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ant VALDŽIA PAĖMĖ ANGLIES KASYKLASTAYLOR GLOBOS LIETUVIŲ ŠALP|
Prez. H

Numirė Kardinolas

Roma

nas
Naują Japonijos

OLANDIJOJE PRAĖJO RINKIMAI
Per rin-

VUS

ket

eet Amerikos

ATPLAUKĖ PROF. J. ŽILINSKAS

dos

Priimtas

lų sekretoriui suteikė teises 
tartis dėl angliakasių atlygi
nimo pakėlimo ir kitų sąly-

Popiežius Priėmė 
Kun. Dr. J. Končių

Baltijos Draugų 
Konferencija

Nuo kada gi Maskva ir 
Kremlius atsidūrė Lietuvoje, 
nors ir tarybinėje?

ir užsidegė lėktuvas, ir žuvo 
27 žmonės.

tų,” tegul kreipiasi į nabaš 
ninkus Hitlerį ir Mussolinį.

Polemikoje jis vartodavo 
aštrų, ugningą žodį, ir jo 
straipsniai visados būdavo 
pilni kovojančio entuziazmo.

Visą gyvenimą J. A. Her- 
bačiauskas buvo palinkęs į 
mistiką ir tam tikrą estetinį 
dekadentizmą.

Be lietuvių kalbos, jis yra 
nemaža rašęs lenkiškai.

Bet patartume apsižiūrėti 
ir pačiam skundikui Bimbai: 
NKVD kitą kartą, jei jis pa
sirodys Rusijoj, gali ir jį už 
čiuprynos griebti.

O jo komunistinė nuodė
mė yra tokia: jis rašo “Ką 
aš mačiau Tarybų Lietuvo
je,” bet ten ilgais straipsniais 
vaizduoja Maskvą ir Krem-

Washingtonas.
nes Valstybės užmezgė diplo
matinius santykius su arabų 
Jeineno valstybe Artimuo
siuose Rytuose.

Jemenas turi 3,500,000 gy
ventojų.

ines Tautas

Sen. Vandenberg' 
Pranešimas

anų H- 
aligat- 
trbus.

Sudaryta Japonijos 
Vyriausybe

inklmas 
S iš ge- 
KIT£S:

kusi pasisakyti už kairiųjų 
vyriausybę. Todėl naujai vy
riausybei vėl gali vadovauti 
dabartinis ministeris pirmi
ninkas Schermerhorn.

Jis buvo garsaus kardinolo 
Pietro Gasparri brolvaikis ir 
nemažai dirbo diplomatinėje 
srityje.

Enrico Gasparri yra ket
virtas kardinolas, šiemet mi
ręs. Kiti mirusieji yra italas 
Boetto, vokietis von Galen ir 
amerikietis Glennon.

New Yorkas.
šio miesto biudžetas 865,212,-
820 dolerių sumai.

Tai didžiausias biudžetas 
visoj miesto istorijoj.

torius su juo kalbėjosi.
Byrnes, grįžęs į Jungtines 

Valstybes, per radiją padarė 
pranešimą apie Paryžiaus 
konferenciją. Jis pripažino, 
kad rezultatai buvo apvilian- 
tys. Jis kritiškai atsiliepė 
apie Rusijos laikymąsi ir pa
brėžė, kad jeigu didžiųjų val
stybių užsienių ministerial 
nepajėgūs susitarti dėl tai
kos konferencijos, tai Ameri
ka kreipsis į Jungtinių Tau
tų susirinkimą parengti tai
kos sutartims.

Valstybės sekretorius pa
sakė, kad jis yra priešingas 
keturių didžiųjų valstybių ve
to teisei.

Nežiūrint visų sunkumų, 
Amerika stengsis, kad pasau
ly kuo greičiau būtų įvesta 
tikra taika.

Washingtonas.—Amerikos"'“^ 
kariuomenės štabo viršinin
kas gen. Eisenhower grįžo iš 
kelionės po Pacifiko salas ir t 
Japoniją. 7

Dėl P. Klimo suėmimo
Kur yra Maskva?
Keblus bičiulis
Kur žūsta amerikiečiai 
Diktatūrinė demokratija 
Tito persekioja katalikus

joje. Šių tikslų siekdama, Ru
sija ėmėsi agresijos. Ji su
mindžiojo tuos aukštus prin
cipus, kuriuos skelbia Jungti
nės Tautos, paneigdama lais
vę kitoms šalims ir neduoda
ma joms laisvai apsispręsti.

Amerikos vyriausybė turi 
reikalauti, kad Rusija laiky
tųsi savo karo metu duotų 
pasižadėjimų, paremtų At
lanto Čarteriu.

Amerikos Darbo Federaci
ja yra vienas iš didžiausių 
šios šalies organizuotų dar
bininkų sąjūdžių.

Kai kuriose kasyklose jie į 
valdžios žygius reagavo abe
jingai ir pasakė: “Nėra su
tarties, nebus ir darbo.”

Prezidentas Vidaus Reika-

Anglijos vy
riausybė pasiūlė Indijoje 
jungtinę valstybę, kurioje 
atskiros provincijos turėtų 
plačias teises.

Bet centro vyriausybės ži
nioje būtų krašto apsaugos 
reikalai, užsienio politika ir 
susisiekimas.

Šis anglų planas atmeta at
skirą muzulmonų Pakistano 
valstybę Indijoje.

Kaip tik dėl šio muzulmo
nų reikalavimo nebuvo pasi
sekę patiems indams susitar
ti savo tarpe dėl krašto atei
ties.

Indijoje Mahatma Gandhi 
pasiūlė rūpestingai išstudi
juoti britų vyriausybės pa
skelbtą planą.

Tokijo 
ministerių kabinetą sudarė 
Jošida, seniau buvęs užsienių 
reikalų ministerių.

George Atcheson, Ameri
kos atstovas sąjungininkų 
komisijoje Tokijo mieste, ru
sų delegatui pareiškė, kad 
Jungtinės Valstybės nenori 
matyti komunizmo nei pas 
save namieje, nei Japonijoje. 
Sąjungininkų komisija turi 
skatinti Japonijoje demokra
tiją, o ne priešingai.

Šiam pareiškimui skiriama 
nemažos reikšmės, nes jis pa
darytas su Valstybės Depar
tamento sutikimu ir parodo 
Amerikos vyriausybės nusi
statymą.

Per paskutinius dvidešimt 
metų automobilių katastro
fose žuvo daugiau amerikie
čių, negu per visus mūšius 
šios šalies istorijoje.

Per tą laiką iš viso jų buvo 
užmušta 652,412.

Vidutiniškai kasmet auto
mobilių nelaimėse Amerikoje 
žūsta 40,000 žmonių ir sužei
džiama 1,400,000.

Jugoslavijoje yra dvide
šimt diecezijų.

Maršalo Tito varomas per
sekiojimas prieš katalikus 
štai kokių nuostolių padarė 
tik vienoj iš tų diecezijų— 
Liublianos.

Nemažiau kaip 50 kunigų 
ten žuvo nuo smurto. Tiek 
pat buvo nužudyta ir klieri
kų. šiuo laiku 35 kunigai sė
di kalėjime, ir 57 parapijos 
yra likusios be kunigų.

Iš tos diecezijos per 300 
kunigų, vienuolių ir klierikų 
yra ištrėmime.

Katalikų turėtos septynios 
spaustuvės krašte buvo kon
fiskuotos.

į Gerovės 
įhingtone 
ėjus me- 
likai su- 
įsius Eu- 
0,000,000 
ais daik-

Katastrofos dieną New 
Yorkas buvo padengtas tirš
tos miglos, ir tai turėjo lėk
tuvą suklaidinti.

Pereitą savaitę už šešių 
mylių nuo Richmondo, Virgi
nijos valstijoje, leisdamasis 
per staigiai atsimušė į žemę

Pirmadienį mirė 
kardinolas Enrico Gasparri, 
sulaukęs 74 metų amžiaus.

Kardinolu jis buvd pakel
tas 1925 m. popiežiaus Pijaus

is tik ko 
irinu) ir

W ashingtonas.—Amerikos 
Darbo Federacijos vykdomo
ji taryba paskelbė raštą, ku
riame su dideliu susirūpini
mu atsiliepiama apie galimą 
naujo karo pavojų.

Taryba apkaltino Rusiją, 
kad ji yra vartojusi agresiją, 
prisidengdama savo saugu
mo skraiste. Tolesnės nuolai
dos Sovietų Sąjungai gali tik 
dar labiau padidinti nesan
taiką tarp valstybių.

Amerika turi būti griežta, 
gindama savo principus.

Amerikos Darbo Federaci
ja smerkia tą Rusijos nusi
statymą, kurio ji laikosi po
kariniu laikotarpiu.

Tiek Europoje, tiek Azijo
je Sovietų Sąjunga griebiasi 
jėgos ir nesitaria su kitomis 
šalimis. Ji stengiasi savo įta
ką primesti Europoje ir Azi-

Laikraščiai praneša, kad 
apako žymusis italų katalikų 
rašytojas Giovanni Papini, 
gyvenąs Florencijoje.

Keletas G. Papini knygų, 
tarp jų “Kristaus Istorija,” 
yra išverstų į lietuvių kalbą.

G. Papini ir lietuvių poetas 
Jurgis Baltrušaitis jaunystėj 
yra buvę dideli prieteliai.

nai metų 
erikiečių 
imu puo
lio mies- 
kitų žu- 
ir ilga- 

nių Rei- 
ildininkė

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos pa
sitraukęs pirmininkas, Egip
to atstovas Afifi Paša pa
reiškė, kad toji taryba dirba 
per lėtai ir kad pasaulis yra 
nusivylęs, nes didžiosios val
stybės nesielgia, kaip vienos 
šeimos nariai.

'įjoję ji 
ctorė ir 
•iodinėje 
miausiai
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Šaukimo komisiją sudaro 
Robert J. Caldwell,-adv. K. 
Jurgėla, adv. St. Briedis, Mil
dred Grube, R. Hermanson, 
J. Markus ir J. Kukepuu. .

Draugija daug prisidėjo 
prie Baltijos valstybių de ju
re pripažinimui laimėti.

Spalių 12 d. konferencijos 
proga numatoma suruošti 
koncertą, balių, spaudos kon
ferenciją, radijo valandą ir 
pan. Be to, nutarta dalyvauti 
Women’s International Expo
sition lapkričio 4-11 d.d. New 
Yorke, surengiant bendrą 
baltiečių liaudies meno kam
barį. Komisiją sudaro M. Ki- 
žytė, M. Grube ir Berg.

Draugijos pirmininkas yra 
adv. S. Briedis.

Roma.—Ambasadorius M. 
Taylor, prezidento Trumano 
atstovas prie Šv. Tėvo, suti
ko globoti lietuvių šelpimo 
darbą Italijoje. Kun. Dr. J. 
B. Končiaus, BALF pirminin
ko kviečiamas, ambasadorius 
Taylor sutiko būti BALF 
garbės pirmininku Italijai.

Gegužės 15 d. Excelsior 
viešbutyje kun. J. B. Kon
čius suruošė užkandžius am
basadoriui Taylor pagerbti. 
Užkandžiuose dalyvavo Ame
rikos šalpos organizacijųRo^ 
moję atstovai (UNRRA, ka
talikų, žydų, American Relief 
for Italy, kooperatyvo CA
RE), Vatikano valstybės sek
retoriato atstovai, Lietuvos 
įgaliotas ministeris prie Va
tikano St. Girdvainis ir kiti.

Apie užkandžius rašė Ro
mos laikraščiai ir Amerikos 
karių “Stars and Stripes” 
laikraštis.

Atėnai. — Šiuo metu eina 
derybos tarp graikų valdžios 
ir Amerikos dėl 200 milijonų 
dolerių paskolos Graikijai.

New Yorkas.—Gegužės 14 
d. McAlpin viešbuty įvyku
siame Baltijos Amerikos dr- 
jos susirinkimo nutarta spa
lių 12 d. sukviesti Baltijos 
Amerikos draugijų ir Balti
jos tautų draugų konferenci-

Lietuvoje bolševikų NKVD 
suėmė Petrą Klimą, žymų lie
tuvių diplomatą ir istoriką.

Apie tai jau seniau buvo 
pasirodžiusi laikraščiuose ži
nia.

biams, organizacijos nariams 
ir lietuvių šalpos gerada
riams.

Washingtonas.—Sen. Van- 
denbergas, kuris dalyvavo 
Paryžiaus konferencijoje, Se
nate pasakė kalbą, kurioje 
pasmerkė Rusijos politiką 
nustumti tolyn taikos konfe
renciją.

Jis pabrėžė, kad jisai ir 
Valst. sekretorius Byrnes 
yra sutikę, jog nuolaidų po
litika Rusijai turi baigtis.

Senatorius ragino Ameriką 
laikytis vieningai užsienio 
politikos atžvilgiu, nes ši vie
nybė, drauge su Jungtinių 
Tautų pastangomis, yra tik
ra priemonė pašalinti nau
jam pasauliniam karui.

Centro vyriausybės kariuo
menė pradėjo žygį į čangču- 
ną, ’ kuris yra Mandžiūrijos 
sostinė. ,

Gen. Marshall toliau dėl 
taikos tariasi tiek su komu
nistais, tiek su centro vyriau-

našlaitės—Birutė Kunkytė ir 
Juzė Adomaitytė.

Tarp atplaukusių buvo ir 
Lietuvos žydų. Dr. S. Grili- 
chas, kurs atplaukė su sū
num, buvo žinomas dantų gy
dytojas Kaune, buvęs Lietu
vos dantų gydytojų sąjungos 
pirmininkas. Jis kurį laiką 
buvo garsioje Dachau sto
vykloje, kur naciai jį priver
tė išimti sušaudytų žmonių 
auksinius dantis.

Pora dienų prieš išlaisvini
mą vokiečiai sušaudė jo žmo-

Washingtonas. — Pereitą 
savaitę Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Rusijos užsie
nių reikalų ministerių kon
ferencija Paryžiuj baigėsi be 
jokių reikšmingesnių spren
dimų.

Valstybės sekretoriui Byr
nes nepasisekė pravesti siū
lymo liepos mėn. šaukti tai
kos konferenciją. Tam pasi
priešino Rusijos užsienių rei
kalų ministeris Molotovas.

Byrnes į Washingtoną grį
žo nusivylęs. Nė vienas svar
besnis jo siūlymas nebuvo 
Paryžiuje priimtas. Rusai at
metė ir jo idėją apie keturių 
didžiųjų valstybių sąjungą 
saugumui patikrinti, nors 
pernai metų gale Maskvoje 
šiais minčiai buvo pritaręs 
Stalinas, kai valstybės sekre-

Washingtonas
Trumanas Vidaus Reikalų 
sekretoriui Krugui įsakė val
džios žinion perimti anglies 
kasyklas.

Angliakasių vadas Lewis 
buvo sutikęs dviem savai
tėms atnaujinti darbą kasyk
lose, bet per tą laiką nebuvo 
padaryta jokios pažangos dėl 
galutinio susitarimo.

Kad darbas vėl nenutrūktų 
ir kad nebūtų paraližiuota ša
lies pramonė, valdžia buvo 
priversta kasyklas paimti sa-

Į Dabartinės paliaubos bai
giasi šeštadienį.

Nėra visai aišku, ar dalis 
darbininkų netęs toliau strei-

Nankingas
gen. Marshall apkaltino tiek 
Kinijos komunistus, tiek cen
tro vyriausybę, kad abi ‘pu
sės varančios kenksmingą 
kiršinimo propagandą, truk
dančią sutaikinimo pastan
goms Kinijoje.

Centro vyriausybės ka
riuomenė pradėjo atsigauti 
Mandžiūrijoje ir užėmė svar
bų šepinkajo miestą, kuria
me buvo įsitvirtinę komunis
tai. Apie 10,000 raudonųjų 
kinų kareivių buvo išblašky-

Iš Europoj išeinančių lie
tuvių laikraščių tenka patir
ti, kad žymus lietuvių rašyto
jas ir kritikas Juozas Albi
nas Herbačiauskas yra miręs 
1944 m. gruodžio 16 d. Kro
kuvos mieste.

J. A. Herbačiauskas buvo 
gimęs 1876 m. spalių 20 d. 
Lankeliškiuose, Vilkaviškio 
apskrity.

Jis didesnę laiko dalį gyve
no Lenkijoje, bet kurį laiką 
Kauno universitete dėstė len
kų kalbą ir literatūrą.

Velionis buvo vienas iš 
smarkiausių mademinės lite
ratūros skelbėjų lietuvių raš
tuose. Jo idėjos kritikoje, 
kaip jos buvo išreikštos “Erš
kėčių , vainike,” paskelbia 
daug teisingų minčių.

Įdomu, kad šį nešvarų 
NKVD žygį šokosi teisinti 
neseniai iš Lietuvos grįžęs 
maskvinis iškamša Bimba.

Matyt, šis raudonas sutvė
rimas Lietuvoje ar gal Mask
voje girdėjo apie tariamus P. 
Klimo “nusižengimus.”

Jis rašo, kad kuriuo ten 
laiku Petras Klimas buvo su 
kitais susirinkęs apsvarstyti 
“kovai prieš tarybinę san
tvarką. Susirinkime dalyva
vo Lozoraitis, Balutis, Kli
mas, šaulys ir žadeikis.”

Mes galime tikrai pasaky
ti, kad nebuvo jokio suvažia
vimo, kur minėti asmenys bū
tų susiėję.

Bet bolševikai vis tiek 
žmogų suėmė, nors kaltini
mą iš piršto išlaužė.

Jiems gi didžiausia kaltė 
yra tai, jei lietuvis savo že
mei nori laisvės.

Giovanni Papini 
Apako

5 namai, 
mavimas

Iš Europos spauda prane
ša, kad rusai iš Dresdano iš
vežė į Maskvą garsųjį Rafa- 
elio paveikslą “Siksto Mado
ną,” kaip atlyginimą už na
cių pagrobtas brangenybes iš 
rusų muziejų.

“Siksto Madona” yra vie
nas iš įžymiausių paveikslų 
visoje meno istorijoje.

New Yorkas. — Jau antrą 
kartą lėktuvas pataikė į šio 
didmiesčio dangoraižius.

Prieš kiek laiko nelaimė at
sitiko, kai lėktuvas sudužo į 
didžiausią miesto namą— 
Empire pastatą. Tada buvo 
užmušta nemaža žmonių pa
čiam pastate.

Dabar miesto finansų da
lyje karinis lėktuvas sudužo 
į septintą aukščiausią New 
Yorko namą, pataikydamas 
ties 57 aukštu.

Visi penki lėkusieji žuvo. 
Tarp jų buvo ir viena mote
ris, tarnaujanti kariuomenė
je. Pačiame pastate per ne
laimę žmonių nebuvo užmuš-

Vatikanas.—Popiežius Pi
jus XH gegužės 15 d., priva
tinėje audiencijoje, priėmė 
kun. Dr. Juozą B. Končių, 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo pirmininką.

Audiencijos metu Šventa
sis Tėvas pareiškė suteikiąs 
apaštališkąjį palaiminimą

Rusijos užsienių reikalų 
vicekomisaras Višinskis Pa
ryžiuje pasigyrė, kad jo šaly
je yra demokratija, tik ji ki
tokia.

Jo žodžiais tariant—tai 
diktatūrinė demokratija.

Deja, diktatūra ir demo
kratija yra priešingi dalykai, 
kaip vanduo ir ugnis.

Nors kiekvienas žino, kad 
Rusijoje viešpatauja griež
čiausias despotizmas, kur jo
kia laisvė neturi vietos, bet 
kartas nuo karto Kremliaus 
ponams užeina keistas noras 
pasaulį įtikinti, kad komunis
tinė diktatūra, žudanti žmo
nes ir tautas, yra “demokra
tinis” reiškinys.

Jeigu Stalinas kada ieško- 
sis į save panašių “demokra-

Saugumo Taryba neatlie
ka tų pareigų, kurias jai yra 
pavedusios Jungtinės Tautos.

Afifi Paša pirmininko pa
reigas perdavė prancūzų at
stovui Parodi, kuris karo me
tu buvo požeminio veikimo 
vadas ir suorganizavo Pary
žiaus sukilimą. .

Saugumo Tarybos pirmi
ninkai keičiasi kas mėnesį.
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Praga.—Gegužės 26 d. Če
koslovakijoj įvyks rinkimai 
į steigiamąjį seimą.

Rinkimuose galės balsuoti 
pusaštunto milijono žmonių. 
Iš jų 1,685,898 yra Slovakijo-

Pinnadienį New Yorką pa
siekė “Marine Flasher” lai
vas su pirmaisiais europie
čiais, kurie šion šalin buvo į- 
leisti pagal prezidento Tru
mano nustatytą kvotą.

Laive buvo 867 žmonės, 
beveik visi—nacių persekio
jimų aukos.

Ameriką “Marine Flasher” 
laivu pasiekė 14 lietuvių.

Jų tarpe yra prof. Jurgis 
Žilinskas su žmona ir dviem 
dukterimis.

Prof. Žilinskas Lietuvoj 
universiteto medicinos fakul
tete dėstė anatomiją ir yra 
parašęs keletą mokslinių stu
dijų,—“Lietuvių protėviai,” 
“Akmens perijodo žmogus 
Žemaitijoj” ir kt.

Tuo pat laivu atplaukė An
tanas ir Marijona Varnai, 
Kemekliai, Kurlianskai, Ka
zys Danta su žmona ir dvi

Amsterdamas 
kimus į Olandijos parlamen
tą daugiausia balsų surinko 
katalikai.

Jie gavo 1,466,510 balsų ir 
pravedė 32 atstovus. Darbo 
partija surinko 1,347,664 bal
sus su 29 atstovais; keturios 
protestantų partijos laimėjo 
23 atstovus, liberalai 6 ir ko
munistai 10.

Komunistai ir darbo parti
ja daugiausia balsų laimėjo 
didžiuosiuos miestuos.

Pagal parlamentinę tradi
ciją, nauja vyriausybė turėtų 
būti pavesta sudaryti dau
giausia atstovų turinčiai ka
talikų partijai, kurios pirmi
ninkas yra Romme.

Bet politiniuos sluoksniuos 
kalbama, kad karalienė lin-

Generolas Marshall 
Kaltina Kinus

Išveže Rafąelio 
Paveikslą
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__ Amerikos-- laikraštininkai 
paduoda žinių, kaip rusai el
giasi su savo sąjungininkais 
amerikiečiais. \

Jei amerikiečiai užklysta 
rusų okupuoton Vokietijos 
zonon, jie jaučiasi, kaip prie
šo žemėje. Jiems gresia kalė
jimas ir smurtas.

Amerikiečių lėktuvai, 
skrisdami per rusų zoną į 
Berlyną ar Vieną, turi laiky
tis siauro tako. Kitaip rusai 
užpuls juos ir apšaudys, kaip 
jau yra nekartą atsitikę, ir 
dar apšaudys iš amerikiečių 
rusams seniau duotų lėktuvų.

Amerikiečių traukiniai, ku
rie iš Bremeno gabena mais
tą į Berlyną, amerikiečių zo
non, esti sustabdomi ir kre
čiami, o pareigūnai suimami, 
nors jie ir turi visus reikalin
gus dokumentus.

Visur Vokietijoj ir Austri
joj kalbama apie incidentus 
tarp rusų ir jų sąjungininkų.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

KUN. JONO BALKONO SUKAKTIS
Šių metų gegužės 29 d. sukanka lygiai dvidešimt metų, 

kai kun. Jonas Balkūnas įšventintas kunigu.
Sėkmingai baigęs kunigų seminariją, kunigystės sakra

mentą jis priėmė 1926 m. gegužės 29 d.
Pirmasis kun. J. Balkūnui paskyrimas buvo į Brookly- 

no šv. Liudviko (kitataučių) parapiją, kurioje jis išbuvo tik 
pora mėnesių. 1926 m. rudenį kun. J. Balkūnas buvo perkel
tas vikaru į Apreiškimo parapiją, kurioje dirbo iki 1928 m. 
birželio mėnesio. Jo sveikata buvo labai nusilpusi ir, gydy
tojų įsakomas, turėjo nuo parapijos darbo pasitraukti net 
vieneriems metams. Jis gydėsi tolimam Denvery, Colorado 
valstybėje, iš kur Brooklynan grįžo 1929 m. gegužės mėn. 
ir tuojau buvo paskirtas vikaru į Angelų Karalienės para
piją.

Naujoje vietoje išbuvo iki 1933 in. spalių 1 d., kai buvo 
paskirtas V. J. Atsimainymo parapijos klebonu, kurio pa
reigose tebėra ir šiandie.

Štai tik keli visiems pastebimi dalykai.
1935 metais pastatyta nauja bažnyčia. 1941 m. pasta

tyta nauja klebonija. Senos skolos išmokėtos. Naujų staty
bų skolų neliko. Keliamas padidintos bažnyčios statybos 
fondas, kurs nuolat auga. Bažnyčioje sekmadieniais per 
penkerias mišias pilna tikinčiųjų. Parapijoje dirba seselės 
pranciškietės, pagelbėdamos mokyklinio amžiaus vaikučių 
tikybiniame ir tautiniame auklėjime ir iš viso apaštalavime. 
Veikia visa eilė naudingų draugijų, kurios atlieka svarbius 
darbus savo parapijai, Bažnyčiai, savo šaliai ir lietuvių tau
tai. Parapijoje labai graži dvasia, krikščioniškas susiklau
symas, glaudus pasitikėjimas vadovybe ir tikinčiaisiais. „

Kun. Jono Balkūno darbštumas, jo platūs darbai, jo 
stipri Dievo ir žmonių meilė eina labai toli už Maspetho pa
rapijos ribų. Jis nuo pat ankstyvos jaunystės gyvas, veik
lus ir nuoširdus visuomenininkas. Priimtas kunigų semina- 
rijon Amerikoje, jis tuojau domėjosi lietuvių laikraščiais ir 
organizacijomis. Rašė jis būdamas klieriku, išbandęs savo 
plunksną, rašė vėliau ir dabar teberašo. Jo straipsnių 
straipsniais naudojasi “Amerika,” “Darbininkas,” “Drau
gas,” “Studentų žodis,” “Lietuvių žinios” ir kt. Yra reda
gavęs Kunigų Vienybės Biuletenį, kuriąąne, šalia straipsnių, 
yęa, .parašas -daug pamokslų. ~ -■ —

Vis% Idiką jis rėmė ir remia lietuvių katalikų organi
zacijas, kaip L. K. Federaciją, L. Vyčius, L. K. Susivieniji
mą, Moterų Sąjungą, L. K. Darbininkų Sąjungą. Visada pri
klausė Kunigų Vienybei, kurioje ėjo atsakingas pareigas, 
būdamas centro valdybos sekretorium, komisijų pirminin
ku ir trejus metus iš eilės pirmjninku.

Kai Lietuva pateko į vergovės pančius, kun. J. Balkū
nas buvo pirmose eilėse organizuojant vieningą Amerikos 
lietuvių visuomenės darbą Lietuvai gelbėti, lietuvių tautos 
gyvybei išlaikyti. Jis ypač daug nuveikė šelpimo srity, 
dirbdamas Kunigų Vienybės Lietuvai Šelpti Komisijoje. 
Buvo įvairiose delegacijose pas įžymesniuosius ir atsakin
gus Bažnyčios ir valstybės asmenis, rūpindamasis gyvybi
niais Lietuvos reikalais.

Iš daugelio kun. J. Balkūno visuomeninių pareigų, pa
minėkime tik šias: L. K. Federacijos Centro valdybos narys, 
Amerikos Lietuvių Tarybos narys, Bendrojo Amerikos Lie
tuvių šalpos Fondo vicepirmininkas, World Bill of Rights 
vicepirmininkas. Šių keturių organizacijų paminėjimas la
bai vaizdžiai nusako, kaip daug kun. Jonas Balkūnas veikia, 
kaip plačiai jo darbuotė apima ir siekia.

Kun. Jonas Balkūnas yra nepajudinamas Kristaus se
kėjas, Jo mokslo skelbėjas. Būdamas ištikimas savo Išga
nytojui, jis randa Jame jėgos, galios ir ištvermės atsiduoti 
Bažnyčiai, Amerikai ir Lietuvių Tautai.

KUN. JONAS BALKONAS

SESERIAI
Šis vakaras atsineša glėby prisiminimų kraitį 
Ir, kaip pirklys, vylingai dėsto viską prieš mane. 
Man vėl vaidenasi namai, ir brolis, ir mergaitė, 
O širdį drasko nerimas ir begalinė nežinia.
Tuomet aš vėl matau tėvų sodyboje ištrykusį šaltinį: 
Vidurnakčių tyloj ten girdisi tik tekantis vanduo.
Ir vakarais rymodama ten mano vardą mini 
Namuos palikusi viena ir mylinti sesuo.
Girdžiu, kaip senas laikrodis tenai prabyla garsiai, 
Ir mėnuo blaškosi, įstrigęs lango nėriniuos.
Sodely vėjas lapais geltonais takus nubarsto 
Ir ūždamas nubėga be pėdsakų ir be žinios . . .
Aš klaidžioju, ieškodamas žmonių, kuriuos galėčiau 
Pašaukt vardu ir broliais pavadint.
Jų veiduose regėjau džiaugsmą šviečiant, 
O kaip išsigandau, pažvelgęs jų širdin.
Tada užmerkiu aš akis, kad pamatyčiau tavo veidą 
Ir virpančia širdim norėčiau glaustis prie tavęs. 
Juntu—lyg tavo rankos mano plaukus sklaido— 
Aš pakeliu akis: jau rytas vaikšto po gatves.
Dažnai sapnuodamas girdžiu, lyg kažkas beldžias
Į mano sielos praviras duris.
Tą valandą regiu—sesuo suklupus meldžias 
Ir brolių šaukiasi jos mylinti širdis.

Vincas Kazokas.

KUNIGŲ TREMTINIŲ REIKALU
Prieš kurį laiką “Ameri

kos” laikraštyje skaitėme 
nuoširdų prel. J. Maciejaus
ko. atsišaukimą į Amerikos 
lietuvius iš Lietuvos išvie- 
vietintųjų kunigų reikalu.

Autorius kviečia tremti
niams kunigams kiek galima 
konkrečiai pagelbėti mišių 
intencijomis, o dalį tremti
nių kunigų pasistengti į 
Ameriką pergabenti.

Į kilnų ir tikrai humanišką 
prelato atsišaukimą po po
ros savaičių skaitėme vėl ki
tą tuo reikalu pasisakymą. 
“Kunigo Klebono” priedanga 
rašantysis išdėsto savo pa
žiūras tremtinių kunigų rei
kalu Europoje. Ir kun. Kle
bonas yra tos pačios nuomo
nės — pagelbėti išvietintie- 
siems lietuviams kunigams, 
bet jis yra griežtai priešin
gas prelato Maciejausko su
manymui dėl dalies dvasiški- 
jos pergabenimo į Ameriką.

Kun. Klebonas paduoda sa
vo tezei paremti ir atitinka
mus argumentus. Įdomu,

kaip argumentai yra vertina
mi pačių tremtinių kunigų?

Pilnesniam dalyko vaizdui 
gauti drįsta kunigų tremti
nių reikalu pasisakyti savo 
nuomonę ir vienas iš tų trem
tinių .. . Tuo labiau, kad rei
kalas tremtinius dvasiškius 
kaip tik konkrečiai liečia, o 
antra, tremtinis kunigas, 
pats visa realybėje pergyve
nęs, daug lengviau gali šiąją 
tremtinių nūdieninę dalią ir 
jųjų ateities perspektyvas 
apibūdinti.

Šias eilutes rašančiam te
ko ilgesnis laikas dalintis 
tremtinių dalia: teko gyven
ti net keletą menesių lagery
je, su kitais lietuviais, ame
rikiečių zonoje Vokietijoje. 
Pagaliau teko minėtų abiejų 
straipsnelių reikalu išgirsti 
nuomones ir kitų tremtinių 
kunigų.

Prel. Maciejausko nuošir
džiu pasisakymu, gerinti lie
tuvių tremtinių padėtį, ištrė
mime gyvenantieji kunigai 
buvo nepaprastai sužavėti, ir

su pagarba taria jam nuošir
dų ačiū!

Kiek nesuprantamesni yra 
antrojo autoriaus (kunigo 
Klebono) paduotieji tremti
nių kunigų reikalu argumen
tai. Tiesa, pagrinde ir kun. 
Klebonas nori savo nelaimin
giesiems konfratrams ištrė
mime padėti (už tai jam 
tremtiniai kunigai nuošir
džiai dėkoja), bet kun. Kle
bonas padavė savo rašinėly
je keletą perdaug drąsių ar
gumentų, su kuriais tremti
niai kunigai, iš arti geriau
siai pažindami visą dalyką, 
jokiu būdu negalės sutikti.

Kun. Klebonas yra kuo 
griežčiausiai nusistatęs pre
lato pasiūlymui dalį kunigų 
pergabenti į Ameriką. Auto
rius patiekia tiek visokių ar
gumentų ir argumentėlių, 
kad rašančiam vargu net į 
visus bus juos atsakyti. Pa
sitenkinta bus tik svarbes- 
niaisiais.

Svarbiausias kun. Klebono 
argumentas, dėl ko niekas i| 
kunigų tremtinių nevyktų į 
Ameriką, yra: “Negalima pa
likti pavargusių avelių.”

Autorius išveda, kad kuni
gų skaičius yra lietuviams 
tremtiniams net per mažas. 
Tiesa, jam nekliudė kiek vė
liau (tam pačiame jo trum
pame rašinėly) išsireikšti, 
kad jei lietuviai kunigai tu
ri per maža darbo tarp savų
jų, gali tarp vietinių gyven
tojų užsiimti pastoracija: 
ten, girdi, jie krašto kalbas 
moka, viskas yra taip artima 
ir t.t. Pagaliau klebonas pri
minęs Tėvo Bružiko idealiz
mą ir nenorą “net už geriau
sius pinigus” važiuoti į Ame
riką, primena komunizmo pa
vojų ir naujajame pasauly.

Kad kun. Klebonas rašy
damas manė nuoširdžiai, ga
lima sutikti!

Religinei pastoracijai dar
buotis brolių lietuvių tarpe 
nūdieniniame ištrėmime yra 
savaime suprantama lietuvių 
kunigų pareiga. Tremtiniai 
kunigai yra perdaug idealis
tai, kad, palikę savo vargs
tančius tautiečius, kažkur 
bėgtų, ieškodami asmeninės 
laimės.

Bet reikia nepamiršti, kad 
nemažas tremtinių kunigų 
skaičius, ir tai net jaunų, ne
turi jokio užsiėmimo religi
nėje plotmėje, o turi gyven
ti tuose pačiuose lageriuose, 
ir tai kartu su kitais žmonė
mis viename kambary.

Rašančiajam teko lage
riuose užtikti keletą jaunų 
kunigų, kurie gyveno bara
kuose su šeimomis, kur buvo 
15-20 žmonių.

Užtikęs vieną tokį kunigą, 
drįsau paklausti, ar jis nega
lėtų, kaip kunigas, kur nors 
kambariuko gauti. Jis man 
atsakė, kad tai tikrai esą la
bai sunku: privačiai apsigy
venti mieste, dėl miesto su
griovimo, neįmanoma, o lage
ryje komendantas išimčių 
nedaro. Todėl tenka kartu 
net su keturiomis šeimomis 
gyventi.

Jei prijungus, kad kai kur 
lagerių komendantai į dvasiš
kius gana kreivai žiūri (net 
ir kai kurie amerikiečiai ko
mendantai), galima įsivaiz
duoti tokių tremtinių kuni
gų dalia.

Tremtiniai lietuviai gyve
na lageriuose bendruomenė
je, taigi, ne išblaškyti, kaip 
kun. Klebonas mano. Visi la
geriai aprūpinti net po treje
tu kunigų. Atsitinka, kad iš 
kitų vietų atvykę lietuviai 
kunigai jokiu būdu nebegau
na laisvų vietų darbuotis sa
vo profesijoje.

Tokie kunigai turi kaip 
nors vegetuodami gyventi:

arba, kaip minėjome, eiti į 
šeimas ir taip leisti dienas, 
arba vėl kur nors likti “am
žinu studentu” . . .

Net ir naujasis Anglijos 
kardinolas Griffin, teirauda
masis apie lietuvių tremtinių 
kunigų dvasinę ir ekonominę 
padėtį, ypatingai atkreipė 
dėmesį, kad tik kunigai ne
gyventų kartu tarp šeimų la
geriuose. Deja, tikrenybė lie
ka tikrenybe, nors ir skaudi 
ir be blogos valios!

Toliau kun. Klebonas, lyg 
pats kiek suabejojęs, ar visi 
kunigai turi darbo lietuvių 
tarpe, priduria: “Europoje 
per karą daug kunigų žuvo. 
Ten apskritai didelė kunigų 
stoka. Jie (lietuviai) galėtų 
tad ne tik lietuviams, bet ir 
kitų tautų žmonėms kartu 
patarnauti.”

Kiek per karą kunigų žu
vo, negalėtume to pasakyti, 
bet kad Vokietijoj būtų “di
delė stoka,” yra visai netie
sa.

Priešingai, kunigų yra per
teklius. Juk tiek kunigų grį
žo iš fronto, o dar daugiau 
jų turėjo iš įvairių kraštų 
(kaip Sudetų, Silezijos, Poz
nanės, Rytprūsių) kartu su 
kitais dalintis bėglių likimu. 
Vokiečių kunigų yra daugiau 
negu reikia.

Ir užsieniečiui kunigui gau
ti kokią kuklią vietukę'yra 
daugiau negu neįmanoma. 
Tai patvirtino rašančiajam 
net vienas vokiečių arkivys
kupas iš Bavarijos. O Bam
bergo mieste gyvenusiems 
septyniems lietuviams kuni
gams arkivyskupo nebuvo 
duota net jurisdikcija išpa
žintims klausyti . . . Kodėl? 
Kad nelįstų svetimtaučiai į 
kitų reikalas.

Kun. Klebonas bando įro
dyti, kad nuvykus į Ameriką, 
lietuviams kunigams bus 
sunku pradėti darbas: “visa 
bus svetima.” Taip, tai tie
sa, bet mums ir Vokietija nė
ra tėvynė: ir čia buvo ir yra 
visa svetima.

Kaip pavyzdį, kuris tikrai 
yra ištikimas savo “pavar
gusioms avelėms,” klebonas 
mini misijonierių Tėvą Bru- 
žiką . . -. Anas, girdi, net už 
pinigus nevažiuotų į Ameri
ką, o vien tik misijonieriautų 
ir misijonieriautų lietuvių 
tarpe Europoje.

Idealistui misijonieriui dė
kojame ir linkime Aukščiau
siojo palaimos jojo darbe. 
Bet Klebonas turės ir sutik
ti, kad visi negali misijonie- 
riais likti. Juk ir misijos yra 
tik per tam tikrą metų laiką 
laikomos, kitaip ir jos nusto
tų savo vertės.

Be to, Klebonui norėčiau 
“pasigirti,” kad ne tik Tėvo 
Bružiko laiškus teko skaity
ti, bet neseniai ir su juo pa
čiu kalbėtis. Jis užsiminė ir 
apie kunigų padėtį. Ir jo ma
nymu, nuo pastoracijos at
lieką kunigai kaip tik galėtų 
į Ameriką vykti, nes tai daug 
naudingiau ateičiai.

Pagaliau Klebonui turėtų 
nebe paslaptis būti, kad viso
kios lietuvių vienuolynų kon
gregacijos daro visas pastan
gas, kad tik jų konfratrai 
persikeltų į Ameriką . . . Tik 
pasauliečių kunigų padėtis 
šioje pagalbos srity yra kur 
kas keblesnė.

Galiausiai kun. Klebonas 
savo samprotavimuose pri
mena komunizmo pavojų 
Amerikoje, dėl ko taip pat, 
jo manymu, nepatartina bū
tų lietuviams tremtiniams 
kunigams vykti į U.S.A. Bet 
ir šis argumentas nėra taip 
jau “pavojingas.” Juo norėta, 
gal būt, tik vargšams trem
tiniams kunigams kiek bai
mės įvaryti . . . Bet tremti
niai yra tiek vėtyti ir mėty
ti pe'r paskutiniuosius metus, 
kad jiems net Stalino bernai 
nebesukelia perdaug baimės. 
Tuo labiau dar Amerikos že
myne. Priešingai, tremtiniai 
kunigai, nuvykę į Ameriką, 
savo karčiais patyrimais ir 
amerikiečius atverstų ...

Tikrumoje gražiausia bū
tų,-kad dalis dvasiški jos tik-

AMERIKOJE IŠBANDO RAKETAS
New Mexico valstijoje yra tobulinę vokiečiai. Ir dabar 

paskirti dideli tyrlaukių plo
tai, kuriuose išbandomas 
naujas pereito, karo ginklas 
—raketa.

Šiuo ginklu vokiečiai tikė
josi pribaigsią Angliją ir 
smarkiai apnaikino Londoną.

Per amerikiečių mėgini
mus keturiolikos tonų raketa 
išlėkė 75 mylias aukštyn į 
orą ir po kiek laiko nukrito, 
išrausdama didžiulę duobę.

Ateityje numatoma tas ra
ketas leisti ligi šimto mylių 
aukštyn. Jos nukristų už 75 
mylių.

Šias raketas buvo labai iš-

rai su Amerikos geraširdžių 
konfratrų pagalba būtų per
gabenti į U.S.A. Tas pat rei
kia pasakyti ir apie pasaulie
čius. Kuo daugiau lietuvių 
tremtinių gaus leidimus (o 
tai priklauso didele dalimi 
nuo Amerikoje gyvenančių 
lietuvių), tuo bus geriau. 
Kiekvienas nuvykęs į Ameri
ką lietuvis yra išgelbėtas: iš
gelbėtas asmeniškai ir ypač 
išgelbėtas tėvynei, kas liečia 
jos ateitį.

Europoje lietuvių padėtis 
tikrai pavojinga ir netikra. 
Savaime aišku, idealas būtų, 
kad visi lietuviai būtų 
nors bendrai kolonizuoti, 
kiek leidžia galimybės, 
sveikintinos ir girtinos 
stangos ir dalimis pervežti 
iškankintus brolius lietuvius 
iš Europos griuvėsių ir bado 
nasrų į naująjį pasaulį.

Lietuviai, ir ypač kunigai, 
už parodytas pastangas savo 
geradariams nuoširdžiai bus 
dėkingi ir savo uolumu ame
rikiečių lietuvių neapvils.

' Tremtinis Kunigas.

kur
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kai kurie vokiečių specialis
tai padėjo amerikiečiams.

Patvirtino Paskolą

Washingtonas. — Ameri
kos Senatas priėmė 3,750,- 
000,000 dolerių paskolą Ang
lijai.

Ateityje užsieniams pa
skolas Amerika duos per Ex
port - Import banką, kuris 
šiuo laiku turi 1,800,000,000 
dolerių.

Iš jų numatoma Prancūzi
jai duoti 750,000,000 ir Kini
jai 500.000,000.

Žadėta Lenkijai 90 milijo
nų paskola gali būti sulaiky
ta, kadangi toji šalis nesilai
ko reikalingų sąlygų, dau
giausia susijusių su politine 
laisve.

LIETUVOJE TRŪKSTA 
GYDYTOJŲ

New Yorkas. — Daugeliui 
Lietuvos inteligentų, jų tar
pe ir gydytojams, atsidūrus 
sąjungininkų pusėje, Lietu
voje pritrūko gydytojų. Kaip 
žinome, bolševikai visą eilę 
Lietuvos gydytojų išvežė j 
Sibirą, ar net, kaip Dr. žem
gulį, žiauriai nužudė.

Dabar Lietuvoje negausiai 
pasilikusius gydytojus toly
džio kilnoja iš vietos į vietą.

Vilniaus spauda, pavyz
džiui, praneša, kad į Saločius 
pasiųsti du gydytojai ir aku
šerė.

Pravartu pastebėti, kad į 
Sibirą deportuoti gydytojai 
laikomi politiniais nusikaltė
liais ir verčiami dirbti kator
ginius darbus. Jiems prakti
kuoti neleidžiama.

MŪSŲ DIENOS BAIGIASI!
“Mūsų dienos baigiasi. Žu

kovo armijos su specialiais 
šunų batalijonais valo kraštą 
nuo partizanų. Lietuviai, es
antieji toliau, gelbėkite, pa
dėkite! Atvažiavę Lietuvon, 
rasit tik dykumas!”

Šiais graudžiais žodžiais 
lietuviai partizanai išleido 
savo šauksmą per radiją.

Priešai juos baisiai spau
džia. Bet vis dėl to jie kovo
ja, kiek pajėgia, Nepasiduo
da! Ištroškę, išalkę, sušalę, 
suvargę jie deda visas savo 
likusias pastangas ginti lie
tuvių žmonių teisėms ir iš
laisvinti tai brangiai Lietu
vos žemei.

Kasdien jų jėgos silpnėja. 
Kasdien jie palaidoja vieną 
kitą patriotą. Jų karžygiškas 
širdis komunistai drasko; jų 
vaikus žudo; jų namus degi
na. Jų dienos baigiasi!

Mūsų dienos irgi baigiasi!

Gražiai gyvendami Amerikos 
šalyje, atsiminkime savo ken
čiančius brolius ir seseris 
Lietuvoje.

Per vėlu bus veikti, kai 
Lietuva bus negyva. O šian
dien rusai ją stumia į mirties 
bedugnę. Pasaulis žiūri ir ty
li.

Lietuviai, ar jūsų sąžinės 
irgi tyli? Ar skausmas jūsų 
širdžių nėra suspaudęs? Kel
kitės! Pasakykite pasauliui, 
kas Lietuvoje darosi! Pasa
kykite, kad Lietuva nori gy
venti, kaip ir kitos tautos!

Kun. T. Cižausko “The 
Story of Lithuania” šį tikslą 
jums padės įvykdyti.

Knyga baigiama dabar 
spausdinti. Užsisakykite ją 
savo vaikams. Duokite ją 
svetimtaučiams! Nelaukite! 
Kad niekados mums nereikė
tų sakyti: mūsų dienos baig
tos ! Genys.

Vienintele Plati Lietuvos Istorija 
Angliškai!

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

Wm. H. Chamberlaino įžanga. Prof. Pakšto žemėlapiai. 
Visa Lietuvos istorija iki 1946 metų.

Išleidžia New Yorke Stratford House, Inc.
KAINA $3.00

Užsakymus siųskite dabar šiuo adresu:
REV. C. E. PAULONIS

207 York Street Brooklyn, New York

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

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

LITHUANIA” Amerikos rašytojams, diplomatams, 
knygynams, radijo komentatoriams, kad juos supa
žindinus su tikra Lietuvos istorija....................
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Už Spygliuotų Vielų
(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)

Rašo A. Gervydas

Einam atsiimti užmokesčio
Taip keletui dienų susidarė 

“žvyriaus komanda.”
Darbas vis tas pats ir toje 

pačioje vietoje. Diskusijoms 
neturime laiko. Per dienas su 
šiūpėle besiūbuojant, prieš 
pietus ir pavakarę akyse ima 
darytis žalia. Keldamas šiū- 
pčlę, rodos, drauge keli ir sa
vo vidurius, kuriuos išmesi j 
vieną krūvą su žvyrium. Gal 
ir reiktų juos išmesti, nes į 
vidurius neturim ko dėti. 
Nuolat juntam alkį, galvo
jam apie duoną, sausą, pa
prastą duoną.

Vieną popietį su didžiau
siu triukšmu atbilda moto
ciklas. Ant jo sėdi mūsų ru
dis SS vyras. Dar nespėjęs 
nulipti, pradeda smarkiai 
šaukti, koliotis ir įdūkęs bė
ga prie mūsų kapo. Tuoj duo
da jam vieną antausį, kitą, 
spiria koja. Kapo bėga baido
ko pakraščiu, o rudis, pasi
griebęs šiūpėlę, vejasi ir, kiek 
pasiekdamas, pliekia vargšą 
kapo, kuris tikrumoje beveik 
nebuvo kapo, tik šiaip sau iš 
mūsų tarpo buvo laikinai pa
skirtas prižiūrėti. Paskui ru
dis su ta šiūpėle siūbtelėjo į 
mūsų tarpą. Na, rudis, tur 
būt, pasiuto. Ištyškom į vi
sas puses ir vėl greitai grįž
tam mesti žvyrių į sunkveži
mį.

— Aš jus pamokysiu, kaip 
reikia dirbti,— šaukia rudis. 
— Vakare grįžę iš darbo atei
kite visi prie magazino ... Aš 
jums parodysiu, prakeikti Su
neš . . .

Sėdo ant motociklo ir vi
sas raudonas, kaip kalakutas, 
nudūmė atgal.

Vadinasi, per lėtai dirba
me, per mažas darbo našu
mas. Einam visa grupė namo. 
Kelio trys kilometrai. Visą 
laiką galvoje sukasi tas ne
pelnytas užmokestis, nes mes 
gerai žinome, ką gausime. 
Juo arčiau lagerio, juo labiau 
kaista užpakalis, kuris turės 
už viską atsakyti. Labai kvai
la savijauta. Kad nors būtų

- - -..........- - -■ ......................

.aikštę, prie tų pačių malkų, 
kur dirbome prieš pietus.

Vadinasi, ekstra darbas, 
tik vieniems lietuviams, ir tai 
ne visiems. Liepia nešioti su
pjaustytus rąstigalius į neto
liese esantį sunkvežimį. Sten
giuos vaikščioti negreitai, 
kad nenutrinčiau kojų šašų. 
Iš kažkur atsirado su lazda 
jaunas vaikėzas. Pradėjo vie
ną kitą mušti. Keli netikėti 
smūgiai pasmarkino ir mano 
žingsnius. Sunkvežimį pri
krovėme. Manėme, kad tuo 
baigsis mūsų ekstra darbas.

Tačiau čia ne galas. Rąsti
galius liepia nešioti į kitą pu
sę smėlėtos aikštės, kokius 
keturis šimtus metrų, žalio 
medžio stuobriai sunkūs, ne 
visi vienodai pajėgiam. Paga
liau mus pradėjo varyti ris
čia. Kas tik kiek atsilieka, tą 
muša negailestingai. Nepai
sydamas šašų, bėgu su kitais, 
stengiuos būti draugų vidu
ry, bet ir čia lazda manęs ne
aplenkia. Iš kojų sunkiasi 
kraujas, smėlio pribirusios 
žaizdos pašėlusiai skauda.

Štai atbėgę griebiam rąsti
galius. Kiekvienas čiumpam 
už plonesnio. Profesoriui Jur- 
gučiui liko storiausias. Nepa
kelia. Tas vaikėzas jį muša— 
būtinai verčia paimti tą, o ne 
kitą, šokome pagelbon, nori
me pakeisti. Mums neleidžia. 
Profesorius stovi — užmušk, 
jei nori. Išmuša jam du dan
tis, iš burnos bėga kraujas, 
SS vyras juokiasi . . . Paga
liau vaikėzui nusibodo muš
ti senelį, leidžia jam imti 
lengvesnį pagalį.

Po poros valandų visų jė
gos išsisėmė. Su savo našta, 
vienas po kito per kokį 100 
metrų atsiliko broliai iSimė- 
nai. Mušė juos tol, kol klup
dami, šiaip taip atvilko naštą 
ligi galo. Ir mūsų budelis jau 
pavargo bemušdamas. Todėl 
visus paleido atgal į lagerį. 
Grįžome pavargę ir iškankin
ti. Sumušto kūno mėlynės iš
silaikė keletą savaičių.

Tai buvo kažkeno lietu
viams suruoštas kerštas. Ke- 
no ir už ką?

už ką. Kažin, ar labai skau
dės ir po kiek gausim? . 
Baisiai nemalonu.

Pereinam skersai visą 
klampią smėlėtą aikštę. Kas
tuvus sudedam prie magazi
no, stovim ir laukiam. Kurs- 
tom savo kapo bėgti, nes rtw 
džio niekur nematyti. Tasai 
bijo. Pagaliau prie mūsų pri
eina vyriausias darbų prižiū
rėtojas, kalinys, vadinamas 
“Vorarbeiter,” kuris papras
tai atlieka šitą egzekuciją.

Vorarbeiteris yra stambus, 
gerai įsiganęs vyras, lagerin 
patekęs už baltųjų vergių 
prekybą. Jis klausia, kodėl 
mes čia stovime, o kvailas 
mūsų kapo aiškina reikalą. 
Vorarbeiteris juokiasi, mums 
gi pikta. Paskui numoja ran
ka ir liepia mums skirstytis. 
Matyt, rudis mus užmiršo, ar 
praėjo jo piktumas. Einam 
per aikštę, ir mūsų šliurės, 
atrodo, į smėlį mažiau klimp
sta ...

6. NAUJOSIOS EUROPOS 
STATYBOJE

Kitu saiku atsaikėta
Sekmadienis, balandžio 4. 

Vakar bausmės išvengėm. 
Šiandien žvyriaus neveža. 
Gavom kitą darbą—piausty- 
ti rąstus ir skaldyti kelmus. 
Niekas mums negula ant kul
nų, darbas eina normaliai. 
Monotoniškai čeža piūklų 
garsai ir kurčiai aidi kirvių 
smūgiai. Taip ligi pietų, o po 
pietų bus poilsis, nes sekma
dieniais lageris nedirba. Šian
dien jau tikrai uždžius kojų 
šašai, kurie išaugo ant klum
pių nutrintų žaizdų.

Po pietų slankioj ame ben
droje kalinių spūstyje, ieško
me kur nuošalaus kampelio 
pasišildyti prieš saulutę. Tik 
staiga girdime: “Alle Litau- 
er” (visi lietuviai). Toliau 
šaukia: juristai, direktoriai, 
profesoriai, visi, visi . . . Su
stojame eilėmis. Atskiria 15 
žmonių, kitus paleidžia. Su 
vienu sargybiniu išsiveda į

Ir budelis turi širdį
Pirmadienio rytą vėl visus 

lietuvius surenka į krūvą. 
Apie mus sukinėjasi rudasis 
SS vyras. Šį kartą jis mus 
siunčia į plytinę, krauti į 
sunkvežimius plytų. Plytinė 
už pusantro kilometro nuo 
lagerio. Joje dirba kaliniai. 
Vos mus nuvežė prie plyti
nės, žiūrim, prie sunkvežimio 
artinasi vakarykštis mūsų 
budelis ir išlipančius jau pra
deda “sveikinti” su lazda.

Tas pienburnis gali mūsų 
kurį užmušti, — galvojam. 
Priešintis nevalia. Tokia la
gerio tvarka, geriau sakant, 
papročiai. Kas pasipriešins, 
tas kitą kartą bus likviduo
tas stipresnėmis jėgomis. 
Skųstis nėra kam. Susitariam 
veikti diplomatiškai. Įpra- 
šom Dr. Germantą su juo pa
sikalbėti ir paveikti jo sąži
nę ir jausmus. Daktaras jį 
užkalbina, nusiveda už plyti
nės.

Baigiam krauti sunkvežimį 
ir jo priekabą. Dr. Germantas 
grįžta to budelio lazda neši-Į 
nas.

— Na, ką, ar jį nudėjai, 
kad turi jo ginklą?

— Ne, taip blogai dar nėra. 
Susigraudino berniokas, pa
žadėjo nemušti ir atidavė 
man lazdą. Dabar aš būsiu 
jūsų kapo . . .

Valdžia vis valdžia. Kada 
pasisuka koksai SS vyras, 
mūsų daktaras, užlipęs ant 
plytų krūvos, šaukia: “Los, 
los ... schneller!” (greičiau).

Diena labai šalta, tarp ply
tų stirtų staugia vėjas, o mū
sų menką apdarą plaka stam
būs šalti lietaus lašai. Vienas 
kitas mūsiškių skundžiasi, 
kad krečia šaltis, nepajėgia 
judėti ir ramstosi į plytų krū
vas.

Kitą dieną mūsų pirštų oda 
pasidarė labai plonutė ir 
švelni. Nušiūravo ją plytos. 
Pirštų galai sutruko, atsivė
rė žaizdos. Tačiau ką reiškia 
žaizdos?jei mes kraunam ply
tas naujosios Europos—nau
jų lagerio barakų—statybai!

(Bus daugiau)

Detroit. — Fordo fabrikai 
ruošiasi gaminti. automobi
lius, kurie kaštuos mažiau 
kaip 1,000 dolerių.

E LIETUVIŲ DARBŲ VOKIETIJOJE
Į koncertą atsilankė visa 

UNRRA vadovybė su direk
tore priešakyje ir pilna salė 
klausytojų.

Koncertas turėjo didžiau
sią pasisekimą.

Innsbruckas. — Tiroly ir 
Vorarlberge dar gyvena keli 
šimtai lietuvių, bet jų skai
čius nuolat mažėja, kadangi 
daugelis keliasi į Vokietiją.

Dalis lietuvių gyvena sto
vyklose, kiti privačiai, kai
muose.

Innsbrucke daugiausia gy
vena studentai, studijuojan
tieji vietos universitete, bet 
ir jų skaičius mažėja—kelia
si į Vokietijos universitetus.

Maitinimas—maisto korte
lė ir vienas prancūzų Raud. 
Kryžiaus pakietėlis per mė
nesį. Studentai gauna maistą 
iš prancūzų valdžios specia
liai studentams įrengtoje val
gykloje.

Kiek leidžia aplinkybės, 
studentai veikia ir kultūros 
srityje: rengiami kultūros 
vakarai ir kiti minėjimai.

Hamburgas - Fischbeckas. 
— Suorganizuotas gausus 
choras, kuriame dalyvauja 
daug inteligentinių pajėgų.

Chorui vadovauja muzikas 
Verkaitis. Jis per trumpą lai
ką padarė gražiai susidaina
vusį vienetą.

Veikia ir dramos kuopa, 
vadovaujama artisto Karibu
to. Vasario 16 d. proga tiek 
choras, tiek vaidintojų trupė 
gražiai pasirodė.

Veikia skautai, kuriems 
vadovauja inž. Ališauskas.

Sparčiai dirba sportinin
kai, vadovaujami šablinsko, 
Mackevičiaus ir kitų. Krepši
ninkai ir stalo tenisininkai lu
pa visą apylinkę. Negali atsi
laikyti nė anglų kariai. Nuo 
sausio 7 d. pradėtas leisti 
kasdieninių žinių laikraštis, 
pavadintas “Pasaulis Šian
dien.” Redakcijoje dirba Ju
lius Lembergas, Kl. Priel- 
gauskas ir J. šablinskas.

Dabar čia gyvena apie 
1,500 žmonių, ir vis naujų at
vyksta. Tik gaila, kad jau 
nebėra vietos, ir visų nebega
lima priimti.

Memmingenas - Airportas. 
—Kovo 22 dieną stovyklą ap
lankė L. Jarošeko studentų 
kvartetas. Kvartetas davė 
stovykloje 2 koncertus ir vie
ną koncertą Memmingeno 
miesto stovykloje.

Kemptenas. — Pirmąją šo
ferių kursų laidą baigė 84 
klausytojai. Sudaryta nauja 
klausytojų grupė.

Kovo 14 d. didžiojoj mies
to salėj įvyko kolonijos me
nininkų—operos solistės Pr. 
Radzevičiūtės ir čelisto P. 
Armono koncertas.

P. Radzevičiūtė šiuo kon
certu atšventė savo 20 metų 
scenos darbo sukaktį.

Abu menininkai pasirodė 
stipriai ir žiūrovų buvo ap
dovanoti gėlėmis.

Nurtingenas.—Solistas St. 
Liepa surengė dainų ir arijų 
koncertą. Į koncertą buvo at
vykę UNRRA pareigūnai ir 
vietinės kariuomenės ameri
kiečiai karininkai.

Augsburgas. — Kovo 23 d. 
Regensburgo meno ansamb
lis pirmą kartą stovyklose

Tubingenas. — Kovo mėn. 
15 d. Tubingeno universitete 
žiemos semestro paskaitos 
baigėsi, ir dabar studentai iki 
vasaros semestro, kuris pra
sidės tik gegužės 2 d., turės 
atostogas. Vietinei .lietuvių 
studentų atstovybei teko pa
tirti, kad į vasaros semestrą 
nauji studentai nebus priima
mi, kadangi ir dabar studen
tų yra daugiau, negu buvo 
numatyta priimti.

VIENAS BETONO FABRI
KAS LIETUVOJE

New Yorkas. — Vilniuje, 
kaip praneša Maskva, atsta
tytas’ betono fabrikas.

Tai vienintelis tos rūšies 
fabrikas visoje Lietuvoje, 
gaminąs šaligatvių plytas, 
krantinėms medžiagą, kana
lizacijos vamzdžius ir pana
šiai.

Fabrikas darbą turėjo pra
dėti šių metų pradžioje.

Pašalpą Vartoja 
Karo Tikslams

Belgradas. — Amer. laik- 
rakčių korespondentai pra
neša, kad Jugoslavija turi 
gerai mechanizuotą kariuo
menę—su tankais, automobi
liais, artilerija.

Ginklai daugiausia yra ru
sų tipo.

Kadangi visa tam reikia 
daug benzino, tai daroma iš
vada, kad jugoslavai šiam 
reikalui vartoja tą benziną, 
kurį šalpos tikslais yra da
vusi UNRRA.

Apskritai Jugoslavija at
rodo stipriai militarizuota. 
Visame krašte, be kariuome
nės, ten matyti ir smarkiai 
ginkluota policija.

SUSIRŪPINO LAISVE 
EUROPOJ

Glasgow. — “Išeivių Drau
gas,” D. Britanijos R.K. Dar
bininkų S-gos savaitraštis, 
praneša: “Vasario 11 d., 7 
vai. Londone, Convay Hali, 
Red Lion Square įvyko orga
nizacijos viešas susirinki
mas. Pirmininkavo Duchess 
of Athlone. Susirinkimo tiks
las buvo išaiškinti, kodėl į- 
vairių rusų okupuotų kraštų 
piliečiai nenori grįžti namon.

“Kalbėtojų tarpe buvo du 
lietuviai, vienas estas, vienas 
latvis, du lenkai, ukrainietis 
ir jugoslavas. Daugumas jų 
buvo gyvenę po rusų okupa
cine valdžia, dalyvavę slapto
se armijose prieš vokiečius 
karo metu, paskui susidūrę 
su rusų NKVD, vienas kitas 
pabuvojęs ir rusų koncentra
cijos lageriuose.

“Publikos salėje buvo apie 
500 žmonių.

“Kiekvienas iš kalbėtojų 
turėjo papasakoti savo isto
riją kuri buvo klausytojų su
tikta su didele užuojauta ir 
supratimu. Iš tų asmeniškų 
istorijų anglų publikai aiškė
jo baisi rusų pavergtųjų tau
tų tragedija.

“Kalbėtojai buvo dažnai 
pertraukiami garsiu plojimu. 
Susirinkimas priėmė rezoliu
ciją iškelti viešumon dalykų 
padėtį rusų okupuotuose 
kraštuose ir išaiškinti prie
žastis, verčiančias svetimša
lius pasilikti užsieniuose.”

1863 -1864 METŲ SUKILIMAS
Rašo K. R. Jurgėla 

(Tęsinys)
“Mirtis ir kraujas turko sūnums,
Jo grakščios dukterys bus mūsų atlyginimas.”

“Daugiau kaip penkiasdešimt žmonių buvo laikomi 
kalėjime ilgiau kaip 10 mėnesių. Jų tarpe buvo 17 mo
terų, kurių dvi buvo jaunutės mergaitės.

“Nepaisant visos cenzūros—nė vienam laikraščiui 
visoje Rusijoje nebuvo leista nė žodeliu paminėti apie 
įvykius Kražiuose, nepaisant visų desperatiškų Klin- 
genbergo ir Arževskio pastangų, šis šlykštus jų nusi
kaltimas nesibaigė taip, kaip jų buvo planuota.

“Jų buvo sumanyta ištremti visus pavojingesnius ka
linius į Sibirą; nekeliant viso reikalo teisme; ir visus 
kitus kalinius laikyti kalėjimuose deramą metų skai
čių.

“Betgi, kaip jau minėta, šis begėdiškas planas nepa
sisekė, nes jų niekšiškas darbas pagarsėjo lietuvių laik
raščių Prūsuose dėka. Patys geriausieji Rusijos advo
katai gynė lietuvių bylą Vilniaus teisme, kur byla bu
vo pradėta, kadangi Vilniuje teisėjai buvo dar labiau 
nuo gubernatoriaus priklausomi, negu Kauno juris
dikcijoje. šis šališkumas prieš kaltinamuosius kalinius 
vargiai yra vertas minėti, kalbant apie rusiškąjį valdy
mą Lietuvoje. Teismas padarė “švelnų” sprendimą: 
kaliniai buvo nuteisti dešimčiai metų katorgos arba ke
liems mėnesiams kalėti, daugiau kaip pusė jų buvo iš
teisinti. Jaunasis caras Mikalojus betgi panaikino 
sprendimą, ir visi buvo išlaisvinti, be ketinių. Tiek bu
vo padaryta iš susigėdimo. Visvien, šią knygą berašant, 
abudu tie negarbingi žmonės tebėra sayo svarbiose pa
reigose. Komentaras vargiai yra reikalingas. ”21)

Tokios žvėriškos priespaudos sąlygose lietuviai ko
vojo dėl savo žmoniškųjų teisių.

Vis daugiau ir daugiau valstiečių ir smulkių bajorų 
sūnų ir dukterų ėjo mokslus gimnazijose ir universite
tuose, ypatingai Sūduvoje, kur rusinimo politikos nebu
vo tiek griežta, kiek “šiaurvakarių Krašte.” -

Moksleiviai atsisakinėjo lankyti rusiškas pamaldas, 
ir nepaisė pasekmių—išvijimo (“vilko bilieto”) arba 
kalėjimo. Kai kam pavyko mokslus baigti kur nors gi-

21) Lithuania, The Awakening of a Nation, by Age Meyer Bene
dictsen, angliškas vertimas, Copenhagen 1924, pp. 190-210. 

liai Rusijoje. Dvasinės seminarijos su laiku perėjo su
sipratusių lietuvių globon.

Tautosaka buvo renkama. Kai kurie tų tautosakos 
šaltinių buvo išspausdinti užsieniuose. Jauni kunigai 
pradėjo kovoti dėl lietuvių kalbos grąžinimo bažnyčio
se—pirmoji bažnyčia, grįžusi prie lietuvių kalbos, buvo 
Veisėjų parapijoj, Sūduvoje, 1870 metais.

Profesorius poetas-matematikas, vėliau vyskupas 
Antanas Baranauskas, valdžios verčiamas pasirinkti 
rusų arba lietuvių kalbą homiletikai dėstyti, pasirinko 
lietuvių kalbą. Jo poezija, ypatingai jo klasiškasis 
“Anykščių Šilelis,” sukėlė didelio susidomėjimo gimtą
ja kalba, kuria įmanoma rašyta taip gražią poeziją— 
su jausmu ir vaizdingumu, beveik neįmanomu perduoti 
vertimuose į svetimas kalbas.

Vienas jo auklėtinių, kun. Kazimieras Jaunius, išau
go į didelį filologą ir kalbininką.

Lietuvių mokslininkų oazė susikūrė prie Dvasinės 
Akademijos Peterburge. Pasauliečiai studentai suda
rė ratelius universitetuose — Peterburge, Tartuose, 
Maskvoje, Kijeve ir Varšuvoje. Prieš pat lietuvių kal
bos draudimą atšaukiant, buvo aišku, kad jaunoji lie
tuvių inteligentų karta savo gyvenimo kelius atskyrė» 
nuo senųjų lenkiškų ir rusiškų kelių.

Veltui maskoliai mėgino “parduoti” ar primesti lie
tuviams kirilišką alfabetą—žmonės atsisakė imti į ran
kas tokias knygas. Daug lietuviškų laikraščių, brošiū
rų ir knygų, parašytų prisidengus įvairiais slapyvar
džiais čia pat krašte gyvenančių šviesuolių ir emigran
tų užsieniuose, plaukė kontrabandos keliu į kraštą, ne
paisant visų suėmimų, šnipinėjimo ir persekiojimų.

Maironis (pralotas J. Mačiulis, 1862-1932), tautinio 
lietuvių atgimimo pranašas, galėjo skelbti savo poezi
joje: “Nebeužtvenksi upės bėgimo, norint sau eitų ji 
pamažu.” Vyskupas poetas A. Baranauskas parašė žo
džius dainai, kurią ir šiandien milijonai žmonių traukia: 
“Kad tu, gude, nesulauktum! Ne taip, kaip tu nori— 
bus, kaip Dievas duos, ne tavo priešakiai nedori!”

Dr. Vincas Kudirka, prozos meistras, rašė aštrias sa
tyras prieš rusus. Žemaitė kūrė klasinius kaimo gyveni
mo aprašymus. Vyskupo Valančiaus apysakos ir raš
tai buvo perspausdinami daugel kartų. Vaižgantas 
(kun. Tumas), Jakštas (kun. A. Dambrauskas), Vie
nažindys, Pietaris, Vaičaitis, Arminas ir eilė kitų ra
šytojų ir poetų davė vis daugiau ir daugiau literatūros. 
Ši literatūra buvo godžiai skaitoma masių—prie žvakės 
šviesos, kur nors nuošaliai nuo barzdotų rusų žandarų 
akių. Pogrindžio literatūra, gramatikos ir maldaknygės 
sklido iš užsienių ir platinosi po kraštą ...

Policija dažnai buvo paperkama “akims užmerkti.” 
Bet daug knygų buvo konfiskuota. Policijos įstaigos 
suskaitė 37,718 knygas, konfiskuotas 1891-3 m., viso 
55,182 knygas 1900-02 m. laikotarpy, šios knygos bu
vo konfiskuotos pasieny. Daugybė knygų buvo konfis
kuojama per kratas krašte. Po visą kraštą sukinėjos at
virukas, vaizdavęs velnią, kuždantį rusui žandarui į au
sį ir rodantį į nudėvėtą maldaknygę, laikomą priklau
pusios senutės. Apie 1,000 asmenų sunkiai nukentėjo 
už šių “prakeiktų neteisėtų knygų” savininkystę.22)

Kai visos nustelbimo priemonės nepasiekė savo tiks
lo, valdžia susirūpino. Valdininkai buvo priversti pri
sipažinti reikalą prakišę. Policija nusiskundė guberna
toriams, pastarieji skundėsi į sostinę. Gubernatoriai pa
galiau įsitikino negalėsią sulaikyti neteisėtos spaudos ir 
literatūros plaukimo iš užsienių, ir jie suprato, kad ši 
literatūra skleidė neapykantą rusams ir pasiryžimą ko
voti: reikėjo arba atšaukti draudimą ir įvesti kontro
liuojamą—cenzūruojamą spaudą, arba laukti revoliu
cijos.

Patys lietuviai nesiliovė dėję visas galimas pastan
gas, kad tas draudimas būtų atšauktas. Pavieniai va
dai, valsčių susirinkimai, lietuviškos kolonijos Rusijo
je,—visi nesiliovė siuntinėje prašymus carui.

Jie mėgino surasti “skylių,” kadangi draudimas bu
vo primestas administracinio patvarkymo būdu, o ne 
pravestas įstatymu. Petras Vileišis išgavo leidimą 
Peterburge spausdinti kelis mokslo veikalus lietuvių 
kalba.

Deja, netrukus cenzoriai grįžo prie savo išmėgintos 
formulės: “Spausdinti galima, bet tiktai rusiškomis rai
dėmis.” Kelios knygelės buvo išspausdintos, prigavus 
naujai paskirtuosius cenzorius.

1900 metais inžinierius A. Maciejauskas išspausdino 
žemėlapį su lietuviškais užrašais, ir policija konfiska
vo leidinį. Leidėjas kreipės į teismą. Prakišęs žemes
nėse instancijose, jis apeliavo į Senatą—ir ten laimėjo, 
kadangi policija nepajėgė nurodyti jokio specifinio įsta
tymo, įtraukto Įstatymų Sąvade. Šis laimėjimas pa-

22) Pulkininkas Vytautas Steponaitis savo studijoje “Amerikie
čių Lietuvių Kariškos Aspiracijos XIX amž. pabaigoje,” Kaunas 
1927, psl. 71-77, cituoja anuo metu Amerikos lietuvių spaudoje 
paskelbtus laiškus, rašytus A. Sujetos, M. Vosyliaus ir kitų lie
tuvių, tarnavusių Amerikos kariuomenėje Kinijoje, per Didžio
jo Kumšties (Boksininkų) sukilimą.

Šie Amerikos kariai susitikdavo Kinijoje lietuvių karininkų ir 
kareivių, tarnavusių Rusijos kariuomenėje. Jie dalindavo pasta
riesiems lietuviškus laikraščius ir knygas, spausdintas Amerikoje 
—sukeldami dėkingumo ašarų—ir šie leidiniai pasiekė Lietuvą 
per Kiniją ir karišką rusų paštą, kaip vėliau paliudijo gavėjų 
laiškai. , 

drąsino patrijotus veikti didesne energija. Vyriausy
bė susvyravo, ir galop liovėsi konfiskuoti užsieniuose 
spausdintas religines knygas.

Galop’Rusijos masės patyrė apie šį beprotišką pa
tvarkymą. Pažangūs rusai pakėlė balsą ir patarė pa
dėtį lengvinti. Lietuviai rašytojai taipgi sugebėjo pa
skelbti kelis straipsnius tuo klausimu rusiškuose žur
naluose.

Vietiniai administratoriai nenoromis pripažino, kad 
lietuviai vienbalsiai atsisako priimti rusiškąjį raidyną. 
Teisingumo sumetimais reikia pasakyti, kad kunigaikš
tis Sviatopolk Mirskis, Vilniaus generalgubernatorius, 
ir Kauno gubernatorius Veriovkinas (vėliau ištikimas 
Lietuvos Respublikos pilietis), negalėdami paveikti mi- 
nisterių kabineto, pasitarė su caru per medžioklę ir įti
kino Mikalojų II. 1904 m. gegužės 7 d. (senu stiliumi 
balandžio 24) caras paskelbė šio draudimo atšaukimą, 
žinoma, jį nemažai veikė reikalas turėti taiką imperi
jos viduje, besirengiant prie karo prieš Japoniją.

Lietuviai gerai suprato, kad draudimo atšaukimas 
nebuvo joks malonės aktas: tai buvo paskemė jų 40 
metų nepaliaujamos kovos, kliūčių nugalėjimo ir ken
tėjimo už spausdintą žodį. Spauda toli gražu nepasi
darė laisva—ji buvo sunkiai cenzūruojama (kariškių!). 
Betgi pats laimėjimo faktas įgalino tautą ieškoti toli
mesnių siekinių—kaip tik pora metų prieš tai Lietuvos 
socialdemokratų partija (pogrindžio) metė pirmąjį vi
siškos nepriklausomybės reikalavimą. Visa tauta buvo 
išjudinta ligi pat šaknų, jos pasitikėjimas savo jėgomis 
sustiprėjo: “Per aspera ad astra”—per skausmus į 
garbę!—buvo Maironio paskelbtas obalsis.

Deja, ilgas 40 metų (1864-1904) draudimas padarė 
nepagydomų nuostolių. Per tą patį laikotarpį lenkų kal
ba literatūra nebuvo varžoma. Lietuvių visuomenės 
dalis, norėdama išauklėti savo vaikus katalikais, grie
bės lenkų kalbos ir maldaknygių. Užuot surusinę, mas
koliai pasiekė žymaus rytinės Lietuvos ir miestų su- 
lenkinimo.

Be to, Lietuva šioje epiškoje kovoje nustojo dauge
lio patrijotų, kurie buvo ištremti ir kalėjimuosna su
mesti. Daugelis inteligentų turėjo keltis į Rusijos gilu
mą, kad galėtų pragyventi, ir ūkininkų masės emigra
vo į Ameriką, kad išvengtų persekiojimo ir vergavimo 
“rekrūtais”: jaunuoliai spruko į užsienius kaip tiktai 
prieš sulaukiant pilnų metų ir “pašaukimo.” Normalus 
tautos vystymasis buvo apstabdytas.

Galas
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KONSULATO NEW YORKE 
PAIEŠKOMI ASMENYS:

ŠAUNUS MOKYKLOS 
VAKARAS

Gegužės 12 dieną šv. Ka
zimiero parapijos mokykla 
turėjo savo mokslo metų 
baigimo vakarą.

Tai buvo programa, kuri 
tiktų pamatyti kiekvienam 
lietuviui atgaivinti savo pa- 
trijotizmui ir pagilinti pamė
gimui viso to, kas kilnu ir 
gražu.

Visa programa buvo su
jungta į vieną vaizdelį.

Pirmosios ir svarbiausios 
vaidintojos buvo Onytė—L. 
Kavaliauskaitė ir Elenytė— 
E. Penkauskaitė. Jiedvi su 
savo magišku švilpuku ir 
tvarkė visą vaidinimą, supa
žindino žiūrovus su vaidini
mo veikėjais. O. Šilvinskaitė 
vaidino Laumės rolę, o D. 
Kurkytė buvo Lietuvos rolėj.

Gražiai išpuoštoje scenoj 
pirma pasirodė lietuviukai 
bemužėliai-artojėliai ar šie- 
napiovėliai ir lietuvaitės— 
darbščios mergaitės. Jos 
linksminosi ir džiaugėsi lie
tuviškose pievose, dainuoda
mos “Siuntė mane motinėlė,” 
“Jaunimo dainą” ir “Vai Lie
tuva, motinėle.” Vyrukai už
traukė “Mano žirgas.”

Po to vėl švilpė magiškas 
švilpukas ir vėl prasidėjo 
scetion eiti vieni po kitų jau
nieji artistai.

Vyresnieji berniukai čia 
pasirodė sportininkai ir gim
nastikos mėgėjai, nes jie vy
kusiai ir gražiai pastatė ke
letą sportinių numerių—pi
ramidžių.

Visiems jų vyriškas spor
tas labai patiko.

3 ir 4 skyriaus mokinės 
kaip tikros peteliškės skrajo
jo po sceną irctžiūgino visus 
žiūrovus, ypač jų artimuo-

W T E L
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 

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

ANTANAS DZIKA8
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa.
Telefonuoklte: Regent 2937 
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sius, kurie taip smagiai gėrė
josi savo jaunųjų artisčių 
lankstumu ir meilumu.

Ilgiausiai kentėjo 1 ir 2 
skyriaus artistės, kurios il
gai turėjo klūpoti, kol ir jos 
kaip gėlės pakilo ir žavėjo 
savo spalvų margumu.

Po to scenon jau pasirodė 
vyresnės artistės, kurios ir 
smarkiai ir drąsiai šoko is
paniškus šokius. Vieni spėjo, 
kad tai čigonės, bet tai buvo 
ispanų tautiniai šokiai. Jau
nieji 1 ir 2 sk. mokiniai žaidė 
“Žirgelius.” 3 ir 4 sk. moki
niai vaidino žvejus.

Daugiausiai dėmesio at
kreipė vaikų darželio orkes
tras—visi uniformuoti, su be- 
nu maršavo po sceną, o jų di
rigentas turėjo didelio vargo, 
kad jie visi grotų, kaip jis no
rėjo.

Bet jam pasisekė. Jei ku
ris neklausė, tai tuoj ten pat 
jį pamokė kas daryti. Tai bu
vo vienas nuotaikingų nume
rių.

Bet gražiausia buvo maty
ti lietuviškais drabužiais ap
sirengusias studentes ir šo
kančias lietuviškus tautinius 
šokius. Jos gražiai pašoko 
“Kalvelį” ir “Kepurinę.” Vi
siems sukėlė tikro lietuviš
kumo jausmą.

Pabaigta vaizdeliu “Lietu
va,” kuri turi prisikelti ir vėl 
būti laisva.

Visa programa buvo lietu
viškai. Kiek turėjo mokyto
jos įdėti laiko ir energijos iš
mokyti lietuviškai vaidinti, 
dainuoti, tai tik patyręs ga
li suprasti. Bet toks darbas 
visuomet atneša naudos ir 
duoda dvasinio pasigėrėjimo.

Virš 200 publikos stebėjo 
tą šaunų vakarą. Visi gėrėjo
si! ' r

Jaunieji artistai daug gali, 
tik reikia juos mokytli.

Kaip būtų gražu, kad visos 
mūsų lietuviškos mokyklos 
sutartinai visai visuomenei 
parodytų ką nors panašaus 
Lietuvių Dienos metu. Taip 
visi lietuviai labiau įvertintų 
ir mūsų mokyklas ir atsigai
vintų lietuviškoj dvasioj.

Ir tai turi kuomet įvykti ir 
gal greit įvyks. Lauksime.

ri savo karalaitės baltais dra
bužiais atrodė labai iškilmin
gai ir kilniai. Parinktos gies
mės, giedojimas, gėlės ir vi
sų žmonių gausus būrys su
darė kilnią ir vertą dėmesio 
procesiją.

Sodaliečių pirm. Eleonora 
Jablonskaitė ir sodalių direk
torius kun. V. Vėžis turėjo 
gerokai pasidarbuoti, kol vis
ką surengė.

Fausta ducum magnorum altrix,
[Lituania clara,

Haec mandata Dei, suscipe mente pia, 
Ne te, cum dederis rationes ante

[tribunal 
Augustum, magni judicis ira premat.

M. Mosvidius.

DU KLEBONU 
PITTSBURGHE

Kun. I. Valančiūnas, šv. 
Kazimiero parapijos klebo
nas, ir kun. V. Martusevičius, 
šv. Jurgio parapijos klebo
nas, gegužės 18 dieną išvyko 
dalyvauti kun. J. Skripkaus 
25 metų kunigystės jubilieju
je. Jie sugrįžo gegužės 21 d.

IEŠKOMA VALUNTIENĖ

Vienas asmuo paieško savo 
giminaitės Cecilijos Šataitės- 
Valuntienės, anksčiau gyve
nusios Philadelphijoje.

Ieškomoji ar žiną jos adre
są prašomi pranešti “Ameri
kai,” 222 S. Ninth St., Brook
lyn 11, N. Y.

Prašo Gelbėti 
Vengriją

Amerikos Vengrų Federa
cija prašo Amerikos vyriau
sybės galbėti jų gimtinį kraš
tą Vengriją nuo bolševikų 
okupacijos ir pasiųsti į Veng
riją komisiją ištirti jos gy
ventojų padėtį.

DANŲ RAUDON. KRYŽIUS 
PALEIDO LIETUVIŲ, LAT
VIŲ IR ESTŲ TAUTINIUS 

KOMITETUS

I
Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

■ ■ ' - ■■ ■

F '
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS 
1113 Mt Vernon St., 

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

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktj

PAKRIKŠTIJO

Gegužės 19 dieną pa
krikštyta Jeanette Stein, 
duktė Jono Stein ir Veroni
kos Sabaliauskaitės, šeimyna 
gyvena 1217 S. Hanchock St. 
Jų vyresni vaikučiai jau ei
na mokyklon. 1

NUOTAIKINGA 
PROCESIJA

Gegužės mėn. procesija 
šiemet buvo šv. Kazimiero 
parapijoj gegužės 19 dieną. 
Šiemetinė j procesijoj daly
vavo daugiau sodalių, bet vis 
dar ne visos.O juk tai jų gra
žiausia proga pasirodyti ver
tomis narėmis ir išreikšti pa
garbą savo Karalienei Mari
jai.

Procesijoj dalyvavo jau
nesnės sodalės, mišių tarnau
tojai, mokyklos vaikučiai.

Vainikavimo apeigas atli
ko Alberta Paškevičiūtė, ku

Tek Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. 
jį==^. .

I Tel. REgent 8434 . ,

I RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

Savininkai. Lietuviai Staponavičiai . 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa. i

Sausio mėn. pabaigoje Da
nų Raud. Kryžiaus vadovybė 
sukvietė lietuvių, latvių ir 
estų pabėgėlių komitetų pir
mininkus ir jiems padarė 
tokį pareiškimą: “Danijos 
vyriausybės pageidavimu, 
Danų Raudonasis Kryžius 
nuo vasario mėn. 1 d. palei
džia lietuvių, latvių ir estų 
tautinius komitetus ir šių tri
jų tautų bendrai sudarytą 
Pabaltijo Komitetą.”

Smulkesnių informacijų, 
dėl paleidimo priežasčių, Da
nų Raud. Kryžius nesuteikė.

Tačiau manoma, kad šiam 
paleidimui turėjo įtakos ir 
viena svetima valstybė. Vie
toj buvusių komitetų D.R.K. 
projektuoja įsteigti prie D.R. 
K. Pabaltijo pabėgėlių reika
lams tvarkyti skyrių, kurio 
vedėju būsiąs, danas, ir iš 
kiekvienos tautos Danų Rau
donasis Kryžius skirs po vie
ną asmenį ir jo padėjėją pa
bėgėlių reikalams tvarkyti. 
Tačiau buvusiems komite
tams dėl šio metodo pabėgė
lių reikalus atstovauti užpro
testavus ir niekam iš pabė
gėlių nesutinkant į tokį sky.- 
rių įeiti—reikalas stovi vie
toje.

Lietuvių-Danų šalpos Ko
mitetas, kuris yra sudarytas 
pagal BALF nuostatus ir ku
rio pirmininku yra Lietuvai 
generalinis konsulas B. Niel
sen, šio danų valdžios pa
tvarkymo buvo nepaleistas ir 
veikia toliau.

Latviai ir estai panašaus 
komiteto neturi.

SOVIETINĖ PROPAGANDA

New Yorkas. — Vilniuje 
yra įsteigti vadinamieji “res
publikos mokytojų namai” su 
skaitykla, paskaitų sale, bib
lioteka ir kambariais atvyk
stantiems mokytojams.

Ryšium su tų namų atida
rymu šaukiama švietimo dar
buotojų konferencija.

Šie žodžiai lietuviškai 
skambėtų: “Laiminga didžių
jų kunigaikščių penėtoja, 
Lietuva šviesi, pamaldžia 
mintimi pažvelk į tuos Dievo 
įsakymus, idant, kai duosi 
atskaitą prieš Aukštąjį Teis
mą, tavęs Didžiojo Teisėjo 
rūstybė neslėgtų.”

Jie paimti iš M. Mažvydo 
katekizmo—pirmosios mūsų 
kalba pasirodžiusios knygos, 
—kur jis prakalboje kreipias 
į Didžiąją Lietuvos kuni
gaikštiją.

Ateinančių metų sausio 
mėnesio 8 dieną sukaks ly
giai 400 metų nuo M. Mažvy
do katekizmo pasirodymo.

Tiesa, didelėms tautos 
šventėms laikai labai nepa
togūs. Karas ir mūsų tautą 
ištikusi nelaimė neleido tin
kamai paminėti mūsų švie
siausio kunigaikščio Gedimi
no mirties sukaktuvių. 1941 
metų žiemą buvo sukakę še
ši šimtai metų, kai Gedimi
nas aukštai pakilusioje vieto
je—tarp Veliuonos piliakal
nio, Nemuno ir bevardžio juo
dalksniais apaugusio upeliu
ko—krito nuo kryžiuočių 
ginklo.

Gražiai prisimena visus 
1930 metus minėtos Vytauto 
Didžiojo mirties penkių šim
tų metų sukaktuvės, tapusios 
didžiule visos tautos švente. 
Aišku, Vytautas Didysis yra 
mūsų garbės ir didybės sim
bolis—juo mes galime džiaug
tis ir didžiuotis, bet jis tik 
ėjo senelio pramintais keliais. 
Tikrasis mūsų galybės kūrė
jas buvo Gediminas.

Nežinia, kas būtų šiandie 
Lietuva, jei Vytautas būtų 
turėjęs tokius įpėdinius, kaip 
Gediminas, bet šiandie yra 
viena aišku, kad jei mes esa
me vakarietiškos kultūros at
stovai, toliausiai nusistūmę į 
rytus, tai už tatai mes turi
me būti dėkingi vienų vienam 
Gediminui. Nė vienas mūsų 
kunigaikštis taip giliai nesu
prato mūsų tautos rolės ir 
misijos, kaip jisai. Mūsų tau
ta jam padarė didelę nuo
skaudą pavadindama Lietu
vos universitetą Vytauto Di
džiojo vardu. Juk Gediminas 
pastatė ir įkūrė Vilniaus 
miestą, juk jis įjungė mūsų 
tautą į vakarų Europos tautų 
šeimą ir kultūrą.

Istorija sako, jog jo šer
menyse raudojo du šimtu 
raudotojų, bet jo galėjo verk
ti visa tauta, kaip verkiama 
tikro tėvo. Gedimino asme
nyje gražiausiai pasireiškė 
ryškiausi ir tauriausi lietu
vio būdo bruožai: veržimasis 
kultūron ir žmoniškuman. 
Pastarojo sunku būtų berasti 
gražesnis pavyzdys, kaip 
kraitis jo dukters Aldonos, 
išėjusios už lenkų karaliaus 
Kazimiero. Tas kraitis susi
dėjo iš 24,000 lenkų karo be
laisvių.

Čia dėl to kiek ilgėliau ap
sistota prie Gedimino, kad 
esama ryšio tarp jo ir pirmo
sios lietuviškos knygos, atsi
eit—lietuviškos kultūros.

Minint knygą, būtinai rei
kėtų iškelti mūsų kultūros ir 
tautos misijos reikalą. Lie
tuva, nėra abejonės, atsikels 
iš šios nelaimės, bet atsikėlu
siai reikės gi jai kur nors ei
ti. Tai jinai jau šiandie turi 
žinoti, koks turi būti jos ke
lias.

“Aušros” laikais mums pa
kako pateisinti mūsų buvimą 
seniausios Europos kalbos iš
laikymu, bet tuo visus am
žius didžiuotis ir ypač tuo 
pasikakinti mes negalime. 
Šiandie mūsų šviesuolių pa
reiga nustatai Lietuvai atei
ties gaires ir rasti mūsų tau
tos misiją.

Lietuvoje susiduria rytai 
ir vakarai: susiduria du gal
vojimai ir dvi kultūros—Eu

ropos ir Azijos. Kunigaikščių 
Lietuva ilgus amžius kovojo 
prieš brutalią tų dviejų pa
saulių jėgą, ir ilgus amžius 
didelėmis aukomis tuodu pa
sauliu skirdama norėjo sutai
kinti.

Ateities Lietuvai yra tik 
vienas vienintelis kelias ir 
vienas vienintelis buvimo pa
teisinimas—tai tautiška kul
tūra: ateityje ji turi šviesti 
į rytus ir vakarus, kaip pra
eityje ji savo krūtine gynė tų 
dviejų pasaulių brutališkos 
jėgos prasiveržimus.

Tuo keliu ji eidama nenu
trauks ryšių su praeitimi, ir 
jai atsivers plačiausi ateities 
akiračiai. Vakarų tautos iš
sisėmė, gi Azija niekuomet 
vakarietiškos kultūros nesu
prato, tai mūsų tautai, kaip 
kultūriškai neišsieikvojusiai, 
ateis aukso amžius.

Yra tad labai simptomin- 
ga, kad mūsų pirmosios kny
gos autorius, Martynas Maž
vydas, sako Lietuvą, esant 
šviesią (Lituania clara). Tos 
knygos pilnas vardas yra se
kantis :
“Chatechismosa prasty Sza- 
dey, Makslas skaitima rasch- 
ta yr giesmes del kriksczia- 
nistes bei del berneliu iaunu 
nauiej suguldytas. Karaliau- 
czvi VIII, dena Meneses Šau
sią, Metu všgimima Diewa 
1547.”

Šių dienų kalba būtų: “Ka
tekizmo paprasti žodžiai; 
Rašto skaitymo mokslas 
(abėcėlė), ir krikščionims bei 
jauniems berneliams naujai 
sudėtos giesmės” ir t.t.

Kaip matote, sukaktuvių 
data labai tiksli ir ji pačioje 
knygoje pažymėta.

Tai nedidelė knygelė, tik 
80 puslapių beturinti, tačiau 
mes ja galime didžiuotis ne 
vien, kaip pirmąją lietuvių 
kalba išspausdinta knyga, 
bet taip pat ir ja pradėti mū
sų rašytinę literatūrą, nes 
katekizmo eiliuotoji prakal
ba yra seniausias mūsų ori
ginalios literatūros pamink
las.

Ta prakalba turi dar ir is
toriškos vertės: ji nušviečia 
mūsų tautos tuometinę reli
gijos padėtį. Iš tiesų, labai 
būdinga, kad minimas kate
kizmas, kurs yra tik Marty
no Liuterio “Mažojo Katekiz
mo” vertimas, nėra tiek nu
kreiptas prieš katalikų dva- 
siškiją, kaip gali laukti iš re
formato, kiek prieš mūsų 
tautos prisirišimą prie seno
vės lietuvių tikėjimo.

Šio rašto tikslas yra tik 
priminti lietuviškai visuome
nei, kad šioms sukaktuvėms 
paminėti reikėtų rengtis iš 
anksto ir nepasitenkinti vie
nu to įvykio paminėjimu, bet 
jį iškelti į didelę tautos šven
tę, kaip prieš keletą metų yra 
padarę mūsų kaimynai estai, 
minėdami savo pirmosios 
knygos pasirodymą.

Pravartu būtų tuo tikslu 
sudaryti kiekvienoje didesnė
je lietuvių kolonijoje minėji
mo komitetus, kurie pasirū
pintų, kad šis įvykis visų bū
tų žinomas. Būtų labai gera, 
kad ta proga pasirodytų rim
tesnis veikalas, nušviečiąs vi
sas to įvykio ir pačios kny
gos puses. Geriausiai būtų 
suredaguoti kolektyvinė mo
nografija.

Beje, 1922 metais Lietuvos 
Švietimo Ministerija išleido,. 
Leipcigo profesoriaus Jurgio 
Gerulio paruoštą fotolitogra- 
finę laidą Mažvydo katekiz
mo ir kitų lietuviškų knygų, 
pasirodžiusių iki 1570 metų. 
Reikia manyti, kad šio leidi
nio nesunku būtų rasti dides
niuose Amerikos lietuvių kul
tūros centrų knygynuose.

J. Aistis.

Adomaitienė-Skliaudaitė, Marijona, 
duktė Kazimiero.

Ambrasaitė, Julija, iš Nausėdžių k., 
Vabalninko v.

Andrijauskas, Joseph, gyvenęs New 
Yorke.

Baguckienė-Dikčytė, Kazė, iš Vairp- 
kų, Gelvonų v.

Balkauskas, Antanas, gyv. Brooklyn, 
N. Y.

Baltakys, Pranas, iš Mikniūnų k.. 
Kamajų v., Rokiškio a.

Binkiewicz, Palimyra, iš Pabaisko 
miestelio.

Bliujus, Pranas, iš šuolių k., Seme- 
liįĮcių-Kietaviškių v„ Trakų a.

Breivė, Jurgis, iš Natiškių k.. Va
balninko v.

Bukausko, Antano, vaikai.
Bundza, Andrius, sūnus Tamošiaus, 

iš šakių a., gyv. Chicagoje.
Butėnas, A., iš Latvygalčs k., Biržų 

ap.
Ceičys, Edvardas, sūnus Juozo, stu

dijavęs Lietuvoj medicina, grįžęs Ame
rikon 1936 m., Lietuvoj gyv. Raudon
dvario dvare, Krinčino v.

Cepliauskienė-Paulauskaitė, Anelė, 
iš žvirgždžių k., Girkalnio v., Raseinių 
a., gyv. Waterbury ar Naugatuck, 
Conn.

Ciočys, Motiejus, gyv. Bostone.
Damrausko (ar Dambrausko), Juo

zo, vaikai.
Davindenkaitė, Onutė, iš Kauno m.
Dūda, Juozas, iš Bajoriškių k., Ro

kiškio ap.
Dulskis, Antanas, gyv. Detroite.
Gaigalas (Gaigol), Ignas, iš Gaižūnų 

k., Linkuvos v., gyv. Baltimore, Md.
Galubauskas, Juozas, iš Mijaugonių 

k., Kietaviškio v.
Giraitienė, Magdalena, gyv. Bostone.
Giraitis, Juozas, gyv. Bostone.
Gvildienė - Skliaudaitė, Petronėlė, 

duktė Kazimiero.
Jančauskas, Kazimieras, iš Jonikių 

k., Švėkšnos v., Tauragės ap., gyv. 
Pittston, Pa.

Jankauskienė-Kantakevieiutė, Mari
ja, gyv. New Yorke.

Jovaišaitės, Eugenija ir Onutė, iš 
Panevėžio ap.

Juškai, Jonas ir Pranas, iš Ciginė- 
lių k., Kartenos v., Kretingos ap.

Kaliošienė - Dapkutė, Stefanija, iš 
Jauneikio k„ Joniškio v., Šiaulių ap., 
gyv. New Yorke.

Karoblis, Petras, iš Masiškių k.. Va- 
balnininko vai.

Karoblis, Povilas, iš Misiškių k., Va
balninko vai.

Klevečka, Kazimieras, iš Panevėžio 
ap.

Kliknaitė, Elena, iš Bakučių k., Ra
seinių vai., gyv. Columbia, N. Y.

Macianskas, Kazys, iš Ukmergės.
Majauskas, iš Mikniūnių k., Kamajų 

vai., Rokiškio ap.
Milvertienė-žiliutė, iš Grebžinų k., 

Gargždų vai., Kretingos ap., gyv. Bal
timore, Md.

Mykolaičiai, Jonas ir Motiejus, iš 
Kregždžių k., prie Gražiškių, Vilka
viškio ap.

Naginevičiūtė, Pranciška, ištekėjusi, 
bet vyro žinomas tik vardas—Gabrie
lius, iš Darsūniškio, Trakų ap., gyv. 
New Yorke ar apylinkėje.

Moreikis, Antanas, iš Viliosiu k., 
Akmenės vai., Mažeikių ap., gyv. Chi
cagoje.

Pakalniškiai, Rapolas ir Tamošius, 
iš Mažeikiškių k., gyv. Brooklyn. N. Y.

Patkauskas, Mykolas, gyv. Wash
ingtone, iš Neciūnų k., Biržų ap.

Petraška, Adomas, iš Balbieriškio, 
gyv. Boston, Mass.

Petraškaitė, Rožė, iš Balbieriškio, 
gyv. Boston, Mass.

Petrukaitienė, Jonieška, gyv. Bos
tone.

Petrukaitis, Juozas, gyv. Bostone.
Pranevičienė - Krapauniskaitė, Ona, 

Amerikoj žinoma ir kaip Frice, ar 
Price, Anna iš Seredžiaus vai., Kau
no ap., gyv. New Yorke, ir jos vaikai 
Pranas ir Bronė.

Propiestienė-Sakalauskaitė, gyvenu
si Los Angeles, Cal.

Radavičienė-Kiaurakytė, Kotryna, iš 
Klibių k., Žarėnų vai., Telšių ap., gyv. 
Chicagoje.

Simutis, Ignas, iš Judenų k., Plun
gės vai., Telšių ap., gyv. Chicagoje.

Skiečtuvienė, Magdalena, ar jos duk
ros, gyv. Bostone.

Startinskienė-Dambrauskaitė, Kazi
miera, žinoma kaip Anna Star, iš Bir- 
žų-Pasvalio ap., ar jos vaikai.

Stefanavičius, Juozas, iš Kėdainių, 
ar jo dukterys Elena irrjadvyga.

Stefanaviėiūtės, Elena ir Jadvyga, 
Juozo dukterys. Elena iš Lietuvos, iš
tekėjusi Amerikoj, vyro pavardė neži
noma. Jadvyga gimusi Amerikoje.

Survilaitė.
įtvipai,Kazimieras ir Mykolas, iš Pa- 

lėvenių k.. Pušaloto par., Panevėžio 
ap.. ar jų vaikai.

Turkąuskienė-Butkytė, Ona iš Ri- 
dikiškių k.. Eržvilkio vai., Tauragės a.

Urbonas, Ipolitas, iš Minaičių k.. 
Kėdainių ap., gyv. Chicagoje.

Urbonas, Motiejus, gyv. Brooklyn. 
N. Y.

Yalackas, Jonas, gyv. Detroit, Mich.
Vidra, Mikas, iš Girininkų k.. Tau

ragės v. ir a.. gyv. Chicagoje ar She
boygan, Wise.

Vidrienė-Gavėnikė ar Gavėnaitė,Ur
tė, iš Rimšų k., Tauragės a.

Voveris, Mečislovas, J AV. išvykęs 
apie 1905 m. Lietuvoje gyv. Dusme- 
nėlių k., Anuškio v.. Trakų a.

Wojdat, Frank ir Madas, sūnūs Pet
ro, gyv. Chicagoje. kilę iš Kauno.

Žalgevičiai. Aleksandras ir Vladas.
Žiaubcraitė, Barbora, iš Šimelių k..

Skaudvilės vai., Tauragės ap.. gyv. 
Chicagoje.

Žiauberis, Jonas, iš Šimėnų km.. 
Skaudvilės vai.. Tauragės ap., gyv. 
Chicagoje.

Aleksos, Pijaus, kunigo, iš Parausių 
k., Vilkaviškio ap.. paieškomi dėdės, 
pusbroliai pusseserės.

Antanavičiai, spėjamai iš Šunskų, 
Vilkaviškio ap.. gyv. New Yorke.

Augulis-Augevičius, Feliksas, iš Gin- 
talų k., Varnių vai.

Barauskienė (ar Borovskienė) -Daug- 
vilaitė, Zofija, ištekėjusi už Antano 
Borovskio, abu kilę iš Lietuvos.

Bartašius, Juozas, gyv. Phila.. Pa
Bartkus, iš Panemunės, šakių ap., 

gyv. Chicagoje.
Bridžiaus, Antano, iš Mariampolės 

ap., šeima.
Bučas (Buch), Jonas, gyv. Hartford. 

Conn.
Burnius, gyv. Chicagoje.
Charnecky, Wladislaw, gyv. Mani

la, Philippine Islands.
Čiurlionis, Juozas, sūnus Igno, iš 

Leipalingio, Seinų ap., gyv. Chicagoje.
Čižiene-Ciraitė, Kristina, iš Merki

nės, ir jos vyras ( ižas, Julius gyv. Chi
cagoje ar Bostone.

Diksienė, Ieva.
Grigaitis, Juozas, gyv. Bostone.
Grinytė, Anelė, ištekėjusi, bet vyro 

pavarde nežinoma, išvažiavusi iš Le
liūnų. Pagirio vai., gyv. Brooklyne ar 
Chicagoje.

Gudas, Juozas, iš Barysų k.. Linku
vos vai., Šiaulių ap.

Jančienė-Adomonytė, Veronika, iš 
Ramaškonių k.. Anykščių vai., ir jos 
vyras Frank Jančy.s. gyv. Phila., Pa.

Jankewitz, Cecilie, iš Žagarės, gyv. 
New Yorke.

Jankowska-Krygcr, Helena, jos vy
ras Jankowski, Kasimir, ir jų sūnus 
Romuald, gyv. Bethlehem, Elizabeth 
ir Brooklyne.

Janus (Januškevičiaus), Edvardo, 
našlė ir duktė Clara bei sūnus Alfon
sas ir Petras, gyv. Daleville, Dorsey- 
ville, ar panašiu pavadinimu mieste, 
Pennsylvanijos valstijoje.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania
41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.

PLATINUM KNYGELĘ

Vadų ir veikėjų prašoma 
neatidėliojant išplatinti bro
šiūrėlę “Lietuva nacių ir bol
ševikų vergijoj,” kurią prieš 
kiek laiko visiems prisiun- 
tėm.

Dabar Lietuvai yra kritin- 
giausias momentas.

Mes stenkimės jai padėti 
per atitinkamą spaudą, kuri 
atidengia tikrenybę.

Knygelė faktais atvaizduo
ja okupantų darbus Lietuvo
je ir kerta smūgį klastingai 
priešų propagandai, klaidi
nančiai mūsų žmones šioje 
šalyje ir kitur.

Šių knygelių galima gauti 
‘Amerikoj.”

L. R. K. Federacijos 
Spaudos Sekcija.
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Kaip briedis trokšta van
dens šaltinių, taip mano siela 
trokšta tavęs, o Dieve!

Dovydas.

SKAITYK IR PLATINK
AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ VISUOMENINIO 

IR KULTŪRINIO GYVENIMO

Savaitraštį

AMERIKA
tAt “AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pasaulio.

★ “AMERIKOS” numeriuose rasite pranešimų apie tai, kas da
rosi mūsų apylinkėje ir kolonijose.

★ “AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, gyvenančių 
šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.

★ “AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys gyvena pa
saulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems galima ir kuo 
padėti.

★ “AMERIKA” metams kaštuoja 3 doleriai.

Paraginkite savo pažįstamus užsisakyti arba jiems užsakykite 
šį laikraštį šiuo adresu:

“AMERIKA”
222 South 9th Street, Brooklyn 11, N. Y.
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Elizabeth, N. J.
Lietuvių Sodaliečių iškilmės
Sekmadienį, gegužės 19 d., šv. 

Petro ir Povilo lietuvių parapi
joje buvo įspūdinga lietuvių pa
rapijų sodaliečių konferencija ir 
pamaldos.

Konferencija prasidėjo 2:30 
vai. Salėje dalyvavo apie 200 so
daliečių, suvažiavusių iš New 
Jersey aplinkinių lietuvių para
pijų, iš Brooklyno, New Yorko ir 
net Connecticut.

Posėdžių metu buvo išklausy
ta svarbių kalbų ir pranešimų.

6 vai. vakare bažnyčioje buvo 
pamaldos su procesija, šv. Pa
nelės statulos vainikavimu ir 
palaiminimu.

Visus klausytojus giliai pavei
kė kun. J. Balkūno pamokslas.

Po pamaldų buvo bankietas 
salėje, o paskui—šokiai.

Šiose sodaliečių iškilmėse iš 
viso dalyvavo 18 kunigų.

Prie jų pasisekimo daug dir
bo apylinkės sodaliečių dvasios 
vadas kun. J. Šernis ir jų pirmi
ninkė O. Burneikytė.

Reikia pasidžiaugti tokiu j- 
spūdingu ir rimtu lietuvių soda
liečių pasirodymu. J. B.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

“Lietuvių Moterų Service Aid” 
draugija turėjo vakarienę gegu
žės 4 d. L.A.P.C. salėj, Kearny, 
N. J. pagerbt 54 grįžusioms ve
teranams. Atsilankė 250 žmo
nių.

Pirmininkė H. Jankauskienė 
buvo vakaro vedėja.

Kun. L. Voicekauskas, dvasios 
vadas, atidarė vakarienę su mal
da ir pasakė kalbą. Kiti kalbėto
jai buvo J. Healy, F. Vincent, D. 
Allen, buvusi pirmininkė K. Jec- 
kovienė, J. Mačiulskas ir J. Bu
rokas.

Rengimo komitetą sudarė M. 
Čalpinienė, M. Birknienė, V. Šul- 
cienė, A. Makarauskienė ir M. 
Čurmanskienė.

Ši draugija pagerbė iš viso 158 
grįžusius veteranus per tris va
karienes.

Karo laiku narės pardavė De
fence Stamps už $3,050.10 ir bo- 
nų už $22,800.00.

Gegužės 12 d. kun. J. Vaš
kys, lietuvių pranciškonų pro
vincijolas, ir kun. Dr. V. Gidžiū
nas baigė misijas Dievo Motinos 
Sopulingos bažnyčioj.

Šios misijos buvo moterims 
pirmą savaitę, vyrams antrą ir 
gerai nusisekė.

Motinų Dieną vyčių 90 kuopa 
ėjo bendrai prie komunijos per 
9 vai. mišias, kurias laikė kun: 
J. Vaškys vyčių intencija ir pa
sakė atitinkamą pamokslą.

Kearny Lietuvių Klubo vyrų 
choras giedojo per šias pamal
das.

Amerikos Lietuvių Paminklas 
Šv. Antano Garbei! 

Šv. Antano Vienuolyno ir Kokčios 
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!
Komunistams konfiskavus visus Pranciškonų 

vienuolynus Lietuvoje,
Naujasis Šv. Antano Vienuolynas, 

liks vieninteliu pasaulyje Pranciškonų vienuolynu, kuriame 
apsigyvens po platųjį pasąulį 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 VĖLĘ
Pranciškonai nuolat melsis ir laikys šv. Mišias!

LIETUVOS PRANCIŠKONAI
Mount St. Francis Greene, Maine

Po mišių buvo pusryčiai šv. 
Vardo salėj, kur šeimininkės 
Kazlauskienė ir Juozapaitienė 
skanių valgių pagamino.

Pusryčių vedėjas buvo V. Gri
nevičius. Kalbėjo kun. Dr. V. Gi
džiūnas, J. Healy, F. Vincent, P. 
Velevas, A. Smigelskienė ir A. 
Ambrutis.

Ant. Vizgirdaitė iš Kearny, 
N.J. ištekėjo už F. Fixter gegu
žės 12 d. Dievo Motinos Sopu
lingos bažnyčioj.

Gegužės 14 d. buvo surengta 
vestuvių “surprise shower” Fr. 
Alencikiūtei L. A. P. C. salėje, 
Kearny, N. J.

Jinai taria ačiū visiems už at
silankymą ir už gražias dovanas.

A. E. S.

Pataisymas
Buvo paskelbta praeitą savai

tę, kad E. Ekelevičienė serga St. 
Michael Hospital. Iš tikrųjų jinai 
yra Beth Israel Hospital, New
ark, N. J. A. E. S.

Linden, N. J.
Gegužės 12 d. Moterų Sąjun

ga minėjo Motinos Dieną.
Buvo surengti pietūs, į ku

riuos buvo pakviesti ponai Či- 
žauskai iš Elizabetho, kur J. Či- 
žauskas yra vargonininkas šv. 
Mykolo bažnyčioje.

Pietų laiku kalbėjo J. Stanio- 
nis, J. Čižauskas, J. M. čižaus- 
kienė, J. Liudvinaitienė, T. Bud- 
revičienė, V. Zupkienė, K. Šukie
nė ir K. Atutienė.

Visi linkėjo sąjungietiems lai
mingo darbo.

Pirmininkei A. Krutulienei pa
kvietus, J. Čižauskas paskambi
no pianu, o J. M. Cižauskienė 
sudainavo keletą dainų. S. C.

Ramsey, N. J.
Don Bosco Institutas

Švento J. Bosco Institute, 
Ramsey, N. J. gegužės 30 d., De
coration Day, tėvai Salaziečiai 
rengia dideles metines iškilmes 
Šv. Panelės Krikščionių Pagal
bos garbei.

Pamaldų tvarka bus tokia: 
mišios Instituto koplyčioje nuo 
6 vai. iki 10 vai. Kas pusvalan
dis. Tuo pat laiku prasidės išpa
žinčių klausymas ir kas penkio
lika minučių bus dalijama komu
nija.

Po paskutinių mišių prasidės 
iškilmingą procesija į kalną, ir 
ten, miške, ramioj, gražioj vie
toj, prie Panelės Krikščionių Pa
galbos altoriaus bus giedamos iš
kilmingos mišios.

3 vai. po pietų, bus iškilmin
gi mišparai ir procesija.

Taip, karas pasibaigė, bet tai
kos dar nėra. Tūkstančiai žmo
nių badauja ir miršta koncen
tracijos stovyklose.

Visi esate kviečiami atsilan
kyti į tuos didelius atlaidus, kad 

čia ramioj, šv. J. Bosco globo
jamoj vietoj,, galėtumėt pakelti 
savo širdis prie Dievo'ir melsti 
pasauliui ramybės.

Stovykla berniukams
Dar norėčiau pranešti, kad 

nuo birželio 30 dienos iki rugpjū
čio mėn. 18 d. Don Bosco Insti
tute, Ramsey, N. J., bus atidary
ta vaikams nuo 8 iki 14 metų 
amžiaus vasarojimo vieta, čia 
atvykę jūsų vaikučiai, stropioj 
salaziečių priežiūroje, galėtų 
linksmai gryname ore praleisti 
vasaros atostogas.

Kun. J. Stašaitis, S.C.

Marianapolis
Padėka

Gegužės 12 d. Marianapolio 
mokinių vaidinimas “Lietuvos 
žemė” buvo suvaidintas šv. Juo
zapo parapijoj Waterbury, Conn.

Vaidinimas pavyko. Prie to 
vakaro pasisekimo prisidėjo kle- 
bonas kun. J. Valantiejus, para
pijos vargonininkas prof. Alek- 
sis su gražiai išlavintu choru ir 
vakare kalbėtojas kun. Dr. V. 
Andriuška, M.I.C.

Norime šia proga padėkoti vi
siems vienu ar kitu būdu prisi- 
dėjusiems prie to vakaro pasise
kimo.

Kolegija nuoširdžiai dėkinga 
T.T. Marijonų Rėmėjų Centro 
pirmininkui kun. J. Valantiejui, 
vietinės kuopos valdybai, vaka
ro rengimo komisijai, visiems at
silankiusiems ir kitiems visiems 
vienokiu ar kitokiu būdu prisi- 
dėjusiems prie šio, vakarėlio.

Kartu pažymime, kad tą pa
čią dieną šv. Juozapo parapijoj 
Lowell, Mass, buvo kolekta.

Ta proga tam tikslui buvo nu
važiavęs kun. Jonas Petrauskas.

Iš viso surinkta $87.00.
Parapijos aukotojams ir gera

jam mūsų rėmėjui kun. Pr. Stra- 
kauskui šia proga norime padė
koti už aukas ir nuoširdumą.

Aukotojų sąrašas: Kun. Pr. 
Strakauskas $35.00.

Po $5.00: Kasniūnienė, Kaspa
ravičienė, Nicholson, švenčionie- 
nė, Drevinskų šeima, Versiackai, 
Blaževičiūtė $4.00.

Po. $3.00: Al. Versackas ir M. 
Andruskevičius.

Po $2.00: Perėdnai, Naranke- 
vičius, Matkevičienė, Zapnickas, 
Kazlauskienė, Narinkaitė, Bla- 
žionienė, Stanevičius, Mary Bu- 
ja. Miss Kavalowskas, Kasperų 
šeima, Saulėnas, Stanevičius, Jr., 
Galubickas, Banevičių šeima, S. 
Versiackas, Kraučiūnas, Buja. 
Kiti aukojo po dolerį.

Marianapolio Vadovybė.

Newark, N. J.
New Jersey Lietuvių Seimelis 

Tęsiamas
Šių metų gegužės mėn. 14 d. 

įvykusiame New Jersey lietuvių 
organizacijų seimely,' kuriame 
dalyvavo virš 80 atstovų, šv. 
Jurgio draugijos salėje, Newar- 
ke, buvo padaryti šie nutarimai:

1. Nutarta perorganizuoti N. 
J. Lietuvių Tarybą, padarant 
reikalingus pakeitimus.

2. Nutarta, kad vieta bus Ne
wark© mieste, adresas: šv. Jur
gio dr-jos salė, 180 New York 
Avė.

3. Nutarta, kad N.J.L. Tary
bos veikla nepriklausys nei nuo 
jokios partijos bei grupės—veiks 
nepriklausomai.

4. Nutarta valdybą rinkti iš 7 
narių vieniems metams laiko.

Į valdybą išrinkti adv. C. F. 
Paulauskas, Jr., pirm., kun. M. 
Kemėžis, vicepirm., Ant. Masan- 
dukas, vicepirm., J. J. Stukas, 
Jr. vicepirm., Juozas Balazas, 
vicepirm., Jonas V. Baltrukonis, 
iždininkas, Al. S. Trečiokas, sek
retorius.

5. Nutarta N.J.L.O. seimelį 
uždaryti iki gegužės 28 d. ir ge
gužės 28 d. susirinkus tęsti ne
baigtus dienotvarkės klausimus.

Todėl šiam reikalui susirinki
mas nutartas kviesti 1946 m. ge
gužės 28 d., Šv. Jurgio dr-još sa
lėje, 180-2 New York Avenue, 
Newarke, 8-tą valandą vakare.
N. J. Lietuvių Tarybos Valdyba

Bridgeport, Conn.
Gegužės 13 d. buvo Jurgio Sa- 

vaičio prakalbos, žmonių buvo 
vidutiniškai.

Galėjo būti daugiau, bet ka
dangi buvo pirmadienio vakaras, 
gal tai kai kuriems buvo nepato
gu.

Bet kalba buvo tikrai įdomi, 
ir žmonės daug naujo sužinojo 
iš Lietuvos, iš pabėgėlių Vokie
tijoje ir kitur. Buvo daug pa
klausimų, ir labai rimtai kalbė
tojas visiems atsakinėjo.

Pertraukoje buvo rinkliava.
Šie asmenys aukojo po ,$1.00: 

M. Lukas, O. Einorienė, En. Ra
gauskienė, E. Šukienė, O. Venc- 
kuvienė, Am. Strutinskienė, M. 
Padalskienė, P. Skirkienė, M. 
Marcinkevičienė, Ag. Žukauskie
nė, A. Klimaitis, A. Stanišaus- 
kas, J. Januškienė, Ag. Praisie- 

nė, O. Masulevičienė, P. Remei
ka, Ig. Strutinskas, F. Raulis, A. 
Sapiega, K. Rudis, E. Kalpokas, 
J. Kairys, S. Ekikas, S. Juškevi
čius, F. Žilaitis, J. Račiukaitis, 
A. Gustas, J. Minalga, A. Skir- 
ka, A. Maroza, O. Mačiukaitienė.

Buvo ir smulkesnių aukų. Vi
sas išlaidas padengus, bus pa
siųsta A.L. Tarybos centran $50.

Šias prakalbas rengė Bridge- 
porto vietinis A.L. Tarybos sky
rius. Vakarui vadovavo A. Sta- 
nišauskas. Aukas rinko Am. Viš- 
niauskienė, O. Mačiukaitienė, J. 
Stariislauskas, A. Klimaitis.

Tarybos skyrius dėkoja kleb. 
kun. J. Kazlauskui už gražų pa
garsinimą bažnyčioje, taipgi už 
svetainę.

Gegužės 12 d., Motinų Dieną, 
parapijos jaunimas, vadovauja
mas kun. V. Pranskiečio, turėjo 
10 vai. ryto mišias, o po mišių 
iškilmingus pusryčius pagerbti 
savo motinėlėms.

Parapijos metinis bazaras bus 
gegužės 23,24 ir 25 dienomis. 
Baigsis iškilmingai, dalyvaujant 
visoms parapijos draugijoms.

Komisija daug dirba, kad vis
kas pavyktų kuo geriausiai.

O.

Lawrence, Mass.
Naujas vikaras

Kun. Jonas F. Bernatonis, ku
ris po įšventinimų vienus metus 
vikaravo kitataučių parapijoje, 
Maynard, Mass., paskirtas an
truoju asistentu į šv. Pranciš
kaus parapiją, Lawrence, Mass., 
kurioje klebonauja kun. P. M. 
Juras.

Nėra abejonės, kad kun. J. 
Bernatonis, kaip ir jo klebonas, 
daug laiko pašvęs laikraščiui 
“Darbininkui.”

New Haven, Conn.
“Moterims Neišsimeluosi”

Motinų Dieną įvyko vakaras 
su vaidinimu “Moterims Neišsi
meluosi.” Vakarą surengė Karių 
Motinų draugija.

Vakaro vedėja buvo M. Joku- 
baitė.

Publikos prisirinko daug, nes 
visi išsiilgę lietuvišku vaidinimų.

Scenoj pasirodė mūsų scenos 
geri veteranai vaidintojai Ona 
Stadolnikiūtė, Ad. Stadolnikas, 
Alb. Plantas, Viola Plantaitė ir 
nauji scenos mėgėjai EI. čičir- 
kaitė ir gražiaicmfwyp • cxnfwy 
kaitė, J. Mačinskas, L. Tamulis, 
Z. Tamulis, St. Valickus ir Ka
zė Gedrimaitė. Visi roles puikiai 
atliko ir publiką prijuokino.

Už šio vaidinimo suruošimą 
padėkos žodis priklauso mūsų 
meno mylėtojai ir Karių Motinų 
draugijos pirm. St. Tamulienei.

Po vaidinimo buvo šokiai.
Karių Motinų draugijos narės 

surengė šaunią vakarienę pa
gerbti vaidintojams.

J. Savaičio prakalbos apie 
Lietuvą

Gegužės 26 d. 3 vai. po pietų 
šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje įvyks prakalbos apie pa
vergtą Lietuvą.

Kalbėtojas Uis Jurgis Savai- 
tis, kuris Lietuvoj matė rusų ir 
vokiečių okupacijas.

Visi kviečiami atsilankyti.
Įžanga veltui.

Tremtinių laiškai
Mūsų veikėja ir Šalpos Fondo 

skyriaus raštininkė Juzė Dičkie- 
nė gavo laišką iš savo motinėlės 
ir kitų giminių.

Laiške praneša, kad šio tarpu 
jie yra ištrėmime ir dar kol kas 
yra gyvi.

Kiti šeimos nariai yra išvežti 
į Sibirą ir žinių apie juos neturi. 
Brolis Juozas Krunkaitis, kuris 
buvo priešų skaudžiai sužeistas 
po sunkių kančių, dėl maisto ir 
priežiūros stokos mirė ištrėmi
me.

Dėl mylimo brolio Juozo mir
ties visi draugai, pažįstami ir 
šios kolonijos veikėjai reiškia 
Juzei Dičkienei ir visai šeimai, 
taipgi motinėlei ir visiems gimi
nėms gilią užuojautą liūdesio va
landoje.

Mirė Ona Vaičiuliūte-Clancy
Visai netikėtai, pačioj jaunys

tėje mirė Ona Vaičiuliūtė-Clan
cy. Nuliūdime paliko vyrą ir du 
dar mažus sūnelius, taipgi seną 
motinėlę Marijoną Vaičiulienę, 
tris sesutes ir brolį Jurgį. Velio
nė buvo gera moteris, visuomet 
malonaus būdo ir gera katalikė.

Liūdesio valandoje reiškiame 
užuojautą p. Clancy, sūneliams, 
motinėlei, sesutėms, broliui ir vi
siems giminėms.

Motinos Diena
Motinos Dieną 10 vai. ryte 

mūsų parapijos visos katalikių 
moterų draugijos užprašė mišias 
už visas gyvas ir mirusias moti
nėles. Mišias atnašavo kleb. kun. 
E. Gradeckas ir pasakė tai die
nai pritaikytą pamokslą. Visos 
bendrai priėmė komuniją.

Po mišių sodalietės ir parapi

jos choras suruošė bendrus pus
ryčius pagerbti motinėlėms.

Atsilankė klebonas, .kuris pa
sveikino visas motinėles. Sveiki
nimo kalbė pasakė M. Jokubaitė, 
pakviesdama kalbėti S. Tamulie- 
nę ir J. Dičkienę.

Padėka priklauso sodalietėms 
ir parapijos choro narėms už jų
jų trūsą ir vaišes. M.

Toronto, Ont.
Balandžio 26 d. įvyko “Dai

nos” grupės mėnesinis susirinki
mas, Grubevičienės namuose.

Nežiūrint blogo oro, narių su
ėjo nemažai.

Susirinkimas vyko sklandžiai 
ir tvarkingai.

Gautas laiškas iš Londono bal- 
tiečių gelbėjimo komiteto su ke
liais išvietintų lietuvių adresais, 
kuriems reikalinga skubi pagal
ba. Kelios narės nutarė skubiai 
pasiųsti porą siuntinių tiems lie
tuviams.

Kitas susirinkimas įvyks ge
gužės mėn. 31 d., Z. Užumeckie- 
nės namuose, 92 O’Hara Ave.

Prašomos visos narės ir pri
jaučiančios atsilankyti.

Šokiai
Gegufts 4 d. “Dainos” grupė 

buvo suruošusi šokių vakarą su 
užkandžiais ir kava.

Parengimo komisija iš Jurcie- 
nės, Užumeckienės, Bukovskie- 
nės ir Grubevičienės nemažai į- 
dėjo darbo viską paruošdama.

Buvo ir loterija.
Nors lietus sutrukdė ir ne

daug teatsilankė žmonių, bet va
karas praleistas geroj nuotaikoj, 
ir jaunimo smagiai pasišokta.

Pažymėtina, kad nors ir ne
atsilankė į šokius mūsų narė 
jaunoji profesionalė Bronė Bu- 
kovskaitė, bet rado reikalą at
siųsti $5.00 auką.

Taip pat niekad nepamiršta 
prisidėti su aukomis ir mūsų vie
nintelis Toronte lietuvis biznie
rius Grubevičius. šį kartą pada
rė nuolaidą produktams $2.70.

Neatsiliko ir parapijos komi
tetas, nuleisdamas už svetainę 
$7.00.

Tokiu būdu pelno susidarė 
$50.00.

Visiems tiems, kurie prisidėjo 
su aukomis, užjausdami sunkią 
padėtį mūsų benamių tautiečių 
Europoje, “Dainos” grupės var
du tariu ačiū.

Visas pelnas skiriamas bena
mių lietuvių Europoje naudai.

Ona Narušienė.

Baltimore, Md.
Vestuvės

Sekmadienį, gegužės 19 d., 
Teodoras Stočkus paėmė sau už 
moterį Vivian Matukaitytę. Abie
jų naujavedžių tėveliai priklauso 
šv. Alfonso parapijai ir yra pla
čiai žinomi mūsų kolonijoj.

Abudu jaunieji moterystės 
sakramentą priėmė su mišiomis, 
kurias atnašaye'parapijos klebo
nas kun. Dr. L. Mendelis.

Mokyklos vaikučiai vaišina 
Savo tėvus

Viena iš kuklių, bet linksmų 
pramogėlių įvyko sekmadienį, 
gegužės 19 d., kai po novenos 
pamaldų mūsų mokyklos vaiku
čiai linksmino ir vaišino savo tė
velius.

Įdomus ir įvairus palinksmini
mas prasidėjo 4 vai. po pietų ir 
truko beveik iki 6 vai. Vaikučiai 
pašoko ir padainavo savo tėve
liams. Tuo tarpu kai vieni tai 
darė, kiti tarnavo prie stalų. 
Apie 150 tėvų, motinų ir gimi
nių dalyvavo šiam susirinkime.

Kun. Ant. Dubinsko gimtadienis
Šv. Ritos iškilmė, gegužės 22 

d., yra svarbi mūsų kun. Antano 
Dubinsko gyvenime, nes prieš 40 
metų jis išvydo šviesą pirmą kar
tą šioj ašarų pakalnėj.

Šiemet gal pirmą kartą šios 
sukaktuvės buvo minimos vie
šai. Trečiadienį kun. Dubinskas 
atnašavo mišias 8 vai., kurios bu
vo jo mamytės užprašytos ir per 
kurias mūsų mokyklos vaikučiai 
gražiai giedojo.

Po mišių parapijos salėj bu
vo pusryčiai.

Visų Lietuvių Mylimas 
ir Skaudžiai Nukentėjęs

MISMONIERIUS

Tėvas J. Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje 

Įdomiai Rašo
. Iš tremtinystės!

Jo jaudinantieji laiškai yra 
spausdinami

“Žvaigždėje”
Skubėkite “žvaigždę” užsisakyti!

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

Nuotrupos
— Arkivyskupijos Našlaičių 

Vajus baigsis antradienį, gegu
žės 28 d. Per dvi savaiti gerašir
džiai mūsų parapijos žmonės su
aukojo ir pasižadėjo sumokėti 
$4,000.00.

Dar trūksta $1,126.00, kad pa
siekus mūsų parapijai skirtą su
mą. Mūsų kunigai tačiau yra tik
ri, kad pilna suma bus sukelta 
iki antradienio.

— Kelionei į pranciškonų vie
nuolyną Washingtone, birželio 1 
d. jau užsiregistravo 200 asme
nų. 8 autobusai jau pilni, ir dar 
savaitė laiko iki važiavimo. Bi
lietai tik $2.00.

— Mar. Grigaliūnienė sunkiai 
serga. Pirmadienį, gegužės 20 d., 
buvo aprūpinta paskutiniais sak
ramentais.

— Kun. Klimas, per daug me
tų buvęs padėjėjas Mt. Carmel 
lietuvių parapijoj, lankėsi Balti
more je.

— Pereitą sekmadienį visus 
nustebino užsakų skaičius. Net 
septynios porelės rengiasi pri
imti moterystės sakramentą.

— Teko nugirsti, kad birželio 
mėn. turėsim primicijas mūsų 
bažnyčioje. Kun. Riklickas, kurs 
baigia Tėvų Jėzuitų mokslus 
Kansas City, atnašaus pirmas 
iškilmingas mišias sekmadienĮ, 
birželio 23 d. 11 vai. ryte. Kun. 
Riklfcko tėveliai gyvena Balti- 
morėje, bet priklauso prie šv. 
Cecilijos parapijos.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ MISI
JOS 1946 METAMS

Millinocket, Me. — Šv. Marti
no par., gegužės 19-26 d. — Tėv. 
J. Liauba.

Brooklyn, N. Y. — Apreiški
mo par., šv. Antano novena ir 
Tretininkų vizitacija, birželio 4- 
13 d. — Tėv. J. Liauba.

Cicero, III. — šv. Antano par. 
Šv. Antano novena, birželio 4-13 
d. — Tėv. J. Vaškys.

Newark, N. J. — švenč. Tre
jybės par., misijos ir 40 vai. at
laidai, birželio 2-11 d. — Tėv. 
Ag. Krasauskas.

Chicago, UI. — Dievo Apvaiz
dos par., šv. Onos novena, liepos 
17-26 d., — Tėv. J. Liauba.

Chicago, Ill. — švenč. P. Ma
rijos Gimimo par., Šiluvos okta
va ir Tretininkų vizitacija, rug
sėjo 8-15 d. — Tėv. J. Vaškys.

Waterbury, Conn. — šv. Juo
zapo par., Šv. Pranciškaus no
vena ir Tretininkų vizitacija, 
rugspjo 8-17 d. — Tėv. J. Liau
ba ir Tėv. Ag. Krasauskas.

Sheboygan, Wise. — Švenč. P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., misijos, rugsėjo 16-22 d. — 
Tėv. J. Vaškys.

Scranton, Pa. — Šv. Juozapo 
par., šv. Pranciškaus novena ir 
Tretininkų vizitacija, rugsėjo 25- 
spalių 4 d. — Tėv. J. Vaškys.

Plymouth, Pa. — šv. Kazi
miero par., misijos, rugsėjo 29- 
spalių 6 d. — Tėv. J. Liauba.

Sugar Notch, Pa. — šv. Pet
ro ir Povilo par., 40 vai. atlai
dai, spalių 6-8 d. — Tėv. J. Liau
ba.

Franciscan Fathers
Mt. St. Francis, Greene, Maine

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Salinskas) 

Laisnluotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
T------L_-- 1- ,,, < ▼ ■ . ----------------------- - --- 4

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA B. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
♦ ------- ------- — ■ ' ">

ŠYPSENOS
Nepaprasti dalykai

Vienoje parapijoj prie baž
nyčios šventoriaus prieš pa
maldas vienas dzūkelis ir že
maitis ginčydamiesi kalbėjo, 
kurioje vietoje Lietuvoje yra 
daugiau nepaprastų dalykų.

Dzūkas sako: — Mūsų 
krašte turime vieną nustabų 
tepalą. Nuplauname karvės 
uodegą, užtriname tepalo, ir 
per savaitę laiko išauga nau
ja uodega.

— Tai niekis — atsakė že
maitis. — Reikėtų tau pama
tyti 'įtrynimą, kurį turime 
mūsų kaime Lietuvoje. Nu
plauname karvės uodegą, už
triname tepalo ant uodegos, 
ir per savaitę laiko nauja 
karvė užauga prie uodegos.

. Nuolaida
Jauna šeimininkė užėjo į 

vieną mėsos krautuvę ir 
klausia mėsininko jautienos 
kainos.

— 25c. svaras, — tarė jis.
— Bet pas kampinį mėsi

ninką tik 12c. svaras.
— Tai kodėl tenai neperki ?
— Jau neturi daugiau to

kios mėsos, — pridūrė mote
riškė.

— Dabar matai — tarė 
žmogelis, — kai aš neturiu 
mėsos pardavimui, tai aš pa
leidžiu po 10c. svarą.

Keistas Persiskyrimas
Jonas Bliūdžius vieną rytą 

atsisėdo prie stalo pusryčiau
ti, ir, beversdamas laikraštį, 
pastebėjo skelbimą, kad jis 
miręs.

Netrukus telefonu pasišau
kė savo draugą redaktorių ir 
kalba:

— Heilo, Mikalopai ? — ta
rė jis. Ar skaitei šį rytą laik
raštyje paskelbimą apie ma
no mirtį?

— Er . . . taip, — atsakė 
Mikalopas. —Pasakyk man, 
Jonai, iš kur pats kalbi?

Užsidirba Duoną
— Tavo raštinė taip karš

ta, kaip pečius, — farė žmo
gus savo advokatui.

— Turi taip būti. Aš čia už
sidirbu savo kasdieninę duo
ną.

Pranas Bekampis.

Tik mulkis nepaiso auklė
jimo. Ovidijus.

Gobšus žmogus niekados 
nesotus. Horacijus.
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FEDERACIJOS NARIAMS

Gegužės 31 d., penktadienį, 
bus Federacijos apskrities 
metinis susirinkimas Apreiš
kimo parapijos salėje 8:00 
vai. vakare.

Prašomi dalyvauti visi 
draugijų pirmininkai ir drau
gijų atstovai, kurie yra drau
gijų išrinkti į Federacijos su
sirinkimus.

Gegužės 31 d. Federacijos 
metinis susirinkimas. Jame 
bus renkama valdyba. Tad 
prašomi visi dalyvauti, kam 
tik rūpi katalikiška veikla.

Norima padaryti apskri
ties susirinkimus veiklesnius, 
gyvesnius, naudingesnius. 
Todėl visų katalikų atsilan
kymas būtinai reikalingas.

Valdyba.

A.A. MARIJONA ŽARSKIE- 
NĖ, 86 METŲ

L.R.K.S.A. 134 KUOPOS 
EKSTRA SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, birželio 2 d., 
tuojau po sumos įvyks 134 
kuopos pusmetinis ir ekstra 
susirinkimas naujų narys
tės certiflkatų (liudijimų) 
reikalu. Taipogi bus delega- 
tų.seiman Rinkimas.

Nariai, vykdami į susirin
kimą, pasiimkite turimus na
rystės liudijimus, nes juos 
reikės pakeisti į naujus.

Visi būtinai dalyvaukite.
K. Krušinskas, 

kp. pirm.

KVIEČIA Į PARADĄ

Amerikos Lietuvių Legijo
no Dariaus ir Girėno Postas 
nr. 1 kviečia lietuvius karo 
veteranus dalyvauti gegužės 
30 d. Memorial Day Parade 
New Yorke.

Lietuvių veteranų dalinys 
renkasi tarp 9 ir 9:30 vai. ry
tą West 75th gatvėje, tarp 
Broadway ir West End Ave., 
New Yorke.

Su šiuo daliniu žygiuos ir 
Angelų Karalienės parapijos 
būgnų ir trimitų orkestras, 
vadovaujamas kun. Masaičio.

Visi karo veteranai lietu
viai šiuo yra kviečiami žy
giuoti šiame daliny, septin
tos divizijos sudėty.

Adv. K. R. Jurgėla,
A.L.L. Dariaus ir Girėno 
Posto Parado Kom. Pirm.

Mirė penktadienį, gegužės 
17 d., pas dukterį Antaniną 
ir žentą Kazimierą Binkinus, 
437 48th St., Brooklyn. N. Y. 
Buvo kilus iš garsiųjų Anyk
ščių.

Gyveno 20 metų prieš Di
dįjį Karą Vilniuje. Per pir
mąjį pasaulinį karą ji matė 
daug vargo—net ir badą tu
rėjo pakentėti. Jos vyras tuo
met mirė badu.

Gyvendama Vilniuje, ji 
buvo “Rūtos” draugijos sa
lės prižiūrėtoja. Ji pažino vi
są eilę tuometinių Vilniaus 
inteligentų ir artistų, kurie 
rinkdavosi į “Rūtos” svetai
nę. Jos duktė, Elena Vizienė, 
buvo viena iš tų, kuri kartu 
su kitais pirmutiniai, verk
dami iš džiaugsmo, bučiavo 
pirmą išėjusį lietuvišką laik
raštį “Vilniaus Žinios.”

Dr. J. Basanavičius tuomet 
M. Žarskienės prašė, kad ji į- 
dainuotų lietuvių dainas į 
pirmas lietuviškas plokšte
les, bet kadangi senutė buvo 
labai religinga, o tuo laiku 
buvo gavėnia, tai ji atsisakė, 
nors paskui jau gailėjosi.

Velionė paliko nuliūdime 
dvi dukteris, Eleną Vizienę 
ir Antaniną Binkinienę, gy
venančias Brooklyne, ir du 
sūnus Lietuvoje. Viso turė
jo dešimt vaikų—5 sūnus ir 
5 dukteris. Ji buvo sulaukus 
8 anūkų ir 10 proanūkių.

Jos tipingas, kaipo senos 
moteries, paveikslas keletą 
kartų pasirodė svetimtaučių 
spaudoje — žurnaluose, tik 
nebuvo pažymėta, kad tai lie
tuvė.

Velionė iškilmingai palai
dota gegužės 21 d. iš šv. Jur
gio par. bažnyčios į šv. Jono 
kapus.

Laidotuvėmis rūpinosi 
Garšva.

Šv. Jurgio Parapija
Jaunų Moterų Sodalicija
Šv. Elzbietos Jaunų Mote

rų sodalicija, kuri dar ne per 
seniai susiorganizavusi, gra
žiai dirba.

Jos narės veiklios įvairiuo
se parapijos parengimuose. 
Kleb. kun. K. Paulionis pa
tenkintas šios organizacijos 
veikla, o narės taip pat dė
kingos už jo pritarimą ir va
dovavimą. Be jo pagalbos ne
būtų įmanoma taip draugiš
kai veikti.

Ši draugija ateinantį sek
madienį, gegužės 26 d., ren
gia savo pirmąjį parengimą 
—pavasario šokius.

Visos narės stropiai dirba, 
kad šis parengimas pavyktų.

Šokiai bus parapijos salė
je, 207 York St., Brooklyne, 
8 vai. vakare. Gros Jono Na
vicko orkestras.

Yra ir nauja atrakcija: 
laimėjimui leidžiama trys po
ros nylons.

Kviečiame visus prisiminti 
gegužės 26 d.—mūsų šokius 
ir dalyvauti juose. Rep.

Angelų Karalienes 
Parapija

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos bendra šv. komunija į- 
vyks šį sekmadienį, gegužės 
26 d., 9 vai. mišių metu.

4 vai. po pietų, po geguži
nių pamaldų įvyks procesija, 
ir po to parapijos salėje bus 
susirinkimas.

Narės prašomos dalyvauti 
ir pamaldose ir susirinkime.

Pereitą sekmadienį mūsų 
parapijos jaunuolių benas bu
vo nuvykęs į Perth Amboy, 
N. J. į švilpukų ir triūbų jau
nuolių benų kompeticijas.

Mūsų jaunuoliai gražiai 
pasirodė, gaudami 84.6 punk
tus.

Apreiškimo 
Parapija

J.

KONCERTAS

GRĮŽO IŠ KANADOS

Antanas Vaitkus su žmona 
ir dukrele grįžo iš Kanados, 
kur praleido mėnesį atosto
gų

Jis neseniai garbingai pa
leistas iš kariuomenės.

Angelų Karalienės parapi
jos choras šį šeštadienį, ge
gužės 25 d., savo parapijos 
salėje rengia koncertą, po 
kurio bus šokiai ir užkan
džiai su gėrimais.

Durys bus atdaros nuo 7 
valandos.

Koncerto pradžia lygiai 8 
vai. Įžanga 50c.

Pelnas skiriamas A.L.R.K. 
V.S. reikalams.

Prašome laiku ir gausiai 
susirinkti. Rengėjai.

Dėkingumas yra kilnios 
sielos žymė. Ezopas.

Lietuviu Radijo Vakarines

Maspetho Žinios
Kun. J. Balkūno kunigystes 

sukakties minėjimo 
programa

Gegužės 30 d., ketvirtadie
nį, 10 vai. bažnyčioje bus iš
kilmingos mišios. Mišias lai
kys kun. J. Balkūnas, diako
nas bus kun. J. Vaškas, sub- 
diakonas kun. J. Aleksiūnas, 
ceremonijų meisteris kun. P. 
Lekešis.

Pamokslą sakys J. E. vysk. 
P. Būčys.

Parapijos draugijų komi
tetas vakare 5 vai. rengia pa
gerbimo vakarienę Klasčiaus 
salėje.

Vakarienei numatyta įvai
ri dainų programa, atlieka
ma parapijos ir sodalicijų 
chorų, kuriems vadovauja A. 
Visminas.

Be kitų, kalbės ir J. E. 
vyskupas P. Būčys.

Parapijos komitetas su 
kun. P. Lekešiu ir kun. J. 
Kartavičium priešaky visus 
kviečia atsilankyti tiek pa
maldose, tiek vakarienėje.

Gegužės 18 d. parapijos sa
lėje šv. Vardo draugija tu
rėjo parengimą, kuris buvo 
gražus ir sėkmingas.

Žmonių buvo nemažai. Vi
si gražiai laiką praleido.

Birželio 20 d. Altoriaus 
draugija ruošiasi minėti sa
vo metinę šventę. 8 vai. ryte 
bus mišios draugijos intenci
jai, o po mišių bus pusryčiai 
parapijos salėje. O. P.

Vyrų dėmesiui
Birželio 2 d. bus šv. Vardo 

draugijos ir yisų parapijų 
vyrų metinis paradas Brook
lyne.

Prasidės 2 vai. po pietų.
Prašomi šv. Vardo draugi

jos ir visos parapijos vyrai 
susirinkti prie Apreiškimo 
parapijos salės 1 vai. po pie
tų. Vadai nurodys, iš kur 
prasidės paradas.

Susijungę su kitomis pa
rado eisenomis, žygiuosim 
Bedford Ave. į Ebbets Field, 
kur bus pamaldos, giesmės, 
pamokslas ir palaiminimas 
Švč. Sakramentu.

Aplinkinių parapijų drau
gijos, kuopos ir parapijų vy
rai jau smarkiai ruošiasi ir 
turi benus užsiprašę.

Todėl ir mes neatsilikime 
nuo kitų parapijų vyrų.

Visi vyrai į paradą!

JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ

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

Bilietų galima gauti pas 
sąjungietes ir “Amerikos” 
administracijoje.

ŠAUNIOS VESTUVĖS

Gegužės 19 d. Apreiškimo 
parap. bažnyčioj, Brooklyne, 
moterystės sakramentą pri
ėmė Jurgis J. Tumasonis su 
Elena A. Mickevičiūte.

Jaunavedžių mišios buvo 
10 vai. ryte. Mišias atnašavo 
klebonas kun. N. Pakalnis.

Po mišių jaunieji su paly
dovais buvo nuvykę į jauno
jo tėvų namus pusryčiams, 
nes visi jų ėjo prie komuni
jos mišių metu.

Apie pirmą valandą parap. 
salėje buvo surengti pietūs, 
kur dalyvavo apie 300 svečių.

Po pietų prasidėjo šokiai 
prie gero orkestro. Daugiau
sia šoko lietuviškus šokius, 
nes dalyviai visi buvo lietu
vių kilmės.

Apie 8 vai. vak. buvo pa
duota vakarienė su skaniais 
valgiais ir gėrimais. Apie 10 
vai. buvo piaustomas ir dali
namas 100 svarų vestuvių 
pyragas.

Jurgiui ir Elenai Tumaso- 
niams pabroliais ir pamergė
mis buvo šie: Edv. Tumaso
nis, jaunojo brolis, ir. Evelina 
Mickevičiūtė, jaunosios sesu
tė, Pr. Halaburda ir Frances 
Vadvilavičiūtė Adolfas Vad- 
vilavičius ir Lilija Zvinytė.

Be vietinių svečių, dar bu
vo jaunuolių giminių atvykę 
iš Waterburio, Bridgeporto, 
Conn.; Cliffside ir So. River, 
N. J.; Shenandoah ir Phila
delphia, Pa.

Sveikinimų ir dovanų jau
nieji gavo iš Chicagos, III., 
Wilkes Barre, Pa. ir iš kitur.

Apie 10 vai. vakare jaunie
ji išvyko medaus savaitei į 
Niagara Falls, N. Y.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Šv. Jurgio draugijos svar

bus susirinkimas įvyks birže
lio 5 d. Lietuvių Piliečių klu
be.

Visų narių pareiga jame 
dalyvauti, nes bus valdybos 
rinkimai. Reikia paduoti sa
vo balsą už tuos narius, ku
rie sąžiniškai dirba draugi
jos ir Lietuvos labui.

Draugijos metinis piknikas 
įvyks šeštadienį, birželio 29 
d. Visi esate kviečiami daly
vauti. K. Kundrotą, sekr.

MEMORIES of LITHUANIA
•4® 44 v

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

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

Tel MArket 2-5360

Drain
Kas l
Props
Kur t

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Tel. EVergreen 8 - 9228
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 —-8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE). Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUS Iš ge- 
riausix bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

Ji

<1

<1

Bayonne N. J. I Paieškomas Bronius Jano- 
' 5 | nis. Paieško brolis.

Kreiptis į BALF, 19 W. 44 
St., New York 18, N. Y. Tel. 
MU 2-8062.

Gegužės 30 d. 9 vai. mūsų 
bažnyčioje bus pirmoji vaikų 
komunija.

Iš viso pirmąją komuniją 
priims 8 vaikučiai.

Birželio 2, 3 ir 4 d.d. mūų 
bažnyčioje bus 40 vai. atlai
dai.

Pamaldoms vadovaus 
P. Aukštikalnis, S.J.

kun.

New York, N. Y
Parapijos pavasarinis pa

rengimas įvyks gegužės 26 
d. 7 vai. parapijos salėje.

Visi parapijiečiai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. Bilieto 
kaina 75c.

Parapijos katalikų vetera
nų steigiamasis susirinkimas 
įvyks šio mėnesio 28 d. 8:30 
vai. vakare parapijos salėje.

Susirinkime dalyvaus iš 
veteranų centro kalbėtojas 
Mr. Edw. Beckerman.

Kviečiami visi parapijos 
veteranai atvykti į šį svarbų 
susirinkimą.

Šių metų birželio 16 d. pa
rapija ruošia savo klebonui 
20 metų kunigystės paminė
jimą.

Programoj numatyta 11 
vai. iškilmingos mišios, pa
mokslas ir iškilminga vaka
rienė parapijos salėje. Bi
lietus galima gauti kleboni
joj ir pas St. Kaulius.

KAMBARYS IŠNUOMOJIMUI
Šviesus kambarys vienam as

meniui. Gražioje apylinkėje. Ge
ras susisiekimas. Pagaudautina 
lietuvis. Kreipkitės.

251 Ridgewood Avenue
Brooklyn 8, N. Y.

'I

J

y

t

b' 
n

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

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

Tel. EVergreen 7-1670

T

STagg 2-1454 Ą
F. GRAŽYS ifr SCNUS Š

KONTRAKTORIAI 1
Atlieka mūriniu namu sienų Iš
lyginimą, piasteriavlmą, šaligat
viu cementavimą ir kt. darbus.

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

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas
41-40 — 74th Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

4

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

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

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

J. P. GINKUS ____ _■
495 Grand St AD. JEZA VITAS

Brooklyn, N. Y. Murikos Mr.
EV. 4-7142

%
■<

PRIEŠVESTUVINĖS 
VAIŠĖS

V. UBARAVIČIUS 
PraneiimtK Dir.

CHARLES MARMA 
■v Programos Dir.

Praeitą šeštadienį, gegužės 
18 d., įvyko priešvestuvinės 
vaišės Al. Yurui. Vaišes pa
ruošė Petras Yankus. Vaišės 
buvo Duchess Cafe, 51 East 
Park Ave., Long Beach, L. I.

Dalyvavo daug jo draugų 
ir Liet. Atletų klubo narių, 
nes jis yra klubo narys.

Al Yuras susituokia šį 
sekmadienį su H. Mickūnai- 
tyte. Rep.

PAVASARIO BALIUS
RENGIA ŠV. VARDO DRAUGIJA

Šeštadienį, Birželio-June 1 d., 1946

ANGELŲ KARALIENES PAR. SALEJE
South 4th ir Roebling Streets, Brooklyn, N. Y.

Pradžia—7:30 vai. vak. Bilietas—50 centų
UŽKANDŽIAI, PASILINKSMINIMAS IR ŠOKIAI 
Visus lietuvius ir lietuvaites nuoširdžiai kviečiame.

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 St INSURANCE

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

Tel Virginia 7 -1896

Patogi Vieta Užėjlmui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

f 
♦

*

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE

Maspeth, N. Y.

f

*

Sukai! 
prie siel 
kaitomi! 
d a apžėl

Tas kl 
garsiau! 
kovotoji! 
čius, četl

Jis d! 
mirties I 
tatoriusl 
sėjus pa! 
bu, ar j| 
ar ne,—I 
smerkim!

Komun 
si, kad I 
čių su dj 
gieža sa 
nes šis I 
nenuėjo 1 
kaip tai |

Jie apl 
esą, jis I 
Tuo tarJ 
riai, kuru 
paliudija

Vienas 
liais atve 
nikus mil 
pat laiku 
nai četnil 
lio.”

Mihail! 
liūdnas pi 
kare dėmi 
išdavė nei 
vo šalinil 
tiek ir ištl

Bene si 
kėlėjas, a 
Churchill! 
pažino bJ 
jero sūnui 
straipsniij

Demokn 
to galėjo I 
vijoje ir t] 
gal. Rusija

Tito R 
vienu atžl 
nerolai da| 
daliais, ka 
rų generol

Jugoslai 
Tito pasu 
rodo visą 
tų visokia

Laikraš 
kad Tito s 
panašus į

Linkėtiiį 
tų, kaip G

Amerika 
neša, kaip! 
teikiama d 
dojama r! 
gandai. J

Jugoslai 
no, kad i| 
gautas ma 
išgelbėjo n|

UNRRA 
jugoslavai 
Stalino ir 
Rusija nes 
nos, bet, 
gandos dėl 
gumas ati) 
maršalui T.

Panašios 
vo pastebėti 
joje.

Vokiečiai! 
ginklu, bet! 
nėmis.

Tokią iš! 
rikiečiai lai 
žę iš Vokiel

Už viena 
gyvybės nei 
tautų žmoni

Todėl šiai 
gal daugiai! 
lerio laikus! 
piečių gyva 
miai mažiau

Kitos tau! 
kentėjo ne j 
ir tais, kuri!

Vokiečiai! 
tisus milijol 
nų laikė išsM

Šiandien 1 
daug kūdiki 
trūksta Prs 
tuose krašt
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