliety
bės ir visą laiką buvo be jo
kios pilietybės.

Dauguma jų, bolševikams 
artėjant prie Pragos, pabėgo 
į Bavariją. Bet didžioji dalis, 
turėdami šeimas ir nekilno
jamo turto, likosi vietoje, ra- 
mindamiesi komunistų “pasi
keitimu.”

Dabar net ir tie, kurie iš
tisus dvidešimt metų gyveno 
Čekoslovakijoje, bus grąžina
mi į Rusiją.

Ta pat proga pažymėtina, 
kad prieš karą Čekoslovaki
joje studijuodavo daug lietu
vių jaunimo. Vokiečiams tą 
šalį okupavus, lietuvių ten 
buvo maža, nes nebuvo lei-

BALSAS IŠ TOLIMO 
URUGVAJAUS

džiama lietuviams apsigyven
ti aname krašte.

Daugiau lietuvių buvo 
Sudetuose, bet rusams Čekos
lovakiją “išvadavus,” visi 
lietuviai kiek galėdami iš ten 
pasitraukė. Priešingu atveju 
lietuviai, pagal Maskvos rei
kalavimą ir Čekoslovakijos 
sutikimą, būtų buvę atiduoti 
į sovietinę vergiją.
“Belgų Liaudis Džiaugiasi”

Tokią antraštę davė komu
nistų spauda Europoje ry
šium su Belgijos vyriausy
bės sudarymu.

Vyriausybę sudarė bųv. 
ministeris pirmininkas socia
listas van Acker.

Per Belgijos rinkimus va
sario mėnesį daugiausia lai
mėjo katalikai, bet jie nesu
darė absoliutinės daugumos, 
dėl ko negalėjo laisva ranka 
sudaryti vyriausybės.

Po ilgiau kaip pusantro 
mėnesio trukusių ginčų ir in-’ 
trygų, susijungusios visos 
kairiosios srovės sudarė pa
galiau kairiąją vyriausybę.

Bet j on neįeina nė vienas 
katalikas atstovas, nes kata
likai iš principo nesutiko dar
buotis su komunistais.

Van Acker sutiko geriau į 
savo vyriausybę įsileisti ko
munistus, negu katalikus.

Pirmykštėje Belgijos val
džioje buvo du komunistai 
ministerial, šioje gi van Ack
er net dar du prisidėjo: taigi, 
iš viso net keturi komunistai!

Štai dėl ko, komunistų ma
nymu, “džiaugiasi belgų liau
dis.”
Prancūzijos Komunistų Va

das—Karo Dezertyras
Dabartinis Prancūzijos ko

munistų vadas ir kartu mi- 
nisterio pirmininko pavaduo
tojas Maurice Thorez yra 
praėjusio karo dezertyras.

Einant karui, Thorez slap
ta pasišalino nuo kariuome
nės pareigų ir pabėgo į Rusi
ją-

Jis, kaip komunistų vadas, 
kiršino prancūzų kareivius 
nekariauti fronte prieš vokie
čius, bet kur tik galima 
stengtis pasiduoti ir patekti
nelaisvėn. i

Žlugus Hitleriui ir vėl at
gavus laisvę Prancūzijai, ry
žosi ir šis sūnus palaidūnas 
grįžti į Paryžių. Bet užta
riant Maskvai, jis iš to meto 
Prancūzijos valdžios galvos 
generolo de Gaulle išsiderėjo, 
kad grįžusį niekas jį nebaus 
už dezertyravimą. Kaip de
zertyrui, pagal įstatymus, 
jam grėsė sušaudymas arba 
ilgi kalėjimo metai.

Dezertyras Thorez, Krem
liuje palaimintas paties Sta
lino, ramiai grįžo į Paryžių 
ir stojo prie komunistų vado
vybės. Šiuo metu jis jau yra 
net ministerio pirmininko de
šinioji ranka!

Kai kas galvoja, kad dezer
tyras draugas Thorez netru
kus gali būti ir Prancūzijos 
valstybės galva.

Koresp. P. ,

Bendra vokiečių politika 
tremtinių atžvilgiu nepalan
ki. Pastarais laikais ji yra 
virtusi agresyviu puolimu. Į- 
davinėjimai, šmeižimai, juo
dinimai, prasimanymai—pa
prastas reiškinys.

Bet, nors labai retai, atsi
randa ir kitokių balsų. Jie ne
sibijodami tiesos, tremtinių 
klausimu pasisako objekty
viai, taip kaip yra buvę ir 
kaip dabar yra.

Prie tokių objektyvių trem
tinių klausimo nagrinėtoj ų 
priklauso ir Biberacho ap
skrities viršininkas—landra- 
tas Fritz Eiler. Jis “Schwa- 
bische Zeitung” paskelbė to
kio turinio straipsnį apie ry
tų tremtinius Vokietijoje:

“Tai prasidėjo 1939 m. ru
denį — rašo Eileris. — Pra
slinkus kelioms savaitėms po 
Lenkijos puolimo, prasidėjo 
tikra prekyba vergais. Lenkų 
milijonai prievarta atgaben
ta į Vokietiją dirbti Hitlerio 
pergalei. Tuo būdu ištuštinti 
žemės plotai padalinti “dova
nomis” vokiečiams kolonis
tams. Tų “dovanų” dalini
mas buvo pavestas garsiųjų 
SS įsteigtai įstaigai. Vyriau
sias pavergtų svetimųjų že
mių vokietinimo vadas buvo 
Himmleris.

“Tuoj po lenkų pradėjo 
plaukti masėmis į Vokietiją 
karo belaisviai ir varu atve
žamoji žmonių darbo jėga be
veik iš visos Europos, kurios 
tarpe buvo daug moterų ir 
vaikų. Išvežtųjų į frontą vo
kiečių vyrų vietą užėmė jų tė
vynėj visose darbovietėse 
žmonės—vergai, iš kurių bu
vo išplėšta tėvynė, žemė, 
turtas ir laimė. Jie buvo at
vežti iš šiaurės rytų lygumų, 
Balkanų, Italijos ir Prancūzi
jos. Didžioji vokiečių visuo
menės dalis, matydama tas 
apdriskusias ir nuskurdusias 
esybes, kėlėsi į neribotą iš
didumą virš kitų tautų ir jų 
kultūrų ir jautėsi esą pašauk
ti kitas tautas valdyti.

“Ir taip slinko vokiečių ti
ronijos replėse metai po me
tų. Priespauda ir išnaudoji
mas kasmet stiprėjo. Ji pasi
darė stačiai nepakeliama. 
Bet tų nelaimingųjų žmonių 
stipri valia nugalėjo visas 
hitlerines paniekas.

“Be dvejeto karo belaisvių 
milijonų Vokietijoj buvo apie 
15 milijonų svetimšalių. Bet 
jie atėjo į Vokietiją ne savo 
noru ir ne su džiaugsmu, 
kaip tvirtino Hitlerio propa
ganda. “Didžiosios” vokiečių 
tautos vardan jie buvo iš
plėšti iš savos žemės ir perso
dinti (tik be šaknų) į liesą 
germanišką dirvą. Daugelis 
jų jau sugrįžo į savas pasto
ges, tačiau labai daug jų dar 
čia pasiliko ir priversti yra 
laukti. Visos Europos susi
siekimo priemonės būtų per 
maža tvarkingai ir greitai į- 
vykdyti tam “tautų persikė
limui.” Daug vėl yra tokių, 
kurie bendrai nežino, ar grįž
ti į savo žemę turi kokios 
prasmės. Miestai sunaikinti, 
kaimai sudeginti, laukai iš
trypti, turtai išplėšti—tai tų 
seniau gėrybėmis ir tvarka

klestėjusių kraštų vaizdas. 
Be to, praradimas artimiau
siųjų, kuriuos pražudė karas 
ir vokiečių naikinimo aistra, 
padarė tai, kad šie nelaimin
gieji stovi prieš tuštumą, ir 
jų išvykimas reikštų ne ką 
kita, kaip tik bastymąsi, o 
gal ir pražūtį.

“Tokį likimą parengė Hit
leris savo barbarišku karu ki
toms tautoms jau savotrium- 
fališkų pergalių metu. Nieko 
tad stebėtina, kad tų žmonių 
įsijautrinimas ir neapykanta 
visa to, kas surišta su vokie
čių vardu, yra taip giliai su
leidę šaknis, kad tik dauge
lio kartų gera valia ir nenu
traukiamas darbas tuos jaus
mus gali įstatyti į pozityvinę 
linkmę.”

Toliau autorius daro tokią 
išvadą:

“Dėl to tad mes, vokiečiai, 
visomis jėgomis ir visu karš
čiu turime padėti tiems išei
viams, nes jie yra nelaimin
gosios ir grobiamosios Hitle
rio politikos aukos. Tačiau ir 
mes visi privalom jaustis tos 
jo politikos kaltininkais ir 
bendradarbiais, nes nepasi
priešinome aktyviai jos nusi
kalstamiems tikslams, o ypa
tingai ir pirmoj eilėj—nesu- 
kliudėme Hitleriui pasiekti 
Vokietijoj despotiško valdy
mo jėgos galios, o tuo patim 
ir visoj Europoj. Paremdami 
tuos žmones neprivalome to 
savo darbo laikyti istorine 
prievarta, bet savo šventa 
pareiga.”

Apie Kardinolus
Seniausias kardinolas yra 

Gennaro Granito Pignatelli 
di Belmonte, kuriam balan
džio mėnesį sukaks 95 me
tai.

Jauniausias kardinolas da
bar bus anglas Bernard Grif
fin, Westminsterio arkivys
kupas.

Aukščiausias ir sunkiau
sias iš kardinolų buvo vokie
tis Clemens August von Ga
len, Miunsterio arkivysku
pas. Tai 6 pėdų ir 8 colių vy
ras.

Mažiausias kardinolas yra 
Luigi Lavitrano, Palermo 
arkivyskupas, kurio ūgis sie
kia tik 4 pėdas su vienu coliu.

Demokratiškiausiu kardi
nolu laikomas Jose Caro Ri- 
driguez, Santiago (Čilės) ar
kivyskupas.

Populiariausiu kardinolu 
skelbiamas ir pripažįstamas 
Francis J. Spellman, New 
Yorko arkivyskupas.

Ilgiausią kelionę Romon į 
kardinolų pakėlimo iškilmes 
atliko kardinolas Thomas 
Tien, Kinijos vyskupas.

Kebliausias atvykti sąly
gas turėjo kardinolas Joseph 
Mindszenthy, Vengrijos ar
kivyskupas, kuriam rusai ne
davė leidimo išvykti iki pat 
paskutinės dienos. Jį atgabe
no Romon savo lėktuvu vie
nas Amerikos generolas.

Kas belieka, kai garbė 
žlunga? Ovidijus.

Sėkminga
Dievo Ij

Medalikėlio

nj. D o vena

novena tai]

Molinos yp® 
klebono, kil 
mairūnui ii 
mui. I

Bayonne I 
mas gali bl 
kitur bažnyl 
vesti [ianaši! 
vo Motiną, I 
gaus ir žemi 
ga šalis, lai 
minga para 
klesti pama] 
liną. j

Teko dad 
ti ir pasisėti 
lauš pamalei 
lo bažnyčia 
prisipažinti, 
j Dievo M| 
kaip kad jai 
Aušros Vari 
luvos šventa

Duok. Dię 
maldžių \ ietį 
sirastų mūsų 
krašte.

Kun. luoz
Po Kone!

Sekmadieil 
lapijos salei 
moterų cho™ 
kuris gražiai!

Žmonių bl 
ir visi džiaul

Buvo sul 
“Daina lie ga 
Milvydienė, I 
tienė, Lotožil 
lich. I

Buvo malei 
nų, kurias sil 
moterų chorl

Ta proga I 
Mūsų klebonJ 
žmonių jprl 
“Siuntė manį 
bakūžė šamai

Katekizmo! 
taip pat deki 
Jas paruošė J

Programa I 
prakalbomis.l

Kalbėjo Ji 
švietęs Lietui 
su ir vokiečiu

Klausytoja 
stipriai pave 
išgirdė tokį j|

Aukų buvo 
Lietuvos gelt

Po prograi
Ba

Tą pačią d
4 mišias buvo! 

Panelės statu!
Vainikavina 

sodaliečių pin 
kiūtė.

Į sodalietes 
turios naujos

Pati bažny 
rai. Jau įtais 
vai.

Parapijos 
rengiami šoki 
gegužės 11 d.

Pradžia 8
Tai pirmi 1 

šokiai.
Visi prašon 

silankyti.

Mūsų klebi] 
Kemėžis, tarn: 
šią savaite iši 
las.

Bridger

Vienas čionykštis lietuvis 
veikėjas gavo laišką nuo toli
mame Urugvajuje leidžiamo 
patrijotinio lietuviško mėn
raščio “Laisvoji Lietuva” re
daktoriaus.

Laiške, tarp kitko, yra ir 
tokie žodžiai:

“. . . Tamstai pasiunčiau 
“Laisvąją Lietuvą,” iš kurios 
matysite mūsų rūpesčius ir 
darbą pavergtos Lietuvos 
laisvei bei bendrą lietuvių gy
venimą Pietų Amerikoje.

“Būsiu Tamstai ypatingai 
dėkingas, jei su mūsų žurna
lu supažindinsite vieną kitą 
savo pažįstamą, gal jie pano
rės užsirašyti jį...”

Šio patrijotinio žurnalo ad
resas yra toks: “Laisvoji 
Lietuva,” c. Rio de Janeiro 
4001. Cerro, Montevideo,.Ur
uguay. XX

UŽSAKYKIT “AMERIKĄ” 
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.

Atvelykyje,! 
buvo parapijcl 
operetė ir laba

Vaidintojai I 
atliko. A. Jani 
kaitis, J. Siml 
motinos rolėj! 
choras ir chorl 
sirodė gražiai.!

Lietuvių liaJ 
še visą veikalą

Po vaidinirn 
solo Al. Dulb 
Fr. Česikas iii 
laite su Al. Ma 
muzikaliai dal 
Stanišauskas. I 
pina svetainė, 
buvo pilna. Ps

Parapijos be 
23. 24 ir 25 d 
rengiasi, kad 
parengimas bū

Vietinės Tai 
gia prakalbai 
Amerikon at\ 
kuris pergyve 
Lietuvoje. Die 
nešta, kai tik
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I KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Bayonne, N. J.
Sėkmingai Vedama Novena
Dievo Motinos Stebuklingo 

Medalikėlio novena Šv. Mykolo 
lietuvių bažnyčioje vedama su 
dideliu pasisekimu kas trečiadie
nį. Novena penkis sykius pakar
tojama, ir bažnyčia pilnutėlė.

Sunku pasakyti, kodėl čia ta 
novena taip sėkminga. Many
čiau, kad daug priklauso Dievo 
Motinos ypatingam užtarimui ir 
klebono, kun. M. Kemėžio, su
manumui ir jojo pamokslingu- 
mui.

Bayonne novenos sėkmingu
mas gali būti pamoka, kaip ir 
kitur bažnyčiose būtų galima į- 
vesti panašus pamaldumas į Die
vo Motiną, kuri yra marių, dan
gaus ir žemės žvaigždė. Laimin
ga šalis, laimingas miestas, lai
minga parapija, kur auga ir 
klesti pamaldumas į Dievo Mo
tiną.

Teko daugely vietų aplanky
ti ir pasisemti inspiracijos iš gi
laus pamaldumo, bet Šv. Myko
lo bažnyčioje, Bayonne, turiu 
prisipažinti, pajutau pamaldume 
į Dievo Motiną tokią šilumą, 
kaip kad jaučiau belankydamas 
Aušros Vartus Vilniuje arba Ši
luvos šventovę.

Duok, Dieve, kad panašių pa
maldžių vietų dar daug, daug at
sirastų mūsų laisvame Amerikos 
krašte.

Kun. Juoz. Mačiulionis, M.I.C.
Po Koncerto ir Prakalbų

Sekmadienį, gegužės 5 d., pa
rapijos salėje įvyko bažnytinio 
moterų choro rengtas koncertas, 
kuris gražiai pasisekė.

Žmonių buvo atsilankę daug, 
ir visi džiaugėsi programa.

Buvo suvaidinta komedija 
“Daina be galo.” Roles atliko M. 
Milvydienė, Bernotienė, Kalan- 
tienė, Lotožienė, Hobbard ir Cul- 
lich.

Buvo malonu pasiklausyti dai
nų, kurias sudainavo bažnytinis 
moterų choras.

Ta proga būta ir staigmenos. 
Mūsų klebonas kun. M. Kemėžis, 
žmonių įprašytas, padainavo 
“Siuntė mane motinėlė” ir “Kur 
bakūžė samanota.”

Katekizmo klasės mergaitės 
taip pat deklamavo ir dainavo. 
Jas paruošė seserys vienuolės.

Programa buvo sujungta ir su 
prakalbomis.

Kalbėjo Jurgis Savaitis, nu
švietęs Lietuvos kančias per ru
sų ir vokiečių okupacijas.

Klausytojai jo žodžio buvo 
stipriai paveikti ir patenkinti, 
išgirdę tokį įdomų pranešimą.

Aukų buvo sudėta 50 dolerių 
Lietuvos gelbėjimo tikslams.

Po programos buvo šokiai.
Bažnyčioje

Tą pačią dieną prieš 10 vai. 
mišias buvo apvainikuota šv. 
Panelės statula.

Vainikavimo apeigas atliko 
sodaliečių pirmininkė Česniaus- 
kiūtė.

Į sodalietes buvo priimtos ke
turios naujos narės.

Pati bažnyčia parengta vasa
rai. Jau įtaisyti nauji vėsintu
vai.

Šokiai
Parapijos katalikų veteranų 

rengiami šokiai bus šį šeštadienį, 
gegužės 11 d.

Pradžia 8 vai. vakare.
Tai pirmi veteranų suruošti 

šokiai.
Visi prašomi kuo gausiau at

silankyti.

Mūsų klebono brolis Dr. V. 
Kemėžis, tarnaująs kariuomenėj, 
šią savaitę išvyko į Filipinų sa
las.

Bridgeport, Conn.
Atvelykyje, balandžio 28 d., 

buvo parapijos choro surengta 
operetė ir labai gražiai pavyko.

Vaidintojai savo roles gerai 
atliko. A. Janušaitė, Al. Mačiu- 
kaitis, J. Simenis, A. Klimaitis, 
motinos rolėje Elž. šumskiūtė, 
choras ir choro dainų solistai pa
sirodė gražiai.

Lietuvių liaudies dainelės puo
šė visą veikalą.

Po vaidinimo dar padainavo 
solo Al. Dulbiūtė, J. Bernotas, 
Fr. Česikas ir duetą A. Radvi
laitė su Al. Mačiukaičiu. Vakaro 
muzikaliai daliai vadovavo A. 
Stanišauskas. žmonių buvo ku
pina svetainė. Net ir stovinčių 
buvo pilna. Parapijai pelno liks.

Parapijos bazaras bus gegužės 
23, 24 ir 25 dienomis. Komisija 
rengiasi, kad metinis parapijos 
parengimas būtų sėkmingas.

Vietinės Tarybos skyrius ren
gia prakalbas. Kalbės šiemet 
Amerikon atvykęs J. Savaitis, 
kuris pergyveno dvi okupacijas 
Lietuvoje. Diena bus tuojau pra
nešta, kai tik bus nustatyta.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Kapitonas Jonas Kasperas iš 
Harrison, N. J. grįžo namo pas 
tėvus ir netrukus bus atleistas 
iš tarnybos.

Jisai į kariuomenę stojo 1941 
m. sausio 15 d. ir buvo pusket
virtų metų Europoj, kur priklau
sė 29 ir 106 pėstininkų divizi
joms.

Jo žmona, Patricija, kurią jis 
vedė Oxford, Anglijoj, atvažiavo 
į Ameriką su dukrele Janice, ir 
visa šeima linksmai Velykas pra
leido.

Elena Kazlauskiūtė iš Kearny, 
N. J. susituokė su N. Ruotolo ba
landžio 28 dieną Dievo Motinos 
Sopulingos bažnyčioj.

Šliūbą suteikė kun. L. Voice- 
kauskas. Solistė Marijona Vėle- 
vienė giedojo “Avė Maria”.

Neseniai Harrisono lietuvių 
parapijoj įsisteigę veteranai lie
tuviai rengia šokius birželio 1 d., 
L.A.P.C. salėje, 134 Schuyler 
Ave., Kearny. Gros A. Pavydžio 
orkestras. Įžanga 75c.

Į šokių rengimo komisiją įei
na J. Savickis, A. Borchester, J. 
Bedarbis, J. Balazis ir G. Smith.

Komisija kviečia visus atsi
lankyti ir paremti jų pirmutinį 
parengimą.

Veteranai dėkoja Amerikos 
Lietuvių Politiniam Klubui. ir 
Lietuvių Amerikos Piliečių Klu
bui už auką po $50.00 surengti 
šiems šokiams.

Gegužės 20 d. bus veteranų su
sirinkimas. Visi parapijos vete
ranai prašomi prisirašyti.

New Jersey Sodaliečių Sąjun
gą sudaro sodalicijos iš Harrison 
ir Kearny, Elizabeth, Newark, 
Paterson, Jersey City ir Bayon
ne.

Ši sąjunga ruošia didelį suva
žiavimą, kuris įvyks Šv. Petro ir 
Povilo parapijoj, Elizabeth, N. J. 
gegužės 19 dieną.

Kviečiamos atvykti visos so
dalietes iš Maspeth, L. I., Brook
lyn© ir Connecticut.

Susirinkimas prasidės 1 vai. 
po pietų. Po susirinkimo 6 vai. 
įvyks Marijos apvainikavimas. 
Po tų apeigų bus vakarienė ir 
šokiai.

Ieva Pamperiūtė iš Kearny, 
N. J., sąjungos pirmininkė, daug 
rūpinasi, kad šis įvykis pasisek
tų, ir kviečia visas ir visus daly
vauti. A. E. S.

New Haven, Conn.
Motinų Diena Mūsų Parapijoj
Motinos Dieną, kaip kiekvie

nais metais, taip ir šiemet, visos 
katalikų moterų draugijos susi
jungs bendroj eisenoj dalyvauti 
per sumą 10 vai. ryte komunijoj.

Visos šios parapijos moterys 
prašomos susirinkti į parapijos 
svetainę kiek anksčiau, kad spė
tų susirikiuoti eisenai.

Per sumą bus pagerbtos visos 
gyvos ir mirusios motinėlės.

2 vai. po pietų įvyks šv. Pane
lės statulos vainikavimas.

Šias apeigas atliks Marijos 
Vaikelių Sodalietes, kurioms 
prefekte yra Elena čičirkaitė. 
Ji yra paskirta atlikti vainikavi
mo apeigas su savo palydovėmis.

“Moterims Neišsimeluosi”
' Motinų dieną 5 vai. vakare 
Karių Motinų draugija ruošia 
juokingą vaidinimą, trijų veiks
mų “Moterims Neišsimeluosi.”

Jame dalyvauja gabiausios 
meno jėgos.

Veikalas yra gana įdomus ir 
juokingas. Bus gera proga mūsų 
kolonijos lietuviams pasigėrėti 
vaidinimu, kurių jau seniai čion 
nėra buvę.

Taigi kas mėgsta smagiai lai
ką praleisti ir pasigėrėti mūsų 
jaunimo darbais, kviečiami atsi
lankyti. M.

Pittsburgh, Pa.
Kunigystės Sukaktis

Gegužės 21 d., kun. J. V. Skrip- 
kui sueina sidabrinis kunigystės 
jubiliejus.

Ta proga sekmadienį, gegužės 
19 d., šv. Kazimiero bažnyčioje 
jubiliejinės mišios bus 12 vai. ir 
1:30 vai. bankietas.

6 ved. vakare pranciškiečių 
vienuolyne kunigams, giminėms 
ir svečiams rengiama vakarie
nė.

Gegužės 20 d. 10 vai. sukak
ties proga mišios bus atlaikytos 
šv. Pranciškaus vienuolyno kop
lyčioj.

Melagius turėtų turėti ge
rą atmintį. Kvintilijonas.

Metinis Pavasarinis Radijo Koncertas ir Balius
— RENGIA —

J. J. S tuko Lietuviu Radijo “Rūtos” Klubas ir .Choras

Sekmadieny, Gegužės - May 12 d., 1946
NEWARK 5, NEW JERSEY

ŠVENTO JURGIO SALEJE
180-2 NEW YORK AVENUE

Programa prasidės punktualiai 4 vai. po piety — Šokiai 7:30 vai. vakare 
ŠOKIAMS GROS SVETIKO IR EHNSTROMO ORKESTRAS 

PROGRAMOJE DALYVAUJA:
if Stuko Radijo Tautinių Šokėjų Grupė, Ved. L. Stilsonaitės-Antanavičienės 
if Simeliavičių Muzikali šeima (Juozas - Walteris - Jonas - Lilija) 
if Kearny Lietuvių Klubo Vyrų Choras
if Kapit. Tadas Kuligauskas, 12 metų Amžiaus—Įžymus Smuikininkas iš Phila., Pa.
if Įžymi Daniečių Tautinių Šokėjų Grupė (Danish Folk Dance Soc.) Ved. p. G. Holme 
if Stuko Radijo Merginų Choras, Ved. J. ir L. Simeliavičių, ir kiti.

Visa programa bus skirta Motinoms, nes yra MOTINŲ DIENĄ.

Įskaitant 15c Taksiu — VISO 90cBILIETAS 75c

Kapit. Tadas Kuligauskas, 
gegužės 12 dieną dalyvauja J. J. 
Stuko Lietuvių Radijo koncerte. 
1944 m. jis dalyvavo prez. F. D. 
Roosevelto gimtadienio puotoje 

ir grojo solo.

Newark, N. J.
New Jersey Lietuvių Seimelis
Yra kviečiamas New Jersey 

lietuvių organizacijų suvažiavi
mas šių metų gegužės mėn. 14 d., 
antradienio vakare, 8 valandą, 
Šv. Jurgio draugijos salėje, 180-2 
New York Avenue, Newarke su
daryti organizacijų centrui.

Visos organizacijos, pritarian
čios Lietuvos laisvinimo akcijai, 
yra prašomos atsiųsti po du at
stovus. Organizacijai dėl laiko 
trumpumo negalint suspėti at
stovų išrinkti, valdybos pirmi
ninkai ar pirmininkės yra pra
šomi patys dalyvauti arba kitus 
paskirti.

Organizacijos, kurių adresus 
turėjome, yra pakviestos laiš
kais. Organizacijos, laiškų nega
vusios, yra prašomos priimti šį 
kvietimą per spaudą.

Šiuo reikalu įvykęs suvažia
vimas balandžio 30 d. Kearny, 
N. J. kuriame dalyvavo 21 or
ganizacija su 40 atstovų, yra iš
rinkęs komisiją čia minėtam su
važiavimui kviesti. Komisiją su
daro sekantys atstovai: Adv. C. 
F. Paulauskas iš Kearny, N. J., 
Adv. Jonas E. Bray iš Bayonne, 
N. J., Juozas Jokubavičius iš Pa
terson, N. J., Antanas Masandu- 
kas iš Nutley, N. J. ir A. S. Tre
čiokas iš Newarko.

Baltimore, Md.
Vestuvės

Gegužės ir birželio mėnesiai ne 
veltui yra vadinami vestuvių mė
nesiais, nes per tuos du mėne
sius paprastai yra daugiau šliū- 
bų negu per kokius kitus ketu
ris metų mėnesius.

štai sekmadienį, gegužės 5 d., 
įvyko vienas iš tų gegužinių šliū- 
bų, kai Marytė Akelaitytė, vi
siems gerai žinomų Baltimorės 
lietuvių Kazimiero ir Ievos Ake
laičių duktė, ištekėjo už Bernard 
Nuth.

Vestuvių puota įvyko Lietu
vių svetainėje. Virš 200 svečių 
dalyvavo puotoje.

Po vestuvių puotos naujoji po
relė išvyko į Floridą.

Krikštai
Sekmadienį, gegužės 5 d., du 

lietuviai ir du svetimtaučiai pri
ėmė krikšto sakramentą mūsų 
bažnyčioje. Kazimieras ir Juoza- 
pina Mačinskai iš Dundalk džiau
giasi sulaukę antro sūnaus. Jam 
buvo duotas Grigaliaus Morkaus 
vardas.

Antra nauja katalikė lietuvai
te buvo Edvardo ir Kotrynos Jo- 
naičių-Unitas dukrelė. Jai buvo 
suteiktas Marijos vardas.

Kiti du priėmę krikšto sakra

mentą buvo svetimtaučiai. Vie
na buvo slaugė, baigusi savo 
mokslus. Ją kun. Dr. Mendelis 
išmokė katekizmo ir paruošė 
prie pirmos šv. komunijos. Dar 
šį mėnesį ji rengiasi ištekėti už 
lietuvio.

Įdomybės
— Arkivyskupijos našlaičių 

vajus smarkiai žygiuoja pirmyn. 
Šv. Alfonso parapijai yra skirta 
sukelti $5,125.00 iš visos sumos 
$515,000. Tai didžiausia suma, 
kurią mūsų lietuviai kada turėjo 
surinkti. Kun. Dr. Mendelis yra 
pilnas vilties, kad skirta suma 
bus pasiekta.

— Misijų pradžia prieš Motinų 
Dieną buvo labai graži. Gan 
daug žmonių dalyvavo pirmose 
pamaldose, ir visiems patiko mi- 
sijonieriaus Tėvo Andriekaus 
pamokslas. Misijonierius bus su 
mumis per visą savaitę. Misijų 
užbaiga įvyks sekmadienį, Moti
nų Dienoje, po gegužinės proce
sijos.

— Kitą sekmadienį po visą 
Ameriką prasidės valgių rinki
mas badaujantiems. Pereitą 
gruodžio mėn. Baltimorės-Wash- 
ingtono arkivyskupijų katalikai 
suaukojo 320 tūkstančių “kenu- 
kų” maisto. Visoje Amerikoje 
vien tik katalikai surinko 24 ir 
pusę milijonų “kenukų.” Mano
ma, kad šį kartą‘‘dar daugiau 
bus suaukota nelaimingiesiems 
Europos gyventojams. -

— Daugiau negu 100 žmonių 
jau užsirašė aplankyti Tėvų 
Pranciškonų Vienuolyną Wash
ingtone. Kelionė bus šeštadienį, 
birželio 1 d. Kun. Dr. Mendelis 
vadovaus. Bilietai $2.00. Visa 
diena bus praleista maldoje.

— Grįžusių karių pasveikini
mas trečiadienį, gegužės 1 d., nu
sisekė puikiai. Švč. Vardo dr-ja 
vaišino, linksmino grįžusius iš 
karo tarnybos jaunuolius. Kurie 
tik atsilankė, džiaugėsi šiuo pri
ėmimu.

— Šią savaitę kun. Antanas 
Dubinskas buvo išvykęs kelioms 
dienoms į Bostoną. Ten jis daly
vavo metiniam suvažiavime ku
nigų, kurie baigė savo mokslus 
Romos mieste. Grįžo penktadie
nį.

Waterbury, Conn.
Waterbury Lietuvių Taryboje 
“Perversmo” Nebuvo. “I-zis” 

Netiesą Skelbia.
Pastaruoju laiku tautininkų- 

“misijonierių” spaudoje, (“Am. 
Lietuvis,” “Dirva,” “Vienybė,” 
“Margutis”) kaip iš “gausybės 
rago” pasipylė “straipsniai,” ku
riuose neteisingai aprašoma du 
vietinės A. L. Tarybos susirinki
mai ir ypatingai šmeižiamas Ta
rybos pirm. A. J. Aleksis.

Tikrumoje dalykas štai koks.
Nuo šių metų pradžios “I-zio” 

pagirtas Dr. Colney misijonierių 
spaudoje ir susirinkimuose ataka
vo ALT Vykdomojo K-to narius, 
juos kaltindamas neveikioje, aik- 
vojime visuomenės pinigų ir ypa
tingai nenorėjime sueiti vieny- 
bėn su LVS vadovybe.

Taigi, kovo 11 d. Tarybos su
sirinkime L. N. Politinio Klubo 
atstovas Juozas Bernotas davė 
paklausimą, ar Tarybos nariui 
Dr. Colney pritinka spaudoje 
šmeižti ALT Centro K-to na
rius? Po trumpų diskusijų SLA 
11-tos kuopos atstovas Petras 
Motiečius įnešė, kad Dr. Colney 
grąžinti mandatą, nes jis yra 
šmeižikas ir “misijonierių” Cen
tro valdybos narys. Šį įnešimą 
parėmė Federacijos atstovas 
Juozas žemaitis.

Po to L. N. Politinio Klubo 
atstovas bei pirm. T. Matas da
vė antrą siūlymą, kad Dr. Col
ney minėtus šmeižtus atšauktų. 
Šį siūlymą parėmė LDS 5-tos 
kuopos atstovas Petras Joku- 
bauskas. Šis siūlymas buvo dau
gumos balsų priimtas.
’ Kadangi Dr. Colney prieš ALT 
Vykdomojo K-to narius šmeižtų 

neatšaukė, todėl bal. 14 d. Tary
bos susirinkime, po trumpų dis
kusijų, ALRKS 91-mos kuopos 
atstovė Anelė Jenušaitienė pa
siūlė. Dr. Colney mandatą grą
žinti ir iš Tarybos pašalinti. Šį 
siūlymą parėmė Moterų Apšvie- 
tos Klubo atstovė Stepanija Sa- 
pranienė, ir jis buvo vienbalsiai 
priimtas.

Čia pat ir “I-zio” šmeižtams 
atšaukti buvo išrinkta komisija 
iš trijų žemiau pasirašiusiųjų as
menų.

Baigiant susirinkimą, Sanda
ros kuopos atstovas Antanas 
Grantas pasiūlė, kad draugijų 
atstovai Tarybos pirm. A. J. 
Aleksiui už jo veiklą pareikštų 
pilną pasitikėjimą. Šį siūlymą 
parėmė L. N. Politinio Klubo at
stovas Antanas Šambaris. Neat
silankius vicepirm., rašt. Mortai 
Zailckienei leidus balsavimui, šis 
pirmininkui pasitikėjimo siūly
mas buvo priimtas atsistojimu 
ir delnų plojimu.

Į “I-zio” paskelbtus šmeižtus 
prieš vietinės Tarybos pirm. A. 
J. Aleksį mes, žemiau pasirašiu
sieji, štai ką pareiškiame:

a) Vietinės Tarybos rengia
muose visuose Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimuose, ne
žiūrint kas pirmininkavo, komp. 
A. J. Aleksis su parap. choru 
yra visuomet išpildęs atitinka
mas muzikos-dainų programas ir 
Lietuvos reikalams kasmet savo 
auką pildavęs.

b) Prieš Visuotinį Lietuvių 
Kongresą A. J. Aleksis draugijų 
susirinkimuose ir šiaip nuo as
menų surinko $300 ir Kongresui 
pats įteikė.

c) Šiais metais Tarybos pirm. 
A. J. Aleksiui vadovaujant ir uo
liam komitetui padedant, Lietu
vos Nepriklausomybės minėjime 
pajamos pasiekė suvirš $1,000. 
Pelno liko suvirš $800. Į Tary
bos Centrą jau pasiųsta $500 (o 
kiek Dr. Colney į Centrą pa
siuntė nuo savo “garsaus” minė
jimo?). Taigi, vietinės Tarybos 
trumpame gyvavime komp. A. J. 
Aleksis yra gražiai pasidarbavęs 
ir todėl buvo išrinktas Tarybos 
pirmininku. ‘Tuo tarpu pažymėti
na, kad Dr. Colney (ir jo šešėlis 
“I-zis”) nuo to laiko, kada yra 
LVS nariu ir centro iždininku, į 
Tarybos susirinkimus todėl lan
kėsi, kad “misijonierių” naudai 
bilietus platintų ir jų propagan
dą skleistų. Taip pat pažymėti
na, kad Dr. Colney (ir jo šešė
lis “I-zis”) šiais metais į Lietu-, 
vos Nepriklausomybės minėjimo 
parengimą neatsilankė ir savo 
aukos nepridavė, bet tuo laiku 
“perėjo” šmeižtus prieš ALT va
dus.

Baigiant, mes, komisijos na
riai, gerai žinome, kad Dr. Col
ney (ir jo šešėlis “I-zis”) širdys 
yra arti LVS reikalų, todėl lin
kime su likusiais savo penkiais 
nariais prie Grand St. sėkmin
gos darbuotės! Tarybos veiklą 
aprūpins visų trijų srovių išrink
tieji draugijų atstovai, kuriems 
sėkmingai pirmininkauja komp. 
A. Aleksis.

šiuo diskusijas baigiame, nes 
Dr. Colney (ir jo šešėlis “I-zis”) 
jau nėra Tarybos narys, todėl 
ateityje į jų spaudoje dedamus 
šmeižtus dėmesio nekreipsime ir 
vien Lietuvos labui darbuosimės.

Štai vashros metu, rugpjūčio 
18 d., Linden Parke, Union City, 
įvyks Tarybos piknikas. Taip pat 
gegužės 19 d. Nemuno svetainė
je, 48 Green St., kalbės Lietu
vos tremtinis mokytojas Jurgis 
Savaitis, ir muzikalią programos 
dalį abiejuose parengimuose iš
pildys šv. Juozapo par. choras, 
vad. komp. A. Aleksiui.

Visas šių parengimų pelnas 
skiriamas Lietuvos Nepriklauso
mybės ir lietuvių tremtinių nau
dai.

Tad į darbą, broliai ir sesers, 
lietuviai Waterburiečiai!

T. Matas, J. Bernotas, 
Ą. šambaris.

Chicago, Ill.
“Madame—You have given 

me so much. Here is a line from 
Isaiah—‘He shall not fail nor be 
discouraged till He hath set 
justice in the earth’. Mary Wash
ington Gold.”

Tokio turinio raščiuką prida
vė Jurgio Washington© giminie- 
tė p. Juzei Daužvardienei po jos 
paskaitos apie Lietuvą Floss
moor, Ill. Moterų Klubo susirin
kime balandžio 10 d. Šiuo raš
teliu ir savo pareiškimu senelė 
p-lė Gold, to klubo garbės narė, 
išreiškė virš šimto amerikiečių 
moterų jausmus, ir prašė juos 
perduoti lietuvių tautos žmo
nėms, s« viltimi, kad Lietuva vėl 
atgaus nepriklausomybę ir lais
vę.

Flossmoor yra apie 20 mylių 
už Chicagos ribų, senų amerikie
čių apgyventas miestelis; ten 
yra ir pora lietuviu šeimų. Floss
moor Moterų Klubas, veiklus ap- 
švietos ir labdaros srityse, pasi
kviečia žymius kalbėtojus į kiek
vieną mėnesį susirinkimą.

Paskutiniame susirinkime kal
bėti buvo pakviesta p. Daužvar- 
dienė, Lietuvos konsulo žmona. 
Po kuklių pietų ir sutrumpinto 
susirinkimo eigos buvo pristaty
ta p. Daužvardienė, kuri buvo 
apsirengusi spalvingais tauti
niais rūbais.

45 minučių kalboje ji suglaus
tais bruožais atpasakojo Lietu
vos istoriją, Nepriklausomybės 
perijodą ir šių dienų padėtį. Po 
kalbos, buvo klausimų apie Lie
tuvą ir jos dabartinę liūdną pa
dėtį sovietų okupacijoje. Inteli
gentiškos amerikietės, matyti, 
plačiai studijuojančios tarptauti
nius klausimus, rodė didžiausio 
susidomėjimo Lietuva ir reiškė 
gilios simpatijos Lietuvai ir jos 
žmonėms.

Antra p. Daužvardienės kal
bos dalis buvo sukombinuota su 
paroda Lietuvos gaminių: audi
nių, drožinių, gintaro ir velyki
nių margučių.

MALDOS VAJUS UŽ
LIETUVĄ

Atjaučiančių Amerikoje Lie
tuvių karštos maldos vis plaukia 
į Maldos Apaštalavimo Centrą.

Laukiame iš kitų Maldos ir 
Vyrų Apaštalavimo skyrių, iš 
Tretininkų centrų, Šv. Rožan
čiaus draugijų, iš visų bažnyti
nių draugijų Maldų Sąrašų. 
Adresas:

Maldos Apaštalavimo Centras 
St. Robert’s Hall 

Pomfret Centre, Conn.
Scranton, Pa.—“Mes, šv. Juo

zapo parapijos mokiniai, mylė
dami savo tėvelių tėvynę, nori
me prisidėti prie Maldų Vajaus 
už Lietuvos gerovę. Mes irgi 
melsimės, kad Dievulis palai
mintų šį Vajų.” Mišių—6,975; 
komunijų—3,961; rožančių—6,- 
854; litanijų—925; stacijų—2,- 
610; trumpų maldelių—178,256.

Brooklyn, N. Y.—Angelų Ka
ralienės par. prižadėjo mišių— 
1,000; komunijų—1,000; rožan-
čių—1,000; stacijų—1,000; para
pijos vaikučiai: mišių—160; ko
munijų—160; rožančių—160; 
stacijų—320; atsidūsėjimų—52,- 
000.

Maspeth, N. Y.—Persimainy- 
mo par. mišių—2,277; komunijų 
—1,343; rožančių—4,200; staci
jų—747; švenčiausio aplankymų 
—1,639; šv. Valandų—502; lita
nijų—1,875; atsidūsėjimų—15,- 
187; apsimarinimų—1,313; kitų 
gerų darbų—1,028.

Wilmington, Del.—Yra ketu
rios seserys lietuvaitės Uršulie- 
čių vienuolyne. Kasdien viena 
sesutė už Lietuvą aukos mišias, 
komuniją, rožančių, ir daug ki
tų įvairių maldų, aplankymų šv. 
Sakramento, karunkų ir atgailos 
darbų.

Brooklyn, N. Y.—Apreiškimo 
par. tretininkės: mišių—97; ko
munijų—97; rožančių—197; lita
nijų—385.

Pittsburgh, Pa.—šv. Kazimie
ro par, klebonas kun. M. J. Ka
zėnas rašo: “Mes prisidedame 
prie vajaus už Lietuvą. Mūsų 
mokyklos vaikučiai jau pasiun
tė savo maldas. Mes patys ir ma
no vikaras prižadėjome atnajau- 
ti mišias kas pirmą sekmadienį 
už Lietuvos gerovę.”

Šioje kalbos dalyje kalbėtoja 
atpasakojo kai kurias tipiškas 
lietuviškas tradicijas, pasakas, 
dainas ir t.t.

Po kalbos vėl pasipylė klausi
mai—apie lietuviškas tradicijas, 
liaudies meną.

Pasibaigus klausimams, publi
ka suėjo prie stalo, ant kurio bu
vo išdėstyti eksponatai; apžiūri
nėjo kiekvieną daiktą ir teiravo
si apie juos. Programa užsitęsė 
apie du kartus ilgiau, negu pa
prastai: vietoje vienos valandos, 
klubo narės ir jų viešnios išlaikė 
p. Daužvardienę pora valandų.

Lietuvė.

Washingtonas. — Pasitvir
tino žinia, kad amerikiečiai 
prašė sau bazių Islandijoj.

Islandijos vyriausybė tą 
prašymą atmetė.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
.... .............. ...........

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

♦—_______ ~ —4► -------- ----------------- —---------- ♦

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
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. Valantiejua,
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 —72nd Street, Maspeth, N. Y.
<--------------------------------- -----------------------------------------------►
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RUOŠIAMASI LIETUVIŲ DIENAI 
 «-----------

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

PAMALDOS

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.

Moterų Sąjungos 29 kuo
pos mišios ir bendra komu
nija bus gegužės 12 d. Ap
reiškimo par. bažnyčioje.

Po mišių bus bendri su so- 
dalietėmis pusryčiai.

Visos narės prašomos da
lyvauti mišiose ir pusryčiuo
se.

PO JURGIO SAVAICIO 
PRAKALBŲ Maspetho Žinios Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

NAŠLIŲ DRAUGIJOS 
AUKA

Šv. Monikos Moterų Našlių 
draugija, įvertindama “Ame
rikos” pastangas visuomet 
padedant draugijoms bei or
ganizacijoms ir skelbiant jų 
susirinkimus ar parengimus, 
paskyrė 10 dol. dovaną “Ame
rikai.”

Ją įteikė darbščioji drau
gijos pirmininkė EI. Vaitekū- 
nienė.

Už dovaną širdingas ačiū.
Adm.

SODALIEČIŲ ŠVENTE

Gegužės 12 d., Motinų Die
ną, Amerikos Sodaliečių dr-ja 
turės savo tautinę šventę.

Brooklyno vyskupijoje nu
skirta 12 bažnyčių, kur susi
rinkus jaunuolėms bus pa
mokslai, giesmės, pažadai ir 
palaiminimas.

METINES MIŠIOS

Trečiadienį, gegužės 1 d., 
Angelų Karalienės par. baž
nyčioje buvo atlaikytos šv. 
mišios už S/Sgt. Povilo G. 
Baliuko vėlę. Jis žuvo 1945 
m. gegužės 1 d.

KALBA PER RADIJĄ

Šį ketvirtadienį, gegužės 9 
d., 7:30 vai vakare iš Gin- 
kaus radijo WWRL 1600 klc. 
bus perduota kun. Juro kal
ba.

JUBILIEJINE VAKARIENE

Moterų Sąjungos New Yor
ko ir New Jersey apskritis 
sekmadienį, birželio 2 d., Ap
reiškimo parapijos salėje 
rengia jubiliejinę vakarienę.

Pradžia 6 vai. vakare.
Bilietas 2 doleriai.
Bus skanių valgių ir graži 

programa.
Bilietų galima gauti pas 

sąjungietes ir “Amerikos” 
administracijoje.

PAKIETAI BULGARIJON
IR RUMUNIJON

Amerikos paštas praneša, 
kad nuo šiol galima siųsti pa- 
kietus į Bulgariją ir Rumuni
ją

Vienam asmeniui per sa
vaitę galima siųsti ligi 11 sv.

rengtos
Tarybos

Savai tis,

SUSITUOKĖ
Jonas Žilinskas su C. Bido- 

kaite susituokė balandžio 28 
d. Angelų Karalienės par. 
bažnyčioje, šliūbą jiems da
vė kleb. kun. J. Aleksiūnas. 
Per apeigas choras ir solistė 
gražiai giedojo.

Abu jaunieji buvo parapi
jos jaunimo veiklūs nariai, 
ypač jaunoji, kuri keletą me
tų priklausė prie parapijos 
choro.

Medaus mėnesiui išvyko į 
Floridą.

Laimingo gyvenimo!

Dr. Albinas Gedaravičius
Neseniai baigė Columbia 

Universitete P. & S. ir gavo 
medicinos daktaro laipsnį.

Atostogoms išvykęs į Flo
rida.

Daktaras ir jo tėvai Geda- 
ravičiai priklauso prie Ange
lų Karalienės parapijos ir 
yra geri jos rėmėjai.

Mūsų Apylinkėje

Penktadienį, gegužės 3 d., 
Apreiškimo parapijos salėje 
įvyko prakalbos, 
Amerikos Lietuvių 
iniciatyva.

Kalbėjo Jurgis
neseniai atvykęs į Ameriką. 
Jis nušvietė rusų ir vokiečių 
okupacijas Lietuvoje. Taip 
pat kalbėjo adv. K. Jurgėla, 
Informacijų Centro direkto
rius, aktualius klausimus pa
liesdamas.

Aukų buvo sudėta 98 dole
riai.

Jurgis Savaitis artimesniu 
laiku dar kalbės Newarke, 
Waterbury ir Bridgeporte.

Kas iš artimesnių miestų 
norėtų surengti Jurgio Sa- 
vaičio prakalbas, jį gali šiuo 
laiku pakviesti per Informa
cijų Centrą 233 Broadway, 
New York 7, N. Y.

Gegužės 4 d., šeštadienį, 
10:30 vai. mūsų bažnyčioje 
buvo gražiai sutiktas vysku
pas Kearney.

Jis suteikė sutvirtinimo 
sakramentą 150 vaikučių ir 
suaugusių. Jam patarnavo 
kun. N. Pakalnis ir kun. K. 
Paulionis. Po to vyskupas pa
sakė gražų pamokslą ir su
teikė palaiminimą šv. Sakra
mentu.

Vaikučiai buvo priruošti 
sesučių pranciškiečių.

Gegužės 5 d. sekmadienį, 
kun. Pijus Lekešis minėjo sa
vo vardo dieną. Per iškilmin
gas mišias jam asistavo kun. 
J. Balkūnas ir kun. V. Gai
žius. Mišias užprašė Alto
riaus draugija.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

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

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

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

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

PADĖKA
Šv. Monikos Moterų Našlių 

draugija nuoširdžiai dėkoja 
Našlių baliaus programos da
lyviams ir visiems atsilan
kiusiems.

Ačiū visiems tiems, kurie 
kokiu nors darbu prisidėjo, 
kad šis balius būtų pasek
mingas.

Didelis dėkui J. J. Stukui 
už dalyvavimą ir gerą išgar
sinimą per radiją, “Ameri
kai” už visus paraginimus, 
kuriuos išspausdino

Šv. Monikos Moterų 
Našlių Draugija.

RENKIME PARAMĄ BAL
TIJOS UNVERSITETUI
Lietuvių Spaudos klubas 

paskutiniame savo susirinki
me antrą kartą iš eilės svars
tė Baltijos Universiteto klau
simą.

Išklausius kelių BALF šta
bo narių pranešimų šiuo rei
kalu, buvo vienbalsiai nutar
ta šią mokslo įstaigą kaip ga
lint remti.

Baltijos Universitetas bu
vo UNRRA įsteigtas, su bri
tų okupacinės vadybos leidi
mu, duoti progos iš Pabalti
jo išvietintiems studentams 
tęsti ir baigti studijas.

Iš viso jau užsiregistravę 
yra apie 2,000 studentų ir 
dirba apie 150 profesorių. 
Jiems reikia mokslo knygų, 
mokslinių žurnalų, įvairių la
boratorinių ir kitų reikmenų.

Visa tai galima gauti tik iš 
Amerikos, nes karo metu Eu
ropos bibliotekos ir knygy
nai buvo sunaikinti, o UNR
RA tam reikalui negali skir
ti lėšų. Baltijos Universiteto 
ateitis priklauso nuo Ameri
kos prietelių dosnumo.

Taigi, LSK kviečia Ameri
kos lietuvių atidą į šį kultū
ringą darbą ir prašo jų tal
kos.

Visos organizacijos yra 
prašomos rengti parengimus, 
kurių pelnas būtų skiriamas 
Baltijos Universiteto naudai.

Aukoti prašomi ir pavie
niai—kiekvienas doleris yra 
brangus, kiekvienas reikalin
gas.

Aukas ir paklausimus pra
šome adresuoti: United Lith
uanian Relief Fund, 19 West 
44th St., New York 18, N. Y.

Korespondentė.

Lietuviij Radijo Vakarines

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

• J. E. Vysk. P. Būčys šio
mis dienomis lankėsi New 
Yorke, Philadelphijoj ir apy
linkėje.

• Stasys Pieža, Chicagos 
“Herald-American” redakci
jos narys, gegužės 4-5 d.d. 
lankėsi New Yorke, grįžda
mas Chicagon iš Bostono.

• Apreiškimo par. 40 vai. 
atlaidai praėjo iškilmingu 
pasisekimu.

• Juozas B. Laučka Tauti
nės Katalikų Vyrų Tarybos 
suvažiavime išrinktas Nat’l 
Council of Catholic Men Di
rektorių Tarybos nariu.

• Didžiuliai jaunimo šokiai 
įvyksta šį penktadienį, gegu
žės 10 d., St. George viešbu
tyje. Rengia Apreiškimo par. 
organizuotas jaunimas.

•Justo Jankaus ir Elzbie
tos Stanytės jungtuvės įvyks 
gegužės 12 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje.

• Genovaitė Kongelienė, at
vykusi iš Šveicarijos, gegu
žės 6 d. išvyko Venezuelon, 
kur gyvena jos vyras inžinie
rius.

• Jurgis Čižauskas biznio 
reikalais neseniai važinėjo 
Kanadoje.

• Birutė Ramoškaitė sek
madienį su San Carlo grupe 
New Yorke dainavo operoje 
“La Boheme.”

• Kun. M. Kemėžis užsakė 
dešimt “Amerikos” kopijų 
lietuviams tremtiniams.

• Blatas, iš Lietuvos kilęs 
dailininkas, taip pat žinomas 
Arbitblato pavarde, yra su
rengęs New Yorke savo pa
veikslų parodą, kuri baigiasi 
gegužės 11 d.

• S. Griškaitė dainuoja su 
City Center opera, kurios pa
vasarinis sezonas prasidėjo 
gegužės 9 d.

• Jadvyga ir Ona Stulgins- 
kaitės šiomis dienomis iš Wa- 
terburio lankėsi New Yorke.

• E. Vaitekūnienė šiomis 
dienomis išvyksta pas savo 
sūnų į Hartfordą, kur pra
leis visą vasarą.

• Serž. K. Petrulis netru
kus grįžta namo. Per Velykų 
šventes jis buvo Jeruzalėje.

• Anna Kaskas, Metropoli
tan operos žvaigždė, šiuo me
tu yra apsistojusi kuriam lai
kui Hartforde.

• Fl. Bernotaitė netrukus 
grįš iš karinės tarnybos. Da
bar ji yra Ft. Devens, Mass.

• Viktoras Benderis, kuris 
New Yorke dainuoja “Show 
Boat” veikale, gegužės 19 d. 
dainuos Bostone Lietuvių 
Darbininkų radijo rengia
mam koncerte.

• Jokūbas Robinzonas prieš 
kiek laiko gavo Amerikos 
pilietybės popierius. Jis ką 
tik išleido naują knygą anglų 
kalba.

• Kun. J. Vaškys, lietuvių 
pranciškonų provincijolas, 
šią savaitų duoda misijas 
Harrison, N. J. Ten pat dar
buojas neseniai iš Italijos at
plaukęs Kun. Dr. V. Gidžiū
nas.

• Kun. B. Mikalauskas, 
pranciškonas, neseniai atvy
kęs iš Italijos, padeda bažny
tinėse pareigose Elizabethe.

Angelų Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį, gegužės 12 
d., bus Motinos Diena. 9 vai. 
bus mišios Moterų Sąjungos 
intencijai. Visos motinos ir 
jų dukrelės prašomos daly
vauti.

Po mišių bus pusryčiai pa
rapijos salėje.

GAVO LAIŠKĄ Iš 
LIETUVOS

Ateinantį sekmadienį, geg. 
12 d., Šv. Vardo draugijos 
bendra komunija bus 9 vai. 
mišių metu.

Visi draugijos nariai ir pa
rapijos vyrai kviečiami gau
siai dalyvauti. Nariai prašo
mi susėsti draugijai skirtose 
vietose.

Po mišių parapijos salėje 
bus svarbus susirinkimas, 
kur bus kalbama būsimo ba
liaus birželio 1 d. reikalais, 
taip pat aptartas dalyvavi
mas Šv. Vardo draugijų pa
rade birželio 2 d.

Visi nariai ir norintys mū
sų draugijai priklausyti pa
rapijiečiai kviečiami ateiti į 
susirinkimą.

Pagerbimo vakarienė
Jau tik dvi savaitės beliko 

ligi gegužės 30 dienos. Para
pijų draugijų komitetas rū
pestingai dirba, kad tinkamai 
pagerbus kleboną kun. Joną 
Balkūną jo 20 metų kunigys
tės sukakties proga.

Visus kviečiame įsigyti bi
lietus ir atsilankyti į Klas- 
čiaus svetainę gegužės 30 d. 
5val. po pietų. Bus ir šokiai 

9 vai. vakare.
Mes savo atsilankymu į- 

vertinsime darbus kun. J. 
Balkūno, kuris mūsų parapi
joj jau virš 12 metų nenuil
stamai dirba Dievui ir Tėvy
nei.

Vienas Brooklyno lietuvis 
gavo laišką iš Lietuvos.

Rašo jo sesuo, gyvenanti 
Seinų apskr. Ji savo laiške 
nusiskundžia likusi našlė— 
jos vyras ir taip pat sūnus 
žuvo nuo niekšo rankos.

Ji, likusi dideliam varge, 
rašo savo laiške:

“Jau nesugrįš mano pri- 
siega ir sūnelis iš kapų. Brau
siu vien tik ašaromis savo 
burną.”

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:
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Parapijos choro parengi
mas—koncertas ir balius—į- 
vyks šio mėnesio 19 d. para
pijos salėje. .

Visi parapijiečiai prašomi 
dalyvauti ir remti mūsų jau
nimo gražias pramogas.

Gegužės 13 d., pirmadienio 
vakare, sodalietės mergaitės 
turės procesiją ir apvaini
kuos Šv. Panelės statulą.

O. P.

Šv. Jurgio Parapija
Liūdna žinia

Vaitelių-Vaitulevičių šeima 
gavo liūdną žinią iš Lietuvos, 
kad mirė jų mamytė. Ji gy
veno Ylakių miestely.

Pergyvenus vokiečių ir ru
sų okupacijas, jau karui už
sibaigus, sena mamytė diena 
po dienos laukė, kad grįš jos 
aplankyti jos mylimos duk
ros Emilija ir Zuzana iš toli
mos Amerikos—Brooklyno.

Gedulingos mišios už a.a. 
Vaitelių mamytę įvyks gegu
žės 18 d., 9 vai. ryte. Šv. Jur
gio par. bažnyčioj.

Paliko nuliūdime gyvenan
čias Brooklyne dukteris Emi
liją, Zuzaną, sūnų Petrą ir 
šeimą Kostanto, kuris mirė 
prieš keletą metų.

Reiškiame Vaitelių šeimai 
liūdnoje valandoje gilią ir 
širdingą užuojautą B.

Šį antradienį palaidotas B. 
Pučkorys, kuris pirmiau gy
veno prie bažnyčios, dabar 
New Yorke 82nd St.

Bet velionio žmona palai
dojo savo vyrą iš lietuvių 
bažnyčios. Jis jau sirguliavo 
keletą metų.

Nuliūdime liko šeima.

Sodalietės rengiasi gausiai 
dalyvauti apylinkės sodalie
čių suvažiavime, kuris įvyks 
gegužės 19 d. šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijoj Eliza
beth, N. J.

Metinė Vakarienė
Gegužės 11 d. parapijos sa

lėj įvyks Lietuvių Auditori
jos bendrovės vakarienė.

Tikietai parduodami pas 
direktorių narius po $2.50.

Vietinis

UŽSISAKYKI! “THE BAL
TIC REVIEW”

Švedijoj lietuvių, latvių ir 
estų pastangomis yra leidžia
mas anglų kalba vertingas 
žurnalas “The Baltic Review.”

Paskutinis jo numeris turi 
arti 100 pusi, su eile aktua
lių straipsnių — kultūrinio, 
visuomeninio ir politinio po
būdžio.

Amerikos lietuviai, ypač 
čia gimę ir daugiau skaitą 
anglų kalba, turėtų šį žurna
lą užsirašyti ir jį kiek gali
ma labiau paremti.

Iš įvairių pasaulio kraštų 
kritikos atsiliepimai apie 
“The Baltic Review” buvo la
bai palankūs.

Gegužės-birželio numeris 
ruošiamas taikos konferenci
jos ir Jungtinių Tautų orga
nizacijos problemoms. Jame 
rašys žinomi autoriai—prof. 
Graham, Dr. Pick, Dr. Bilma- 
nis, VI. Žilinskas ir kiti.

“The Baltic Review” gali
ma užsisakyti per LAIC In
formacijų centrą (233 Broad
way, New York 7, N. Y.).

Prenumeratos kaina me
tams $4, pusei metų $2.

Asevičius, Mikas, iš Sasnavos v., Ma
rijampolės a., gyv. New Yorke.

Avižienis, Martynas, iš Alytaus a., 
gyv. Mt. Carmel, Pa.

Bagdonai, Jonas, Kazys ir Petras, 
Lietuvoje gyv. Talatiškių k., Musni- 
kų v., Ukmergės a., dabar gyv. J.A.V.

Balkus, Vincas, sūnus Motiejaus, iš
vykęs Amerikon apie 1905 m., Lietu
voje gyv. Dusmenėlių k., Onuškio v., 
Trakų a.

Balvočius, ar Bulvočius, Valerijonas.
Bolovienė-Sabaliauskaitė, Salomėja, 

gyv. Brooklyn, N. Y.
Bulotas, Juozas iš Jučionių k., Rau

dondvario v., Kauno a.
Dirgintienė, Ona, gyv. Waterbury, 

Conn.
Endriukaitis, Antanas, iš Pelenų k., 

Sintautų v., gyv. Chicagoje iki 1922 
m., vėliau gal Benton, Ill. ar Trenton, 
Ill. ar N. J.

Jasevičius, Juozas, iš Jučionių k., 
Raudondvario v., Kauno a.

Juliavičiutės, Genė ir Vladislava, iš
tekėjusios, bet vyrų pavardės nežino
mos, kilusios iš Grinkiškio, Kėdainių 
a., gyv. New Yorke.

Juškauskas, Julius, gyv. Mt. Car
mel, Pa.

Kam, Anthony, iš Sintautų v., šakių 
a., gyv. San Francisco, Cal.

Karb, J. G. Mrs.) gyv. Oregon City, 
Oregon.

Kisielius, Baltramiejus.
Kymantienė, Barbora, gyv. Chicagoj.
Klimkevičius, Krisius ir jo žmona 

(Sakalauskaitė, Marija), spėjamai gy
veną Worcester, Mass.

Klimkevičius, Pranas, spėjamai gy
venąs Worcester, Mass.

Kristupienė-Gudaitytė, Ona, gyv. J. 
A.V., Lietuvoje gyv. Agurkiškės k., 
Kazlų Rūdos v., Marijampolės a.

Kudirka, Justinas, Jono sūnus, gi
męs Murinų k., šaėių a., gyv. Brook
lyn, N. Y.

Lapinskai, Jonas ir Stasys, Lietuvo
je gyv. Rusių-Ragų k., Musnikų v., 
Ukmergės a., dabar gyv. J.A.V.

Leonavičius, gyv. Phila., Pa.
Marinienė, Monika.
Mašlaičiai, Antanas, gyv. Brooklyn, 

Torrington, Conn., ir Juozas, gyv. Chi
cagoje.

Maurukas, Vytas, gyv. Phila., Pa.
Meškauskienė-Rytmetytė, Marijona, 

iš Radžiūnų k., Kupiškio v., gyv. Chi
cagoje.

Mizeravičius, Pranas, iš Kvesų k., 
Vilkijos v., Kauno a., mirusio, vaikai.

Nacevičius, Antanas, gyv. Maine vai.
Naujokaitienė-Palubinskaitė, Petro

nėlė, iš Damarackų k., Kazlų Rūdos 
v., Marijampolės a., gyv. Chicagoje.

Novogrodskls, Mykolas, išvykęs iš 
Šiaulių 1936 m. Chicagon kur dirbęs 
siuvykloje.

Novogrodskls, Stasys, išvykęs iš Lie
tuvos 1937 m. Chicagon, tarnavęs 
Amerikos kariuomenėje savanoriu.

Pečiulienė (vardas nežinomas), gyv. 
New York, N. Y.

Poškienė-Balvočiutė, Valerija, gyv. 
Brooklyn, N. Y.

Povylaitis, Marcelinas, gyv. Pitts
burgh, Pa.

Pulokai, Albinas (kunigas), Albertas 
ir Vincentas.

Puodžiukaitienė, Morta, 
roit, Mich.

Puodžiukaitis, Antanas, 
roit, Mich.

Sidekerskiai, Antanas ir
Jučionių k., Raudondvario v., Kauno a.

Skurkienė-Juliavičiutė, Bronė, kilu
si iš Grinkiškio Kėdainių a., gyv., N. Y.

Staškevičius, Juozas, iš Radviliškio 
v., Šiaulių a., J.A.V. išvykęs 1936 m.

Šakinis, Stasys, iš Plungės, gyv. Chi
cagoje.

Šimkus, Jonas ir Petras, gyv. 
cagoje.

širvaitienė-Kasputytė, Ona, iš 
kojų k., Gaures v., Tauragės a., 
Chicagoje.

Štrimavičius, Stasys, gyv. J.A.V., iš 
Kybartų k., Vilkaviškio a.

Švedas, Jonas, iš Paikojų k., Gaurės 
v., Tauragės a.

Tukienė-Balvočiutė, Juzefą, su 
ma, iš Pumpurų k., Tirkšlių v., 
žeikių a.

Tutinaitė, Marija, ištekėjusios 
varde nežinoma, iš Girelės k., Jūžintų 
v., Rokiškio.

Tutinas, Jonas, iš Girelės k.. Jūžintų 
v., Rokiškio a.

Urbonas, Klemensas, gyv.
Vaičiulionienė, Ona, gyv.

mel, Pa.
Ieškomieji ar apie juos 

maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of Lithuania

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

šei-
Ma-

pa-

Chicagoj.
Mt. Car-

žinantieji

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

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

Tel. EVergreen 7-1670

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

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

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

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)
Advokatas

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

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horse" Ale

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

Yra svarstoma kasti naują, 
skersai Hudson upę, tunelį, kuris 
jungtų Hoboken, N.J. su New 
Yorko miestu ties 14 gatve.

"MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

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—

didelis pasirinkimas 
VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn. N. Y.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE 

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

TeL Virginia 7-1896

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

V. UBARAVICIU8 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

3. P. GINKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

PraeB 
va.tą J 
statą, ■ 
diktat™

Nuo I 
džiai ■ 
stipriai! 
Lietuve!

Steigi 
ninkas I 
tas Ala 
kenčia I

To sel 
vadovai 
tui Dr.l 
kui pati 
zidentul 
los sena 
keliais, I

IštrėJ 
tyrė ir I 
vičius, I 
stipriau! 
tuvos va 
nybe.

Džiugi 
kurie yn 
su kieta 
vos ir da 
atstatyrJ

Bet d 
ranka ir 
skina iš

Ameril 
M. Jordal 
imtoje Vi 
kva vare!

Rusai I 
katalikai! 
dinti relė! 
bet kuri! 
draugijoj 
ti, mokyl 
tomą.

Vienas! 
skundėsi I 
kinų siea 
siekti su j 
negyvenai 
mūsų apla 
kia maldJ 
mišolų, b! 
ti.”

Visa, H 
neuždraus 
syti mišių

Šiaip y 
rusai pert 
tinj kurps 
laukti, kč 
Vokietija 
tinta ir bt 
Rusijos k<

Svarsty! 
politiką p] 
Tablet” gd 

“Velioni! 
teikimas 
buvo pirm 
už kurią 
apmokės. 1 
—Teheran 
damas — r 
mūsų susu
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