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AMERIKA GALI 
POLITIKU

Paryžius.—Ryšium su mi
nisterių konferencijos dery
bomis kai kurie gerai infor
muoti asmenys spėja, kad 
Jungtinės Valstybės gali 
griežti pakeisti savo politiką 
Vokietijos ir kitų Europos 
kraštų atžvilgiu.

Kadangi dabar Ameri
ka, Anglija, Rusija ir Pran
cūzija negali suderinti savo 
politikos Vokietijoj, tai Ame
rika gali būti priversta su
stiprinti savo okupacinę ka
riuomenę ir pasilikti ten il- 
genį laiką.

Ligšiol Jungtinių Valsty
bių politika Vokietijoje buvo 
paremta Potsdamo konferen
cijos nutarimais, kurie numa
tė, kad tą šalį suderintai val
dys keturios valstybės. Bet 
dabar viena iš tų valstybių, 
Rusija, nesutinka suderinti 
savo veikimo.

Amerikiečiai sako, kad ru
sai, savo zonoje per prievar
tą sujungę socialistų ir ko
munistų partijas, sulaužė 
Potsdamo nutarimus, kuriuo-

PAKEISTI SAVO 
EUROPOJE
se buvo numatyta laisva de
mokratinių partijų veikla 
Vokietijoje.

Vienos mieste rusai visai 
neatsako į kitų sąjungininkų 
pastangas rasti bendrą poli
tiką.

Nė Paryžiaus konferenci
joje Amerikos Valstybės sek
retoriui Byrnes nepasisekė 
išjudinti Austrijos klausimo.

Toks rusų nusistatymas 
amerikiečius įtikina, kad 
Maskva nori savo kariuome
nę palikti ilgam laikui tiek 
Austrijoje, tiek Balkanuose.

Visa tai Ameriką verčia 
persvarstyti savo politiką 
Europos atžvilgiu.

Ūkio Akademija 
Kaune

Žemės Ūkio Akademijoje 
yra 339 studentai. Rektorius 
prof. J. Krikščiūnas.

Dotnuvos pastatus vokie
čiams susprogdinus, akade
mija persikėlė į Kauną.

LIETUVA IR TAUTŲ SĄJUNGA
Washingtonas.—Tautų Są

junga šiemet balandžio mėn. 
nustojo veikusi tuo vardu, 
betgi savo pareigas ir savo 
turtą perleido Jungtinėms 
Tautoms.

Tautų Sąjungos užduotis— 
žiūrėti tarptautinės taikos ir 
saugumo patikrinimo—dabar 
atiteko Jungtinėms Tautoms. 
Nepaisant antrojo pasaulinio 
karo, Tautų Sąjungos parei
gų idėja nežuvo: ją perėmė 
Jungtinės Tautos.

Lietuva dar nėra išlaisvin
ta iš Sovietų Rusijos jungo; 
jos dar nėra Jungtinių Tautų 
tarpe.

Bet Lietuva buvo Tautų 
Sąjungos nariu iki pat galo, 
todėl ir jai priderančios pa
reigos ir jai priderantis tur
tas dabar yra Jungtinių Tau
tų žinioje. Lietuva per savo 
delegatą Gene vo j e yra rezer

vavusi savo teisę ir nėra at
sisakiusi nei nuo savo turto, 
nei nuo savo vietos naujoje 
Jungtinių Tautų organizaci
joje. Lietuva ta teise pasi
naudos taip greit, kai Atlan
to čarteris ir Jungtinių Tau
tų principai pradės būti vyk
domi gyveniman.

Popiežiaus Kalba
Roma.—Sekmadienį popie

žius Pijus XII šv. Petro bazi
likoje pasakė kalbą 40,000 
asmenų, daugiausia moterų.

Jis ragino italus dalyvau
ti būsimuose balsavimuose ir 
pasisakyti už tuos, kurie gi
na Bažnyčios ir tikėjimo tei
ses.

Popiežius skatino atgaivin
ti “šventą karą dėl krikščio
niškosios dorovės.”

KROKUVOJE DEMONSTRACIJOS
Krokuva. — Tik dabar pa

aiškėjo, kad gegužės 3 dieną 
Krokuvoje įvyko didelės de-

buvo dar didesnė klaida, ne
gu kai kurie mūsų militari- 
niai pasielgimai.

Keturios laisvės ir Atlan
to Čarteris buvo pažadėti. 
Šiandien tai visiškai ir nepa
taisomai sulaužyta. Lenkija 
ir kitos mažosios valstybės 
parduotos vergijai.”

Kadangi Amerikos politika 
Rusijos atžvilgiu pasidarė 
kietesnė, tai rusų laikraščiai 
ėmė smarkiai pulti Jungtines 
Valstybes, kurios Maskvos 
akimis žiūrint, yra visokių 
negerovių šaknis.

Amerika yra vaizduojama 
kaip naujo imperializmo vir
šūnė, visur statanti sau ba
zes, kurių, esą, ji turinti net 
ir Rusijos pašonėje—Turki
joje.

Antra vertus, nesigailima 
juodų dažų nupiešti Jungti
nių Valstybių vidaus nesuti
kimams. Pagal Maskvos spau
dą atrodytų, kad Amerika 
stovinti ant bedugnės krašto.

Rusų žurnalistams galvos 
neskauda, kad jie patys sau 
prieštarauja: esą, Amerika 
vos besilaiko ant kojų; bet 
sykiu ji vaizduojama kaip 
vienas iš galingiausių kraštų.

monstracijos prieš dabartinę 
Lenkijos vyriausybę.

Daugiausia demonstravo 
studentai. Ryšium su tuo 
Krokuvos universitetas tebė
ra uždarytas.

Beveik keturias valandas 
mieste viešpatavo demon
struotojai, šaukdami “tegy
vuoja Mikolaičikas.”

Prie eisenos prisijungė ir 
dalis kareivių.

Pasirodę policijos automo
biliai pradėjo šaudyti. Pri
pažįstama, kad viename au
tomobilyje buvo rusų.

Tam tikras skaičius asme
nų buvo sužeistų, bet žūti 
niekas nežuvo.

Policija buvo suėmusi 400 
studentų, bet paskui kitus 
paleido.

Suvaržo Partijas
Lenkijos ministeris pirmi

ninkas Osubka-Morawski ap
kaltino Mikolaičiko ūkininkų 
partiją, esą, joje priebėgą 
radę priešdemokratiniai ele
mentai.

Ryšium su tuo kalbama, 
kad Mikolaičiko ūkininkų 
partiją valdžia gali paskelbti 
neteisėta, arba bent smarkiai 
“išvalyti”.

Mikolaičikas pranešė, kad 
jis visomis jėgomis gins ūki
ninkų partijos ateitį.

Vokietijoj Didėja 
Pabėgėlių

Frankfurtas. — Amer. zo
noje balandžio gale būta 12 
tūkstančių daugiau pabėgėlių 
negu kovo mėnesį, nepaisant, 
kad balandžio mėn. buvo re
patrijuota apie 17,000.

Nauji atbėgėliai yra dau
giausia žydai iš Lenkijos.

Amerikos okupaciniai pa
reigūnai dalį pabėgėlių ren
giasi pavartoti darbams.

Pirmas toks bandymas bus 
Hanau stovykloje, kur yra ir 
daug lietuvių.

Čion darbams norima pa
imti apie 4,000 baltiečių ir 
lenkų.

Frankfurte tam pat reika
lui bus paimta 2,000 pabėgė
lių.

Prancūzai Įsileis 
BeviečiŲ

Frankfurtas. — Prancūzų 
pareigūnai pranešė planus, 
pagal kuriuos Prancūzija įsi
leis 100,000 beviečių žmonių 
iš Vokietijos.

Pirmoj vietoj bus surinkti 
dar užsilikę prancūzai, o pa
skui bus priimami darbinin
kai specialistai.

Philip Murray Prieš 
Komunistus .

New York.—Atlantic City 
kalbėdamas drabužių darbi
ninkų atstovams, CIO darbi
ninkų organizacijos vadas 
Philip Murray pasmerkė Ru
sijos užsienių politiką.

Jis pabrėžė, jog Rusija tu
rėtų suprasti, kad ji nėra ne
klaidinga, ir iš savo apsiriki
mų pasimokyti.

Šią savaitę kalbėdamas 
plieno pramonės darbininkų 
atstovams, Murray pažymė
jo, kad komunistams toje or
ganizacijoje nėra vietos.

Plieno darbininkai priėmė 
rezoliuciją prieš komunistų 
pastangas įsibrauti į plieno 
darbininkų organizaciją ir 
kištis į šios unijos reikalus.

Pratęsė Ėmimą
Kariuomenėn

Washingtonas. — Kongre
sas kariuomenėn ėmimo įsta
tymą pratęsė ligi liepos 1 d.

Prezidentas šį įstatymo 
prailginimą jau pasirašė.

Įstatyman buvo įnešta pa
taisa, kad neleidžiama ka
riuomenėn imti tėvų ir vaiki
nų ligi 20 metų amžiaus.

PASITRAUKĖ ITALIJOS KARALIUS
.... .. .

Roma. — Italijos karalius 
Viktoras Emanuelis III pasi
traukė nuo sosto, kurin jis 
buvo atsisėdęs 1900 metais.

Jam labiausiai pakenkė, 
kad jis savo laiku nebuvo 
griežtas su Mussoliniu, prie 
kurio vėliau jis jokios dides
nės reikšmės neturėjo.

Italijai pralaimėjus šį ka
rą, karalius išlaikė savo vai
niką, bet 1944 m. turėjo vie
tininku paskirti savo sūnų 
Umbertą.

Naujas Italijos karalius 
yra Umbertas. Bet jo likimas 
nėra tikras. Birželio 2 d. Ita
lijoje įvyks balsavimas, per 
kurį žmonės nuspręs, ar jie 
nori monarchijos ar respub
likos.

Umbertas turės pasitrauk
ti, jei dauguma pasisakys už 
respubliką, kuri Italijoje tu
ri daug šalininkų.

Atsistatydinęs karalius 
Viktoras Emanuelis nuplau

kė į Egiptą, kur jis apsigy
vens.

Buvusiam karaliui dabar 
yra 76 metai amžiaus.

Kardinolas Griffin 
Amerikoje

New Yorkas.—Anglų kar
dinolas Griffin šiuo metu 
lankosi Amerikoje.

New Yorke Fordhamo uni
versitetas jam ir prezidentui 
Trumanui suteikė garbės 
daktaro laipsnius.

Vėliau Trumanas kardino
lą Griffiną priėmė Washing
tone.

Iškilmėse dalyvavo ir kar
dinolas Spellmanas.

Apeigų metu Fordhame 
kardinolas Spellmanas vietoj 
kalbos skaitė savo naujai su
kurtą eilėraštį, kuriame Die
vo maldaujama tikros taikos.

IRANE KYLA NAUJI NERAMUMAI
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Angliakasiai Grįžo 
Prie Darbo

Washingtonas. — Anglia
kasių vadas Lewis įsakė, kad 
kasyklose vėl būtų pradėtas 
darbas per dviejų savaičių 
laikotarpį.

Tikimasi, kad per tą laiką 
pasiseks kilusius klausimus 
išspręsti.

Tuo tarpu Kongresas yra 
susirūpinęs paruošti naują į- 
statymą streikams tvarkyti.

Iš 418,000 angliakasių apie 
30,000 nesutiko klausyti J. 
Lewis įstakymo.

Paskutiniu momentu ang
lies savininkai atmetė Lewis 
reikalavimą, kad angliakasių 
gerovės fondui būtų uždėtas 
nuo kiekvienos anglių tonos 
specialus mokestis, kuris 
duotų apie 70 milijonų dole
rių per metus.

Teheranas. — Pasitarimai 
tarp centro vyriausybės ir 
Azerbaidžano provincijos su
kilėlių nedavė jokių rezulta
tų.

Irano vyriausybė reikalau
ja, kad ji galėtų skirti svar
biausius valdininkus Azer
baidžane ir turėti ten kontro
lės kariuomenėje.

Maskvos pastatytas suki
lėlių vadas Piševari su tuo 
nesutinka.

Paskutinėmis dienomis bu
vo pasirodę žinių, kad tarp 
Azerbaidžano ir Irano gali 
kilti karas.

Ta proga pastebima, kad 
daugumas Azerbaidžano ka
reivių dėvi rusų uniformo
mis.

Teherane kalbama, kad 
Irano kariuomenė stengiasi 
daugiau iškelti dabartinį ša
chą ir tuo sumažinti ministe- 
rio pirmininko Ghavamo ro
lę. Toji kariuomenė, esą, ren
giasi karo veiksmams.

Paryžius.—Užsienių reika
lų ministerių konferencijoje 
nutarta, kad Italijos koloni
jos bus pavestos Jungtinių 
Tautų globai ir kad globėju 
bus paskirta Italija.

Šis nutarimas buvo tam 
tikra staigmena, kadangi Ru
sija ligi paskutinio momento 
reikalavo savo globon Tripo- 
litanijos, kuri yra Italijos ko
lonija Afrikoje. Sovietų Są
junga taip pat buvo pareiš
kusi pretensijų į italų koloni
jas prie Raudonosios jūros, 
Abisinijos kaimynystėje.

Minėtas nutarimas ir kitu 
atžvilgiu pakeičia Italijos ko
lonijų ateitį.

Anglai buvo siūlę, kad Li
bijoje būtų įsteigta nepri
klausoma arabų valstybė. 
Dabar, kaip atrodo, nuo tos 
idėjos norima atsisakyti.

Planą dėl Italijos kolonijų 
pasiūlė prancūzų užsienių 
reikalų ministeris Bedault.

Byrnes, Bevinas ir Moloto
vas su tuo sutiko.

Taip pat buvo nutarta, kad 
Rusija iš Italijos gaus 100 
milijonų dolerių reparacijų.

Byrnes buvo pasiūlęs, kad 
reparacijų sąskaita rusai pa
imtų du Italijos laivus, bet 
Molotovas tam nepritarė.

Amerikos Valstybės sekre
torius Byrnes pasiūlė dabar
tinę konferenciją baigti ir 
liepos mėnesį susirinkti tai
kos konferencijai.

Šiomis dienomis Paryžiaus 
konferencija baigiama. Jos 
metu didesnių sprendimų ne
buvo padaryta, tik ištirti ga
limumai taikos konferencijai, 
kuri sutvarkytų pokarinę Eu
ropos padėtį.

Šios konferencijos metu 
kiečiausias klausimas buvo 
Triesto uostas.

Anglai ir amerikiečiai su
tiko jugoslavams užleisti 
daugiau Italijos teritorijos 
su svarbiu karo uostu Poloje, 
bet Triesto miesto Jugoslavi
jai nemano duoti. Rusai užsi
spyrę laikosi, kad Jugoslavi
ja gautų Triestą.

ANGLAI INDIJAI RUOŠIA VALDŽIĄ
Simla.—Britų vyriausybės 

nariai, kurie buvo čion atvy
kę tartis dėl Indijos nepri
klausomybės, pripažino, kad 
šiuo reikalu nepavyko susi
tarti tarp Indijos Kongreso 
šalininkų ir musulmonų.

Po aštuonių dienų pasita
rimai buvo nutraukti.

Svarbiausia kliūtis yra to
ji, kad musulmonai nori sau 
atskiros valstybės, su kuo 
nesutinka kita Indijos gyven
tojų dalis.

Britų vyriausybės nariai iš 
Simlos nuvyko į Delhi, kur 
jie žiūrės, kaip būtų galima 
Indijai sudaryti laikiną vy
riausybę, nepaisant to, ar su 
ja sutiks ar nesutiks tiek 
Kongreso šalininkai, tiek ir 
musulmonai.

Derybų nepasisekimas yra 
smūgis indų tautai, kuriai 
siūloma nepriklausomybė,

bet kuri negali savo tarpe dėl 
tos K nepriklausomybės susi
tarti.

Pilietybes Savaitė 
Amerikoje

Washingtonas.—Prez. Tru- 
rąanas gegužės 13-19 jLUgį- 
kotarpį paskyrė Amerikos 
pilietybės savaite.

Gegužės 19 d. įvyksta “I 
Am An American Day.”

Nuo 1941 m. ligi 1945 m. 
galo per pusantro milijono 
žmonių priėmė Amerikos pi
lietybę. Tai didžiausias skai
čius visoje Amerikos istorijo
je per tokį laiką.

Pereitais metais Amerikos 
pilietybę gavo daugiau kaip 
200,000 asmenų. Iš jų 16,000 
tarnavo kariuomenėje.

NEGALI SUSITARTI DEL KORĖJOS
<$>--------------- -------------------------------------------------------

New Yorkas. — Korėjoje 
nuo kovo 20 dienos tarėsi Ru
sijos ir Amerikos atstovai, 
stengdamiesi anam kraštui 
nuspręsti laikiną vyriausybę.

Paskutinėmis dienomis tie 
pasitarimai nutrūko, rusams 
ir amerikiečiams neradus 
bendros šnekos.

Derybų metu rusai nesuti
ko atsiklausti tų politinių 
Korėjos grupių, kurios yra 
priešingos Maskvai.

Amerikiečiai tokiam nusi
statymui priešinosi, kadan
gi tai nesiderina su laisvu ša
lies žmonių apsisprendimu.

Atrodo, kad rusai Korėjo
je nori iškombinuoti tokią 
pat savo kontrolėje laikomą 
vyriausybę, kokią jie turi 
Europos kraštuose—Lenkijo
je ir kitur.

Graikija Balsuos Dėl 
Karaliaus

Atėnai.—Graikijos vyriau
sybė paskyrė rugsėjo 1 die
ną balsavimams, per kuriuos 
to krašto žmonės pasisakys, 
ar jie nori karaliaus ar ne.

Graikijos karalius Jurgis 
II šiuo laiku gyvena Londo
ne.

Kovo mėnesį rinkimuos į 
Graikijos parlamentą dau
giausia laimėjo karaliaus ša
lininkai.

Herbert Hoover 
Sągrįžo

Washingtonas.—Po ilges
nės kelionės Europoje ir Azi
joje, grįžo buvęs Amerikos 
prezidentas Herbert Hoover.

Jis ten tyrinėjo badau jau
čių žmonių maitinimo reika
lus.

Herbert Hoover pareiškė, 
kad daugely pasaulio vietų 
viešpatauja tikras badas ir 
kad ten reikalinga greita 
Amerikos ir kitų pasiturinčių 
kraštų parama.

Prezidentas Trumanas pa
prašė, kad Herbert Hoover 
ištirtų javų ir kito maisto 
išteklių sąlygas Pietų Ameri
koje.

Ryšium su bado šmėkla 
daugelyje kraštų, esama spė
jimų, ar tik nereikės Jungti
nėse Valstybėse vėl leisti su 
kortelėmis kai kuriuos mais
to dalykus.

Spėjama, kad per kelias 
ateinančias savaites paaiš
kės, ar amerikiečiams reikės 
grįžti prie maisto kortelių ar 
ne.

Herbert Hoover pareiškė, 
jog šiuo laiku pasaulio ba
daujantiems tuoj reikėtų pri
statyti 3,600,000 tonų javų, 
kad būtų galima išvengti ba
do.
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TIE LIETUVIAI REMIA KOMUNISTUS
' Kadaise lietuviams didelio skaitymo knyga būdavo 

šimtametis kalendorius,—juk svarbu sužinoti viso šimto 
metų žinias!

Neseniai mūsų dėmesį atkreipė lietuviškųjų komunis
tų išleistas kalendorius, ir tai tąja dalimi, kur netikėtumo 
būtų sunkiau rasti: turime galvoje skelbimus.

Tie skelbimai rodo mūsų lietuviškosios visuomenėm, 
tam tikros jos dalies, neįtikėtiną paramą komunistams,— 
tiems patiems, kurie eina prieš demokratiją Amerikoje ir 
kurie džiūgauja Stalino primesta Lietuvai vergija.

Kad skaitytojas neapsiriktų, išsyk pasakome: čion kal
bame apie skelbimus, tam kalendoriui duotus ne komunis
tų, bet visokių kitokių lietuvių—vartant puslapį po pusla
pio, ten rasi socialistų, tautininkų ir net tokių, kurie sten
giasi dėtis gerais katalikais. Atsimintinas ir kitas dalykas: 
ten skelbiasi žmonės pasiturį, žiną, ką jie daro, kartais net 
besimaišą lietuviškųjų organizacijų vadovybėje.

Visi jie suneša savo auką komunistiniam veikimui, sa
vo skelbimais remia jų spaudą ir jų darbus, kurių svarbiau
sias tikslas yra amžinai pražudyti Lietuvą, o visą pasaulį 
atiduoti raudonajai diktatūrai.

Tarp tokių keistų geradarių—komunistų rėmėjų—ran
dame bankininkų, graborių, karčiamų savininkų, drabužių 
valytojų ir visokių kitokių biznierių. Imkite pagal miestus 
—Brooklyną, Philadelphiją, Clevelandą, Chicagą ir kitus,— 
pasižiūrėkite, kurie žmonės ten skelbiasi,—ir patys savo 
akimis netikėsite: tarp jų yra tokių, kurie graudžias kal
bas sako lietuvių tautinėse organizacijose, ir tokių, kurie 
bažnyčioje žiūri, kad klebonas pastebėtų jų duoklę. Čion jie 
savo dovaną suteikia didžiausiam laisvos Lietuvos, demo
kratijos- ir katalikybės priešui—komunizmui. Dar paste
bėtina, kad kai kas jų randa ir kitų progų savo paramą 
suteikti komunistams.

Jie taip elgiasi ne iš nežinojimo ir ne iš komunistinės 
idėjos, nes jie nėra komunistai, o biznio sumetimais ir bran
giausių mums, lietuviams, dalykų nepaisymu. Dėl biznio jie 
kažin ką parduotų. Dar keisčiau atsiminus, kad komunistai, 
jei čion įsigalėtų, tuoj nusavintų tokių rėmėjų biznius ir 
juos pačius paleistų šunų šukuoti. O jau tiesiog sunku juos 
suprasti žinant, kad kai ku^ių^tokių rėmėjų gimines bolše- 
VTkai yFa Lietuvoje bankinę*.

Toki įvykiai yra skaudus reiškinys Amerikos lietuvių 
gyvenime. Tai rodo, kaip daugelio sąžinė yra apkerpėjusi, 
kaip smulkus savanaudiškumas ir brangiausių žmogui da
lykų nepaisymas yra įsigalėjęs šios šalies lietuvių eilėse,— 
ir kaip tik tų lietuvių, iš kurių tokių pasielgimų kuo ma
žiausia galėtumei tikėtis.

Tėvų žemėje Lietuvoje eina žiauri kova dėl laisvės ir 
gyvybės. Komunistai ten negailestingai naikina, tremia ir 
kalėjimuosna meta geriausius tautos sūnus ir dukteris. O 
čia, Amerikoje, nemažas skaičius tų mūsiškių, kurie statosi 
lietuviais patriotais, savo dolerius ištiesia tiems patiems 
komunistams, kurie tėvynėje yra pavergę ir persekioja tų 
rėmėjų senus tėvus, brolius ir seseris,—visą lietuvių tautą.

Šie visi žodžiai yra ne retorika, bet sausa statistika: 
pasiėmę paverskite komunistų kalendoriaus lapus ir patys 
pamatysite, kiek ten rasite žmonių, savo paramą skelbimais 
davusių raudonųjų kovai prieš Amerikos demokratiją, prieš 
Lietuvos laisvę ir prieš tikėjimą. R.

POETO MIRTIS
Šiandien tikrovė man pavirto veidu su baisia grimasa 
Ir mano ištikimas draugas vėjas nebegali nuramint 
Dainuodamas apie iliuzijų liepsnas jaunystės židiny 

[užgesusias,
Raudodamas, kodėl nesikeliu ir nešaukiu: pirmyn —
Nes, štai, ateina ji su nuostabių gėlių vainikais;
Tu padainuosi, senas drauge, mums apsikabinusiems abiems, 
Manųjų lapkričių ir vasarų aistringą himną nykų
Kaip motina rudens lopšinę prie sūnaus duobės.
O ji sakys: “Aš tau kaip sapnas duodu
Raktus dar niekeno nesurastų, nežinomų šalių,
Nes tu ėjai, ieškodamas manęs, per savo dvasios naktį juodą, 
Ir sukniubai ant žemės, tartum saulė, nebetekus spindulių, 
Todėl ir neliūdėk klausydamas šitų baisaus likimo žodžių 
Atėjusių gesinti mano tragiškai melsvų akių gilių” —

A. Nyka - Niliūnas.

SAULES LANKAS
Kiekvieną rytą Viešpaties didžioji saulė
Nauja gyvybe budina mane
Ir, spinduliais kaišydama pasaulį,
Nubrėžia lanką erdvėje.
Ir aš turiu įtempt šį saulės lanką
Nauju vis ilgesiu, kančia
Ir siųst į gilų erdvų dangų
Naujas troškimo vilyčias.
O jos ... O jos erdvėj neradę nieko,
Sugrįžta žemėn, į mane —
Širdin giliai įsmigę lieka . . .
O aš, kai saulė vėl naujam lanke,
Vistiek tempiu dienų stygas
Ir vėl siunčiu troškimų vilyčias . . .

Paulius Jurkus

PASAULIS SKIRIAS Į DVI DALIS
Ar pasiseks Amerikai ir 

Anglijai sukurti taiką pa
saulyje, be kurios Europai ir 
pasauliui gresia katastrofin- 
gos ateities neišvengiamu
mas?

Mes, europiečiai, kurie pa- 
žinom bolševikus praktikoje, 
tvirtinom ir tvirtinam, kad 
su bolševikais joks taikingas 
sugyvenimas neįmanomas. 
Mes pažįstam demokratijos 
ir bolševizmo principus ir ga
lim drąsiai sakyti, kad šios 
dvi priešingybės, kaip ugnis 
su paraku, nesutilps į taikos 
trokštančio pasaulio sudėtį.

Gal būt, yra daug tokių 
Amerikoje ir Anglijoje, kurie 
mano, kad prie gerų norų su 
bolševikais bus galima suras
ti, jeigu jau ne auksinį taikos 
vidurį, tai nors varinį. Ką gi, 
šie žmonės skaudžiai klysta, 
bet jiems galima daug atleis
ti, nes jie klysta iš savo doro 
naivumo arba nežinojimo, t. 
y., klysta be tikslo.

Pasaulinė revoliucija
Aš paliksiu bolševikų teo

retikų ir praktikų pasisaky
mus prieš demokratiją, jų di
delį ir vienintelį tikslą: krau
ju ir neapykanta nuplauti mi
lijonus žmonių nuo žemės pa
viršiaus.

Tas plovėjas — pasaulinė 
revoliucija. Apie tai tomus 
prirašė Leninas, Trockis, Bu
harinas, Stalinas ir tūkstan
čiai visokių žinomų ir nežino
mų.

Visus dvidešimt septyne
rius metus Sovietų Sąjungoje 
buvo mokoma, agituojama ir 
praktiškai vykdoma žmoni
jos istorijoje neregėta neapy
kanta viskam, kas ne bolše
vikiška.

Nepykanta demokratijai
Jaunuomenė, partija, armi

ja tedegė ir tebedega neapy
kanta demokratijai, Vakarų 
Europos ir kitų kontinentų 
kultūrai, civilizacijai, be su
stojimo buvo kalama pasauli
nės revoliucijos religija, t.y., 
tikėjimas, kad pasaulinių 
skerdynių ir chaoso siauti
me išsirutulios sena bolše
vikų svajonė: visų šalių pro
letarai susivienys — viso pa
saulio proletarų diktatūra!

Šia proga noriu prisiminti 
vieno bolševikų redaktoriaus 
atsilankymą į Kauną 1941 
metais, balandžio mėn.

Tas redaktorius atvyko iš 
Maskvos rinkti medžiagos al- 
manakui, kurį rengėsi išleis
ti Maskvos valstybinė leidyk
la — “Gosizdatas,” vienerių

metų bolševikų į Pabaltijį į- 
žengimui paminėti.

Tai buvo vienas iš “Gosiz- 
dato” redaktorių J. Petruške
vičius. Tas draugas Petruš
kevičius ilgai svečiavosi Kau
ne, gyvendamas Metropolio 
viešbutyje, gardžiai valgė ir 
daug gėrė. Iš to, kad tasai re
daktorius buvo pažįstamas 
su NKVD komisaru Lietuvo
je draugu Gladkovu ir kitais 
aukštais enkavedistais, visi 
greit suprato, kad redakto
rius Petruškevičius yra stam
bi figūra. Enkavedistai ne
mėgsta menkų asmenybių.

Vieną vakarą redaktorius 
Petruškevičius rašytojų na
muose Kaune būreliui rašy
tojų, dailininkų, artistų pa
darė pareiškimą. Tai buvo 
1941 m. balandžio mėn. pa
baigoje. Visur kvepėjo para
ku, ir aukštiesiems pareigū
nams buvo aišku, kad vokie- 
čių-bolševikų karas neišven
giamas, tačiau nieks nedrįso 
pasakyti, kas pirmiau puls.

Kodėl rusai susitarė su 
Hitleriu?

— Kodėl mes susitarėm su 
vokiečiais, t.y., su Hitlerio 
naciais?—paklausė ir atsakė 
red. Petruškevičius. — Mes 
galime susidėti ir su velniu, 
jeigu tas velnias mūsų ugnį 
kursto. Stalinas, Molotovas 
greit sumetė, kad Hitlerio ar
mijos turi kovoti, nes jos ko
vai paruoštos. Mes, bolševi
kai, ne be pagrindo bijojom 
anglų ir vokiečių susitarimo. 
Tai anglų ir prancūzų reika
las, kad jie nesurado bendros 
kalbos su Hitleriu, nors 
Chamberlainas kurį laiką bu
vo susižavėjęs Munchene pa
sirašytu popieriuku. Mūsų 
Politbiuras, ypač draugas 
Stalinas gerai suprato, kad 
pasikėlusi kovai nacių Vokie
tija be karo neišsivers. Jeigu 
jau taip, tai mūsų rūpestis 
buvo nukreipti vokiečių ar
mijų laviną kitų kryptimi, t. 
y., mums buvo labai naudin
ga Vakarų valstybes: Pran
cūziją, Angliją, Belgiją, O- 
landiją triuškinti vokiečių 
rankomis, nes kol Anglijoje, 
Prancūzijoje sėdi supuvusių 
demokratijų partijos, tol pa
saulinei revoliucijai josios 
sudarys kliūtį. Draugas Sta
linas suprato ir matė, kaip 
vokiečiai norėtų pulti Vaka
rus, bet nežino, ką tada darys 
Rytai, t.y., mes, bolševikai? 
Ar mums buvo naudingas šis 
vokiečių rūpestis? Ne! Mes 
visa širdim troškom, kad 
Angliją ir Prancūziją mušda
mi naciai sutriuškintų dvi 
Vakarų galybes, tuo pačiu ir 
vokiečiai nukraujuotų. Su

prantama, kaip nudžiugo mū
sų atstovybė Berlyne, kai vo
kiečių užsienių reikalų minis
terijos Rytų skyriaus virši
ninkas von Kleistas pasiūlė 
sudaryti nepuolimo sutartį. 
Buvo greit Stalino ir Moloto
vo priimtas Ribbentropas ir 
pasirašytas susitarimas. Tai 
buvo didelis džiaugsmas Mas
kvoje.

Red. Petruškevičius smul
kiai papasakojo, kaip buvo 
Maskvoj priimtas Ribben
tropas, kaip sklandžiai vis
kas vyko, nes tai atitiko vo
kiečių ir bolševikų interesus.

Maskva grumiasi dėl pasau
lio valdymo

— Ką gi mes gavom tuo su
sitarimu? Labai daug. Mes 
nukreipėm visą vokiečių jėgą 
į Vakarus, t.y., mes įgijom 
garantiją, kad šiose kauty
nėse vokiečiai sutriuškins 
anglus ir prancūzus, gi esant 
netikram Rytų frontui, vo
kiečiai turėtų laikytis gau
sias pajėgas prieš mus. O tai 
galėtų pakreipti karo laimę 
anglų, prancūzų pusėn, arba 
verstų vokiečius ieškoti su
sitarimo vakaruose mūsų są
skaita—mūsų nenaudai. Be 
to, kovos vakaruose vokie
čius padarys sukalbamesnius 
mūsų atžvilgiu, ir, lemiamų 
kovų laukuose, jie nepajėgs 
prieš mus atsispirti. Bet visų 
svarbiausia tai, kad mes be 
karo okupavom Pabaltijį, 
Lenkijos didelę dalį, Besara
biją, Bukoviną, t.y., pradė
jom aktyvią veiklą pasauli
nės revoliucijos kryptimi, be 
to, mes gyvu pavyzdžiu da
vėm suprasti, kad bolševikai 
atsisako nuo gynimosi karo, 
o pereina į puolimo. Taip, 
mums primetamas kaltini
mas, kad mes susidėjom su 
fašistais-naciais ir okupa
vom Lenkiją, Pabaltijo val
stybes. Taip, mes neslėpėm ir 
neslepiame, kad mūsų sie
kiams lygūs priešai ir naciai 
ir demokratai, todėl koks 
skirtumas, susidėti su rudu 
velniu prieš pilką velnią, jei
gu jiedu lygūs? Atėjo valan
da, kai dėl pasaulio valdymo 
grumiasi trys jėgos: bolševi
kai, naciai ir supuvę demo
kratai; ar mums nenaudinga, 
jeigu juodu mušasi, o mes 
laukiam momento, kada abu 
griebsim už gerklės. Bet įvy
ko maža korektūros klaida: 
pergreit vokiečiai sumušė 
Prancūziją, o Angliją gelbsti 
Lamanšo kanalas. Ir dabar 
vokiečiai vėl svyruoja: pulti 
mus ar Angliją?

Įvyko maža pauza. Redak
torius atsigėrė alaus ir atsi
duso. Tylesniu balsu tęsė:

— Mes dabar laukiam ir 
bijom savęs paklausti: “Kas 
gi dabar? ...” O aš, draugai, 
atsakau: jeigu mus vokiečiai 
puls, mes ieškosim paramos 
Anglijoje, Amerikoje, Kini
joje, nors ir pačioj pekloj, kol 
mes sutriuškinsim vokiečius. 
Per tą laiką pasaulis taip iš
vargs, taip visko neteks, kad 
pasaulinė revoliucija savai
me suliepsnos, ir toji revoliu
cija nušluos Anglijos, Pran
cūzijos, Amerikos plutokra- 
tiją be jokio karo. Štai kur 
Stalino troškimai, štai kur 
jo genialūs numatymai!

— O kad taip paieškoti 
draugystės su Vakarų demo
kratijomis?— paklausė Jo
nas Šimkus, “Tarybų Lietu
vos” redaktorius.

Didžiausias priešas — 
demokratija

— Karo metu mes galim 
draugauti ir mielu noru pa
imsim iš jų paramą, bet nuo
širdžiai bendradarbiauti mes, 
bolševikai, negalim. Princi
pais mes esam skirtingi, štai 
kodėl: mes visus 25 metus po 
spalių revoliucijos ugdėm di
džiausią neapykantą prieš 
nebolševiką, kas jis bebūtų. 
Ypač mes puolėm ir puolam 
demokratiją, nes tai mūsų di
džiausi priešai. Naciai, jums 
turiu pasakyti, mums daug 
parankesni, nes jie yra ryš
kūs, jie savo valdymo besą
lygiškumu sukelia aiškių 
priešų išsikristalizavimą. O 
demokratai ? Tai neaiškūs 
kompiliatoriai ir laviruoto- 
jai. Mes per ilgus metus su
kūrėm dviejų pasaulių legen
dą: bolševikinio, kurį mes vi
saip kėlėm ir mylėjom, an
troj pusėj visus kitus, ku
riuos niekinam, kurių neap
kentėm. Tai kaipgi dabar pa
sakysim bolševikui, kad de
mokratai mūsų draugai. Tai 
kam ta neapykanta viskam, 
kas nebolševikiška, tas mūsų 
pagrindinis variklis? Toliau! 
Nepaslaptis, draugai, kad 
mes, bolševikai kaip ir na
ciai, nesiskaitom su jokiomis 
priemonėmis. Mes, ypač drg. 
Stalinas, supratom, kad ne 
aksominėmis pirštinėmis ir 
auklių švelniomis rankomis 
išnešim bolševizmą į pasaulį, 
bet kardu, ir nepailstama ko
va. Kas tiki, kad su Vakarų 
demokratijomis mes galėsim 
bendradarbiauti taikos metu, 
tas yra dvigubai pavojingas: 
nesupranta idėjinės kovos ke
lių ir mažina visada mums 
taip brangų kovingumą. Mū
šių lauke, politinėje arenoje 
mums labai svarbu, gyvybiš
kai svarbu, išlaikyti bolševi
kiškąjį atakavimo ritmą. Mes 
ir gindamiesi turim pulti. 
Štai kas atsimintina.

Apie trečiąjį karą
— Karui pasibaigus, jeigu 

jis neįžiebs revoliucijos ug
nies, mes turėsim suaktyvin
ti ligi maksimumo pogrin
džio veiklą, Kominternas, 
Profinternas, Mofras turės 
įsitempti daugiau, negu di
vizijos mūšio laukuose. Val
stybių pogrindžiuose bus pa
gamintas tas parakas, kuris 
turės sugriauti kare išvargu
sias valstybes. Aš, mano 
draugai, norėčiau jus įspėti, 
kad pokarinė politinė kova, 
kuri turi privesti prie revo
liucijos arba trečiojo didelio 
karo, yra gal net svarbesnė 
už tą, ką mes pakelsime vo
kiečių ir raudonosios armi
jos grumtynėse. Nuo trečio
jo karo arba revoliucijos pri
klausys busimųjų kartų liki
mas ir žemėlapio linijos.

Baigdamas pasikalbėjimą, 
redaktorius Petruškevičius, 
piktokai akcentuodamas, pa
tikino : — Turėkit sau gilų į- 
sitikinimą, kad demokratija 
mums yra toks pat priešas, 
kaip ir nacizmas arba fašiz
mas. Ir mes juos visus turim 
sudoroti, tik pagal kokią 
tvarką, teks apsvarstyti mū
sų taktikos meistrams.

KNYGŲ IR LAIKRAŠČIŲ NAUJO
Tremtinių žurnalas 

“Gintaras”
Vokietijoje lietuvių tremti

nių yra leidžiamas literatū
ros žurnalas “Gintaras.”

Jį redaguoja J. Kruminas. 
Išeina Haffkruge.

Šis žurnalas leidžiamas 
vargo keliais—rašomas ma
šinėle ir paskui spausdina
mas rotatorium.

Nežiūrint šio sunkaus dar
bo, jis daro rimtą įspūdį, yra 
kruopščiai ir estetiškai pa
ruoštas.

Kiekvienas numeris turi po 
60 pusi, ir yra dailininko ran
ka iliustruotas.

Pernai išėjo po numerį už 
rugsėjo, spalių, lapkričio ir 
gruodžio mėnesius.

Bendradarbių tarpe randa
me eilę senų ir naujų vardų. 
Ten rašo B. Brazdžionis, K. 
Bradūnas, F. Neveravičius, 
P. Babickas, Dr. V. Manelis, 
P. Štuopis, J. Kruminas, V. 
Banaitis, Nelė Mazalaitė, L. 
Žitkevičius, H. Nagys, K. Ba- 
rauskas-Nendrė, Paulius Jur
kus, N. Gobuvaitė ir kiti.

Įdomu, kad be savos poe
zijos, apysakų ir straipsnių, 
žurnale randama vietos ir 
vertimams, ypač iš anglų ir 
amerikiečių literatūros. Tuo 
būdu ten lietuvių kalba su
tinkam tokius garsius var-

dus kaip Burns, Byron 
Longfellow.

Lietuvių savaitraštis 
“Žiburiai”

Šis laikraštis išeina Ai 
burge, amerikiečių okup; 
jos zonoje.

Leidėjais ir redaktorL, 
pasirašo J. Vaidelys ir J.l: atsigerti, 
tėnas. Laikraščio meninę IrinM kur} 
sę tvarko dailininkas V. 1 mdeDtiekis, 
tas. jįjjoatsige-

“Žiburiai” yra bendrol;'-3’’®0liga, 
būdžio savaitraštis, apima 
vairias veiklos sritis. ■ a jūs čia ge-

Laikraštis gyvai atsilil ifbaperka- 
į aktualiuosius klausimui;'3! ^bne- 
šiuo atžvilgiu dažnai «-iii tas, kas 

nutolimams 
L permė
te!; ir depo-

Ls(utthofo Koncentraci, 

Rašo A. Gervydas —

1^0

Lppietų ne
rijome pail- 

kankinti

daug nenuv; 
geras, tačia 
šiandien, nes 

Kapo kaži 
jon ar paste 
žiūri jo pax 
senukas vo. 
laiko kreivą 
kabo lašas. 3 
pamėlynavęs 
kojas po neh 
žemę. Jis tu 
campį, vadini 

Biblistai lage 
nusistatymą 
už pacifizmu
prieina prie n

— Nesiskul 
dirbi. Judėk i 
tave žiūri ka] 
bijok.

Pasisukinėj 
kitus, grįžta i 
ko:

— Žinai tai 
čiau Biblijoje 
valgys vaisių

Šia proga būtų pravartu 
pažymėti, kad Sovietų Sąjun
gos pokarinė politika nė va-

landėlės neišleidžia puolamų
jų ginklų. Ir tai mums turi 
priminti, kad lemiamosios 
kovos valandos tolydžio 
trumpėja. Mes kasdien ryš
kiau matome, kaip teisė ko
voja prieš smurtą, tiesa prieš 
melą. Būtų nusikaltimas gal
voti, kad paskutinės didžio
sios ir senosios diktatūros 
smurtas ir melas užleis vietą 
be kovos teisei ir teisingu
mui.

Pasaulis dalijasi į dvi da
lis, tai aišku; mes nesvyruo
dami atsistojame teisės ir 
tiesos pusėje, nes už tai mes 
jau paaukojom daugiau, ne
gu iš mūsų priklausytų. Dar 
vienai aukai—mes visur, vi
sada.

Liudas Dovydėnas.

rimtų straipsnių, kurių pi 
šo toki žymūs Lietuvos Į 
stybės vyrai kaip kunJ 
Krupavičius. Esama moį 
nes, medicinos, meno ir i 
sričių medžiagos. Rašo p 
S. Kolupaila, Dr. V. Vilianįirataiger- 
Dr. J. Meškauskas, Dr. A.i^atsira- 
nys, Servus, J. Būtėnas, |:kuris ėmė 
F. Kapočius, prof, kuij 
Yla, inžinierius V. Švipa 
Kuprionis, J. Katilius ir;

“Žiburiai” skiria vietos 
ezijai ir beletristikai. į 
kita ko, per šio laikrljjjgery bu- 
skiltis duodamos VergilT 
“Enėjidos” vertimo išl 
kos. Verčia Dr. A. Rukša

Būdamas aktualus sa 
raštis, “Žiburiai” deda 
žvalgas iš lietuvių treiųj 
gyvenimo Vokietijoje, i 
čia sporto, skautų veiki qjiausty- 
pateikia žinių iš Lietuve1'

Pažymėtina, kad laiki 
turi ir priedą—“Skaityi 
kurie užpildomi lietuvi! 
sikų raštais.

Kiekvienas numeris 
gausiai iliustruojamas, 
giausia Lietuvos vai! 
taip pat ir lietuvių tren 
gyvenimo paveikslais, i

“Žiburiai” yra gyvai 
tualus ir įdomus lie 
tremtinių leidinys.
Eilėraščių rinkinys “S 

moji Duona” I
Šiuo vardu poetas 1 

Bradūnas Miunchene i|

L: per menesj. 
į. nė vie-

įjojęs apie 
i toojan nu- 

,-jiioto van- 
Lįjro didelė 
Limiršome — Na, ką ti 

— provokuoju 
Įraam dar dabar vokieči 

Europą ir ski 
. pačių didžiaus 
, jiems gali tai 
, — žmogus 
i kanda tiek, 
Tamsta pamat 
čiai valgys va 
medžio.

Paskui, prisi 
sies, sako:

— Berlyne i 
Matydamas, 

tiki tuo, ką jis 
tariu, o jis pal 
riai nusišypsi 
žingsniais su 
linguoja toliau.

Gal ir neram

įima pirk-

į-s ir vokų, 
įjjro virti 
įbeveikne-

[•į ir viskas, 
s nieko, nes

Įstodavo.
Lnišiy nuo 
p 
Lliorių ven
ts Griebia- 
l:3a griau-
7S2S pajū-

■į™68 į kas gali žinoti, 
|3kmlper anksti. N.

L Si vergai. pralaimėjimo 
gradu) kluptų i 
tų...

Vengras — 
karai

Vienos dienoi 
je beskirstant 
randa rudas S 
riam reikia 70 i

Pirmiausia i 
ietuvius, pasku 
[u. Išdalina šiū 
sėsti į sunkvežh

m šaltis 
1:a tačiau 

(Pabaiga 5 pusl.)!^ & 
Ltaran- 
p seny pa- 
Į. patarimu: 
š Atsieit, 
byra kapo 
M ir gir- 
-iria gali- 

--------- —-----J-----y---------------- -- --------- . . ~ . — ——J f 
knygynams, visam paša• ‘P0"- 

Šiomis dienomis, tarp 
gauti šie užsakymai:; 
Yorko Lietuvių Taryba 
Mrs. Helen Kensavage, 
Neck $3; St. JanušasJ 
more, $3; V. Jankus, 
Park, Mass. $3; Mrs. A| 
bury, Brooklyn $3.

Nelaukite! Maža •lay 
lieka!

TUOJ IŠEINA LIETUVOS ISTORI
Savo kalbose komisaras 

Gedvilą lietuvių tautą jau ke
letą kartų yra pavadinęs sla
vais. Maskva grįžta prie tų 
laikų, kai Rusijos istorikas 
Karamzinas tvirtino, kad 
Lietuva nuo amžių buvusi ru
sų kraštas.

Šiomis dienomis baigiama 
spausdinti “The Story of 
Lithuania.”

Ši knyga turės beveik 400 
puslapių ir 8 žemėlapius. Gra
žia anglų kalba ji aiškiai nu
pasakoja visą lietuvių tau-

tos istoriją ir parodo, ki 
tuvių tauta yra.

Laikas dabar šią knyj 
sisakyti, duoti savo vai

1 w SUKILIMAS l&l R. Jurgėls

t—

Vienintelė Plati Lietuvos Istoriją 
Angliškai!

THE STORY OF LITHUANIA!
parašyta kun. Tomo Chase (Čižausko)

Jau Spausdinama
Wm. H. Chamberlaino įžanga. Prof. Pakšto žemėlapi 

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

KAINA $3.00
Užsakymus siųskite dabar šiuo adresu:

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

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

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

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

J<3) visas katalikiškas mokyk 
! aviena paskui kitą buvo už, 

ir pasipriešinę mokytojai 1 
-raškai nepateisinamu priev 
-iškratė senosios mokyklų s 

mokykla Lietuvoje privali 
■2dRusijos viduje; visiškai S’ 

h kalba—taip sakant—buvo 
r5 krašte, kur nebuvo jokio i 
Po sumetimo mokėti rusų kali 
p būti išsyk vartojama. Bet i 
R pakeisti katalikų kunigus 
p buvo sutikti tokiu šaltumu

Pirmus kelerius metus moky 
p M kol lietuviai galėjo su 

Jams už priverstinių svetimų 
^do jų į rusų mokyklas, 
^mokyklos Žemaitijoje, k 

pwas gyventojų, turėjo iš vi 
p 89 mergaites pirmaisiais m 
tekūno, ir vos tiktai pusė tų vž

n'įsi Rusijos užkampių aty 
po pasigailėjimo verti duom 
p nei krašto kalbos, nei papu 
’įprasčiausių kvalifikacijų sax 
r A Jie mokyklose sukėlė tie 
m sunku jų vardą naujai pi

Vardas

Gatvė

Miestas

pabuvo atsitikimas žemait 
nuo Vokietijos sienos..

pfc rado atgarsio spaudoje p 
įkartą atkreipė daugelio dė 
LH Danijoje buvo kreipiam 
M Danijos karališkieji rūme 

savo įtaką, stengianti
u l^Jkio—bažnyčios užd^-'”"
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LAIKRAŠČIŲ <
3

malas
>

vių tremti- 
s literatū- 
taras.” 
Kruminas.

cus kaip 
Longfellow. ž Spygliuotų Vielų

(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos) 
• Rašo A. Gervydas —

leidžiamas 
somas ma- 
spausdina-

mkaus dar- 
įspūdį, yra 
etiškai pa

LIETUVIAMS ATMINTINOS DIENOS

Lietinių tremtiniu stovykloje patikrinimas virtuvėje.—Britų 
UNRRA atstovas apžiūri lietuvių stovyklos virtuvę kartu su 

stovyklos vedėju.

dynų Pelėdos—Sofijos Pšibi
liauskienės.

— Kovo 21 d. buvo 25 metų 
sukaktis nuo mirties poeto 
Margalio-kun. J. šnapščio.

— Kovo 21 d. savo amžiaus 
70 m. sukaktį šventė pralo
tas J. Narjauskas, Dantės 
“Dieviškosios Komedijos” į 
lietuvių kalbą vertėjas.

— Gegužės 15 d. suėjo 40 
metų, kai pradėjo Suvalkijo
je veikti garsioji liaudies 
švietimą draugija “Žiburys.”

— Gegužės 31 d. sueina 25 
metai, kai Amerikos lietuviai 
įteikė tuometiniam Amerikos 
prezidentui W. G. Hardingui 
milijoną parašų, reikalauda
mi Lietuvą pripažinti nepri
klausoma. Parašai sudarė 
140 storokų knygų.

— Sausio 1 d. suėjo 10 me
tų nuo mirties Lietuvos ra
šytojos O. Pleirytės-Puidie- 
nės. Ji pasirašydavo Vaidilu
tės slapyvardžiu ir yra para
šiusi “Audroms siaučiant,” 
“Gyvenimo Akordai,” “Kada 
Rauda Siela” ir “Tėviškė.”

— Sausio 5 d. suėjo 30 me
tų nuo mirties garsiojo lietu
vių kompozitoriaus Č. Sas
nausko.

— Sausio 20 d. suėjo 30 
metų nuo mirties didelio lie
tuvybės žadintojo Suvalkijo
je—P. Kriaučiūno.

— Vasario 2 d. suėjo 50 
metų Lietuvos rašytojui, poe
tui Baliui Sruogai. Jis yra pa
rašęs “Dainų poetikos etiu
dus,” Milžino paunksmę,” 
“Dievų takais,” “Saulė ir 
smiltys,” “Baisiąją naktį,” 
“Radvilą Perkūną,” “Atitva- 
rą teisėją” ir keletą veikalų 
iš teatro ir literatūros istori
jos.

— Vasario 10 d. suėjo 60 
metų, kai Amerikoje išėjo 
pirmas numeris ‘ “Vienybės 
Lietuvninkų.”

— Vasario 16 d. suėjo 60 
metų poetui Paparoniui-kun. 
A. Šmulkščiui.

— Vasario mėn. suėjo 50 
metų paskutiniam Nepriklau
somos Lietuvos užsienio rei
kalų ministeriui Juozui Urb
šiui, kurį bolševikai, tuoj po 
įsiveržimo, išvežė į Rusiją. 
Apie jo likimą nieko tikro ne
žinoma.

— Kovo 15 d. suėjo 20 me
tų nuo mirties rašytojos Laz-

jam už lagerio ribų, per mies
telį, iki upės, kur stovi bai
dokas su žvyrium. Vieni iš 
baidoko metam žvyrių ant 
kranto, kiti—į sunkvežimius. 
Darbas nelengvas, bet aplin
kui skraido paukščiai, mau
dosi bangose, dvelkia leng
vas laisvas vėjelis. Visa tai 
gaivina, tačiau drauge suža
dina pašėlusį laisvės ilgesį.

Baidokas tuščias. Prikrau
tas sunkvežimis nuvažiavo. 
Sargybiniai leidžia mums 
susėsti ant aukšto tilto pyli
mo. Su mumis buvę lenkai, 
pasirodo, yra inteligentai, la
geryje traktuojami kaipo 
tardomieji. Jie įtariami daly
vavę slaptose patriotinėse or
ganizacijose. Išsikalbame, 
greitai įgyjame vieni kitų pa
sitikėjimą. Kad vokiečiai pra
laimės karą, jie tuo visai ne
abejoja. Už dviejų mėnesių 
Stutthofe jau plevėsuos len
kų vėliava. Kas bus po karo? 
Kaip tvarkysimės? — klausi
mas gena klausimą.

Vienas ima dėstyti savo 
projektą, kuris lenkų tarpe 
turi daug šalininkų. Ateityje 
tarp rusų ir vokiečių reikia 
sudaryti stipresnį barjerą. 
Tam reikalui privalo susikur
ti stiprus blokas, į kurį įeitų 
čekai, vengrai, rumunai, len
kai ir lietuviai, na, gal ir gu
dai. Centras šio bloko būtų 
Lenkija. Suvienytų tautų ka
ralium tiktų vengras, nes 
vengrai turi daugiausia mo- 
narchistinių tradicijų. Tačiau 
karalius reziduotų Lenkijoje. 
Lietuva su Lenkija tame blo
ke būtų sujungtos unijos ry
šiais.

Unija, ak, ta unija! Lenkai 
jos niekaip negali užmiršti, o 
pas mus ji tokia nepopuliari, 
ant jos verčiam visas savo 
praeities nelaimes. Imam aiš
kintis savo pažiūras, tačiau 
greitai mus pertraukia atvy
kęs tuščias sunkvežimis, ku
rį reikia prikrauti žvyriaus.

“Los, los” . . . šaukia kapo. 
Ir tuoj realizuojam uniją, 
drauge žerdami gelsvąjį žvy
rių, kuris bus naudojamas 
naujų barakų statybai, ku
riuose drauge šersim utėles.

(Bus daugiau)

burge, Tne wnnw į Lagery nėra geriamo 
vandens

uasirašnir Sekmadieniais po pietų ne- 
r t i? rbama. Tad galėjome pail- 
en&s v? M- smarkiai kankinti 

^JvarkoiiQ oškulys. Ieškom atsigerti, 
ūs įspėja, kad vanduo, kurį 
ikia lagerio vandentiekis, 
srti netinka. Kas jo atsige- 
a, suserga viduriavimo liga, 
iri lagerio sąlygose yra 
irtina. “Tad ką jūs čia ge
lte?”—“Nieko, arba perka- 

rimtųstn? e gazuotą vandenį kantinė- 
-- 11'' . •” Bet pirkti gali tas, kas 

ri bonų, o bonai kaliniams 
duodami tik kartą per mė- 
isį iš jo atsivežtų ir depo-

os zonoje.
Leidėjais:

tėnas. Laikuį

leris turi po 
liniuko ran-

tas.
"Žiburiai' 

būdžio savaip 
vairias veibį

į aktualiuos; 
šiuo atžvil>) numerį už 

lapkričio ir 
is.
:arpe randa- 
taujų vardų, 
.zdžionis, K.
leveravičiu^ sričių medi? pinigU- Bonų duodama 
V. Manelis, S.Kolupaife markiU sumai per mėnesį, 
rnminas, V. Dr.J.Mabj mes, aišku, nė vie- 

Aazalaitė, L. nys, Šernu;
'agys, K. Ba- F. Kapom 
Paulius Jur- 
:ė ir kiti, 
e savos poe- 
r straipsnių, 
ia vietos ir 
č iš anglų ir 
natūros. Tuo 
ių kalba su- 
garsius var-

šo toki žyį 
stybės vyn. 
Krupavih; 
nes, medi®?

S. Kolupaila markių sumai per menesį.

Yla, iriaufe 
Kuprioniaj 

“Žiburiai" 
ezijai ir fe
kita ko, pa 
skiltis 
“Enėji 
kos. Verai!

Būdamas! 
rastis, “i 
žvalgas iš k 
gyvenimo Ii 
čia sportu 
pateikiam:

Pažymėta 
turi ir prie: 
kurie

Ižia puolamą
jį mums turi 

lemiamosios 
os tolydžio 
kasdien ryš- 

saip teisė ko
tą, tiesa prieš
įkaitimas gal- sikų raštai- 
utinės didžio- Kiekvies 

os diktatūros 
as užleis vietą 
d ir teisingu-

ijasi į dvi da
mes nesvyruo- 
įme teisės ir 
nes už tSi mes 
i daugiau, ne- 
iklausytų. Dar 
-mes visur, vi-

daug nenuvargti. Patarimas 
geras, tačiau jis negalioja 
šiandien, nes šalta.

Kapo kažkur nulindo užvė- 
jon ar pastogėn. Darbą pri
žiūri jo pavaduotojas, toks 
senukas vokietis. Rankoje 
laiko kreivą žagarą, po nosia 
kabo lašas. Veidas išsekęs ir 
pamėlynavęs. Sunkiai velka 
kojas po nelygiai išknaisiotą 
žemę. Jis turi violetinį tri
kampį, vadinasi yra biblistas. 
Biblistai lagerin patalpinti už 
nusistatymą prieš karą, taigi 
už pacifizmą. Tas senukas 
prieina prie manęs ir sako:

— Nesiskubink, kam tu čia 
dirbi. Judėk tik tada, kada į 
tave žiūri kapo, o manęs ne
bijok.

Pasisukinėja šiek tiek apie 
kitus, grįžta atgal ir man sa
ko:

— Žinai tamsta, aš išskai
čiau Biblijoje, kad vokiečiai 
valgys vaisių nuo mažo me
džio . . .

— Na, ką tamsta pasakoji, 
— provokuoju senuką, — juk 
dabar vokiečiai užėmę visą 
Europą ir skina vaisius nuo 
pačių didžiausių medžių. Kas 
jiems gali tai uždrausti?

— Žmogus ne visada nu
kanda tiek, kiek apžioja. 
Tamsta pamatysi, kad vokie
čiai valgys vaisių nuo mažo 
medžio.

Paskui, prisilenkęs prie au
sies, sako:

— Berlyne neramumai . . .
Matydamas, kad senukas 

tiki tuo, ką jis sako, jam pri
tariu, o jis patenkintas gud
riai nusišypso ir mažais 
žingsniais su savo žagaru 
linguoja toliau.

Gal ir neramumai, mąstau, 
kas gali žinoti, bet atrodo dar 
per anksti. Negi po pirmo 
pralaimėjimo (ties Stalin
gradu) kluptų ir viskas griū
tų .. .

Vengras — Polonijos 
karalius

Vienos dienos rytą aikštė
je beskirstant vergus, atsi
randa rudas SS vyras, ku
riam reikia 70 žmonių.

Pirmiausia išrenka visus 
lietuvius, paskui prideda len
kų. Išdalina šiūpėles ir liepia 
sėsti į sunkvežimius. Važiuo

LIETUVIŲ NAŠLAIČIŲ PR I EPELIAMS
galin-pažintos tinkamos ir 

čios našlaitį įsūnyti.
Pagal emigracijos 

Lietuvai, iki liepos 1 d. Ame
rikos konsului galėtų duoti 
vizas 74 lietuviams našlai
čiams. Jų įvažiavimo reikalu 
jau padaryti žygiai. Atitin
kami komitetai Vokietijoje 
sudaro reikalingus sąrašus.

Bendrasai Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondas jau turi 
savo sąraše visą eilę gerašir
džių lietuvių, kurie nori įsū
nyti po našlaitį. Yra net to
kių, kurie sutinka paimti po 
du! Yra atsiliepusių draugijų, 
kurios sutinka apmokėti vie
no ir daugiau našlaičių kelio
nės išlaidas, šie pranešimai 
labai pradžiugino BALF va
dovybę. Bet dar reikia dau
giau asmenų, daugiau drau
gijų šiam dideliam artimo 
meilės žygiui įvykdyti.

Dėkodami jauišgirdusiems 
našlaičių gelbėjimo balsą ir 
laukdami daugiau gerašir
džių, čia norime papildomai 
pranešti tokias žinias:

1) Kiekvienas geraširdis 
lietuvis našlaičių gelbėtojas, 
kuris sutiko apmokėti kelio
nės išlaidas, yra prašomas 
būti pasiruošęs atsiųsti $163, 
kai bus nurodyta.

2) Kas tik gali, yra prašo
mas šiai našlaičių gelbėjimo 
veiklai paaukoti bent kokią 
pinigų sumą, čekius ir Money 
Order rašykite tokiu vardu: 
Lithuanian Orphans Fund ir 
siųskite United Lithuanian 
Relief Fund of America, 19 
W. 44 St., New York, N. Y.

3) Visos lietuvių draugijos 
yra prašomos paskirti kiek 
galima didesnes aukas. Būsi-

Pagal veikiančius emigra
cijos įstatymus, per vienerius 
metus Amerikon gali įvažiuo
ti 386 Lietuvos piliečiai. Nau
jos kvotos metai prasideda 
kasmet liepos 1 d.

Prez. Trumanas 1945 me
tų gale išleido potvarkį, ku
riuo pirmenybė įvažiuoti 
Amerikon teikiama našlai
čiams vaikams. Šis potvarkis 
taikomas ir lietuviams naš
laičiams, esantiems ameri
kiečių valdomoje Vokietijos 
dalyje. Jų ten yra nemažas 
skaičius.

Atsikviesti našlaičius 
Amerikon atskiri asmens ne
gali. Tai gali padaryti tik di
džiulės organizacijos, ku
rioms valdžia pripažino teisę 
duoti savo afidevitus. Tokia 
teisė suteikta katalikų, pro
testantų ir žydų labdaros or
ganizacijoms.

Amerikos Catholic Com
mittee for Refugees, glau
džiai veikiąs su War Relief 
Services organizacija, sutiko 
duoti reikalingus afidevitus 
lietuviams našlaičiams, jei 
Bendrasai Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondas užtikrins, 
kad našlaičių atgabenimo ir 
apgyvendinimo išlaidos bus 
apmokėtos. Kaip jau buvo 
anksčiau pranešta, vieno naš
laičio kelionė iš Vokietijos 
iki New Yorko kaštuoja 163 
dol., o jo išlaikymas prieglau
doje ir mokykloje — 25 dol. 
mėnesiui.

Kiekvienas našlaitis, at
vežtas Amerikon, turi teisę 
būti įsūnytas, jei tik susiras 

kai garbė jį savo šeimon paimti norin- 
Ovidijus. čių ir jei tos šeimos bus pri-

kvotą
SIBIRE MIRS KAPT. 

JUOZAS GINEITIS

New Yorkas. — Iš Sibiro 
gavome žinių, kad tenai mi
rė buvęs Lietuvos armijos 
kapitonas Juozas Gineitis, 
apie 45-50 metų amžiaus.

Karinę tarnybą Gineitis 
buvo pradėjęs anksti, stoda
mas savanoriu į besiformuo
jančią Lietuvos armiją ir da
lyvaudamas nepriklausomy
bės kovose.

Vienoje iš pirmųjų laidų 
baigęs karo mokyklą, o vė
liau aukštuosius karininkų 
kursus, kurį laiką dirbo me
chanizuotuose daliniuose. Pa
skutiniu laiku, išėjęs iš armi
jos, lankė Lietuvos Universi
teto technikos fakultetą, stu
dijuodamas daugiau x chemi
jos mokslus ir planuodamas 
užsiimti sintetinių medžiagų 
gamybą.

Iš Lietuvos Gineitis bolše
vikų buvo išdeportuotas 1941 
metais. Jo mirties aplinky
bės tuo tarpu nėra žinomos. 
Jo žmona Vanda su dukterim 
ir toliau laikomi trėmime.

___________________________________ JU-------- .
-------

Dokumentai Moksly 
Akademijoje

s neturime. Tad ir atsiger- 
ėra vilties. Laimei, atsira- 

ivienas lenkas, kuris ėmė 
lis kalbinti. Sužinojęs apie 
įsų troškulį, jis tuojau nu- 
ko 10 bonkų gazuoto van- 
s. Tai mums buvo didelė 
ama, kurios neužmiršome 
ištisus dvejus lagery bu- 
o metus, atsimenam dar 
iandien.
antinėje dar galima pirk- 
rūkalų, pašto ženklų, 

kams popieros ir vokų.
kartėmis būdavo virtų 

donų burokėlių, beveik ne- 
tų, nesmulkiai supiausty- 
ir žemėtų. Tai ir viskas, 
a geriau tarus, nieko, nes 
suminėtų dalykų kanti- 

flažniausiai stokodavo.
kiečiai valgys vaisių nuo 

mažo medžio
ekančią dieną liorių ven- 

, kaip ugnies. Griebia
mi kastuvo, palengva griau- 

kitados buvusias pajū- 
kopas, verčiam žemes į 

vas, kurias paskui kraus į 
es ir veš jau kiti vergai, 

kus lietus drėkina vei- 
š rankas ir rūbus. Pamažu 
Įsunkia ligi odos, šaltis 

čia labiau judėti, tačiau 
(Piltis paraližuoja sąnarius. Ir 

įtuvas nenoriai klauso ran- 
Tenka naudotis senų pa- 
sių kalinių patarimu: 
ti akis ir ausis. Atsieit, 
a matyti, kur yra kapo 

a SS—lagerpolizei, ir gir- 
kas įsakoma. Tada gali-

I judėti palengva ir per-

gausiai fe 
giausia 
taip patiri 
gyvenimo p f 5 

"Žibmtf 
tualus ii i 
tremtinių

Eilėraščii
Nj

Šiuo VE 
Bradūnas

las Dovydėnas.

ŠEINA LIETUVOS

se komisaras tosistorijij 
ių tautą jau ke- tuvių b® 
l pavadinęs sla- Laikas' 
grįžta prie tų 

įsi jos istorikas 
tvirtino, kad 

mžių buvusi ru-

lomis baigiama 
The Story of

me labai dėkingi, jei turtin
gesnės draugijos paaukos 
bent vieno našlaičio kelionės 
išlaidoms padengti.

4) Įsūnyti našlaičius suti
kusios šeimos prašomos iš 
anksto žinoti, kad jos galės 
pasirinkti pageidaujamus 
vaikučius, tačiau jos turi su
tikti, kad įsisūnijimui našlai
čiai galutinai bus atiduoti 
tik tada, kai prityrusios lab
daros darbe komisijos tars 
savo palankų žodį.

Kadangi laiko nedaug liko, 
todėl prašome visus lietuvių 
našlaičių prietelius ir gelbė
tojus paskubinti savo apsi
sprendimą ir tiesti pagalbos 
ranką.

United Lithuanian Relief 
Fund of America

19 W. 44 St., New York 18, 
New York

Lietuvos Mokslų Akademi
jai buvo perduoti seni iš 15 
šimtmečio kunigaikščių rank
raščiai, įvairūs metraščiai, 
popiežių bulės ir kiti vertingi 
dokumentai bei knygos.

Iš Vilniaus bibliotekų į 
Minską išvežti visi dokumen
tai, liečią Gudiją.

Kas belieka, 
žlunga ?sisakytife

knygynai
Šiomis t

g0^|863 -1864 METŲ SUKILIMAS
Mrs. Bele:: Rašo K. R. Jurgėla
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toriui. Klingenbergas rašė ištisas tris valandas, kai stai
giai pasigirdo iš lauko šūkavimas: “Kazokai, Kazokai!”

“Moterys ir mergaitės, kurios vėl buvo pradėjusios 
melstis ir giedoti bažnyčioje, suriko iš baimės. Lietu
viai kaimiečiai desperatiškai pasipriešino antpuoliui. 
Gubernatorius nulipo nuo laiptų: jo strategija pavyko. 
Jis buvo iš anksto išsiuntęs slaptą įsakymą artimiau
siai kazokų stovyklai, kokių 10 mylių atstume: jis ap
simetė rašąs raportą, visą laiką žinodamas, kad 300 ka
zokų su ietimis ir pištalietais buvo kely. Trumpos ir 
šlykščios skerdynės įvyko tą šaltą ir tamsų lapkričio 
rytą; ilgos kazokų ietys paragavo kraujo, šie laukiniai 
vyrai įsiveržė į bažnyčią, moterys buvo mušamos ir ri
šamos, altoriai ir vėliavos buvo sukapoti į gabalus ir 
langai išdaužyti.

“Išsigandusi ir nusiminusi kaimiečių minia buvo nu
guita ant menkučio upės ledo, ledas lūžo; kai kas nu
skendo, kazokams užkimusiai bešūkaujant ir besijuo
kiant; kai kurie laikėsi vandeny, kol jų jėgos išseko, ir 
jie nuskendo; betgi daugumas žmonių buvo ištempti į 
krantą ir surišti.

“ ‘Sukilimas’ buvo numalšintas, ir nei vienas kazokas 
dargi nebuvo sužeistas. Bažnyčia buvo užantspauduota, 
ir Klingenbergas paleido kazokus į mažytį miestelį, įsa
kydamas surišti juo daugiau žmonių. Lietuvių kaimie
čiai šaukė: “Mes netikime, kad tu esi mūsų gubernato
rius, mes netikime, kad caras atsakė mūsų maldavimą.” 
—Klingenbergas tučtuojau atkeršijo už šį nusikaltimą. 
Surištiems vyrams nutraukė drapanas ir juos nupla
kė, jų moterims ir vaikams beveizint,—plakė tol, kol 
tai rado esant saugu daktaras Vasilenko, kuris tikri
no plakamųjų kraujo pulsavimą. “Gal dabar jūs žino
site, kas yra jūsų gubernatorius,” šaipėsi Klingenber
gas. Lietuviai, kuriems pavyko pasprukti, pareiškė, 
kad viena senutė buvo nuplakta miriop, betgi ši aplin
kybė nebuvo iškelta Vilniaus teisme. Betgi i š to, kas 
buvo įrodyta teismo bylos eigoje, buvo patikrinta, kad, 
vyrus nuplakus, jų žmonos ir jaunos dukterys buvo ati
duotos kazokams. “Ačiū už jūsų pagalbą,” suriko Klin
genbergas atsisveikindamas. Dabar, vaikai, galima 
ulioti.” Kazokų uliavojimas mažytyje miestelyje ir jo 
apylinkėse užtruko kelias savaites, ir jų smaguriavimas 
buvo įprastas Dono kazokams Didžiojo Turko šalyje:

ir jiems pasisekė sudėti savo prašymą į caro rankas. 
Jausdamies užtikrinti savo misijos pasisekimu, jie su
grįžo namo. Kaimiečiai paprašė kunigų, kurie atvyko 
bažnyčios turtą išnešti, kad palauktų caro atsakymo. 
Neabejotinai per aukštų bažnytinių sluoksnių įtaką, lie
tuvių skundas pasiekė Daniją, ir iš ten buvo pasiųstas į 
Peterburgą lietuvių užtarimas.

“Vis dar nebuvo atsakymo iš caro. Kunigai, kurie 
tiktai nenoromis parėmė nugąsdintus parapijiečius, 
laukė progos išsinešti monstranciją ir kielikus iš zakris
tijos. Betgi kaimiečiai tai suprato ir bažnyčioje budėjo 
dieną ir naktį, po du ar tris sykiu. Kaimiečiai pradėjo 
nuolatinį maldų budėjimą, sykiu su kunigais, ligi tos 
dienos, kai žiaurusis Kauno gubernatorius pats atvyko 
baigti viso reikalo. Jis atvyko vidur nakties su polici
ninkų būriu. Jam buvo pranešta, kad miestelyje buvo 
ramu, tiktai kai kurie seniai ir jaunuoliai bažnyčioje 
meldėsi. Pasklido baimė ir drebėjimas, kai žmonės su
žinojo apie gubernatoriaus atvykimą, kadangi žmonės 
iš patyrimo žinojo rusiškus valdininkus.

“Moterys ir vaikai pasiliko klūpoti bažnyčioje, gie- 
dodamos giesmes, o jų vyrai ir broliai su kryžiumi ir 
su caro bei carienės paveikslais pasitiko gubernatorių 
prie bažnyčios. Jie maldavo pasigailėti jų bažnyčios. 
Gubernatorius von Klingenbergas šiurkščiai atsiliepė, 
kad visos jų maldos ir prašymai pas carą buvo bergž
džios pastangos, kad jis galįs jiems pasakyti: bažnyčia 
bus uždaryta ir nugriauta šią pačią naktį.

“Piktas murmėjimas nuskriejo lietuvių minioje. Vis- 
vien žmonės pradėjo išeidinėti iš bažnyčios. Staigiai 
Klingenbergas davė įsakymą mušti visus, kas tik išei
na iš bažnyčios, ir bizūnais išguiti moteris ir vaikus. 
Tuomet lietuvių kantrumas išseko. Jie jautėsi, kad jie 
buvo skriaudžiami be jokio reikalo, ir juos apėmė pa
sipiktinimas. Akmenų ir pagalių kruša krito ant žan
darų ir jų viršininko. Gubernatorius ir jo pagalbinin
kai,—kaip paprastai tokios rūšies žmonės yra bailiai 
ir niekšai,—subėgo bažnyčion, bet kaimiečiai išvertė 
duris. Klingenbergas su savo žandarais ir kunigu len
ku, kuris visą laiką buvo prie jo šono .turėjo slėptis baž
nyčios bokšte, po stogu. Dabar jisai pasiūlė susilaiky
siąs nuo tolimesnių žygių bažnyčios reikalu. Kaimie
čių atstovas paprašė jo, kad jis parašytų savo raportą 
apie šios nakties užpuolimą—Vilniaus generalguberna-

Kražiuose. Dabar, kai jau visos bylos aplinkybės yra 
iškeltos aikštėn po teismo sprendimo Vilniuje, visas 
reikalas nušviečia aiškiai tas sąlygas, kuriose Lietuva 
gyvena. Vargšai, kurie savo kraują praliejo tikėdami, 
kad jie teisingai elgėsi, nepraliejo kraujo bergždžiai. 
Jie daug prisidėjo atverti akis daugeliui savo tautie
čių, kurie pamatė savo tėvynės sunkiausią padėtį; jų 
kraujas sukėlė patrijotizmo bangą tarp lietuvių, kurie 
emigravo Amerikon, ir tai tikrai kurią nors dieną su
teiks kraštui naudos.

“Šiame nedideliame Kražių miestelyje buvo vienas 
paskutiniųjų vienuolynų, kurio rusai dar buvo pasigai
lėję Lietuvoje. Mažytis benediktinų vienuolių būrelis 
ten gyveno, prisilaikydami valdžios griežtų patvarky
mų. Betgi ukazas paliepia, kad kai Romos katalikiškas 
vienuolynas sumažėja ligi aštuonių vyrų ar moterų vie
nuolių, jis turi būti konfiskuojamas, o naujų novici- 
jantų priimti neleidžiama. Kražių vienuolyne dabar bu
vo pasilikę tiktai aštuoni vienuoliai. Vyriausybė, per 
Vilniaus generalgubernatorių, buvusį žandarų pulkinin
ką Arževskį, davė įsakymą iškraustyti vienuolius, už
daryti ir nugriauti bažnyčią, jos medžiagą 
rusiškai mokyklai pastatyti, o vienuolyno 
duoti vietinei rusiškai cerkvei.

“Kražiuose, be vienuolyno bažnyčios, dar
150 metų medinė bažnyčia. Ji buvo tiek apgriuvusi, 
kad kaimiečiai žinojo jos amžių besibaigiant. Daug 
anksčiau jie buvo pasiuntę Vilniun delegaciją, kuri mal
davo užleisti vienuolyno bažnyčią, betgi nesulaukė jo
kio atsakymo. Kaimiečiai iš viso negalėjo tikėti, kad 
jie neteksią savo geriausios bažnyčios. Betgi netrukus 
jie pamatė, kad valdžia rimtai ketina savo sprendimą 
vykdyti. Vieną gražią dieną vienuoliai buvo iškraustyti, 
nepaisant jų maldavimų, kad leistų jiems baigti amželį 
jų vienuolyne.

“Vietos klebonui buvo įsakyta išnešti šventuosius 
indus nuskirtu laiku, bet dabar žmonės įsikišo. Keli 
parinktieji atstovai nuvyko į Vilnių ir maldavo Arževs- 
kio pasigailėti jų bažnyčios. Vienintelis jo atsakymas 
buvo, kad jie būsią kalėjiman sumesti, jei jie drįsią da
ryti daugiau bet kokių kliūčių. Po to jie nuvyko pas 
carą Aleksandrą Peterburgan, ir valdžia iš Vilniaus 
telegrafavo sostinės policijai, kad tuos atstovus suim
tų. Laimingu sutapimu, jiems pavyko išvengti suėmimo

(Tęsinys) 
yriausybė panaikino visas katalikiškas mokyklas
e krašte. Mokyklos viena paskui kitą buvo užda- 

, mokiniai išvaikyti, ir pasipriešinę mokytojai bu- 
iežtai nubausti. Su visiškai nepateisinamu prievar- 
u, rusai visiškai nusikratė senosios mokyklų sis- 

js Lietuvoje. Nuo šiol, mokykla Lietuvoje privalėjo 
i sve- 

je šalyje, kur rusų kalba—taip sakant—buvo ži- 
. ii tik iš vardo; šiame krašte, kur nebuvo jokio nei 

E STORY OF Llff h lio nei ekonominio sumetimo mokėti rusų kalbą, 
'• ’ aW1 ^ik ši kalba turėjo būti išsyk vartojama. Bet ru- 

larašyta kun. Tomo Chase I* Mokytojai, siunčiama pakeisti katalikų kunigus ir

Jau Spausdinam1
?hamberlaino įžanga. Pro!
Visa Lietuvos istorija Iki

leidžia New Yorke sienų? to1 jie neleido jų į. ™sųmokYklas-
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Užsakymus siųskite dabar & į 2,444 berniukus ir 89 mergaites pirmaisiais me- 
REV. 0. E. PADIENIS sukilimo numalšinimo, ir vos tiktai puse tų vai- 

Vo lietuviai.
ieji mokytojai iš visų Rusijos užkampių atvy- 

/ilietuvių kaimus kaipo pasigailėjimo verti duonos 
inčiu (pažymėkite pasirinM gtojai. Jie nesuprato nei krašto kalbos, nei papro- 

 

r prašau prisiųsti "THE f* neturėjo pačių paprasčiausių kvalifikacijų savo 
A,” kai tik bus baigta spausi 

... auką ir prašau prisiųstil'$ 

JANIA” Amerikos rašytoja®5^ 
nams, radijo komentatoriai 

js su tikra Lietuvos istorija-z

urės beveik 400 
žemėlapius. Gra
bą ji aiškiai mi- 
lą lietuvių tau-

"Dl ' T' i iiFS sietuvoje. i\uo sioi, moKyKia sietuvoje priv ntele I Įeiti Lietu™^lygiai tokia, kaip kad Rusijos viduje; visiškai
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iečius mokytojus, buvo sutikti tokiu šaltumu ir 
įtikėjimu, kad pei' pirmus kelerius metus mokyk- 

Uvo beveik tuščios. Tol, kol lietuviai galėjo susi- 
mokytojų savo vaikams už priverstinių svetimųjų

os rusiškosios kaimų mokyklos Žemaitijoje, kur 
jau kaip vienas milijonas gyventojų, turėjo iš viso

Street

uždaviniui vykdyti. Jie mokyklose sukėlė tiek 
s reputacijos, kad buvo sunku jų vardą naujai pa- 

aimiečių akyse . . .
prieš pusantrų metų buvo atsitikimas Žemaiti- 

ž kokių dvidešimt mylių nuo Vokietijos sienos . . . 
ykštus įvykis, kad jis rado atgarsio spaudoje po 
asaulį, ir gal pirmą kartą atkreipė daugelio dė- 

į lietuvių tautos vardą. Danijoje buvo kreipiama
o dėmesio tam, kad Danijos karališkieji rūmai 
ai mėgino panaudoti savo įtaką, stengiantis 

šio šlykštaus įvykio—bažnyčios uždarymo

sunaudoti 
žemę ati-

buvo kita

(Bus daugiau)
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APLANKE VYSKUPASSUNKIAI SERGA KUN. E. 
PAUKŠTIS

Kun. Emilijus Paukštis, 
Chesterio, Pa., Vilniaus Auš
ros Vartų parapijos klebo
nas, sunkiai ir pavojingai su
sirgo gegužės 5 dieną, sek
madieni, bažnyčioj pamaldų 
metu.

Tuoj buvo pakviestas gy
dytojas, kurs suteikė pirmą 
ir greitą pagelbą, bet ligai 
nesiliovus, gegužės 10 dieną 
buvo patalpintas Fitzgerald 
Mercy ligoninėn.

Jį prižiūri ir gydo trys gy
dytojai ir 3 gailestingos se
serys.

Ligonis labai pavojingai ir 
sunkiai atrodė gegužės 9, 10 
ir 11 d.

Bet vis dar yra vilčių, kad 
jis nugalės savo ligą.

Jį aplankė jo pažįstami ir 
draugai, tarp kitų vyskupas 
P. Būčys.

MINĖJO MOTINOS DIENĄ

Šv. Kazimiero Parapijos 
Moterų Sąjunga minėjo Mo
tinos Dieną, kaip ir kitais 
metais, bendromis mišiomis, 
komunija ir pusryčiais salėj.

Susirinko būrelis narių, 
kurios paminėjo Motinos 
Dieną ir pasiryžo šiemet gau
ti daugiau naujų narių, kad 
organizacija galėtų ir toliau 
aktyviai veikti, kaip ir lig 
šiol veikė.

Pasisekimo sąjungietėms.

GAUSIAI PARĖMĖ 
SEMINARIJĄ

Gegužės 7, 8 ir 9 dienomis 
Philadelphijoj lankėsi J. E. 
vyskupas P. Būčys, Marijonų 
Generolas.

Su juo buvo atvykęs ir kun. 
Vaitkevičius M.I.Č. Ta proga 
buvo susirinkę keliolika ku
nigų iš apylinkės ir pasitarta 
svarbiais reikalais.

SERGA KUNIGAS P.
VASILIAUSKAS Vaizdas iš antrojo BALE drabužių rinkimo vajaus. Pittsburgh© 

lietuviai rūpestingai rūšiuoja Pittsburgh© lietuvių suaukotus 
tremtiniams batus ir kitą avalynę.

AUKOS BADAUJANTIEMS

Gegužės 12 dieną, Motinos 
Dieną, prasidėjo visoj Ameri
koj vajus maistui, gelbėti ba
daujančius ir kenčiančius 
vaikučius visame pasaulyje.

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj tam tikslui buvo 
padaryta rinkliava. Žmonės 
užjautė ir aukojo. Surinkta 
arti pora šimtų. Be to, dar 
suaukota maistu.

BUS PROCESIJA

Šv. Kazimiero parapijos 
sodaliečių metinė gegužės 
mėnesio procesija bus gegu
žės 19 dieną, 3 vai. po pietų.

Šv. Panelės statulą apvai- 
<sšfeaos sodalietė Alberta Poš- 
kevičiūtė.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Be§t 8:00 p.m.

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937
I— ..

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas 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.
Modemiška laidojimo įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė.

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

I—■ ■ ------------- ' - I

Philadelphijos arkivysku
pijos seminariją šiemet gel
bės $46,046.37 suma. Tai gau
siausia suma visos seminari
jos istorijoj. Šv. Kazimiero 
parapija aukojo $281.91. Šv. 
Jurgio $274.36 ir šv. Andrie
jaus $200.57.

ŠV. JURGIO PARAPIJOJ

Trečias kunigas
Gegužės 14 dieną į šią pa

rapiją atkeltas trečias kuni
gas Juozas Šukevičius, iš Ta
maqua, Pa. Dabar čia bus du 
vikarai, ir iš viso trys jauni 
kunigai.

Gegužės 14 dieną, sekma
dienį, buvo parapijos vaiku
čių pirmoji komunija — 40 
jaunųjų prisiartinimo prie 
komunijos pirmą kartą.

Tai buvo didelė šventė ne 
tik vaikučiams, bet ir parapi
jai, mokyklai ir visiems.

Procesija
Sodalių suorganizuota pro

cesija įvyko labai įspūdingai 
ir iškilmingai gegužės 12 d.

Apvainikuota Šv. Panelės 
statula, pagiedotos giesmės 
r padaryta nauji pasiryži

mai sodalių iškilmingai ir uo
liai veikti sodalių intencija.

Gegužinės pamaldos
Kasdieną rytais čia laiko

mos pamaldos Marijos gar
bei. Susirenka būrys žmonių, 
pagieda ir pasimeldžia į Die
vo Motiną Mariją.

Surinko religinių daiktų
Kun. J. Nevarauskas į mū

sų parapiją suvežė surinktus 
religinius drabužius ir daik
tus, kurių taip reikalingi lie
tuviai pabėgėliai ir misijos. 
Tai buvo dovanos visų para
pijų.

Tie religiniai daiktai bus 
nusiųsti jų prašantiems.

MIRĖ

Kun. P. Vasiliauskas, Villa 
Joseph Marie kapelionas, 
praeitą savaitę sunkiau su
sirgo ir dabar gydosi namuo
se. \

Jį pavaduoja kun. Vaitke
vičius, marijonas.

Tikima, kad jis tuoj pa
sveiks iš tos ligos, nes gydy
tojas ir seselės rūpinasi, kad 
jis kuo greičiau galėtų vėl 
sveikas džiaugtis pavasario 
saulute.

Kun. P. Vasiliauskas jau 
yra parašęs spaudai savo 
trečią knygą, kuri būtų buvu
si pradėta spausdinti, jei ne 
liga.

Jo viena knyga yra at
spausta, o antroji įkliuvo 
spaustuvėj Pittsburghe ir ne
gali saulės pamatyti.

Naujas B. Sruogos 
Veikalas

Prof. Balys Sruoga, sėdė
jęs Stutthofo koncentracijos 
stovykloje, gyvena Lietuvoje 
ir turi parašęs naują veikalą 
teatrui.

Lietuvoje gyvena ir spau
doj dalyvauja ir rašytojas 
Antanas Miškinis.

NKGB SUĖMĖ JONĄ 
NAVAKĄ

New Yorkas. — Pranešimu 
iš Lenkijos, NKGB sausio 25 
d. suėmė Dancige pastaruoju 
metu gyvenusį buvusį Klai
pėdos krašto gubernatorių ir 
garsiosios Neumanno bylos 
iniciatorių Joną Navaką. Tą 
pat dieną buvo Dancige suim
tas ir paskutinis Latvijos mi- 
nisteris Lietuvai Sėja.

Nuo kovo mėnesio vidurio 
visoj Lenkijoj vyksta inten
syvus lietuvių ir kitų baltie- 
čių gaudymas ir gabenimas į 
rytus. Tą darbą atlieka pati 
rusų policija NKGB.

VELIONIS ANT. TUMĖNAS, BUVĘS 
LIETUVOS MINIST. PIRMININKAS

Balandžio mėnesį Philadel- 
phijoje mirė Juozas Bekeris, 
Jurgis Gročkis, Jonas Airo- 
šius, Andrius Petruškevičius, 
Katarina Širka, Povilas 
Drake-Vaškelevičius, Anta
nas Tutkus, Robertas Ginvet- 
las, Tamošius Bartuševičius, 
Gr. C. Peterson.

Visų jų laidotuvių apeigas 
aprūpino J. Kavaliauskas.

Žmogus stengiasi būti ži
nomas tik geruose dalykuo
se; bloguose dalykuose jis 
stengiasi būti pasislėpęs.

Šv. Tomas Akvinietis.

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

3304 - 16 Richmond Str. Philadelphia,

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotojas

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

H
iI

Pa.

LIETUVIAI KARO BELAIS
VIAI PERKELTI IŠ BELGI

JOS Į VOKIETIJĄ

Briuselis.—Britų karo be
laisvių stovykloje Belgijoje 
laikyti lietuviai, iš viso 1,846 
vyrai, išleisti į laisvę ir per
kelti į Borghorst miestelį, 
prie Munsterio, į vieną išvie- 
tintųjų stovyklą.

Tarp tų lietuvių yra 27 ka
rininkai. 54 asmenys nepilna
mečiai—tarp 12 ir 18 metų.

Stovyklos patalpos neap
šildomos, o tie vyrai teturi 
tik po vieną antklodę, be to— 
jiems trūksta drabužių. Dau
gelis gerokai išvargę ir su
nykę.

Būdami Belgijoje, jie leido 
savo biuletenį — “Svetimoj 
padangėj.”

Iš Lietuvos Lenkai 
Iškeliami

New Yorkas.—Lenkų spau
dos žiniomis, iki šių metų ru
dens visi lenkai turi iš Lie
tuvos išsikraustyti. Tokių as
menų lenkų šaltiniai priskai
to į 200,000.

Antra vertus, kiti šaltiniai 
tvirtina, kad lenkiškai kal
bantiems jokios prievartos 
kraustytis nėra.

Atsitiktinai patyręs, kad 
velioniui A. Tumėnui, po di
delių vargų pavykus iš Vie
nos pasitraukti į vakarinių 
alijantų okupuotą sritį, tete
kę labai trumpai laisviau at
sikvėpti, nes po keletos dienų 
jis jau persikėlęs į amžino
sios laisvės sritis, kad ir ne
būdamas jo kartos ir netu
rėdamas po ranka šaltinių, 
kurie pasakytų jo gyvenimo 
reikšmingąsias datas ir padė
tų apspręsti jo veiklos turi
nį, imu žodį, kad nors ben
drybėmis pasakyčiau tremti
nių visuomenei, jog su a.a. 
profesoriaus Antano Tumėno 
mirtimi lietuvių tauta yra ne
tekusi ne tik tiesios sąžinės, 
tvirtų principų lietuvio, žino
mo advokato, žymaus katali
kų veikėjo, bet ir, pirmoj ei
lėj, valstybės vyro.
Valstybės atstatymo darbe

A.a. Tumėnas priklausė tai 
kartai, kuri subrendo ir reiš
kėsi pirmojo pasaulinio karo 
metais, kuri ant savo pečių 
pakėlė sunkią ir kietą Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo kovą, kuri atstatyta jai 
Lietuvos valstybei padėjo tei
sinius, kultūrinius, ūkinius 
pagrindus, kuri tą naujagi- 
miškai gležną ir trapią Lietu
vos respubliką sukonsolidavo 
ir kaip lygiateisį narį įvedė į 
pasaulio valstybių šeimą. Ve
lionis gimęs buvo 1880 me
tais.

Pirmą kartą iš arti teko su 
velioniu susipažinti 1924 m. 
Tada jis bus Seimo narys ir 
teisingumo ministeris. Iš to, 
ką buvau apie jį girdėjęs, 
apie jo fizinį pastatą buvau 
susidaręs kitokį vaizdą, kaip 
kad jis tikrovėje pasirodė.

Jo fizinis pastatas nebuvo 
impozantiškas, užtat impo
nuojanti buvo jo dvasinė jė
ga. Ši dvasinė jėga ne tik įga
lino jį sėkmingai nugalėti jo 
asmens reiškimąsi varžan
čias įgimtas kliūtis (mikčio
jimą), bet ir išvedė jį į lietu
vių tautai ir valstybei vado
vaujančiojo sluoksnio prieša
kį.

Aukštaičių žemės sūnus, 
prisirišęs prie gimtojo krašto 
kalvų ir ežerų, laukų ir miš
kų, ir aukštąjį mokslą išėjęs, 
grįžta į savus ir drauge su 
a.a. Dr. Bukantu, greta savo 
profesinio darbo, varo platų 
visuomeninio darbo barą. Pir
mojo pasaulinio karo audra, 
kaip daugelį ano meto lietu
vių šviesuomenės, ir velionį 
nubloškė Rusijos gilumon. 
Ten jis 1917 m. revoliucijos 
sūkuriuos tik dar labiau vi
suomeniškai subręsta ir pa
tyrimo politiniam veikime į- 
gyja.

Konstitucijos paruošėjas
Grįžusio į Lietuvą velionio 

laukia atsakingiausias dar
bas. 1920 m., Krikščionių De
mokratų partijos sąraše iš
rinktas atstovu į Steigiamąjį 
Seimą, jis gauna vadovauti 
konstitucijai ruošti komisi
jos darbams.

Kruopščiai ir su atsidėji
mu, daugiausia a.a. Zigmo 
Starkaus padedamas, jis ruo
šė tų Lietuvos respublikos 
teisinių griaučių projektą.

1922 m. rugpiūčio 1 d. Stei
giamojo Seimo priimtoji Lie
tuvos konstitucija—a.a. Tu
mėno dvasios kūdikis. Dėl ta 
konstitucija nustatytos val
stybės santvarkos krypties 
galima turėti tokią ir kitokią 
nuomonę, tačiau valstybinės 
teisės požiūriu tasai velionio 
dvasios kūdikis tikrai buvo 
nusisekęs kūrinys.

Bet velionis Lietuvai ne tik 
konstituciją parašė. Visuos 
seimuos iki 1926 m. jis buvo 
ir Seimo teisių, ir redakcijos 
komisijos narys. Per tą teisi
nės logikos koštuvą yra pra
ėję kone visi tiek Steig. Sei
mo, tiek Lojo ir Il-ojo Seimų 
įstatymai.

Teisininkas
Lietuvos novelų kūryboje 

a.a. Tumėnui pridera labai 
pažymėtina vieta. Tačiau Tu
mėnas valstybininkas reiškė
si ne tik įstatymus redaguo
damas.

Būdamas teisingumo mi- 
nisterio poste, jis 1924 m. 
tvirta ranka pravedė teismo 
darbuotojų atlyginimo refor
mą ir tuo keliu sudarė sąly
gas į teismo darbą įsitraukti 
teisininkams, kuris anksčiau 
dėl menko teismo darbuotojų 
atlyginimo to darbo vengda
vo. Jis vadinamuoju lex Tu- 
mėniensis prisiekusiuosius 
advokatus įtraukė teisėjams 
į talką ir tuo būdu pasparti
no teisingumo darbą.

Katalikų veikime
Pasitraukęs iš ministerio 

pirmininko pareigų, velionis 
pasitraukė ir iš viešojo poli
tinio darbo, bet ne iš viešojo 
gyvenimo. Nuo dabar jis 
pasineria į visuomeninę kul
tūrinę akciją, į Katalikų Vei
kimo Centro veiklą. Keletą 
metų jis stovi KVC Vyriau
siosios Valdybos priekyje.

Ir šiame bare velionio iš
varyta vaga lietuvių tautai 
ne mažiau reikšminga, kaip 
Tumėno valstybininko.

Universitete
1922 m. pradėjus veikti 

Lietuvos Universitetui, velio
nis Teisių Fakulteto tarybos 
išrenkamas valstybinės tei
sės docentu ir kelerius metus 
dėsto Lietuvos konstitucinę 
teisę.

Jis nebuvo plunksnos žmo
gus ir mokslo veikalų nepri
rašė, bet savo gilia teisine 
erudicija ir dėstomojo dalyko 
perdavimu visada turėjo sa
vo klausytojų palankumą ir 
pagarbą. Jis skaudžiai per
gyveno, kai politiniais sume
timais buvo eliminuotas iš 
universiteto; atsiradus gali
mumui, vėl mielai grįžo prie 
akademinio darbo. Nežiūrint 
silpnos sveikatos, velionis sa
vo katedros neapleido ir vo
kiečių okupacijos metais, 
nors ir susisiekimas iš Kau
no į Vilnių buvo be galo ne-

patogus, šitas jo pasiaukoji
mas akademiniam jaunimui 
teesie sykiu ir jo jam palik
tas testamentas.

Plačiai žinomas buvo Tu
mėnas valstybininkas, Tumė
nas visuomenininkas, Tumė
nas profesorius.

Advokatas
Bet plačiausiai buvo žino

mas Tumėnas teisininkas-ad- 
vokatas.

Ne jo gražbylystė, bet jo 
teisinė logika ir profesinis 
sąžiningumas išvedė jį į žy
miųjų Lietuvos advokatų ple
jadą. Velionio kalbėjimo tem
pas gal kartais teismą ir al
sindavo, bet jo samprotavi
mais negalima būdavo nesi
domėti. Savo profesijos drau
gams jis buvo ne tik kolega, 
bet ir mokytojas. Ir toks jis 
buvo ne tik prisiekusiojo ad
vokato padėjėjų institutui 
veikiant, kada jis kaip patro
nas globojo savo jaunuosius 
kolegas, bet ir paskutiniu me
tu jam einant advokatų ta
rybos pirmininko pareigas, ir 
visu savo advokatišku darbu 
ir elgsena.

Principų žmogus
Čia gražiausią vaidmenį 

yra suvaidinusi toji velionio 
asmens žymė, kuri įprasta 
vadinti žmogaus principingu
mu. Velionis buvo principų 
žmogus. Galima su jo princi
pais sutikti, galima nesutik
ti, bet negalima jo negerbti, 
kai jis savo išpažįstamų prin
cipų nuosakiai laikosi ir pa
gal juos gyvena. Su princi
pais kompromisų jis nedarė.

Lietuviškumas buvo vienas 
jo principų. Tas principas pa
laikė jauną prisiekusiojo ad
vokato padėjėją Tumėną 
santykiuose su caro adminis
tracijos ir teismo pareigū
nais. Kai rusas teismo pirmi
ninkas, terorizuodamas jau
ną lietuvį teisės gynėją Tu
mėną, ragindavo greitinti 
kalbėjimą ir trumpinti kalbą, 
jis turėdavo drąsos paklaus
ti, kur yra toks įstatymas. Ir 
lietuvio advokato vardas lik
davo nesukompromituotas.

Išeidamas iš lietuviškumo 
principo, velionis su rezervu 
ir nepasitikėjimu žiūrėjo į vi
sas mišrių tautybių šeimas 
ir jų palikuonis.

Demokratas
Velionio išpažįstamas de

mokratizmo principas pada
rė jį nesutaikomą tautininkų 
režimo priešą, padarė jį to 
režimo auka ir kovos su tuo 
režimu įkvėpėju ir rėmėju. 
Aš nežinau, ar daug velionis 
laikraščiams straipsnių yra 
rašęs, bet aš pats esu iš jo 
gavęs perduoti “Žygiui” 
straipsnį.

Velionis išpažino katalikų 
tikėjimą. To tikėjimo princi
pai jam buvo neliečiami. Ir 
kai kartą Vyriausiojo Tribu
nolo skyriaus pirmininkas į- 
žeidžiamai palietė šiuos jo 
principus, velionis taip kietai 
reagavo, kad daugiau šioj 
plotmėj jiedviem niekad ne
teko susidurti.

Kaip minėta, pasitraukęs 
iš ministerio pirmininko pos
to, velionis pasitraukė ir iš 
viešojo politinio gyvenimo.

Tačiau jis niekad nebuvo lio- 1. 
vęsis domėtis Lietuvos reika- ® 
lais, lietuvių tautos likimu. 1 j

Ir kai kovoje su nacių oku- W 
pači j a susidarė vieninga lie- i , 
tuvių tautos rezistencijai va- 1p 
dovauti viršūnė, a.a. Tumė- abfjCy 
nas nepabijojo nei rizikos, * 
nei savo nesveikatos ir, tėvy
nės reikalo pašauktas, nesvy
ruodamas stojo į darbą.

Kai mano bute (4 aukšte) | 
vykdavo posėdžiai, velionis,! 
kol įkopdavo, kelis kartus tu-j 
rėdavo po minutę stabtelti] 
atsikvėpti.

Gestapo suimtas
Dirbant tą pavojingą kon

spiracijos darbą, velionis 
dažnai primindavo laikytis 
atsargumo, kai tuo tarpu kai 
kurie kiti bendradarbiai lai
kėsi bravūriškai. Užtat nelai-. 
mei atėjus, kai anie “narsuo
liai” pristigo narsumo net se
nuko Tumėno neišduoti, ges
tapo rūsy mirčiai uždarytas; 
velionis ne tik nieko neišda
vė, bet visus guodė ir savo 
parodymais kūrė legendas.) 
Konspiracija pogrindžio dar-Į 
be jam buvo principas, o] 
principų jisai laikėsi. Gesta-] 
po rūsy velionis neilgai ka-į 
mavos. Gestapo gydytojui] 
konstatavus, kad tose sąly-t 
gose jis veikiai galįs mirti 
velionis iki teismo buvo pa 
leistas.

Nuo tada man daugiau si 
velioniu susitikti ir neteko. i

A.a. Tumėnas buvo didelis 
spausdinto žodžio mėgėjas 
Jo bibliotekoje buvo vertingi 
egzempliorių.

Reikėtų padaryti visas ga 
limas pastangas jai išsaugo 
ti. Ypačiai velionis domėjos 
istorinės Lietuvos žemėla 
piais ir apskritai lietuvi) 
tautos etnografinėmis siend 
mis. Tuo klausimu pas jį bu 
vo nemaža įdomios medžią 
gos.

Mūsų artimųjų, mūsų dratį 
gų, mūsų bendraminčių, mų 
sų kolegų ratas su kiekviS 
nais metais vis mažėja.

Jaunystės veržlume mesi 
vyksmo beveik nepastebifl 
gal todėl, kad ratas dar vi 
tiek didelis, bet kai jau ad 
žiaus zenitas įkoptas, kie|
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ALT i
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nos pries 
J. Savait 
veno per 
raudoniej 
Lietuvos

Prakali 
parapijos 
riaus vali 
kolonijos 

Kviečia 
lietuvius ;

iš Harrison, 
■Jionu Milteliu 
■j;

X -X- j'^Bratenute 
« ■ sutuokė su 

'Buttonwood,

h Lukas, jau- 
įi pagiedojo

^nojaunave-

Sodalicijos 
| įdvo išrinkta 
Leistu vargs- 
KjūOflėms, pra- 
|-[risdėti prie 
L ir paaukoti 
L maisto, 
h ii atneškit 
įįj šalia baž- 

kmas eina per 
;2)j diecezijoj, 
^pasirodyti sa-

Lįs Arlington, 
Lj parapijietė, 
ijcbael Hospi-

|r<vskinio.
A. E. S.

h įsidomėjo

Į. įad kiekvieną 
L merginų ir 
Įąy parapijo. 
i įdomėti Mote- 
Įracija.
Hpavjzdingiau- 
, aje išeivijos 

katalikių mo
kama pašalpą 
L išrietą ir su- 
ra taipe, teik

Šalpos
' Po AL' 

prasidėjo 
kimas, ki 
ta apie tn 
paskirta t 
nupirkta 
tiesiai tie 
adresus či 
tų išdalyti 
las.

Taipgi i 
sidarbuoti 
mo vajui.

Šalpos I 
ba susidėt 
bes pirm, 
pirm. A. F 
Jokubaitė, 
dinin. J. š

Valdyba 
čia j darb; 
kėlę geibi 
čiams, kiu 
Amerikos i

Ma

RSpgos 33 
setusios mūsų 
rikėjos, kurios 

vieno, o ypač amžininko, ni^irmergi- 
trupėjimas pakeliui darJ^^J 

[ziėti įstojimo

Mas įvyksta 
jfflos, para-

vis labiau jaučiamas.
Ypačiai pastebimas iškri 

mas tokių, kurie buvo pra 
nešę, praaugę vidurkį. Tok 
netekimą pajunta ne tik ar 
mieji, ne tik amžininkai. |

Savo tautos nūdienės ti 
gedijos akivaizdoje mes I 
galime pilnai suvokti to nei 
kimo reikšmės, ir tik stoj 
išlaisvinto krašto kūryt 
darbą, mes tikrai suprasiiį 
kaip labai mums trūksta ! 
kių, kaip a.a. Tumėnas.

J. Katili

Univer-to Rumuoi 
Policija

Mb Moterų

any moterų

Ryšium 
kinių vaid 
mė” Camb 
tfarianapol 
bė širdinga 
nu ar kitu 
prie vaidini

Ypatinga 
ti malonų 
kalui pritai 
kurias pase 
Jambridge 
Virmauskis 
rapijos klek 
zimieras Ui 

Kolegija 
nų Rėmėjų 
nariams, p< 
užkandžių 
siems valgi 
padėtą triū 
platintojam 
kiusiems ar 
sidėjusiems

kuri per įstatymo ir i
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p Lietuvių Pa 
Mntoo Garb

Kaune universiteto rūi 
(Gedimino ir Mickevičiį 
gatvėse) užimti NKVDL. 
universitetas perkeltas į J Vienuolyno ir Ko 
mes Banko rūmus; univel Statybos Fondo Vajus, 
teto biblioteka—į Prekyr' * 
ir Pramonės rūmus.

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 sul 
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 stoto 
pagelbon, užsakydama “Ameriką” Europon.

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

“AMERIKOS” ADMINISTRACIJĄ

iu Pranciškonų skaičiui Ar 
rūpinti dabartiniame nedid< 
p St. Francis, Greene, M; 
pfranciškonai STATYS DU 
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Antano Vienuo
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P 1 vienuolyną naujai įstoji 

Amerikiečiai.
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lotas. 
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rezervu 
ėjo į vi- 
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įas de- 
j pada- 
tininkų 
ė jį to 
su tuo 

rėmėju, 
velionis 
dų yra 
u iš jo 
ygiui”

pacija susidarė J 
tuvių tautos 
dovauti virsi^] 
nas nepabijojo J 
nei savo nesveik] 
nes reikalo pašali 
modamas stojo]

Kai mano bute j 
vykdavo posėd 
kol įkopdavo, IJ 
rėdavo po mJ 
atsikvėpti.

Gestapo 
Dirbant tą pJ 

spįracijos dad 
dažnai priminį! 
atsargumo, kai J 
kurie kiti bendri I 
kėši bravūriškai I 
rųei atėjus, kabi 
liai” pristigo uarj 
nuko Tumėno c J 
tapo rūsy min J 
velionis ne tik J 
vė, bet visus p j 
parodymais į| 
Konspiracija poj 
be jam buvo J 
principų jisai 1J 
po rūsy velionis! 
mavos. Gestape! 
konstatavus, į I 
gose jis veikiai I 
velionis iki teist! 
leistas. į

Nuo tada ml 
velioniu susitikt i

A.a. Tumėnas i
J* L * 11 lliuoų. 5^1Ci CLĮ-/1J1VJ lt,

spausdinto ^kiai serga St. Michael Hospi- 
Jo bibliotekoje tar “ 
egzempliorių. !

Reikėtų padar.1 
limas pasMew Haven Coml 
ti. Ypačiai vėlinį ’
istorinės Lietel- 
piais ir apsk±| 
tautos etnografei 
mis. Tuo klausti 
vo nemaža įdom 
gos.

Mūsų artimui,: 
gų, mūsų bendri 
sų kolegų ratas4 
nais metais vis id

Jaunystės veri 
vyksmo beveiki 
gal todėl, kad ra 
tiek didelis, bet u 
žiaus zenitas B 
vieno, o ypač aa 
trupėjimas W 
vis labiau jaučid

Ypačiai pastel: 
mas tokių, kurie: 
nešę, praauga

rrison-Kearny, 
New Jersey

gūžės 2 dieną buvo sureng- 
festuvių “surprise shower” 
jonai Grivertytei iš Kearny,

iį parengimą buvo atsilan- 
minės ir daug gerų pažįs-

helia Sarokiūtė iš Harrison, 
[susituokė su Jonu Milleriu 
žės 5 dieną Dievo Motinos 
lingos bažnyčioj.
į pat dieną Lucilė Brateriūtė 
barny, N. J. susituokė su 
a Babiarz iš Buttonwood,

>udu šliūbus teikė kun. L. 
iekauskas. A. Lukšis, jau- 
choristas, gražiai pagiedojo

ies ir pasisekimo jaunave-

literų Marijos Sodalicijos 
gija, kuri buvo išrinkta 
a ir rūpintis maistu vargs- 
Įems Europoj žmonėms, pra
šų parapijiečių prisidėti prie 
jero sumanymo ir paaukoti 
[kiek kenuoto maisto.
įgūžės 12-19 d.d. atneškit 
įto aukas į namelį šalia baž- 
|s.
s maisto rinkimas eina per 
i parapijas šioj diecezijoj, 
kimės gražiai pasirodyti sa- 
etuvišku dosnumu.

| Ekelevičiene iš Arlington, 
I. mūsų gera parapijietė,

lewark, N. J.
ikim greito susveikimo.

A. E. S.

lietuvaitės susidomėjo 
Moterų Sąjunga

;ko pastebėti, kad kiekvieną 
į randasi jaunų merginų ir 
srų, kurios mūsų parapijoj 

Beda labiau susidomėti Mote- 
Sąjungos organizacija.
[ra tai viena iš pavyzdingiau- 
| organizacijų šioje išeivijos 
he. Ji rūpinasi katalikių mo- 
I reikalais, teikdama pašalpą 
|e, skleisdama apšvietą ir su- 
iitimą savo narių tarpe, teik
ia pomirtinę.
lėtinėj Moterų Sąjungos 33 
Ipoj yra susispietusios mūsų 
lapijos geros veikėjos, kurios 
ečia ir visas moteris ir mergi- 
iprisirašyti, nes šiuo tarpu ei- 
paujų narių vajus, ir tokiu 
Įu nereikia mokėti įstojimo 
testies.
uopos susirinkimas įvyksta 
įžės 19 d., po sumos, para- 
s svetainėje.

mieji ne tik amt Kazimiero Parapijos Moterų 
Savo tautos i-

gedijos akivaizd los parapijos jaunų moterų 
a išrinko valdybą, kuri per

metus vairuos šios grupelės rei
kalus. Pirmininkė yra Elena 
Case, vicepirm. Estele Zavorskie- 
nė, raštin. K. Rutlege ir iždin. 
Gedrimienė, Jr.

M.

ALT skyriaus susirinkimas
Gegužės 2 d. įvyko vietinio 

Amerikos Lietuvių Tarybos sky
riaus susirinkimas, kuriame pla
čiai svarstyti Lietuvos reikalai.

Nutarta rengti prakalbas, kad 
davus mūsų kolonijos lietuviams 
progą išgirsti apie savo brolių 
ir seselių padėtį po rusiškos lete
nos priespaudai Yra pakviestas 
J. Savaitis, kurie matė ii' pergy
veno persekiojimus, kada atėjo 
raudonieji gaivalai mindžioti 
Lietuvos žemelės.

Prakalbos įvyks gegužės 26 d. 
parapijos svetainėje. ALT sky
riaus valdyba kviečia visus šios 
kolonijos lietuvius atsilankyti.

Kviečiam taipgi ir Branfordo 
lietuvius atsilankyti.

Šalpos Fondo Susirinkimas
Po ALT skyriaus susirinkimo 

prasidėjo Šalpos Fondo susirin
kimas, kuriame plačiai pasitar
ta apie tremtinių vargus. Iš iždo 
paskirta $40.00, už kuriuos bus 
nupirkta vitaminų ir pasiųsta 
tiesiai tiems asmenims, kurių 
adresus čia vietoj turim, kad bū
tų išdalyti po skirtingas stovyk
las.

Taipgi nutarta energingai pa
sidarbuoti maisto ir aukų rinki
mo vajui.

šalpos Fondo skyriaus valdy
ba susideda iš šių asmenų: gar
bės pirm. kun. E. Gradeckas, 
pirm. A. Pilvelienė, vicepirm. M. 
Jokubaitė, rašt. J. Dičkienė, iž- 
dinin. J. šilkienė.

Valdyba nuširdžiai visus kvie
čia į darbą, suteikiant savo au- 
kelę gelbėti vargšams našlai
čiams, kurių viltis yra sudėta 
Amerikos lietuviuose.

Marianapolis
Ryšium su Marianapolio 

kinių vaidinimu “Lietuvos 
mė” Cambridge ir So. Bostone, 
Marianapolio Kolegijos vadovy
bė širdingai dėkoja visiems vie
nu ar kitu būdu prisidėjusiems 
prie vaidinimo pasisekimo.

Ypatingai čia reikėtų pažymė
ti malonų prisidėjimą tam rei
kalui pritaikytomis prakalbomis, 
kurias pasakė kun. P. Juškaitis, 
Cambridge klebonas, kun. P. 
Virmauskis, Bostono lietuvių pa
rapijos klebonas, ir kun. Dr. Ka
zimieras Urbonavičius.

Kolegija dėkinga TT. Marijo
nų Rėmėjų skyrių valdyboms ir 
nariams, pasidarbavusiems prie 
užkandžių priruošimo, aukoju
siems valgius, šeimininkėms už 
padėtą triūsą ii’ rūpestį, tikietų 
platintojams ir visiems atsilan
kiusiems ar kokiu nors būdu pri
sidėjusiems prie vaidinimo pa
statymo ir pasisekimo.
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Amerikos Lietuvių Paminklas 
Šv. Antano Garbei!

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Statybos Fondo Vajus.

Didėjant Lietuvos Pranciškonų skaičiui Amerikoje ir nebe
galint jų visų sutalpinti dabartiniame nedideliame vienuolyne 

Mount St. Francis, Greene, Maine, 
Tėvai Pranciškonai STATYS DIDESNĮ

ŠV. ANTANO VIENUOLYNĄ IR KOPLYČIĄ!

KIT “AMEW 
IMTINIAMS

Komunistams konfiskavus visus Pranciškonų 
vienuolynus Lietuvoje,

Naujasis Šv. Antano Vienuolynas,
i m liks vieninteliu pasaulyje Pranciškonų vienuolynu, kuriame

gaunamelaSk?,,,asa„ii k™ išblaškvtteii Lietuvosien ---- ■■ n*»' —
jie pasiilgę lietuviškų A®erj

aikraščių, jie skaito jįnuo 
duoda kitiems, kol puslapi 

įkas.
•os širdies lietuviūs ameri^ 
etų lietuviams tremtini^®5’5 
ščių iš Jungtinių Vaistyk 
“Amerikos” leidėjai šį 1^' 

>n. Bet kasdien ateina vis 
;era, kad lietuviškoji visno®^ 

a “Ameriką” Europon, 
m giminėms, draugams, p$-v 
ms, — mes turime visą efl?* 
su jūsų parama kuo daug®11’ 

ūsų broliams ir sesėms 
“AMERIKOS” ADMINI^1iJŪH

apsigyvens po platųjį pasaulį karo išblaškytieji Lietuvos 
Pranciškonai ir į vienuolyną naujai įstojusieji Lietuviai 

Amerikiečiai.
PRIE PAMINKLINIO ŠV. ANTANO VIENUOLYNO 
STATYBOS NUOŠIRDŽIAI PRAŠOMI PRISIDĖTI

VISI AMERIKOS LIETUVIAI.
Už Kiekvieną, Kad Ir Mažiausią Auką 

Tėvai Pranciškonai Bus Amžinai Dėkingi!
Šv. Antano Vienuolyno Ir Koplyčios Statybos Fondan 

Priimami Ir Karo Bonai
Neužmiršk šv. Antano Vienuolyno

IR SAVO TESTAMENTE.
UŽ TAVO VŪLĘ

Pranciškonai nuolat melsis ir laikys Šv. Mišias!
LIETUVOS PRANCIŠKONAI

Mount St. Francis Greene, Maine

Kartu pažymime, kad vaidini
mas kolegijai yra davęs gryno 
pelno: Cambridge $65, Bostone 
$176.11. Tą dieną padaryta ko- 
lekta Cambridge, ir surinkta iš 
viso $169.00.

Aukojo: kun. Pr. Juškaitis— 
$25.00, Teklė Banienė $10.00.

Po $5.00 aukojo: Teklė En- 
kauskas, Lenkauskų šeima, Mar
kus, Norbutas, Kapčius, Remei
ka, Jakučio šeima.

Po $2.00 aukojo: Anuškevi- 
čius, Bingiel, Gintalas, Gillio šei
ma, Jasinskas, Luzeckas, Mocke
vičienė, Puzinas, Skauda, Šim
kus, Vinciunas, Strazdo šeima, 
Vaisauskas, Raudeliūnas, San
dai, Kopivardienė.

Kiti aukojo po dolerį.
Tad visiems aukojusiems, pa

sidarbavusiems ir prisidėjusiems 
prie vaidinimo ir kolektos pasi
sekimo, ypač klebonams kun. P. 
Juškaičiui ir kun. P. Virmaus- 
kiui tariame nuoširdų, lietuvišką 
ačiū.

Marianapolio Vadovybe.

Pittsburgh, Pa.
Sidabrinis Kun. Juozapo Vincen

to Skripkaus Kunigystes 
Jubiliejus

Sekmadienį, gegužės 19 d., 
Šv. Kazimiero parapijoje, kun. 
Juozapas V. Skripkus, Šv. Pran
ciškaus Seserų kapelionas, mini 
savo kunigystės sidabrinį jubi
liejų iškilmingomis mišiomis 12 
vai. Rytojaus dieną jis tas apei
gas atkartos Dievo Apvaizdos 
kalnely, seserų koplytėlėje, ku
rioms jis tarnauja per 20 metų.

Kun. J. V. Skripkus gimė 1888 
kovo 18 d. Daukšių kaime, Ža
garės parapijoje. Jo tėvai, Jonas 
ir Monika, turėjo dar du sūnų: 
Stanislovą, kuris tebėra Lietuvo
je, ir Kazimierą, gražiai Cleve- 
lande begyvenantį.

Lietuvoje jaunas Juozelis bai
gė tik pradinę Žagarės mokyk
lą 1904 m. Tais pačiais metais jo 
brolis Kazimieras išvažiavo į 
Ameriką, ir 1907 m. parsikviečia 
ir jį pas save. Taigi, būdamas 19 
metų amžiaus, jis atsisveikino su 
savo pasiliekančiu broliu Stanis
lovu, su tėveliais ir giminėmis ir 
su savo tėvyne ir iškeliavo gegu
žės mėn.

Liepos 3 d. jis atvyko pas savo 
brolį Kazimierą, tuo laiku gy
venantį Westvill, Ill.

Nerado šis jaunuolis laisvės 
šalyje aukso kalnų sukrautų, 
bet turėjo eiti pragyvenimo ieš
koti į minkštųjų anglių kasyklų 
požemius. Nuo 1907 iki 1909 m. 
jis dirbo kaipo paprastas anų 
dienų vargdienis, po žeme ang
lis bekasdamas. Bet turėdamas 
troškimą mokslo įsigyti, palie
ka kasyklas ir išvažiuoja į Val
paraiso mokyklą, Valparaiso, 
Ind. Penkeriais metais vėliau jis 
tą įstaigą garbingai baigia.

Po to jis įstojo į Šv. Viatoriaus 
seminariją, Bourbonnaise, III.

Baigus filosofiją, jis buvo pri
imtas į Chicagos arkivyskupiją, 
ir dvasinės vyriausybės pasiųs
tas į Šv. Prokopijaus seminariją, 
Lisle, Ill., mokytis teologijos pas 
Tėvus Benediktinus.

1921 m. gegužės 21 d. jis, 33 
metų amžiaus, susilaukė didžiau
sios savo gyvenime laimės, nes 
tą dieną kardinolas Mundeleinas 
suteikė jam kunigystės šventi
mus, Šv. Vardo Katedroje, Chi
cago, Ill.

Kun. J. V. Skripkus buvo pa
skirtas asistentu šv. Jurgio pa
rapijoje, kur jis nuoširdžiai ir 
nepavargstamai darbavosi iki 
1926 m. vasario 14 d. Tais me
tais jo sveikata pradėjo silpnėti, 
ir jis dažnai sirgo. Tuo laiku per
gyveno tris sunkias operacijas.

Didžiulės parapijos darbai 
taip paveikė jo sveikatą, kad gy
dytojo patariamas ir gavęs kar
dinolo leidimą trijų mėnesių po
ilsiui, jis buvo besirengiąs va
žiuoti į Hot Springs, Arkansas.

Tuo tarpu atėjo skubotas laiš
kas iš Pittsburgh, Pa. nuo sese
rų pranciškiečių, su prašymu pa
gelbėti joms kapeliono reikalu. 
Kun. J. V. Skripkus nuvyko pas 
seseris pranciškietes. čia jo svei
kata pradėjo gerėti. Pastebėjęs 
tai, jis pasiliko kapeliono parei
gose ir toliau. Tas pareigas jis 
dabar tebeina. Tad šiais sukak
tuvių metais jis mini ir 20 me
tų laimingo kapelionavimo su
kaktį. Šioj vietoj jis ne tik eina 
kunigo kapeliono pareigas, bet 
ir mokytojo ir daržininko ir dai
lides.

Ir ilgai Šv. Pranciškaus vie
nuolyno ir akademijos kamba
riai, ir Apvaizdos kalnelio laukai 
primins kiekvienam šio kapelio
no pasišventimą ir darbštumą, 
ir kiekvienas medelis per ilgiau
sius metus savo lapeliais šlamė
damas skelbs savo dėkingumą 
tajai rankai, kuri taip meiliai jį 
Dievo garbei pasodino.

Baigiant šį raštelį, lieka tik 
pridurti: — Ilgiausių metų! Te
duoda Tau Dievulis dar kaupą 
sveikatėlės ir tolimesniam pasi
darbavimui vienuolynui, Apvaiz
dos kalneliui ir Dievo ir mūsų 
tautos garbei!

KOLEGIJOS, BIZNIO 
ar AMATO MOKYKLOS 
KURSAS JUMS

;Taip, už mokslą iki $500 per pa
prastus mokyklinius metus apmo
kama už 48 mėnesius kolegijos, 
biznio ar amato mokyklos. Jūs taip 
pat gaunate $65 per mėnesį gyve
nimo lėšoms—$90, jeigu jūs turite 
ką užlaikyti, ši proga atvira, po 
.paleidimo, vyrams virš 18 (su tė
vų sutikimu 17) metų amžiaus 
vyrams, kurie įstoja 3 metams į 
naująją Reguliarę Armiją pirm 
1946 m. Spalių 6 d. Gaukite visus 
faktus jūsų U. S. Armijos Rekru- 
tavimo Stotyje.

271 Washington Street, Brooklyn, N. Y.

Knygų ir Laikraščių 
Naujienos

(Pradžia 2 pusi.) 
savo eilių knygą, turinčią 91 
pusi.

Autorius yra jaunosios 
kartos poetas, pradėjęs iškil
ti viešumon prieškariniais 
metais.

Šis rinkinys yra trečioji K. 
Bradūno knyga. 1943 m. buvo 
išleidęs “Vilniaus varpus” ir 
1944 m. “Pėdos arimuos.”

“Svetimosios duonos” įver
tinimą randame šių metų 
sausio 26 d. “Žiburiuose.”

Ten J. Brazaitis taip rašo:
“Kazio Bradūno knygos 

puslapiuose randame visą lie
tuvio kelią be tėvynės nuo at
siskyrimo valandos su tėviš
kės medžiais iki prisikėlimo 
ir laisvės aušros spindulio.

“Šis vienas gabiausių jau
nosios kartos poetų jau turi 
tvirtą savo kūrybinį pagrin
dą, aiškų savo stilių, jautrią 
ir tyrai skambančią širdį, be
galinį prisirišimą prie savo 
žemės bei didelę nepalaužia
mą žemdirbių meilę ir tikėji
mą jų ateitimi.

“Savas kampas, savi ari
mai, nokstantys javai ir švie
žia kvepianti duona, aukšti 
piliakalniai ir tėvų pelenai, 
žirgas iš tėviškės ganyklų ar 
net vystančių bulvienojų 
kvapas—visa tai jam bran
gu, nepamainoma, neužmirš
tama, šventa.

“Ir Bradūnas, kaip ne vie
nas kitas mūsų poetų, kiek
vieną šią tėviškės relikviją 
savo poezijoj apgaubia skai
dria tėvynės meilės aureole ir 
jautria, kiekvieną širdį pa
gaunančia šiluma.

“Beveik visi Bradūno rin
kinio eilėraščiai miniatiūriai 
—dviejų trijų posmų, neap
krauti “didžiais” vaizdais nei 
išpūstais posakiais, -tarsi ne
didelės akvarelės, šviečia sa
vo spalva, jaukumu, spindi 
paprasta malonia šeimynine 
šiluma, išreikšta kasdieni
niais, pilkais žodžiais.

“Ne vienoj vietoj jų siau
ras, grynas asmeniškumas 
meninės formos ir kūrybinės 
ugnies iškeliamas už asme
niškumo rėmų ir tampa vi
suotiniu, visiems savu ir arti
mu, kaip savi ir artimi yra 
visi tie benamių pergyveni
mai, kurie tūkstančiams mū
sų yra vieni ir tie patys.”

“Marijos Apsireiškimai 
Fatimoje”

Šią knygą parašė kun. Jo
nas Kidykas, S.J. Išleido Tė
vai Jėzuitai. Iš viso 112 pusi.

Kas domisi panašios sri
ties raštais, tam kun. J. Ki
dyko knyga bus maloni nau
jiena: parašyta gyvai ir pa
traukiamai, taip kad ji įdomi 
ir prieinama kiekvienam 
skaitytojui.

Autorius visur stengiasi 
kalbėti vaizdžiai ir kuo su
prantamiau, ir jis savo tikslą 
šiuo atžvilgiu tikrai pasiekia.

Knygą galima gauti 
“žvaigždės” administracijoje 
488 E. 7 St., So. Boston 27, 
Mass.

ŠYPSENOS
Paeiliui

Teisėjas (teisme): — Už
ėję į pirmą aludę, ką darėte?

— Ką darėme? Išsigėrėme 
po keturis stiklus alaus.

— Ką toliau?
— Du stikleliu degtinės.
— Paskiau?
— Po vieną stiklelį konja

ko.
— Paskui ?
— Paskui ? . .. Susipešėme.

. iVis Yra Tiesa
Teisėjas, lazdele rodyda

mas į nusikaltėlį, tarė:—Šios 
lazdos gale yra didelis suk
čius.

Nusikaltėlis nenatūraliai 
nusišypsojo ir tarė: — Jūsų 
ekscelencija, . . . malonėkite 
pasakyti, kuriame lazdos ga
le.

Per Ilgas Gyvenimas
— Ponas daktare, ar ma

nai, kad sulauksiu devynias 
dešimtis metų?

— Kiek amžiaus esi šian
dien?

— 40.
— Ar geri?
— Ne.
— Ar kortomis loši?
— Ne.
— Ar rūkai?
—Ne. Negeriu, niekad kor

tomis nelošiu ir nepakenčiu 
rūkymo. Apskritai kalbant, 
neturiu jokių blogų papro
čių.

— Tai pasakyk, kodėl nori 
gyventi devynias ’ dešimtis 
metų?

Pranas Bekampis

“Ištisų metų šventųjų 
gyvenimai”

Amerikoje tarp lietuvių 
kiek skaitytojų suranda re
liginės knygos, ir dar tokios, 
kurios savo turiniu taikomos 
liaudžiai.

Tai matydamas, kun. P. 
Juras išspausdino seniau Lie
tuvoj pasirodžiusius “Šven
tųjų gyvenimus,” kuriuose 
kiekvienai metų dienai yra 
aprašomas atskiras šventa
sis.

Yra tai stambi knyga, tu
rinti arti 1,000 pusi.

Ji skirta paprastiems žmo
nėms, kuriems pritaikyta ir 
knygos kalba ir stilius.

“Šventųjų gyvenimas” ga
lima gauti “Darbininke,” 
Bostone.

VisiĮ Lietuvių Mylimas 
ir Skaudžiai Nukentėjęs

MISIJONIERIUS

Teva£ J. Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje 

Įdomiai Rašo
Iš tremtinystės!

Jo jaudinantieji laiškai yra 
spausdinami

“Žvaigždėje”
Skubėkite “žvaigždę” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTR-JA
488 E. 7 St., S. Boston 27, Mass.

AUKOS DARIAUS GIRĖNO PAMINKLUI
Kaip visuomenei jau žino

ma, Brooklyne ruošiamasi 
pastatyti paminklas mūsų 
tautos garbingiems lakū
nams Steponui Dariui ir Sta
siui Girėnui.

Šiuo reikalu vietinės ir 
apylinkės palankios draugi
jos yra išrinkusios komitetą, 
kurio pareiga sukelti reika
lingą pinigų sumą ir veikiai 
užbaigti šį kilnų ir gražų dar
bą.

Šia proga kreipiamės į or
ganizacijas, draugijas, dirb
tuves ir pavienius asmenis, 
prašydami nuoširdžios tal
kos. Aukas priimame čekiais 
ar Money Order, išrašant 
“Darius Girėnas Monument 
Fund.” Pasiųsti mūsų komi
teto iždininkui P. J. Montvi
lai, 251 Etna St., Brooklyn, 
N. Y. Jis, gavęs sumą, prisius 
paliudijimo kvitą.

Aukos nuo vasario 28 d.
Per kapitoną P. J. šaltenį, 

Great Neck, N. Y., aukojo 
šie: lakūnas kapit. E. P. Gil
les iš Mattituck, N. Y., $20; 
lakūnas J. Baranauskas $25 
ir jo tėvas J. Baranauskas $5, 
abudu iš San Matio, Cal.; Mr. 
ir Mrs. Anthony Aboyas, 
Scranton, Pa., prisiuntė au
kų $5. J. Vaivada, Rochester, 
N. Y. aukojo $2.

Aukos iš Brooklyno
Petras Atkočaitis ir sūnus, 

siuvyklos savininkai, aukojo 
$73. Jų įstaigos darbininkai 
per pirm. J. Zabarauską su
aukojo $27.

F. Suluvan, siuvyklos sav- 
ninkas, aukojo $10. Jo dirb
tuvės darbininkai per pirm. 
J. Jusaitį aukojo $34.

Juškevičiaus ir Zorlando 
dirbtuvės siuvėjai per pirm. 
F. Ranharth suaukojo $34.

S. Karvelis, siuvamos įstai
gos savininkas, aukojo $10. 
Jo darbininkai suaukojo $13.

J. Diržis, siuvyklos savi
ninkas, aukojo $10. Jo darbi
ninkai per savo atstovą Ret- 
kevičių aukojo $5.50.

A. Matulis ir V. Vaiginis, 
siuvimo dirbtuvės savininkai, 
aukojo $10. Jų įstaigos siuvė
jai per savo pirm. J. Berno
tą prisiuntė aukų $24.75; 
šioj sumoj gausiausią auką, 
penkinę, davė Kivitienė.

Šv. Jurgio draugija per 
pirm. J. Ambrazaitį ir iždin. 
A. černauską aukojo $25. 
SLA 38 kp. per sekr. P. Macį 
aukojo $25. Lietuvių Namų 
Savininkų Susivienijimas su
teikė aukų $10.

Per S. Kaulį aukojo: K. 
Buivydas, gėrimų užeigos sa
vininkas, $5. Mr. ir Mrs. Ma
ris $2. Per D. Palecką aukojo 
po $2 A. Vikrikas, mėsinės 
savininkas; J. Garšva, laido
tuvių direktorius; kun. J. 
Aleksiūnas, Angelų Karalie
nės par. klebonas.

Po $1 aukojo: J. M. But
kus, J. A. Pauliai ir P. Dulkė.

Per P. J. Montvilą aukojo: 
J. Staskuvienė $5; J. Simo
naitis $2. J. šertvitis $1.15. 
Po $1 aukojo: J. Mykolaitis 
ir J. Urbonas.

Gauta aukų $394.40. Pir
miau ižde buvo $3,557.16. Vi
so Paminklo Fondui aukų 
yra $3,951.56.

Už aukas nuoširdžiai dėko
jame. Dėkojame ir visiems 
šių aukų rinkėjams.

Dariaus Girėno Paminklo 
Fondo Komitetas:

Pirm. J. šaltis, vicepirm. J. 
Glaveckas, iždin. P. J. Mont
vila, iždo glob. J. Kairys ir J. 
Ambrozaitis, sekr. Ch. Kun
drotas ir A. Gudonis, finansų 
sekr. adv. Step. Briedis, Jr.

76 SKYRIAUS MOTERYS 
NUMEZGĖ 100 MEGZTINIŲ 

TREMTINIAMS

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo 76 skyrius, 
kurio pirmininkė yra Elžbie
ta Paurazienė, iki vasario 
mėn. pabaigos numezgė 100 
megztinių lietuviams tremti
niams.

Didesnė dalis megztinių 
jau pasiekė mūsų sandėlį.

Be mezgimo, 76 skyriaus 
balfietės siuva visokius dra
bužėlius.

v Vasario 23 d. 76 skyrius 
Detroite surengė šokių vaka
rą, kurio pelnas skiriamas 
lietuvių tremtinių paramai.

MEZGIMO RATELIAI 
VEIKIA “

Iki šiol stipriai veikia visa 
eile B ALF’o mezgimo rate
lių: Schenectady, N. Y., Det
roit, Mich., Sheboygan, HL, 
Waterbury, Conn., E. Chica
go, Ind., Los Angeles, Cal., 
Chicago, Ill., Mt. Carmel, Pa., 
Philadelphia, Pa., Brockton, 
Mass., Worcester, Mass., Wil
kes Barre, Pa., Kearny, N. J.

Mezginių siuntinius jau 
gavome iš Detroito, Wilkes 
Barre, Pa. ir Worcester, 
Mass.

Brooldyno 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.

▼______________________________

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

,-------------------------------------------------- < i

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, x Maspeth, N. Y.



AMERIKA Gegužės-May 17, H

LIETUVIŲ DIENA ARTĖJA --- -------------------
Šiemet New Yorko ir apy

linkės lietuvių didžiulis suva
žiavimas—Lietuvių Diena— 
įvyks liepos 4 dieną naujo
je vietoje—Dexter Parke, 
Brooklyne.

Ši vieta gerai žinoma vi
siems lietuviams ir lengvai 
pasiekiama, nes ji yra prie 
Jamaica viršutinio geležinke
lio—elevated line—prie El- 
derts Lane stoties.

Atvykę iš kitur gali gauti 
New Yorke prie Chambers 
St., požeminį geležinkelį— 
Jamaica, ir juo be persėdimo 
pasieks Elderts Lane stotį. 
Stotis prie pat parko.

Programa bus labai įvairi.
Rengiamasi ir organizuoja 

visus dalyvaus patenkinti. 
Laukiami visi lietuviai, ypač 
jaunimas. Kom.

MAISTO VAJUS 
PARAPIJOSE

APREIŠKIMO BAŽNYČIOS ALTORIUS

; AMERIKOS
| LIKŲ VI
į KULTŪRI

SAl

EINA KA

12-19 
mais-

gruo-

Didelis Jaunimo 
Pasirodymas

Apreiškimo parapijos or
ganizuotas jaunimas gegu
žės 10 dieną Brooklyne St. 
George viešbutyje turėjo šo
kius. Juos ruošė CYA, 'cho
ras, veteranai ir sodalietės.

Rengimo komisijoje daug 
dirbo D. Zanuch, P. Ivanaus
kas, Al Židanavičius, čižaus- 
kienė, Mučinskienė, Samalio- 
niai, Vencevičiai ir kiti. Daug 
pagelbėjo vietos kunigai, šo
kiams grojo Vincent Lopez 
orkestras.

St. George viešbučio salė— 
viena didžiausių New Yorko 
viešbučių salė. Imti tokią sa
lę ir samdyti tokį orkestrą, 
kaip Lopezo, buvo didelė ri
zika. Bet jaunimas ryžosi, ir 
pirmas bandymas, atrodo, 
gerai pavyko.

Baliun buvo atvykusių sve
čių ir iš toliau, kaip Water
bury ir kitur. Baliui atžymė
ti, išleista atitinkama pro
gramos knygutė, kuri rengė
jams davė gerų pajamų. Ba- 
Jiąųs.dalyyių., nuotaika buvo 
labai jauki, o tvaria—tikrai 
pavyzdinga. Geriausio pasi
sekimo organizuotam jauni
mui 1 J. B.

Atsakingi Amerikos žmo
nės yra susirūpinę padėti nuo 
karo nukentėjusiems Euro
poje ir kituose kraštuose.

Jei Amerikos pagelba ne
bus padidinta, daug vyrų, 
moterų ir vaikų mirs badu.

Dabar milijonai žmonių 
kenčia badą, neturi duonos 
kąsnio.

Per visas Amerikos katali
kų parapijas gegužės 
dienomis eina kenuoto 
to vajus.

Panašus vajus buvo
džio mėnesį. Tada buvo su
rinkta 24,000,000 dėžutės ke
nuoto maisto.

Visi raginami atlikti savo 
pareigą dabar—suteikti mai
sto badaujantiems, o jų yra 
ištisi milijonai.

Kenuotą maistą reikia pri
statyti į nurodytas vietas, 
kurios yra parapijų mokyk
los ar klebonijos.

Lietuviai ypač turi būti 
dosnūs, nes ne vieno jų arti
miausi žmonės šiandien alk
sta ir laukia pagelbos.

Nuo gegužės 12 dienos li
gi 26 d. taip pat yra paskelb
tas

Gabrielius Visackas, 
buvęs veiklus veikėjas jauni
mo bei kitų organizacijų tar
pe, savo gimtadienį minėjo 
praeitą savaitę St. George 
Hotel.

Jis laukiamas vėl atnaujin
ti savo veiklą lietuvių tarpe.

katalikų labdaros vajus.

SUSITUOKĖ

AUKOS DAUDONAJAM 
KRYŽIUI

Sekmadienį, gegužės 12 d., 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje 4 vai. po pietų susituo
kė Justinas Jankus ir Elzbie
ta Stanytė.

Jaunoji yra plačiai žinomų 
vietos prekybininkų duktė.

Šliūbą davė kleb. kun. N. 
Pakalnis.

Apeigų metu giedojo para
pijos choras, kurio vadovas 
kaip tik yra Just. Jankus. 
Vargonais grojo Ks. Strums- 
kis.

Pabroliuose dalyvavo šios 
poros: Eugenijus Jankus ir 
El. Freitag, Alfonsas Jankus 
ir Margaret Haack, Algiman
tas Jankus ir Regina Julick, 
Mr. ir Mrs. Fred Galka.

Vakare Forest Hills Inn į- 
vyko šauni vestuvių puota.

Surinkta nuo 1946 m. kovo 
11 d. iki balandžio 23 d. ir 
anksčiau spaudoje paskelbta 
$822.96.

Aukos Bendrojo Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo štabo: 
$26.00.

Brooklyno Tautininkų klu
bas $11.00; J. Garšvienės su
rinktos aukos $18.00; Mrs. 
Ieva Baltus surinko $3.00.

Iš viso aukų surinkta per 
Lietuvių Komitetą Amerikos 
Raudonajam Kryžiui 1946 m. 
vajuje $880.96.

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

BRIDAL SHOWER

PRAŠYMAS

Gegužės 6 dieną “Surprise 
bridal shower” Alesei Arba
čiauskaitei surengė jos sesu
tė Ona Kasenchuck dėdės 
Pupkio namuose.

Susirinko daug artimesnių 
draugių ir pažįstamų.

Linksmoje nuotaikoje gau
siai pasivaišinta skaniais už
kandžiais. Dalyvės gėrėjosi 
Alesei suneštomis gražiomis 
dovanomis.

Gegužės 26 d. Alesė išteka 
už Juozapo Liberi.

Linkime jauniems daug 
laimės ir pasisekimo.

Aguona.

• J. E. vysk. P. Būčys ge
gužės 30 dieną Maspethe per 
kun. J. Balkūno kunigystės 
sukakties minėjimą 10 vai. 
pasakys pamokslą bažnyčio
je ir vakare kalbą per puotą.

• Kun. Dr. J. Vaškas, Ma- 
rianapolio Kolegijos rekto
rius, gegužės 30 d. Maspethe 
dalyvaus kun. J. Balkūno ku
nigystės minėjimo iškilmėse.

• Kun. J. Valantiejus per
eitą savaitę, grįždamas po 
poilsio iš Floridos, buvo su
stojęs New Yorke.

• Kim. K. Paulionis gegu
žės 19 d. bus Pittsburghe, kur 
dalyvaus kun. J. Skripkaus, 
seselių pranciškiečių akade
mijos kapeliono, kunigystės 
25 metų sukakties minėjime.

• Br. Budreikaitė iš Bos
tono lankėsi New Yorke stu
dijų reikalais.

• Algiui Budriui, Lietuvos 
gen. konsulo sūnui, gegužės 
9 d. padaryta apendicito ope
racija. Ligonis sveiksta.

• Aleks. ir Mar. Skaruliai 
gegužės 12 d. susilaukė duk
relės. Jaunieji Skaruliai da
bar turi sūnų ir dukterį.

• Juozas Bagočiūnas su 
žmona ir trims vaikais gegu
žės 10 d. atvyko iš Prancūzi
jos. Laikinai buvo apsistoję 
Maspethe pas Bagočiūnus. 
Apsigyvensią 
apylinkėje.

•Leopoldas 
mis dienomis
lombijos respubliką, kur ga
vo svarbų Socony bendrovės 
paskyrimą.

• J. J. Stuko Radio koncer
tas praeitą savaitę, sekma
dienį, buvo pasekmingas. Kal
bėjo kleb. kun. Ig. Kelmelis, 
kleb. kun. M. Kemėžis, Jurgis 
Savaitis ir Jelinskienė.

• Fl/c Andrius Bičiukas 
garbingai paleistas iš kari
nės tarnybos. Tarnavo Ame
rikos laivyne. Grįžo iš Japo
nijos.

• Cpl. Mikolas Stelmokas 
praeitą savaitę garbingai pa
leistas ir karinės tarnybos.

• Lt. Adelė Poderytė, gar
bingai paleista iš tarnybos, 
grįžo pas tėvus. Ištarnavo 
virš metų laiko. Kurį laiką 
buvo Pacifike.

• Jurgis Tumasonis ir Ele
na Mickevičiūtė susituokia šį 
sekmadienį, gegužės 19 d., 10 
vai. ryte Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje.

• P. Klybas pirmadienį, ge
gužės 13 d., atplaukė į New 
Yorką iš Švedijos. Išvyko pas 
gimines į Waterbury, Conn.

Apreiškimo bažnyčia Broo
klyne, romanų stiliaus pasta
tas, dabar turi neseniai baig
tą altoriaus šventovę, skirtą 
šv. Panelei Marijai.

Altorius taip pat yra ro
manų stiliaus, su bizantinio 
stiliaus priemaiša. Kadangi 
daugelyje romanų stiliaus 
pastatų yra bizantinio sti
liaus žymių, tai atrodė bū
siant tinkama pastarojo sti
liaus bent kiek pridėti prie 
šio altoriaus šventovės.

Kai kurios šio altoriaus da
lys jau siekia 80 metų laiko
tarpį, kai bažnyčią pastatė 
vokiečiai ateiviai nuo Reino 
srities.

Nauji priedai apima šv. 
Panelės statulą. Ją apsupa ei
lė cherubiniškų galvų ir du 
didesni angelai. Senesnioji 
dalis už altoriaus žvakių tu
ri medines archangelų Myko
lo, Gabrieliaus, Rapolo ir 
Urielio statulas. Naujoji da
lis, apsupanti nišą, turi šešis 
angelus: du jų laiko Dievo 
Motinos medali joną su Kūdi
kėliu Jėzumi, du groja muzi
kos instrumentais, ir dar kiti 
du yra su smilkytuvais.

Altoriaus vidury yra dide
lė Šv. Panelės statula visoje 
šlovėje—tai altoriaus švento
vės centras.

Iš abiejų šonų eina kolo
nos, po septynias kiekvienoj 
pusėj.

Kiekviena kolona simboli
zuoja septynis šv. Panelės so
pulius.

Viršum to eina grotelės, o 
po to yra du bokštai. Kiek-

viename bokšte yra kolonada 
su figūromis. Tos figūros 
reiškia begalinį vyrų ir mo
terų skaičių, kurie atsisako 
pasaulio ir stoja į vienuoly
ną, kurį primena kolonados.

Kiekviename bokšte yra 
statulėlė—iš kairės Šv. Do
mininko, kuris iš šv. Panelės 
gauna rožančių, ir iš dešinės 
—Šv. Jonas Evangelistas.

Viršum šių bokštų altorius 
baigiasi bokšteliais. Kairėje 
pusėje bokštelyje yra šv. Ka
zimieras, Lietuvos globėjas, 
o dešinėje—Šv. Bernardas.

Tarp bokštelių ir bokštų 
kiekvienoje pusėje esama 
dviejų simbolinių skydų.

Didžioji altoriaus dalis, 
apie 65 procent., buvo nuauk- 
suota dvidešimt dviejų kara
tų grynu auksu.

Altoriaus aukštis nuo vir
šutinio laipto ligi kryžiaus 
viršūnėje yra 24 pėdos.

Šiam altoriui išlaikyti bu
vo padarytas specialus pama
tas iš plieno ir cemento. Vir
šutinė altoriaus dalis, be to 
dar, buvo pritvirtinta prie 
sienos.

Altorius buvo pradėtas 
1944 m. spalių mėnesį ir baig
tas šių metų balandžio mėne
sį.

Altorių suplanavo ir pasta
tė Jonas Subačius, kuris baž
nytiniam menui specializavo
si Romoje ir Jungtinėse Val
stybėse.

Jis yra padaręs eilę alto
rių ir sieninių paveikslų New 
Yorke ir kituose miestuose.

Ž Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Lecuu

!, katalikus
Entered as Seco 
Office at Brook

New Yorko

Grigonis šio- 
išvyksta į Co-

Maspetho Žinios

Motinos Diena
Praeitą sekmadienį sąjun- 

gietės gražiai minėjo Moti
nos Dieną.

9 vai. ryto buvo mišios jų 
intencijai. Mišias atlaikė kun. 
J. Kartavičius ir pasakė mo
tinoms pritaikytą pamokslą.

Rinktinis jaunamečių cho
ras gražiai giedojo.

Po mišių buvo pusryčiai 
parapijos salėje.

Velykų savaitėje jis aplan
kė šventas vietas Jeruzalėj 
ir Betliejuj. O. P.

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Lenkto

G istoriką. 
Liau buvo

■ s J110S6 21"

DARBO

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

g<

Angelų Karalienės 
Parapija

susi- 
buvo

Šv. Vardo draugijos 
rinkime gegužės 12 d. 
kalbama apie pavasario ba
liaus reikalus.

Nutarta turėti muzikantus 
ir skanių valgių su gėrimais.

Svarstyta birželio 2 d. Šv. 
Vardo dr-jų parado Brookly
ne reikalai. Raginta visus na
rius dalyvauti ir nors po ke
lis svečius atsivesti.

Parade dalyvaus ir para
pijos jaunuolių benas, ku
riam vadovaus mūsų draugi
jos dvasios vadas kun. A. Ma- 
saitis.

Visus parapijiečius kvie
čiame ir į balių, kuris bus 
birželio 1 d., šeštadienio va
kare, o į rytojaus dieną — į 
parodą.

Amerikos Katali] 
Šalpos Darbai]

Tautinės Katalikų Geri 
Konferencija Washing! 
praneša, kad per trejus! 
tus Amerikos katalikai] 
šelpė karo nukentėjusius] 
ropoję ir Azijoje 70,000( 
dolerių vertės visokiais dj 
tais.

I į nešvarų 
I ,į teisinti 
1-5® 
lis Bimba.
J 
l^alMask- 
: ji. -ariamus P.

.j Suriuo ten 
įC buvo su 
j apsvarstyti 

flįinę san- 
|.į dalyva-

I^pasaky- 
įosuvažia- 

-įgneūys bū-

kris tiek 
L kaltini-

Lissia kalte 
£ savo že-

t _ _ _ _
L spaaūrėti 
L-jBimbai: 
į ja jis P^

Poetas Juozas Kėkštas- 
Adomavičius, dabar gyvenąs 
Italijoje, ieško pirmos savo 
eilėraščių knygos: “Toks gy
venimas,” išleistos 1938 m. 
Vilniuje.

Lietuviui, kuris ją turėtų 
ir malonėtų paskolinti auto
riui padaryti kūrinių nuora
šui—autorius taria nuoširdų 
ačiū.

Knygą prašoma siųsti šiuo 
adresu: J. Kėkštas, Via Bar
naba Oriani, 87, Roma, Italy.

JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ

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.

Pirmadienio vakare soda- 
lietės mergaitės šventė savo 
metinę šventę.

Buvo procesija. Graži ei
sena, tylūs choro balsai suda
rė malonų įspūdį. Šv. Panelės 
statulą apvainikavo Tuskai- 
tė.

Klebono Kun. Jono Balkūno 
Kunigystes Sukaktis

Gegužės 30 d. 8 vai. ryte 
mūsų klebonas kun. Jonas 
Balkūnas minės savo kuni
gystės 20 metų sukaktį.

Bus iškilmingos mišios, o 
po pietų 5 vai. iškilminga va
karienė Klasčiaus svetainėje.

Vakarienėje dalyvaus J. E. 
vyskupas Būčys. Bus ir dau
giau svečių atvykusių iš Eu
ropos. Malonu bus išgirsti iš 
jų vieną kitą žodį.

Kurie dar neturite bilietų, 
malonėkite jų įsigyti šią sa
vaitę, nes paskutinę savaitę 
bilietai nebus platinami.

at-
na-

Alfonsas Bagočiūnas 
leistas iš laivyno ir grįžo 
mo pas tėvelius gegužės 10 
d. Išbuvo laivyne lygiai 6 me
tus.

Iš Lietuvių Auditorijos B-vės 
Metinės Vakarienės

šeštadienį, gegužės 11 d., 
parapijos salėj, Maspethe į- 
vyko Lietuvių Auditorijos fi
ves metinė vakarienė.

Vakarienę pradedant, pir
mininkas P. J. šlapikas pa
kvietė kun. J. Balkūną atkal
bėti maldą.

Vakarienės laiku kalbas 
pasakė kun. J.Balkūnas, ben
drovės ižd. F. Jočis, Lietuvių 
Piliečių klubo Brooklyne pir- 
min. M. Kreivėnas ir reikalų 
vedėjas J. Zakarauskas, Lie
tuvių Atletų klubo pirm. J. 
Petersonas, Maspetho Lietu
vių Piliečių klubo pirm. adv. 
S. Briedis ir inž. T. Pollackas, 
klubo moterų skyriaus pirm. 
M. Tamašauskienė, Lietuvių 
Tautininkų klubo Jr Narvy
das, Siuvėjų delegatas J. Bui
vydas, Liet. Demokratų klu
bo pirm. J. Gagas ir bendro
vės fin. rašt. A. Razminas.

Visi kalbėtojai užgyrė ben
drovės darbą ir linkėjo, kad 
kuo greičiausiai būtų pasta
tytas nuosavas namas su tin
kama sale koncertams ir šo
kiams.

Dalis kalbėtojų nupirko ir 
šėrų.

Stambiausi šėrų pirkėjai 
buvo S. Meškienė už $500.00, 
Liet. P. K. Moterų skyr., A. 
Girnius ir T. Pollackas po 
$200, Ant. Razminas $125.

Po vakarienės buvo šokiai.

Šią savaitę mūsų parapijoj 
eina valgomų daiktų—kenuo- 
to maisto—vajus.

Maistas priimamas pirma
dienio, trečiadienio, penkta
dienio ir šeštadienio popie
čiais ir vakarais parapijos 
svetainėje.

Visi geros širdies žmonės 
prašomi atsiminti badaujan
čius žmones Europoje ir ki
tur.

Šį sekmadienį, gegužės 19 
dieną, mūsų parapijos soda- 
lietės eis bendrai prie Šv. Ko
munijos 9 vai. mišių metu.

Sodalietės ir parapijos 
mergaitės raginamos daly
vauti ir eiti prie Dievo stalo 
kartu.

Šv. Jurgio Parapija

Moterų Sąjungos rengtame 
laimėjimų vakare pereitą 
sekmadienį, gegužės 12 d., 
žmonių atsilankė ne per 
daug. Bet kurie atėjo, tai iš 
tikro gražiai parėmė šį vaka
rą.

Jaunų Moterų draugijos 
narės pagelbėjo sąjungietėms 
dirbti. Buvo ir daugiau nuo
širdžių talkininkų.

Visiems padėjusiems, atsi
lankiusiems ir dovanų atne- 
šusiems — nuoširdus ačiū.

Valdyba.

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.)

V. UBARAVU5IUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dir.

PAKIBTAI LENKIJON
Paštas praneša, kad dova

nų pakietai galima siųsti 
Lenkijon vietos gyventojams 
ir labdaros įstaigoms.

Nauji ar dėvėti drabužiai, 
batai, maistas ir kiti kasdie
niniai reikmenys įsileidžiami 
be muito ir kitų suvaržymų. 
Tik už pakieto pristatymą 
vietoj bus imama 10 zlotų. 
Taip pat įsileidžiami vaistai.

Pakietan tabako be muito 
galima dėti tik ligi 2 unicijų, 
ligi 50 cigarečių ir ligi 20 ci
garų.

Gegužės 12 dieną, Motinos 
Dienoje, garbingai atleistas 
iš karo tarnybos Sgt. K. Pet
rulis.

Išbuvo karuomenėj 3 me
tus ir 4 mėnesius. Paskutiniu 
laiku buvo Persijoj ir Egip
te.

Sekmadienį Lietuvių Pilie
čių klubo salėj, 60-39 56 Dr., 
Lietuvių Piliečių klubo mote
rų skyrius surengė šeimyni
nį vakarėlį—Motinos Dienai 
paminėti. Buvęs.

Kas sergi savo burną ir sa
vo liežuvį, sergi savo sielą 
nuo suspaudimų.

Saliamonas.

Britai Iš Kairo 
Pasitrauks

Kairas.—Pranešama, kad 
anglų kariuomenė pasitrauks 
iš Kairo ir Aleksandrijos.

Tuos miestus anglai paliks 
ligi rugpiūčio mėnesio.

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 Id!., 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—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

Žuvo Puolant 
Dresdeną

Sužinota, kad pernai i 
pradžioje, kada amerikį 
lėktuvai visu smarkumu
lė ir sugriovė Dresdeno n ‘ 
tą Vokietijoje, tarp kitų 
vusių lietuvių buvo ir 
metė Lietuvos Užsienių j 
kalų ministerijos valdini 
J. Gerulaitytė.

Užsienių ministerijoje 
buvo “Eltos” redaktor 
taip pat dalyvavo periodi
lietuvių spaudoj, dažniai it Lietuvoje, 
moterų laikraščiuose.

^įė nuodė- 
įinšo "Ką 
$ Lietuvo- 
straipsniais 
A ir Krem-

Maskva ir

PARDUODAMI
-algininkaisGeri, pigūs, patogūs m 

Gerose vietose. Patamaį 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas 
prašo. Apdraudžiu (insurin 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastuni

ii užklysta 
i Vokietijos

•iresia kalė-

. lėktuvai, 
•sų zoną į

496
Real Estate Insurance 
Grand St., Brooklyn, i 
Tel. EVergreen 7-167C

Washingtc 
Darbo Feder 
ji taryba pa: 
riame su dr 
mu atsiliepis 
naujo karo } 

Taryba a] 
kad ji yra va 
prisidengdan 
mo skraiste, 
dos Sovietų S 
dar labiau j 
taiką tarp v;

Amerika t 
gindama sav

Amerikos ] 
ja smerkia t 
statymą, kur 
kariniu laiko 

Tiek Euroi 
je Sovietų S? 
jėgos ir nešit 
šalimis. Ji stf 
ką primesti I

TAYLOR
Roma.—An 

Taylor, prezii 
atstovas prie 
ko globoti Ii 
darbą Italijoj 
B. Končiaus, I 
ko kviečiamas 
Taylor sutik 
garbės pirmir

Gegužės lt 
viešbutyje kt 
cius suruošė i 
basadoriui Ti 
Užkandžiuose 
rikos šalpos o: 
moję atstovai

for Italy, ko< 
RE), Vatikane 
retoriato atst 

i įgaliotas mini 
tikano St. Gir 

Apie užkan 
mos laikraščis 
karių “Stars 
laikraštis.

antys, kaip 
atsitikę, ir 
i iserikiečių 
^lėktuvų. 
■aniai,ku- 
shamais- 
aiieaų zo-

OLAND
STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SĖNl 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namų sienų 
lyginimii, plasteriavimą, šalig ; , . 
vių cementavimą ir kt. darbi ^0-

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

hignimami, 
isreikalin-

"lAustri-
a ■< r i incidentusClement A. Voki

(VOKETAHTS)
Advokatas

41-40— 74th Strei
38 mūšius
I
'•sojų buvo

' Jackson Heights, N.
NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
CLa Galima Gauti Kanadai 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užejlmn 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT
411 Grand Streeį 

Brooklyn, N. Y. j

FOTOGRAFAI
65 - 23 GRAND AVENl 

Maspeth, N. Y.

M auto-

Nir sužei-

H reikalų 
MsPa-

tik jiki-

’ariant—tai 
Mja. 
'• ir demo- 
Wykai,

*®o, kad

Amsterdam: 
kimus į Oland 
tą daugiausia 
katalikai.

Jie gavo 1,4 
pravedė 32 at 
partija surinkt 
sus su 29 atst< 
protestantų pi 
23 atstovus, Iii 
munistai 10.

Komunistai 
ja daugiausia 
didžiuosiuos m

Pagal parlai 
ciją, nauja vyr 
būti pavesta 
giausia atstovi 
talikų partijai, 
ninkas yra Roi

Bet politiniu 
kalbama, kad

tų,” tegul krei 
niūkus Hitlerį:

^kur jo- 
į^°s, bet 
Maus
P noras 
^uumis- 
r^ti žmo- 
Honokra-

r,»Jko- 
IMra-

Jugoslavijoje 
šimt diecezijų.

Maršalo Tito 
sekiojimas pr: 
štai kokių nuc 
tik vienoj iš 1 
Liublianos.

Nemažiau ks 
ten žuvo nuo 
pat buvo nužu< 
kų. šiuo laiku 1 
di kalėjime, ir 
yra likusios be

Iš tos diece: 
kunigų, vienuol 
yra ištrėmime.

Katalikų ture 
spaustuvės kra, 
fiskuotos.
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