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Sukaustytomis rankomis ir 
prie sienos grandiniais pri
kaltomis kojomis sėdi barz
da apžėlęs, akiniuotas vyras.

Tas kalinys yra vienas iš 
garsiausių šio karo laisvės 
kovotojų—Draha Mihailovi
čius, četnikų vadas.

Jis dabar yra išstatytas 
mirties teismui. Apie jį dik
tatorius Tito anksčiau už tei
sėjus pasakė, kad net nesvar
bu, ar jis bus rastas kaltas 
ar ne,—vis tiek jo laukia pa
smerkimas.

Komunistai iš kailio neria
si, kad sumaišius Mihailovi- 
čių su dumblais. Ir ta jų pa
gieža savaime suprantama, 
nes šis jugoslavų kovotojas 
nenuėjo vergauti Staliniui, 
kaip tai daro Tito.

Jie apkaltino Mihailovičių, 
esą, jis padėjęs vokiečiams. 
Tuo tarpu amerikiečiai ka
riai, kurie buvo su četnikais, 
paliudija priešingai.

Vienas jų pareiškė: “Ke
liais atvejais esu matęs čet- 
nikus mušant vokiečius tuo 
pat laiku, kai Tito partiza
nai četnikus puolė iš užpaka
lio.”

Mihailovičiaus istorija yra 
liūdnas pavyzdys, kaip šiame 
kare demokratijos apleido ir 
išdavė nemaža geriausių sa
vo šalininkų—tiek asmenų, 
tiek ir ištisų kraštų.

Bene svarbiausias Tito iš
kėlėjas, šalia Stalino, buvo 
Churchillis. Neseniai tai pri
pažino buvusio anglų prem
jero sūnus viename iš savo 
straipsnių.

Demokratijų paremtas, Ti
to galėjo įsistiprinti Jugosla
vijoje ir ten įvesti tvarku pa
gal Rusijos kurpalių.**' "

Tito Rusiją pamėgo dar 
vienu atžvilgiu. Sovietų ge
nerolai dabar apsikarstę me
daliais, kaip nė garsiausi ca
rų generolai nėra žibėję.

Jugoslavijos diktatoriaus 
Tito paskutiniai paveikslai 
rodo visą jo pilvą apkarsty
tų visokiais žibučiais.

Laikraščiai dar pastebi, 
kad Tito savo išvaizda daros 
panašus į Goeringą.

Linkėtina, kad jis ir baig
tų, kaip Goeringas.

Amerikos laikraščiai pra
neša, kaip Europoj UNRRA 
teikiama pašalpa yra išnau
dojama raudonajai propa
gandai.

Jugoslavijoj žmonės neži
no, kad iš Amerikos buvo 
gautas maistas, kuris juos 
išgelbėjo nuo bado.

UNRRA atgabentą maistą 
jugoslavai kartais gauna su 
Stalino ir Tito paveikslais. 
Rusija nesiunčia jiems duo
nos, bet, klastingos propa
gandos dėliai, žmonių dėkin
gumas atitenka Maskvai ir 
maršalui Tito.

Panašios kombinacijos bu
vo pastebėtos ir Čekoslovaki
joje-

★ • ★
Vokiečiai pralaimėjo karą 

ginklu, bet jie laimėjo žmo
nėmis.

Tokią išvadą padarė ame
rikiečiai laikraštininkai, grį
žę iš Vokietijos.

Už vieną žuvusį vokietį 
gyvybės neteko keturi kitų 
tautų žmonės.

Todėl šiandien vokiečių yra 
gal daugiau negu prieš Hit
lerio laikus, bet šiaip euro
piečių gyventojų esama žy
miai mažiau.

Kitos tautos smarkiau nu
kentėjo ne tik žuvusiais, bet 
ir tais, kurie negimė.

Vokiečiai kitose šalyse iš
tisus milijonus vyrų ir žmo
nų laikė išskirtus.

Šiandien Vokietijoje esama 
daug kūdikių ir vaikų, bet jų 
trūksta Prancūzijoje ir ki
tuose kraštuose, kur vokie-

AMERIKIEČIAI SULAIKĖ RUSAMS 
REPARACIJAS IŠ VOKIETIJOS

Paryžius. — Amerikiečių 
karinė vadovybė sustabdė to
lesnį reparacijų išdavimą ru
sams iš amerikiečių okupuo
tos zonos Vokietijoje.

Pagal Potsdamo susitari
mą rusams buvo pažadėta 
atiduoti didelis procentas 
fabrikų mašinų ir kitokių 
medžiagų.^

Ligi šiolei šio susitarimo 
buvo laikomasi.

Bet rusai neleido įvykdyti 
kito Potsdamo konferencijos 
nuostato, pagal kurį Vokie
tija turėjo būti tvarkoma 
kaip vienas ekonominis vie
netas.

Rusams trukdant susitari
mą vienu atžvilgiu, jo vyk
dymas buvo sulaikytas ir re
paracijų srityje.

Šis asmerikiečių žygis gali 
turėti ir tolesnių pasekmių: 
jis gali privesti prie Potsda
mo susitarimų panaikinimo

PO TRAUKINIŲ STREIKO AMERIKOJ SEKR. BYRNES ATSAKO MOLOTOVUI
Washingtonas. — Pereitos 

savaitės gale visoje Ameriko
je buvo sustreikavę geležin
kelių darbininkai.

Streikavo tik dvi unijos, 
bet visas traukinių susisieki
mas nuo Pacifiko ligi Atlan
to pakraščių buvo sulaiky
tas.

Tik vienoje kitoje vietoje 
ėjo keletas traukinių.

Streikas buvo pradėtas 
ketvirtadienį, ir~baigJaB.
tadienį po to, kai preziden 
tasTrumanas per radiją krei
pėsi į visą kraštą ir Kongre
se pareikalavo specialaus į- 
statymo streikams tvarkyti.

Tame įstatyme, kurį Kon
gresas tuoj priėmė, bet kuris 
užkliuvo Senate, numatoma 
net į kariuomenę imti strei
kuojančius, jeigu jų darbo 
nutraukimas gali pakenkti 
krašto gerovei.

Geležinkelių streikas buvo 
viena iš didžiausių darbo 
krizių šalies istorijoje ir

ČEKOSLOVAKIJA PASUKO KAIRĖN
Praga. — Sekmadienį per 

rinkimus į parlamentą Čeko
slovakijos gyventojai dau
giausia balsų padavė už ko
munistus, kurie dabar yra 
stipriausia partija toje šaly
je.

Prezidento Benešo partija 
laimėjo tik antrą vietą.

Socialdemokratai rinki
muose pasirodė ne per stip
rūs.

Konservatyviosios partijos 
ir kairieji gavo bemaž lygiai 
atstovų, su nežymia kairiųjų 
persvara.

Dešinieji daugiausia balsų 
gavo Slovakijoje.

Manoma, kad Čekoslovaki
jos prezidentu bus paliktas 
Benešąs.

čiai tyčia sulaikė gyventojų 
prieauglį, per kelerius metus 
perskirdami šeimas.

Kol diplomatai ginčijasi 
dėl Azerbaidžano, tikrumoje 
šioji provincija greitai sovie- 
tinama.

Daug kas sako; kad Mask
va Irane jau yra laimėjusi ir 
Azerbaidžaną pajungusi savo 
kontrolėm

Ten, kaip visur, kur rusai 
turi viršų, jau veikia NKVD 
su visu savo žiaurumu, ir vi
sas kraštas skubiai rikiuoja
mas po raudona komunizmo 
vėliava.

ir Vokietiją palikti dar griež
čiau suskirstytą tarp Rusi
jos ir vakarinių sąjunginin
kų.

Rusijoje Priverčia 
Arti Naktimis

New Yorkas. — Daugelio 
kolchozų ūkis tiek atsilikęs, 
jog vietomis susidaro pavo
jus, kad ištisi plotai laiku 
liks neįsėti.

Kad to išvengus, kai ku
riuose rajonuose, kaip prane
ša “Izviestija” Nr. 75, darbas 
eina ir naktimis, traktoriai 
aria visą parą, įvestos nakti
nės pamainos.

Iš šio fakto galime spręsti, 
kad darbas kolchozuose eina 
visai pakrikusiai.

Seniau ūkyje valstiečiams 
naktimis dirbti nereikėjo.

skaudžiai palietė visą Ameri
ką.

Griežti prezidento Truma- 
no žygiai ryšium su šiuo 
streiku sustiprino jo vardą 
amerikiečių tarpe, bet prieš 
jo numatytas priemones 
smarkiai stojo darbo organi
zacijos.

Italijoj Balsuoja Del

Roma. — Birželio 2 dieną 
Italijoje įvyksta balsavimai, 
per kuriuos žmonės pasisa
kys, ar jie nori karaliaus ar 
respublikos.

Iš anksto rezultatus spėti 
sunku, nes abi pusės atrodo 
beveik lygiai stiprios.

Per tuos pat balsavimus 
bus išrinktas iš 556 asmenų 
steigiamasis seimas, kuris 
parašys naują Italijos kon
stituciją.

Šis Čekoslovakijos sukai- 
rėjimas buvo numatytas. Net 
kiti dešinieji čekai norėjo, 
kad komunistai surinktų 
daugiau balsų, nes buvo bi
jomasi Maskvos pykčio, jei
gu bolševikams nepasisektų 
Čekoslovaki j oje.

Antra vertus, po rinkimų 
čekai susidūrė su nauja bai
me. Jie iš Amerikos nori 200 
milijonų dolerių paskolos ir 
ekonominės paramos, bet da
bar patys stebisi, ar jiems 
pasiseks tai gauti po šių rin
kimų.

Browderis Priimtas 
Maskvoje

Maskva. — Buvęs Ameri
kos komunistų vadas Brow
deris atsidūrė Maskvoje.

Ten jį priėmė Rusijos už
sienių reikalų ministeris Mo
lotovas.

Browderis sakėsi padėsiąs 
rusų knygoms sueiti į glau
desnius ryšius su Amerikos 
skaitytojais.

New Yorkas. — Per Mask
vos radiją pranešta, kad pas
kutiniai rusų kareiviai Azer
baidžaną paliko gegužės 9 d.

Tuo tarpu Irane eina dery
bos tarp vyriausybės ir Azer
baidžano provincijos vado.

Lenkijos Miestu 
Gyventojai

New Yorkas. — Iš pasku
tinės statistikos matyti, kad 
geriausiai išsilaikę Lenkijos 
didesnieji miestai yra Lodzė, 
Krokuva ir Poznanė.

Lodzė dabar turi daugiau
sia gyventojų iš visų Lenki
jos miestų: ten esama 496,- 
800 žmonių, o prieš karą bu
vo 672,000.

Antras miestas yra Varšu
va su 476,500 gyventojų. 
Prieš karą Varšuvoj buvo 1,- 
289,000 gyventojų.

Krokuva yra išlikęs svei
kiausias miestas, kuriame 
žmonių net padidėjo. Prieš 
karą ten gyveno 219,000, da
bar yra 300,000.

Poznanėje gyventojų esa
ma beveik tiek pat, kiek prieš 
karą. Tai ketvirtas savo di
dumu dabartinės Lenkijos 
miestas su 268,000 žmonių. *

V okieti j os Miestuose 
Rinkimai

Frankfurtas. — Sekmadie
nį amerikiečių okupuotoje 
zonoje Vokietijoje buvo savi-
valdybių rinkimai 38 dides- 
niuosiuos miestuos.

Stipriausios partijos pasi
rodė krikščionių socialų ir so
cialdemokratų.

Komunistai didelio laimė
jimo nepasiekė.

MIKOLAIČIKO ĮTAKA LENKIJOJ-- - - - - - - - - - - - - - - - - ♦ 
uropos '

Iš Europos mums praneša, 
kad pakeliui-į Ameriką yra 
prof. Jonas Kuprionis, kun. 
čekavičius ir eilė kitų.

Australijoje buvęs lietuvis 
kun. J. Tamulis pasiekė Lon
doną ir, gavęs vizą, artimiau
siu laikū atvyks į Los Ange
les. Ten pat laukiama atvyk
stant ir kun. Jono Kučinsko.

Apie rudenį rengiasi pa
siekti Chicagą kun. Dr. K. 
Matulaitis, dabar besidarbuo-
jąs Londono lietuvių'tarpe.

“Baltic Review” 
Universitetuose

Chicago. — Tarp kitų lei
dinių U.S.A, universitetų bib
liotekose, pav., Chicagoje, ga
lima matyti ir Švedijoje lei
džiamą “Baltic Review.”

Vietomis bibliotekų vedė
jai paliko pažymėjimus, kad 
žurnalas gaunamas tarpinin
kaujant Amerikos Lietuvių 
Informacijų Centrui.

LIETUVIAI PEČOROS KASYKLOSE
♦--------------------------------------------------

New Yorkas. — šiaurinėje 
Sovdepijos dalyje, paliai Ura
lo kalnus, buvo priskirtas 
statyti barakus ir anglių ka
sykloms įrengimus lietuvis 
inžinierius Borisas, pirmo
sios bolševikų okupacijos me
tu išvežtas iš Panevėžio į Si
birą.

Apie tai gauta žinių iš vie
no Vilniaus lietuvio, kurs, 
pats buvęs deportuotas, tu
rėjo progos inž. Borisą su
tikti.

Tas pats vilnietis pasako
ja matęs prie Uralo daug lie
tuvių, dirbančių kasyklose, 
miškuose ir prie geležinkelio. 
Tiek jų gyvenimo, tiek dar
bo sąlygos yra pasibaisėti
nos.

Molotovas Kaltina Amerika 
€

---------------------- :------------ * ________
Washingtone Mire 
Senatorius C. Glass
W ashingtonas.—Antradie

nį mirė seniausias šios ša
lies senatorius Carter Glass, 
sulaukęs 88 metų amžiaus.

Kurį laiką prie Wilsono jis 
yra buvęs Finansų sekreto
rius.

Nauji Mokesčiai 
Lietuvoje

New Yorkas. — Lietuvoje 
įvesti atskiri mokesčiai vien
gungiams.

Nuo to mokesčio atleisti 
karo invalidai ir buvusieji 
raudonarmiečiai.

Dideli Potvyniai 
Amerikoje

New Yorkas. — Paskutinė
mis dienomis Pennsylvanijos 
ir New Yorko valstijas palie-
tė dideli potvyniai.

Prigėrė apie 20 žmonių ir 
buvo padaryta milijoninių 
nuostolių.

Kai kuriuose miestuose iš
tisos gatvės ir namai buvo 
vandens apsemti.

vykti laisvi rinkimai po ka
ro.

Tai ji padarė Jaltoje ir 
Potsdame.

Bet ligšiol tų rinkimų vis 
nėra Lenkijoje.

Tai dėl to, kad toje šalyje 
labai populiarus yra Mikolai- 
čikas, dabartinės vyriausy
bės vicepirmininkas.

Numatoma, kad jeigu bū
tų paskelbti laisvi rinkimai, 
Mikolaičikas ir jo kaimiečių 
partija Lenkijoje gautų 70 
procentų visų balsų.

Maskva į Lenkijos vyriau
sybės atsakingas vietas yra 
sugrūdusi komunistus ir bi
jo savo pozicijų prarasti, jei
gu žmonėms būtų leista lais
vai balsuoti.

Mikolaičikas nenori bolše
vikinės diktatūros Lenkijoje.

Šiomis dienomis lenkų val
džios komunistai buvo Mask
voje, iš kur buvo paskelbta, 
kad rusai padės apginkluoti 
Lenkijos kariuomenę.

Yra žinių, kad beveik visoj 
lenkų kariuomenės vadovy
bėj stovi rusai.

Ukrainos Derliui 
Gresia Sausra

Maskva.—Ukrainos derlius 
gali smarkiai nukentėti, jei
gu ten toliau užtruks saus
ra.

Jau du mėnesiai, kai Uk
rainoje tik retkarčiais nuly
ja.

Sausra gresia žiemken
čiams, o pavasarinė sėja tuo 
tarpu yra be pavojaus.

Šiemet Ukrainoje apsėta 
apie 80 procentų normalaus 
ploto.

Washingtonas. — Finansų 
sekretorius Fred Vinson pra
nešė, kad prieš kiek laiko Ru
sija buvo kreipusis į Jungti
nes Valstybes dėl 6 bilijonų 
dolerių paskolos.

New Yorkas.—Rusijos už
sienių reikalų ministeris Mo
lotovas parašė ilgą straipsnį, 
kuriame apkaltino, kad Ame
rika ir Anglija sudarančios 
bloką prieš Rusiją.

Molotovas pažymi, kad So
vietų Sąjunga negali priimti 
Byrnes siūlymo šaukti taikos 
konferenciją, kol bus susta
tyti taikos sutarčių projek
tai.

Rusijos ministeris apkalti
no Amerikos Valstybės sek
retorių, kad šis imąsis “spau
dimo, grasinimų,” siūlydamas 
taikos sutarčių reikalą per
duoti Jungtinėms Tautoms, 
jeigu didžiųjų šalių ministe- 
riams nepasisektų susikalbė
ti.

Rusams pasirodo esąs ne
priimtinas ir Bymes siūlytas 
25 metų sąjungos planas lai
kyti Vokietijai nuginkluotai.

Molotovas kritikavo britų

W ashingtonas.—Amerikos 
Valstybės sekretorius Byrnes 
paskelbė atsakymą į Molo
tovo kaltinimus.

Pasirėmęs oficialiais doku
mentais, Byrnes paneigė Mo
lotovo priekaištus. Jis pasa
kė, kad nėra jokio Amerikos 
ir Anglijos bloko.

Valstybės sekretorius nu- nį mirė pulkininkas J. M. Pat-
rodė, kad Rusija nesutiko su

kiečių pramonės demilitari- 
zavimo, lygiai kaip ir dėl tos 
šalies nuginklavimo.

Byrnes nurodė visų Molo
tovo kaltinimų nepagrįstumą 
ir pažymėjo, kad Jungtinės
Valstybės ir ateityje tvirtai 
laikysis savo nusistatymo.

Sykiu jis pareiškė vilties, 
kad birželio mėn. konferen
cijoj keturių valstybių mi- 
nisteriams pasiseks prieiti 
prie nusprendimų.

Kai kurie laikraščiai iš pa
skutinio Byrnes pareiškimo

PRANCŪZIJAI SUTEIKTA PASKOLA
Washingtonas. — Tarp 

Amerikos ir Prancūzijos bu
vo pasirašyta sutartis, .kuria 
Jungtinės Valstybės Prancū
zijai suteikia 1,400,000,000 
dolerių paskolą atstatyti 
anos šalies ekonominiam gy
venimui.

Sutartį pasirašė Valstybės 
sekretorius Bymes ir Leon 
Blum, kuris nuo kovo mėne
sio derėjosi dėl šios pasko
los.

Jungtinės Valstybės taip 
pat sutiko panaikinti bet ko
kį atsilyginimą už lend-lease; 
šiuo atveju Prancūzijai nuo 
skolų nubraukiama 1,800,- 
000,000 dolerių suma.

Be to, Amerika Prancū
zijai parduos nuo karo atli-

Rengiasi Pulti 
Barbiną

Nankingas. — Kinų centro 
vyriausybės kariuomenė, pa
ėmusi Mandžiūrijos sostinę 
čangčuną, pasivarė tolyn į 
Harbino pusę.

Generolas Marshall toliau 
bando suderinti besikaunan
čius kinus.

Amanas. — Transjordano 
emiras pasiskelbė to krašto 
karalium.'

Naujas karalius yra 64 me
tų amžiaus ir valdo 300,000 
žmonių. 

imperializmą ir tą paramą, 
kurios anglai savo politikai 
susilaukia iš Jungtinių Val
stybių. Esą, anglai ir ameri
kiečiai stengiasi dideles ir 
mažas šalis palenkti savo 
ekonominei kontrolei.

Molotovo nuomone, anglų 
ir amerikiečių blokas varąs 
ne taikos ofensyvą, bet ofen- 
syvą prieš Sovietų Rusiją.

Pagaliau Molotovas sakė, 
kad Stalinas pernai nesutikęs 
su keturių valstybių sąjun
gos planu, nes tada Bymes 
neturėjęs to plano projekto.

Užsienių politikos stebėto
jai nurodo, kad Molotovo 
straipsnis dar aiškiau paliu
dija vis didėjančią spragą 
tarp rusų ir kitų sąjunginin
kų.

Be to, Rusijos metami kal
tinimai pirmoj vietoj labiau
siai tiktų pačiai Sovietų Są
jungai.

spėja, kad Stalinas galįs pa
keisti Molotovo ligšiolinį lai
kymąsi.

Mirė Redaktorius
J. Pattersonas

New Yorkas. — Sekmadie-

tersonas, kuris buvo didžiau- 
laikraščio

Sekma,.
News” išeina apie puspenkto 
milijono egzempliorių. Šio
kiomis dienomis to laikraščio 
spausdina per 2,300,000.

Europoje leidžiamas “Lais
vės Varpas” paskelbė nugirs
tą Latvijos radijo pranešimą, 
jog Rygoje pakarta 141 legio
nierius, jų tarpe 7 lietuviai, 
kiti latviai.

Lavonai kartuvėse iškabo
je trejetą dienų.

kusių medžiagų, kurių tikra 
kaina yra 1,400,000,000 dole
rių, bet kurias Prancūzija 
gaus tik už 300,000,000 dole
rių.

Kadangi birželio 2 d. Pran
cūzijoje yra rinkimai į nau
ją parlamentą, tai kai kas 
tvirtina, jog Amerika tyčia 
taip parinko paskolos laiką, 
kad nuosaikesnės partijos tu
rėtų daugiau pasisekimo 
Prancūzijoje.

Pritarė Del Pasii 
Pabėgėliams

Washingtonas. — Valsty
bės Departamentas pritarė 
rezoliucijai, kuria būtų pa
lengvintos pilietinės pabėgė
lių ir tremtinių sąlygos.

Tą rezoliuciją yra pasiūlę 
senatorius Vandenberg ir at
stovė Luce.

Pagal ją minėtiems pabė
gėliams būtų išduodami do
kumentai, panašūs į, Nanse- 
no pasus. v

Anglies Streikas Jau 
Baigiamas

Washingtonas. — šią sa
vaitę baigias antras didelis 
streikas, kuris buvo palietęs 
anglies kasyklas.

Susitarus vyriausybei ir 
angliakasiams, darbas vėl 
pradedamas kasyklose.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Tu nežinai, kad būna tokios aukštos pilys, 
Tu nežinai.
Kai saulė teka, karalaitė mylinti
Dainuoja taip gražiai.. .
Tai kas, mažyti, kas, kad karalaitė mirus . . .
Pasauly pasakų dar liks be galo daug.
O kad daina suvirpusi nutilo—
Kas nors mums padainuos ir dar gražiau.
Ateik dažniau į mano tuščią sodą:
Gal apie žiedelius kalbėsiu tau.
Ir žaisim ... Gerai, kad niekad nežinosi, 
Jog aš jau viską praradau .. .

Medardas Bevarskas.

Rašo VI. Rimgaudas

GELEŽINKELIŲ STREIKAS
Pereitą savaitę Amerika pirmą kartą savo istorijoje 

buvo taip stipriai suparaližiuota geležinkelių streiko.
Kai girdime apie streikuojančius darbininkus, papras

tai galvojame, kad žmonės tai daro, negalėdami pragyventi, 
būtinų reikalų priversti, dėl aiškių teisių kovodami.

Geležinkeliečių streikavo tik dvi unijos. Aštuoniolika 
kitų buvo sutikę dirbti. \

Išėjusios streikan unijos turi geriausiai apmokamus 
darbininkus visoje šalyje. Jie net vadinami darbo aristo
kratais, yra išsiderėję patogias darbo sąlygas. Apskaičiuo
ta, kad jau karo laiku jų atlyginimas buvo padidintas ligi 
28 procentų. Patys streikavusių unijų vadai prisipažino, kad 
jos yra turtingiausios pasauly, ir viena jų gyrėsi turinti 47 
milijonus dolerių savo ižde. Kitos unijos, nors turi milijo
nus narių, jokių didelių atsargų nėra susikrovusios.

Todėl geležinkeliečiams didesnio atlyginimo ieškoji
mas kilo ne iš būtinų jų ekonominių sąlygų, bet iš noro pa
sinaudoti momentu ir dar daugiau gauti,—daug daugiau, 
negu kitiems darbininkams buvo suteikta.

Tas pat tenka pasakyti ir apie jų darbo sąlygas. Gal 
ten yra ir taisytinų dalykų, bet kai kuriais atvejais jie ir 
čia yra tikri darbo aristokratai. Jų taisyklės, pav., nustato, 
kad 150 mylių kelionė, nors ji būtų atlikta per pustrečios 
valandos, prilygsta visai aštuonių valandų darbo dienai ir 
taip apmokama. Dabar, pagal kai kurias unijų reikalautas 
taisykles, būtų išėję, kad tam tikrais atvejais viena darbo 
diena būtų prilygus visos savaitės darbui ir užmokesčiui.

Dar reikia pastebėti, kad geležinkeliečių tarpe esama 
savotiškų kastų. Negrai ten prileidžiami tik ligi tam tikro 
darbo,—toliau jiems draudžiama žengti, nors ir kaip gabūs 
jie būtų.

Todėl socialinės teisybės atžvilgiu geležinkeliečiai ne
gali perdaug didžiuotis ir savęs statyti kitiems teisingumo 

. pavyzdžiu.
Nežiūrint visų čion suminėtų dalykų, jie streikavo ir 

visam kraštui padarė didelės žalos, šį streiką reikėtų grei
čiau pavadinti gero gyvenimo, o ne skurdo išdava, ir tai dar 
turinčia ne vien ekonominių, bet ir politinių sumetimų.

_ Vienas unijų vądas, kai buvo priverstas streiką atšauk- 
MMHMMM|^^Bino panaudosiąs visus 47 milijonus, kad 

kartu netaptų šios šalies prezidentu.
Vėliaūjisa^av^pareiškimą pakeitė, bet tai nepašalina fak
to, kad kai kurie unijų pareigūnai galvoja turį pakanka
mai galios vairuoti šalies politiką, o ne vyriausybė ir kon
gresas.

Toki streikai, kurie nėra pagrįsti tikru reikalu, kurie 
nepaiso visos šalies vardo ir visų gyventojų gerovės, kenkia 
ne tik krašto ateičiai apskritai, bet ir pačių darbininkų tei
sių gynimui ir išlaikymui.

Tai parodė geležinkeliečių streikas. R.

PASIKALBĖJIMAS su generolu bor
Kas yra generolas Bor

Generolo Bor tikras var
das yra Tadas Komorowskis. 
Bor yra tik pseudonimas, 
reiškiąs mišką.

Gen. Bor. gimė ties Lvovu 
50 metų atgalios. 1916 me
tuose Komorowskis veikė po
žemiuose išlaisvinti Lenkijai 
nuo vokiečių. 1918 m. jis bu
vo sužeistas. Pagijęs stojo į 
reguliarią kariuomenę pa
prastu kareiviu ir su laiku 
įgijo majoro laipsnį.

1926 m. jis baigė Prancūzi
joje karo akademiją ir buvo 
paaukštintas į pulkininko lei
tenanto laipsnį. 1938 m. jis 
išėjo iš kariuomenės į civili
nį gyvenimą.

Kai prasidėjo antrasis pa
saulinis karas 1939 metais, 
jis buvo pašauktas atgal ka
riuomenėn, išbuvo kavaleri
jos brigados vadu ligi Lenki
jos kariuomenės sunaikini
mo. Su 200 likusiais kavaleri
jos kareiviais jis pasislėpė 
miškuose kovoti prieš vokie
čius.

Išnyko tada pulkininkas 
Komorowskis ir atsirado “ge
nerolas Bor.”

Varšuvos sukilimas
1943 m. birželio mėn. gene

rolas “Grot,” lenkų požemių 
vadas, buvo vokiečių sugau
tas. Jo vietą užėmė generolas 
Bor.

Vokiečiai žadėjo net 10 mi
lijonų zlotų už Boro sugavi
mą. Gestapo 200 agentų gau
dė jį; aštuonis kartus buvo 
jį apsupę, net vieną kartą su-

gavę, bet visada pasisekė jam 
pabėgti.

Jis pagarsėjo Varšuvos gy
nimu. 1944 m. rugpjūčio 1 d., 
su alijantų ir rusų žinia gen. 
Bor įsakė požemiui pulti ir 
Varšuvą vaduoti. Sukilo visi 
lenkai mieste vokiečių mušti. 
Rusai buvo tik už kelių my
lių. Jau granatos krito prie
miesčiuose. Tik staiga rusai 
sustojo puolę vokiečius. Su
kilėliai buvo palikti vokie
čiams išžudyti.

Sukilėliai laikėsi 63 dienas. 
Pažadėta alijantų ir rusų pa
galba neatėjo. Retkarčiais 
pasirodydavo alijantų orlai
vis, bet jų mažai buvo, nes 
nebuvo valia orlaiviams nusi
leisti rusų pusėje.

Rusai net prie Vyslos upės 
priėjo ir lengvai galėjo per
žengti. Lenkų šauksmo rusai 
neišgirdo.

Pats Stalinas buvo ketinęs 
Varšuvą užimti rugp. 6 d. 
Vylingingų rusų pažadų 
suvedžiot*, požemio kariai 
neatsilaikė prieš vokiečius.

Spalių 5 d. gen. Bor pakliu
vo vokiečiams.

Požemis panaikintas
Lenkų požemio armiją su

darė virš 400,000 asmenų. Ši 
armija daug gelbėjo alijau
tams ir rusams nugalėti vo
kiečius. Rusai, eidami į Len
kiją, ragino požemį sukilti 
prieš nacius. Net 1944 m. lie
pos 29 ir 30 dienomis per ra
diją rusai šaukė lenkus išei
ti iš urvų ir girių vokiečius 
mušti.

Kai tik rugpiūčio 1 d. gen.

Bor davė įsakymą sukilti, ru
sai nustojo raginę.

Gen. Bor visur įsakė pože
miui jungtis su rusais, kai 
tik šie užima lenkų plotus.

Tada pasirodė sovietų dvi
veidiškumas nuginkluojant 
lenkus ir įkalinant karinin
kus. Kai Lenkiją užėmė ru
sai, išnyko ir požemis. Taip 
visą kraštą lengvai užvaldė 
komunistai ir pastatė savo 
vyriausybę.

Rusai apgaulingai išgavo 
alijantų pripažinimą šiai vy
riausybei. Generolą Bor rusai 
apskundė išdavimu, nors jis 
buvo vokiečių nelaisvėje, iš 
kurios jį alijantai išvadavo 
tik 1945 m. gegužės mėn.

Susitikimas su Gen. Bor.
Generolas šiomis dienomis 

lankosi Amerikoje. Visur jis 
sutiktas ir pagerbtas kaip 
didvyris ir drąsuolis.

Tiesa, rusai griežia dantį 
ir norėtų jį sušaudyti. Gene
rolas Bor kelia aikštėn da
bartinės Lenkijos vergišku
mą sovietams. Gen. Bor gina 
mažųjų teises ir reikalauja 
rusų pasitraukimo iš visų pa
vergtų kraštų.

Jis laimingas, kad nepaty
rė Mihailovičiaus likimo ir 
nepateko į rusų nagus. Jis 
laisvai kalba į demokratišką 
pasaulį. Minios jo klauso. 
Spauda plačiai parašo su juo 
pasikalbėjimus.

Štai teko ir man visą pus
valandį su juo kalbėtis ir 
kiek paliesti lietuviškus klau
simus.

Nuoširdžios simpatijos 
Lietuvai

Generolas nedidelio ūgio, 
sumenkęs, bet karys viso 
masto. Su šypsena pasveiki
nęs angliškai, bet kartu atsi
prašė, kad negalįs laisvai an
gliškai kalbėti, nors viską su
prantąs. Mudu kalbėjomės su 
vertėju.

Buvau supažindintas kaip 
World Bill of Rights draugi
jos valdybos narys ir atsto
vaująs lietuvius. Tuoj gene
rolas pareiškė simpatijas 
Lietuvai ir jos žmonėms, da
bar kenčiantiems po rusų 
jungu. “Lenkai,”—sakė jis,— 
“niekad neužmirš lietuvių ge
rumo, parodyto Lenkijos 
skaudžioj valandoj.”

Turime bendrai dirbti
— Man labai malonu,—to

liau sakė generolas,—kad 
Amerikos lenkai surado bū
dus su lietuviais ir kitomis 
mažomis tautomis bendrai 
dirbti dėl visų išlaisvinimo. 
Kiekvienas sau dirbdamas, 
nieko neatsieksime. Visos ry
tų ir centrinės Europos tau
tos yra ruso valdomos. Tad 
jūsų draugija yra naudinga 
ir reikalinga.

— Ar manote, kad ir Eu
ropoje, ne tik Amerikoje, tu
rėtų tos tautybės bendrai 
veikti?—paklausiau jo.

— Taip. Blokų politika yra 
labai madoj. Rodos, Anglijoj 
panaši grupė veikia. Mes vie
ni nežymūs. Mūsų likimas 
yra vienodas. Negali būti 
laisvos Lenkijos be laisvos 
Lietuvos, be laisvos Jugosla
vijos, Rumunijos ir kitų.
Lenkai nori laisvos Lietuvos

— Ar visi lenkai, taip Len
kijoj, taip užsieny stoja už 
laisvą Lietuvą?—pabrėžda
mas klausiau.

— Visu šimtu nuošimčių, 
ir ne devyniasdešimt devy
niais nuošimčiais, bet visu

Bolševikai, pamatę, kad 
Steigiamajame Tautos susi
rinkime 1917 m. reikiamos 
daugumos neturi, pasiryžo 
paimti valdžią smurto keliu. 

Jie išvaikė Steig. Tautos 
susirinkimą ir pradėjo visose 
srityse vykdyti savo progra
mą. Neilgai trukus bolševi
kai paskelbė kovą ir religijai.

Kitaip ir būti negalėjo. 
Bolševizmas—tai totalitarinė 
diktatūra, kuri jokios demo
kratijos ir laisvės nepripažįs
ta. Bolševizmas nėra vien tik 
ekonominė sistema, tai nau
ja materialistinė pasaulėžiū
ra, galima sakyti, nauja reli
gija, kuri paima savo žinion 
visą žmogų nuo gimimo ligi 
mirties su jo kūnu ir siela.

Bolševizme žmogus tampa 
rašą to aplinkraščio man te-j maža mechanizmo dalele, jis ™____ _____________ „..4.___

1. Ligi šio karo pradžios I taktikos gudrumu bei lauks-
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šimtu nuošimčių. Mes, lenkai, 
norime matyti atstatytas vi
sas prieškarines laisvas val
stybes.

— Bet kaip tai suderinti su 
buvusios lenkų Londone vy
riausybės slaptu aplinkraš
čiu požemiui įsakant nedirbti 
su Lietuvos požemiu dėl ne
priklausomos Lietuvos? Nuo- j 
ko pačiam matyti.

— Aš tokio aplinkraščio 
nemačiau ir apie jį nesu net 
girdėjęs. Netikiu, kad toks 
aplinkraštis galėjo būti. Su 
Lietuvos požemiu teko visą 
7—Amerikai 
laiką dirbti. Turėjome tik 
vieną incidentą, kur buvo 
mums įsakyta su vienu lietu
viu iš Berlyno nesusidėti, 
nes jis buvo abiem pusėm ne
patikimas.

Lietuvos požemis
— Tai kovoje prieš vokie

čius turėdavote santykius su 
Lietuvos požemiu?

— Taip. Ir labai glaudžius. 
Mūsų atstovai vykdavo į 
Kauną, o lietuvių ateidavo į 
Varšuvą. Lietuviai priglaus
davo mūsiškius, kai pasida
rydavo mums karšta. Vokie
čiai nesitikėdavo mūsų su 
lietuviais santykiavimu. Vie
nu kartu Vilnijoje slapstėsi 
didelė mūsų požemio partija 
su Lietuvos požemio žinia ir 
pagalba. Lietuvos požemis 
žinojo mūsų pilną nusistaty
mą Lietuvos nepriklausomy
bės klausimu. Turėjome vie
ni kitų pilniausią pasitikėji
mą.

— Ar jūs žinote apie da
bartinį požemį Lietuvoje?

— Nežinau. Jie tikrai drą
sūs, jei jų yra prie rusų. Juk 
rusai yra daug žiauresni už 
vokiečius.

— Ar požemis dar veikia 
Lenkijoje?

— Ne. Jis likviduotas. Jei 
kur nors pasireiškia, tai ne
organizuotas, bet spontaniš
kas. Juk daug baimės įvaro 
N.K.V.D. viešpatavimas, ne
teisėti areštai ir tautinės vi
suomenės sijojimas. Žmonės 
slapstosi nuo areštų bei išve
žimų Sibirijon. Jie negink
luoti ir neužpuola vyriausy
bės. Kažin kada grįš pilna 
laisvė lenkams savoje žemė
je. Jūs, amerikiečiai, dirbki
te tai laisvei grąžinti.

— Būtų naudinga dirbti su 
lenkais, jei tik viskas būtų 
aišku ir nesirastų nesusipra
timų. Visi žino, kad praeity 
daug ginčijomės dėl Vilniaus, 
—pridūriau jam.

— Dabar mums rūpi ben
dras priešas. Būdami laisvi, 
kaimyninius klausimus galė
sime laisvai spręsti. Prie ge
rų norų rasime išeitį. Dabar 
sudėkime rankas, kaupkime 
pajėgas atgauti nepriklauso
mybei,—užbaigė generolas.

Išlydėdamas generolas Bor 
dar pratarė:

— Turėkime viltį, dar gy
vensime laisvai.

Tik daug iškentėjęs gali 
viltimi gyventi, kol yra gy
vybės.

pasidaro valstybėje automa
tu, aklai vykdančiu įsaky
mus.

Žmogaus asmenybė neten
ka visiškos laisvės. Todėl ir 
suprantama, dėl ko bolševiz
mas negali šalia savęs pakęs
ti kitos idealistinės pasaulė
žiūros; dar mažiau jis gali 
pakęsti krikščionių religiją, 
kuri iš esmės remiasi asmens 
laisvės principu ir žmogaus 
asmenybę iškelia į aukščiau
sią vertybę.

Bolševizmui krikščionių 
religija—tai liaudžiai mul
kinti opiumas, kurį reikia 
negailestingai išnaikinti. Už
tat paėmę valdžią daug sta
čiatikių ir katalikų vyskupų 
ir kunigų bolševikai išžudė, 
sukišo į kalėjimus arba ištrė
mė sunkiesiems darbams į 
šaltąjį Sibirą. Nei iš kalėji
mų, nei ir ištrėmimo daugu
mas dvasininkų nebegrįžo.

Negana to. Jie tuojau įstei
gė vadinamą Bezbožnikų (t. 
y. bedievių) organizaciją, ku
ri pradėjo šlykščiausią pro
pagandą prieš krikščionių ti
kybą. Bedievių organizacija, 
kurios pryšakyje stovėjo Ja- 
roslavskis, naudojosi visiška 
bolševikų valdžios globa ir 
parama, laisvai varė antireli
ginę propagandą spaudoje, 
literatūroje, per radiją ir ki
ną.

Krikščionių bažnyčios ir 
cerkvės buvo uždarytos, pa
verstos kinais, teatrais, be
dieviškais muziejais ir komu
nistų partijos susirinkimų 
salėmis.

Ir tik atskirų dvasininkų ir 
tikinčiųjų pasiaukojimo dėka 
dar buvo išlikusios ligi šio 
karo pradžios kai kur mies
tuose ir kaimuose religinės 
bendruomenės, kurios kartas 
nuo karto rengė pamaldas. 
Vadinasi, bažnyčia buvo už
guita, suvaryta į katakom
bas.

2. Karui prasidėjus
Gavęs daug sunkių smū

gių kare, Stalinas tuojau su
prato, kad vien bolševikiniais 
ūbaisiais karo nelaimės. Rei
kėjo šaukti visą tautą į ko
vą dėl tėvynės ir jos laisvės.

Patriotiški obalsiai paėmė 
viršų prieš balševikinius. Pa
sidarė aišku, kad ir tikinčių
jų pagalba yra reikalinga. O 
nežiūrint persekiojimų, vis 
tik tikintieji sudarė dar ne
menką skaičių.

Kaip gi tikintysis stačiati
kis gali eiti ginti sovietiškos 
Rusijos, kuri neleidžia jam 
laisvai melstis ir tikėti? Rei
kėjo keisti taktiką. O bolše
vikai visad pasižymėjo savo

Jonas Balkūnas. Mirė Rašytojas
Politinės Žudynės
Atėnai.—Nuo gegužės 1 d. 

Graikijoje buvo nužudyta 30 
asmenų politiniais sumeti
mais.

Devyniolika monarchistų 
žuvo nuo komunistų, o vie
nuolika komunistų buvo 
priešininkų nužudyti.

ju

Nustebo vieną dieną So
vietų gyventojai, kai staiga 
savo kooperatyvų lentynose 
pamatė,—tikrai neatspėsite! 
—katekizmo knygeles. Nu
stebę žmonės klausia kooper
atyvų vedėjų, kaip jie nebiją 
pardavinėti katekizmus, kas 
jiems tai leido,, Į tai šie pa
starieji atsakė: “Mums nie
kas neleido,—mes gavom -j- 
sakymą pardavinėti katekiz
mus” . . .

3. Ar Stalinas pasidarė

tumu: jie gali susidėti ir su 
velniu ir su Dievu, jei tik 
jiems yra naudinga. Matėm, 
kad Stalinas pirmiausiai ben
dradarbiavo su Hitleriu, kol 
buvo naudinga. Jis šiandien 
dar bendradarbiauja ir su 
anglosaksais, nes 
jam tai naudinga.

Todėl kilus karui 
pasiryžo patraukti 
čiuosius, dar labiau pasige
rinti anglosaksų sąjunginin
kams, kurie nuolatos prie
kaištavo, kad Sovietų Rusi
joje nesama religijos laisves.

Tuojau Stalinas suėjo į 
kontaktą su stačiatikių baž-1 
nyčios dvasiškija, užsitikrino ^oti religijos 'laisvę, 
josios pilniausią paramą, bet1 
iš savo pusės taip pat parode i Y"ra net ir gandų paskleis- 
gero noro leisti laisviau prak-ita, kaid ir pats Stalinas pasi- 
tikuoti kulto dalykus, leido darejt ikinčinmn Tokia nun- 
įsteigti kelias dvasininkų se
minarijas, grąžino dalį užda
rytų bažnyčių, įsteigė specia
lų tikybų reikalams komisa
riatą, sumažino antireliginę 
propagandą.

Žinoma, tikybų komisaria
to vyriausias uždavinys nėra 
ir niekad nebus rūpintis baž
nyčios gerove, klestėjimu ir 
religiniu auklėjimu, o tik 
kontroliuoti ir sekti, kad baž
nyčiose neįsisuktų antisovie- 
tinė kryptis.

Ir Stalinas savo tikslą at
siekė. Šiandien jau ir stačia
tikių bažnyčia garbina ir vie-1 
šai meldžiasi, kad Dievas il
giausius metus saugotų “viso 
pasaulio darbininkų vadą, 
genialų mokytoją ir visų my
limą tėvą didįjį Staliną” (to
kiu titulu jis kiekviena proga i 
garbinamas).

kol

Stalinas 
ir tikin- Klausimas atrodo iš karto 

keistokas. Bet vis tik jis nė- 
j ra iš piršto išlaužtas. Faktas 
į lieka faktu, kad kai kas Eu- 
j ropoję ir Amerikoje pradėjo 
įsitikinti, kad bolševikų val
džia pagrindinai pakeitė savo 
nuomonę dėl tikybos ir kad 

į nuoširdžiai pradėjo prakti-

daręs1 tikinčiuoju. Tokią nuo
monę tekę girdėti tikinčiųjų 
sluoksniuose ir net prancūzų 
dvisiškijos tarpe.

Tai. be abejonės, yra labai 
naivus galvojimas ir visiškas 
bolševizmo ir jo vadų nepa
žinimas. Niekad bolševikų 
vadai neatsisakė ir neatsisa
kys nuo pasaulinės konspira
cijos, t.y. sukelti pasaulinės 
revoliucijos gaisrą ir užval
dyti pasaulį.

Tai yra bolševizmo vadų 
siekimo vyriausias tikslas, jų 

įveikimo alfa ir omega (pra- 
įdžia ir pabaiga).

Tam aukštam uždaviniui 
atsiekti visos be išimties 
priemonės yra geros, jei tik 
jos veda į tą tikslą.

Todėl ir galima suprasti, 
kodėl bolševikų politika yra 

(Tęsinys 3 pusi.)

TIESA NUGALĖKIME MELĄ

Neseniai vienas rašytojas 
Amerikos visuomenei aiški
no, kad lietuvių tauta nieka
dos neturėjo tikros nepri
klausomybės. Nuo 13 šimt- _______ ______________ ____
mečio iki 17, anot jo, lietu- la, kad neturime užtektinai 
vių tauta buvo rusų kultūros Į rimtų istorinių veikalų apie 
tauta. Nuo 17 iki 20 šimtme-isavo tautos praeitį. Tylėda- 
čio lietuvių tauta.—jisai sa- mi. duodame priešams progą 
kė,—buvo lenkų kultūros I veikti,
tauta. Toliau tas pats rašy- j 
tojas aiškino, kad 720,000 ru- I 
sų karių žuvo, kol carams' 
pasisekė užkariauti Lietuvą 
1795 m. Todėl, jis sako, Lie
tuva dabar turi likti Mask
vai.

Svetimtaučiai, paskaitę to
kią propagandą, kartais ir 
sutinka. Bet istoriniai faktai 
nupiešia visai kitokį vaizdą.

Istorija parodo, kad Lietu
va prarado nepriklausomybę, 
pirmą kartą, tiktai 1795 m. kis, Glen Head, $3; Mrs. M. 
Istorija parodo, kad Lietuva I Krasnis, Bellmore, $3*; Peter 
išlaisvino totorių pavergtas Lukas, Brooklyn, $3; J. W. 
rusų žemes. Istorija išaišk'i-1 Zach, Chicago, $3. Genys.

na Lietuvos-Lenkijos unijos 
keblumus.

Tik gaila, kad mes, lietuviai, 
savo garbingą istoriją ne- 
užtektinai skleidžiame. Gai-

Kun. T. čižauskas paruošė 
įmurus toki reikalingą veika
lą. parašydamas “The Story 
of Lithuania.” Knyga baigia
ma spausdinti. Užsisakykite 
dabai'! Tiesa nugalėkime me-

šiomis dienomis, tarp kitų, 
gauti šie užsakymai: kun. J. 
Karalius, Shenandoah, §10; 
kun. W. Vaškas. Brooklyn, 
$15; St. Briedis, $3; J. Bels-

Vienintele Plati Lietuvos Istorija

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

Jau Spausdinama
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
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Indianapolis. — Sekmadie
nį čion mirė garsus Amerikos 
rašytojas Booth Tarkington, 
sulaukęs 76 metų amžiaus/'

Jis buvo gimęs 1869 m. In- 
dianapolyje. Tarp 1899 ir 
1944 metų jis parašė apie 40 
romanų ir 20 dramų. Jo ro
manai yra paplitę milijonais 
egzempliorių. |

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 
a, ■ ■ ■ -

(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)
■ Rašo A. Gervydas »

LIETUVA ŠVEICARŲ SPAUDOJE tikybos “laisve” sov. Rusijoje

Kelionė į Dancigą, arba 
norėčiau būti šunim

Trečios dienos vakare, ply
tų dulkių nuspalvinti, grįž
tam į lagerį. Eidami pro var
tus, girdime vorarbeiterį kal
bantis su SS vyrais ir minint 
lietuvių ir Dancigo vardus. 
Suintriguoja mus. Gal jau 
paleidžia? — perskrido per 
galvą mintis ir švelniai su- 
kuteno širdį, kuri vargšė sun
kiai dirbo, varinėdama krau
ją po sušalusį ir drebantį kū
ną.

Po vakarienės bloke iš mū
sų atrinko 21 ir pasakė, kad 
rytoj anksti keliausime į 
Dancigą. Ką ten veiksime,— 
nesakė. Kai kurie truputį pa
vydėjo vykstantiems. Taip, 
yro ko pavydėti, nes jie kvė
puos laisvės oru ir matys tik
rus žmones. Tikrus, apsiren
gusius ir švariais šaligatviais 
laisvai vaikščiojančius žmo
nes . . .

Rytas labai šaltas, keletas 
laipsnių šalčio. Be jokio šil
tesnio apdaro, susėdam su 
savo plonais švarkeliais į at
virą sunkvežimį.

Važiuojant šaltas drėgnas 
oras traukia tiesiog per kau
lus. Spaudžiamės prie sunk
vežimio grindų. Sušalęs grin
dų purvas nuo mūsų kūnų ši
lumos išsileidžia ir mes šlam- 
pam iš apačios. Netrukus pra
dėjo snigti aštriomis sniego 
kruopomis, kurios kirto į vei
dą, rankas ir nuogą kaklą.

Nuo Stutthofo į Dancigą 
35 kilometrai. Kelio nedaug, 
tačiau reikia du kartu keltu
vais keltis per Vyslos šakas. 
Keltuvas juda nesmarkiai, o 
vėjas upės vaga čiuožia kaip 
žaibas.

Dancigas — puošnus, išdi
dus Hanzos miestas. Puikūs 
gotiko rūmai, spalvingi jų fa
sadai, smaili bažnyčių bokš
tai ir didingi miesto vartai 
mena senus viduramžių lai
kus, kada Dancigas buvo di
dis prekybos centras ne tik 
kryžiuočių žemei, bet Lietu
vai ir Lenkijai. Sunkūs pri
krauti Hanzos pirklių, laivai 
į Dancigo uostą vilko iš va
karų ginklus, gelumbes, šil
ką ir vyną, o iš Dancigo svy
ravo atgal prikrauti medaus, 
vaško, kailių, javų ir degu

Amerikos Lietuvių Paminklas 
Šv. Antano Garbei!

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Statybos Fondo Vajus.

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

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

ŠV. ANTANO VIENUOLYNĄ IK KOPLYČIĄ!
Komunistams konfiskavus visus Pranciškonų 

vienuolynus Lietuvoje,
Naujasis Šv. Antano Vienuolynas, 

liks vieninteliu pasaulyje Pranciškonų vienuolynu, kuriame 
apsigyvens po platųjį pasaulį karo išblaškytieji Lietuvos 
Pranciškonai ir į vienuolyną naujai įstojusieji Lietuviai 

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

VISI AMERIKOS LIETUVIAI.
Už Kiekvieną, Kad Ir Mažiausią Auką 

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

Priimami Ir Karo Bonai
Neužmiršk šv. Antano Vienuolyno
IR SAVO TESTAMENTE. 

UŽ TAVO VĖLĘ
Pranciškonai nuolat melsis ir laikys Šv. Mišias!

LIETUVOS PRANCIŠKONAI 
Mount St. Francis Greene, Maine

to. Didelė šių prekių dalis ėjo 
iš Lietuvos miškų.

Godžiai žiūriu į slenkan
čius namus, kurių kiekvienas 
sudaro atskirą menišką kū
rinį, ir gėriuos sena viduram
žių pasaka, kurion įpinta 
daug lietuviškų gijų. Tačiau 
tramvajaus skambalas grei
tai grąžina tikrovėn. Seku 
prabėgančius automobilius, 
krautuvių vitrinas ir žmones, 
kurie nemažiau stebi mus, 
raibuosius zebrus. Ana, va
žiuoja traukinys. Gal į Lietu
vą pasuks? . . . Ak, kaip no
rėčiau būti bent tuo šunim, 
kuris, ana ten, bėga laisvas 
šaligatviu . . .

Pravažiavom visą Dancigą, 
išnėrėm už miesto ir važiuo
jam kopų padermės mišku, 
kurio medžiai su kalnu stie
biasi aukštyn ir staiga lei
džiasi į gražias vingiuotas 
daubas. Sustojam tik už 10 
kilometrų, ties sena plyti
ne .. . Aha, tai vėl nlvtu 
krauti. Vadinasi, atvežė kaip 
specialistus . . .

Iššokę iš sunkvežimio, šil
dėmės kaip įmanydami. Tik 
po kokios valandos gavom 
darbo: prikrovėm sunkveži
mį ir priekabą kiaurų plytų. 
Ir viskas. Visas mūsų šios 
dienos darbas ir kelionės tiks
las. Tos plytos šildys jaukti 
lagerio komendanto namelį. 
Plytinės sargas išvirė kavos. 
O kokia skani tada buvo ka
va!

Tuo pačiu keliu atgal. Tik 
sėdim aukščiau, ant plytų. 
Vėjas galės glamonėti lais
viau. Mieste užtrukom apie 
tris valandas, nes mūsų paly
dovai turėjo aplankyti savo 
uošves, ir krovėm iš įvairių 
sandėlių prekes į savo sunk
vežimį: geležgalius, puodus, 
medines ir popierines dėžes. 
Šaligatviais vaikščioja dau
giausia moterys ir vaikai, vy
rų nedaug ir tie patys arba 
invalidai, arba uniformuoti. 
Praslenka vienas kitas civi
liškai apsirengęs nutukęs jau
nas vyras—tai, aišku, gesta
pininkas arba partijos šulas.

Parvažiuojant švietė jau 
slenkanti prie laidos saulė. 
Švietė, bet nešildė. Mažos ba
lutės nakčiai klojosi plona le
do skraiste, o vėjas mus var

stė savo geležiniais dygliais. 
Spaudėmės vienas prie kito, 
kaip viščiukai po vištos spar
nu.

Parsivežėm krūtinėje lais
vės oro, o ne vienas ir plau
čių uždegimą . . .

Nuo vilko ant meškos
Ne, ne, rytoj nestosim visi 

drauge. Pasisklaidysim kitų 
tarpe, gal nereikės krauti 
plytų. Tiesą pasakius, dabar 
jau darėsi ne taip sunku už
sislėpti kitų tarpe, nes mūsų 
šviesūs ir pilni veidai, kurie 
anksčiau mus išduodavo, da
bar subliūško ir pajuodo. Ap
žėlusi barzda prisivėlė žemių, 
ir skaičius mūsų jau nebe 
tas: keturi gavo darbus raš
tinėse, vienas šaltkalvių dirb
tuvėje, dešimts atsigulė ligo
ninėn, keletas pastoviai ma
žoje grupėje kasė pamatus 
naujai vandentiekio stočiai.

Nauja taktika pasisekė. 
Rudžio globai prie žvyriaus 
pakliuvo vos trys. Kitus nu
sivedė sandėlių tvarkyti. Čia 
gavom raičioti ir kilnoti di
džiulius ir sunkius pundus, 
kuriuose buvo supresuotos 
klijonkinių medžiagų atkar
pos. Velnioniškai sunkūs. At
važiavo sunkvežimis su dide
lėmis stiklo dėžėmis. Reikia 
iškrauti ir per aukštą bara
ko slenkstį sunešti vidun. Su- 
sikimbam kaip skruzdės.

Tik, iš kur buvęs nebuvęs, 
atsiranda Merkelis, vokietis 
su žaliu trikampiu, tas pats, 
kuris pirmą dieną mus mušė 
prie liorių. Liepė dėžę kelti 
tik šešiems vyrams, visus ki
tus nuvarė į šalį. Penkiolikos 
centnerių dėžė ne taip leng
vai kyla. Nugarą čaižo bizū
nas. Tas pats prie antros ir 
trečios dėžės. O laisvi vyrai 
stovi ir žiūri—padėti negali
ma.

Nežinia, kuo visa tai būtų 
pasibaigę, jei nebūtų atėjęs 
protingesnis. Jis sudraudė tą 
banditą ir pats padėjo kilno
ti sunkiąsias dėžes. Tai buvo 
senas kalinys, lenkas kari
ninkas, Julius Švarcgartas, 
vienintelis gyvas išlikęs Wes- 
terplattės gynėjas. Vėliau jis 
tapo nuoširdžiu mūsų, lietu
vių, bičiuliu.

Darbas buvo sunkus, diena 
labai prailgo. Bebėgdami nuo 
vilko, patekom ant meškos.

7. SEPTYNI PENKTADIE-
NIAI PER SAVAITĘ

Kalinio rytas
Kalinio diena prasideda 

anksti. Skambutis jį pažadi
na pusiau penkių. Greitai 
renka savo rūbus ir juos 
mausto ant sustingusių są
narių. Rūpestingai kloja lovą 
ir glosto ją daugelį kartų, 
kad neliktų raukšlių. Nosis ir 
gerklė pilna skreplių, kurie 
per naktį susikaupė iš negry
no oro. Oras čia nespėja vė
dintis, nes patalpa per daug 
prikimšta žmonių.

Vargais negalais įsisprau- 
di išvietėn, kurioje per kele
tą minučių pereina apie 600 
vyrų. Tas pats prausykloje, į 
kurią žmonių užsuka jau žy
miai mažiau. Tuojau reikia 
skubėti pusryčių.

Pusryčiams duodamas ga
balas duonos, apie 200 gra
mų. Ant vieno kraštelio visa
da būna žymė, kad brūkštel
ta marmeladuotu peiliu. To 
saldaus ploto viso apie pora 
centimetrų. Bet ar tai turi 
reikšmės, jei duona saldesnė 
už cukrų, jei atkandęs kąsnį, 
stropiai tikrini, ar daug liko, 
ir vis galvoji, ar nereiktų 
kruopelę palikti priešpie
čiams?

Prie duonos duoda juodos 
nesaldytos kavos. Jos turėtų 
būti pusė litro, bet vargu ar 
tenka daugiau kaip ketvirtis. 
Viename valgomojo kamba
rio gale gavęs duoną ir kavą, 
privalai išgerti, kol daeisi iki 
kito galo. Mat, bliūdelis rei
kalingas sekantiems. Jei nor-

Prieš kupinus pagiežos bal
sus, nukreiptus okupuotoje 
Vokietijoje prieš nelaimingus 
pabėgėlius pabaltiečius, ku
pini užuojautos pabaltiečiams 
pareiškimai užtinkami Švei
carijos spaudoje.

Pirmoji kovo mėn. savai
tė buvo ypatingai gausinga 
tomis temomis.

Plačiai skaitomas Šveicari
joje nepriklausomos minties 
dienraštis “Die Tat” kovo 
mėn. 5-6 dienomis įdėjo už
uojautos kupiną Pabaltijo 
valstybėms vedamąjį straips
nį “Pabaltiečių dabartis,” 
kuriame pavaizduota Pabal
tijo valstybių tragedija.

Straipsnyje rašoma: “Tri
jų Pabaltijo valstybių, Lietu
vos, Latvijos ir Estijos, pi
liečiai pergyvena dabar pik
čiausia, ką jie dar gali per
gyventi. Netekusius savų tė
vynių, pasaulis pradeda juos 
pamiršti.

“Didieji pastarųjų dienų į- 
vykiai iškėlė daug stambes
nių ir svarbesnių problemų. 
Ir dabar jau niekas nebeatsi
mena, kad kadaise buvo trys 
nepriklausamos ir žydinčios 
Pabaltijo valstybės, kurių 
tautos iki šiol viliasi laisvę 
atgauti.

“Iš ko jie laukia išlaisvini
mo? Perspektyvos labai 
blankios. Tarybų Sąjunga už
valdė jas, brutaliai sulaužy
dama tarptautinės teisės 
principus, ir inkorporavo. 
Kaipo tarybinės respublikos, 
jos tapo rusiškos valstybių 
sąjungos dalys ir reta nau
jiena teprasmunka iš už ge
ležinės uždangos, kurią nu
leido rusiškoji okupacija. 
Laikas nuo laiko maloniai 
pakartoja paskiri Jungtinių 
Tautų politikai, ypač Ameri
kos, kad jie nėra pripažinę 
sovietinės okupacijos ir 
aneksijos Pabaltijui.

“Tačiau pastaruoju metu 
šiuo klausimu reikšmingai ir 
gėdingai tylima.

“Tremtiniai pabaltiečiai 
vis labiau būkštauja, kad jie 
tapsią pasaulinių valstybių 
auka.”

Toliau straipsnyje atpasa
kojama pabaltiečių tremtinių 
padėtis sąjungininkų oku
puotoje Vokietijoje prime
nama rusiškųjų komisarų 
lankymaisi pabėgėlių stovyk
lose, žmonių medžioklės, vo
kiečių intrygos, kuriomis no- 

maliai nėra palaikomas tem
pas, padedama su lazda.

Išgėrus kavą, lauke reikia 
stoti į eiles, kramtyti liku
sią duoną ir tvarkytis ape- 
liui. Oras rytais labai šaltas, 
pilnas drėgnų garų, kurie ky
la iš aplinkinių pelkynų. Dar 
įkyriau, kada lyja,

Taip praeina visa valanda. 
Per tą valandą iš eilės išski
ria po kelis žmones surankio
ti šiukšlėms, išnešioti lavo
nams, ar pusgyviams, kurių 
žaizdos pūliuoja ir dvokia. 
Paskui visas blokas žygiuoja 
į apeliui skirtą vietą. Lygia
vimą išlaikyti dešimties žmo
nių eilėse labai sunku, ypač 
kad pasitaiko daug tokių, ku
rie vos pavelka kojas, ar šlu
buoja. Blokavas ir jo padėjė
jai pyksta, keikiasi ir daužo. 
Švelniausias šio parado žodis 
yra “bydlo,” kas lietuviškai 
reikštų “galvijas.”

Po apelio skambutis į dar
bą, kurie prasideda nuo ryto 
šešių. Visi skuba į savo ko
lonas, kurias rikiuoja po pen
kis į gretas.

Komandos į koją lydimi, 
nužemintai nusimovę kepu
res, išlinguojam pro vienus 
ir antrus lagerio vartus.

Buvo vienas toksai kapo, 
kuris beveik nuolatos lydėda
vo kolonas. Kai tik praeida- 
vom pro antruosius vartus ir 
kontrolinę būdelę, jis tuojau 
šokdavo su lazda į kolonos 
vidurį ir, mušdamas kam pa
kliuvo, šaukdavo: “Į darbą 
marš, marš” . ,.

(Bus daugiau) 

rimą pakenkti šių tremtinių 
orumui, primetant jiems na
cių vardą.

Pavaizduota, kaip ameri
kiečių pareigūnai visiškai ne
supranta Pabaltijo valstybių 
problemos ir kietasprandžiai 
laikosi pažiūros, kurią jiems 
diktuoja vokiečiai—esą, kas 
nusiteikęs prieš rusus, tasai 
turįs būti nacis. Pabėgėliams, 
kurie sąjungininkuose norė
ję matyti kupinus užuojau
tos žmones, tai suteikia be
galinį nusivylimą.

Daug vietas straipsnyje 
paskirta pavaizduoti pavyz
dingam pabėgėlių kultūri
niam gyvenimui ir jų organi- 
zavimuisi, kuris net stato
mas pavyzdžiu šveicarams.

Straipsnis taip baigiamas: 
“Taika ir teisingumas yra 
nedalomi. Paskutinių metų 
istorija tai įrodė. Reikia at
minti, kad šios trys visiškai 
nekaltos dėl šio karo tautos 
atsidūrė blogesnėje padėtyje 
už italus, japonus ir vokie
čius, kurie to užtarnavo. Jei
gu visos Europos tautos taip 
laikytųsi, kaip laikėsi Pabal
tijo tautos, neturėtumėm to 
visko iškęsti, ką teko kęsti 
per pastaruosius šešerius 
metus.”

Berno dienraštis “Berner 
Tageblat” nr. 57 rašo tos die
nos vedamajame “Iš Pabal
tijo valstybių” išimtinai apie 
dabartinę padėtį okupuotoje 
Lietuvoje.

Paminėta stipri Lietuvos 
rusifikacija. “Pabaltijo val
stybės turi būti ne vien po
litiškai, bet ir tautiškai visiš
kai įjungtos į vakarus pasi- 
davusioje rusų valstybėje” 
pažymi laikraštis.

“Lietuviai nenori nei rusų, 
nei vokiečių. Jie trokšta būti 
laisvi ir paimti savo likimą į 
savo rankas taip, kaip tai bu
vo tarpukario laikais, kada 
tos visos trySą tautos buvo 
laisvos.

Atpasakodamas lietuvių 
partizanų laisvės kovas, laik
raštis pažymi: “Partizaninis 
judėjimas prasidėjo 1939 me
tais, kada rusų daliniai pir
mą kartą užėmė kraštą. Jis 
buvo tęsiamas prieš vokiš
kuosius grobikus. Po dvejų 
metų, sovietams grįžus, tas 
judėjimas tęsiamas ir plečia
mas.”

Pažymėjęs tremtinių var
gus Sibire ir sovietų koncen
tracijos lageriuose, laikraš
tis baigia: “Ir greta to civili
zuotasis pasaulis yra infor
muojamas tik apie nacių kon
centracijų stovyklas.”

Friburgo katalikų dienraš
tis “La Liberte” nr. 55, kovo 
7 d., paskyrė vedamąjį tema 
“Užmirštieji pabaltiečiai.”

Straipsnyje duodama isto
rinės apybraižos apie Lietu
vos rusifikaciją, pravedant 
analogiją tarp rusų carų ir 
dabartinių sovietinių oku
pantų, platokai atpasakota ši 
Lietuvių naikinimo tragedi
ja.

Dienraštyje “Die Tat” nr. 
97, balandžio 8 d., įdėtas Ru
sijos žemėlapis, pavadintas: 
rusiškas buferis.

Žemėlapyj pažymėtos 1938 
metų rusiškosios sienos, da
bartinės sienos ir įtakų sferų 
sienas. Rusiškuosius buferius 
sudaro šios teritorijos, ku
rios atitinkamai klasifikuo
tos: Rusijos užgrobtos sri
tys—Suomijos sritys, Estija, 
Latvija, Lietuva, Lenkijos da
lis, Rytprūsiai, Karpatorusi- 
ja, Bukovina ir Besarabija, 
Sachalinas.

Vasalines valstybes suda
ro Suomija, Lenkija, Čekos
lovakija, Rumunija, Bulgari
ja, Jugoslavija, Mongolija, 
Azerbaidžanas ir rusų oku
puotos sritys—Vokietijos da
lis, Austrija, Vengrija, Šiau
rės Mandžiūrija, Korėja.

Visiškoje rusų įtakoje yra 
Sinkiang kinų provincija, sie
kianti iki Tibeto.

Žemėlapis rodo milžinišką 
Rusijos ekspansiją. Ar tai

(Pradžia 2 pusi.) 
tokia lanksti ir moka prisi
taikyti momento reikalavi
mams. Vakar jiems buvo 
naudinga, jie buvo susitarę 
su Hitleriu, šiandien—su an
glosaksais. Vakar jie paskel
bė tikybos laisvę, o šiandien 
net patį kominterną panaiki
no, norėdami pasiteikti savo 
sąjungininkams.

Bolševikai dar taip nese
niai juokėsi iš buržuazinės 
kariuomenės uniformų ir 
auksinių antpečių bei ordinų, 
šiandien pats Stalinas pakei
tė savo “rubašką” į auksu 
siūtą maršalo uniformą ir pa
puošė savo ir savų maršalų 
krūtines gausiais, briliantais 
nusagstytais, ordenais. (Su
skaičiavęs radau, kad pas 
maršalą Žukovą ant krūtinės 
ir pilvo kabo 36 ordinai). 
Šiandien Stalinas, nelyginant 
būtų rusų caras, leidžia susi
rinkti Šventajam Sinodui ir 
išsirinkti patriarchą. Rytoj 
pats Stalinas gali užsidėti ru
sų caro karūną arba Mask
vos vyriausio archimandrito 
kepurę, jei to reikalaus mo
mento sąlygos.

Ir dar daug visokių “trik- 
sų” parodys sovietų politika, 
nepailsdamai ir atkakliai 
siekdama savo tikslų. Bet vi
sas tas priemones nereikia 
priimti nuoširdžiai kaip už 
gryną pinigą, o tik kaip klas
tingos politikos priemones.

4. Kokia tikybos padėtis 
Sovietų Rusijoj?

Pernai lankėsi Sovietų Ru
sijoj rašytoja Curie. Jai bu
vo parodyta stačiatikių cerk
vė per pamaldas.

Tas apsilankymas padarė 
jai gilų, neišdildomą įspūdį. 
Ji matė pilną cerkvę nuošir
džiai, su ašaromis akyse, su 

atitinka Atlanto čarterio 
principus? Jr ar tai pastovios 
taikos laidas?

Mėnesinis laikraštis “Eu
ropa” kovo mėn. numeryje 
rašo: “Tarp rytų ir vakarų.” 
Rytai liks rytais, o vakarai 
liks vakarais. Niekados jiedu 
nesutaps (R, Kipling). UNO 
saugumo tarybos debatai 
teikia Kiplingo tezei naują 
patikinimą. Su nepaprastu į- 
niršimu susikirto ten vaka
rinės Anglijos ir rytinės Ru
sijos kalbėtojai.

“Su atnaujintais argumen
tais, bet senais carų imperi
jos keliais slenka Rusija ar
timuosiuose ir tolimuosiuose 
Rytuose į Viduržemio jūros 
kampą ir į Ramųjį Vandeny
ną—o apskritai, visur į ang
lų pozicijas.

“Kai Hitleris tironizavo 
Europą, Rusija virto vakari
nių kraštų viltimi. Gi carų 
imperializmo vėžėse Rusija 
yra pabaisa Europai, ir to ne
gali sušvelninti nei sociali
niai, nei tautiniai motyvai.

“Skriauda ypač ryški, kai 
rusai plepa apie Indonezijos 
ir Sirijos laisvę, bet pamiršta 
apie Lietuvos, Latvijos, Es
tijos ir Suomijos laisvę. Bū
tų didelis pelnas visam pa
sauliui, jeigu šie priešingu
mai iškiltų viešame forume, 
kaip ugniakalnis, prasiveržęs 
savo nesulaikoma katastro
fa.”

Toliau laikraštis pažymi: 
“Sovietų Rusija padarė Suo
mijai didelę skriaudą, kai 
1939 metais ji užpuolė Suo
miją, kaip šimtmečių bėgyje 
darydavo carų armijos. Pa
našią skriaudą ji padarė ir 
estams, latviams ir lietu
viams, aneksuodama Pabal
tijo valstybes.

“Blogiausia gi yra tai, kad 
rusai nesiliauja darę skriau
dą, ir vėl daro ją, ir dargi rei
kalauja bausti savo skriau
dos aukas.

“Bet tuo jie niekuomet ne
nupelnys Suomijos ir pasau
lio pasitikėjimo. Tą pasitikė
jimą jie turi užsitarnauti, ir 
tam reikalingas kitas elge
sys.” 

įkvėpimu ir nepaprastu die
votumu besimeldžiančių ru
sų. Bet kas buvo tie žmonės, 
kurie meldėsi? Tai buvo iš
imtinai seniai ir moterys, vi
sokie paliegėliai ir nelaimin
gi, gyvenimo nuskriausti ir 
iš jo išstumti žmonės. Jauni
mo ir vidutinio amžiaus žmo
nių ten nebuvo: jie jau pri
klauso naujai, valstybinei re
ligijai, kurios bažnyčia yra 
komunistų partija, o josios 
vyriausias dvasininkas yra 
visad tas pats “mylimas, ge
nialus vadas ir mokytojas di
dysis Stalinas.”

Dabar suprantama, kodėl 
komunistų valdžia galėjo 
ryžtis paskelbti religinę lais
vę. Tikyba Sovietų Rusijoj 
jau yra nugalėta, ji daugiau 
jau nebegali konkuruoti, to
dėl jau ir nebepavojinga ko
munistų valstybei. Tikyba 
pasidariusi tik mažo, senų ir 
paliegėlių žmonių būrelio da
lykas. Todėl, aiškus dalykas, 
Stalinas be mažiausios šird
gėlos ir sąžinės priekaištų 
galėjo pademonstruoti pa
sauliui savo didžiadvasišku
mą, neva grąžindamas tiky
bos laisvę. Tatai dvigubai ap
simokėjo, nes užsienis tam 
patikėjo, o Stalinas įsigijo 
simpatijų ir tikinčiųjų pa
sauly. O užsienio palanku
mas Stalinui šiandie dar yra 
ir reikalingas ir naudingas 
(kol jis dar neturi atominės 
bombos!).

Iš kitos pusės nereikia per
dėti, kad tikybos laisvė tik
rai egzistuojanti. Deja, taip 
nėra. Tikybos laisvė tikru
moje yra iliuzoriška, nes pa
čios laisvės sąvoka Sovietų 
Rusijoj yra kitokia. Tikrovė
je religijos laisvė yra labai 
suvaržyta. Senos bažnyčios 
nenorima grąžinti, nes jos 
paverstos kinais ir bolševikų 
propagandos įstaigomis. O 
naujai bažnyčiai surasti pa
talpai arba pastatyti naują 
yra neįmanomas dalykas. Be 
to, religinės bendruomenės 
yra apsunkintos įvairiomis 
prievolėmis ir specialiais mo
kesčiais. Pav., vien už elek
trą, teikiamą bažnyčiai, ten
ka mokėti 46 kartus aukštes
nį tarifą, negu už ją moka 
privatūs asmens.

Pats stačiatikių dvasinin
kas neturi teisės užsiimti re
ligine misija už bažnyčios ri
bų. Jis turi apsiriboti tik baž
nyčios sienomis. Jei popas 
sutiktų gatvėj stačiatikį ir 
jam pasakytų, “žinai, brolau, 
bus tada ir tada pamaldos, 
ateik ir tu,” tai jau jis nusi
kalstų, nes užsiimtų religine 
propaganda už bažnyčios du
rų. Popas gali apaštalauti tik 
tiems, kurie ateis į jo avidę. 
Iš kitos gi pusės, bedieviškoji 
propaganda naudojasi spau
dos ir žodžio laisve, viešai ga
li varyti antireliginę propa
gandą.

Todėl vadinamos religijos 
laisvės praktiški rezultatai 
nedidžiausi: prieš pirmą pa
saulinį karą Maskvoje buvo 
apie 400 bažnyčių; dabar 
Maskva yra trigubai padidė
jusi, o bažnyčių iš viso tėra 
apie 10, ir jų pilnai pakanka 
kulto reikalams.

Pernai rudenį lankėsi Pa
ryžiuje Maskvos patriarcho 
įgaliotinis Krutickio metro
politas. Jis žurnalisto pa
klaustas, ar daug yra dvasi
ninkų seminarijų Sovietų 
Rusijoje, pasakė, kad kelios 
jau esančias ... Vadinasi, 180 
milijonų rusų stačiatikių te
turi tik kelias dvasininkų se
minarijas, o Lietuvoje su 3 
milijonais gyventojų buvo 
prieš šį karą 4 seminarijos 
kungams ruošti.

Ypač metėsi į akis, kad mi
nėtas metropolitas gyrė, jog 
Sovietų Rusijoje visiems ge
ra gyventi ir jog tikybų rei
kalams komisaras esąs geras 
ir malonus žmogus ...

Ką gi darys vargšas me
tropolitas: bijo netekti savo 
vietos!

(Bus daugiau)
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RADIJO PIKNIKAS

Philadelphijos Žinios
MOKYKLŲ IŠVAŽIAVIMAS

Metinis lietuvių mokyklų 
išvažiavimas įvyko gegužės 
28 dieną.

Kasmet vaikučiai išvažiuo
ja ir pasilinksmina drauge su 
savo namiškiais ir pažįsta
mais. Jie susirenka geroj ir 
patogioj vietoj, kur gali pa
simaudyti ir pažaisti, kiek 
tik nori.

MUZIKOS VAKARAS
Gegužės 23 d. vakare di

džiausiame Philadelphijos 
stadijone buvo surengtas me
tinis muzikos ir dainos vaka
ras.

Dalyvavo chorai, solistai, 
kariuomenės daliniai. Buvo 
susirinkę apie 60,000 žiūro
vų, kurie džiaugėsi muzika ir 
dainomis.

Ten dalyvavo ir gražiai pa
dainavo katalikių mergaičių 
High School choras.

TRETININKŲ REKOLEK
CIJOS IR VIZITACIJA

Šv. Kazimiero parapijos 
tretininkai turės savo meti
nes rekolekcijas birželio 20- 
24 d.d. Tuo metu bus pa
daryta ir metinė jų vizitaci
ja.

JAUNA MIRĖ
Gegužės 21 d. mirė Kon

stancija Gabrytė, 8 metų am
žiaus mergaitė. Velionė sirgo 
2 mėnesiu pavojinga liga.

Ji iškilmingai palaidota ge- 
, gūžės 25 dieną. Ją į kapines 
nešė ir lydėjo jos draugės, vi
sos baltai apsirengusios. Tai 
gražus draugiškas patarna
vimas.

Mergaitės mamytė ir sene
lė labai apgailestauju jaunos 
Konstancijos/ r

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

Direktorius 
ANTANAS DZŪKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 ML Vernon St, 

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

Pakeleivingiems 'suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną Ir nakti

Tek Ste 3208

a;

Naujas Kristaus Vynuogyno Darbininkas

J
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KUNIGAS PRANAS STATKUS

Gegužės 30 dieną, Kristaus 
Įžengimo Dangun šventėj, di
džiulėj šv. Petro ir Povilo ka
tedroj, Philadelphijoj, tarp 
kelių dešimtų laimingų sielų 
buvo ir jaunas levitas lietu
vis Pranas Statkus.

Jis sykiu su savo draugais 
dar sykį parpuolė ant žemės, 
palenkė savo galvą ir pečius 
Viešpaties tarnystei ir Kris
taus jungui ir Jo naštai. Jis 
buvo įšvęstas į kunigus.

Jaunasis kunigas išvydo šį 
pasaulį 1921 m. rugsėjo 17 d. 
Jo tėvas žemaitis, kilęs iš Ve
liuonos, motina—aukštaitė iš 
Joniškio. Jiedu abu atvykę 
čia prieš 34 metus.

Tėvas yra pirmojo karo ve
teranas, tik per stebuklus iš
likęs gyvas iš ano 
sybių.

Pamaldūs ir 
gimdytojai įkvėpė 
mo ir kunigystės meilę jau
nam savo sūnui, kuris dar iš 
vidurinės mokyklos įstojo į 
šv. Karoliaus Boromiejaus 
seminariją Overbruck, Pa. 
1937 m. Per 9 metus Pranas 
mokėsi ir auklėjosi prie to 
didelio darbo ir to sunkaus 
ir atsakingo uždavinio, kuris 
dabar uždėtas ant jaunojo 
kunigo. Jis skaitė metus, 
skaitė mėnesius ir dienas, ka
da galės eiti prie Dievo alto
riaus ir savo kunigiškomis 
rankomis aukoti Nekruviną 
Auką ir teikti Sakramentus. 
Visa buvo taip trokštama, 
taip laukiama. Dabar jau su
laukta.

Tiesa, mokslas Pranui se
kėsi. Jis dažnai buvo apdova
notas medaliais už pasižymė
jimą moksle. Bet jo širdį 
traukė kunigystė tarnyba 
žmonėms ir jų sieloms. Per 
keletą metų jis uoliai auklė
josi tam uždaviniui. Ir dabar

JONAS DAUNIS

g
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karo bai-

nuoširdūs 
pamaldu-

Lietuvis Graborius - Balsamuotojas
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS
/ Savininkai lietuviai Steponavičiai 

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

Birželio 10 dieną įvyksta 
pirmas pavasario piknikas 
Torresdale parke.

Tai bus tikrai didelis ir į- 
domus pasilinksminimas, ku
rį rengia Radijo Dėdė Anta
nas Dzikas ir jo radijo pro
grama.

Nors dabar nelengva gauti 
gėrimų ir valgių, bet rengė
jui pasisekė visko gauti pil
nai, ir visi atsilankę galės pa
silinksminti, kiek tik norės, 
nes bus geras orkestras, 
visi galės šokti.

gi-

New

gyv.

gyv.

SUTUOKTUVĖS

ir

Albertas Karosas susituo
kė su B. Harvey gegužės 11 
d. šv. Teresės bažnyčioje.

Domininkas Velutis susi
tuokė su Ona Cingaite balan
džio 27 d. šv. Andriejaus baž
nyčioje.

Petras Baltadonis susituo
kė su Stella Bitten balandžio 
27 d.

Monika Lucas ištekėjo už 
Povilo Nestro gegužės 17 die
ną, šv. Andriejaus bažnyčio
je, Philadelphijoj.

Starkus, iš Joniškio.
šopilo, Stasys, gyv. Brooklyne.
Šulminienė-Matuzaitė, Veronika, 

muši Mickūnuose, Šiaulių ap.
Šviesa, Juozapas, iš Radviliškio, gyv.

Baltimorėje ir Chicagoje.
Tamulaičial, Bronius, Juozas ir Vin

cas, iš Pažiegždrių, šakių ap.
Tiškevičienė, Antanina, gyv.

Yorke.
Trepkienė - Zumaraitė, Elena, 

Molinėje.
Venckienė-Zumaraitė, Emilija, 

Moline.
Vilkaitis, iš Mergbudžio, šakių ap., 

ar jo dukterys.
Višniauskas, Andrius, iš Kirsnekiš- 

kės k., Pilviškių vai., Vilkaviškio ap.
Wilkowsky, Padvyga, iš Uoginių k., 

Biržų ap., ir Wilkowski, Peter, gyv. 
Bronx, N. Y.

Zableckienė, Ona, iš Narto k., Ma- 
riampolės ap.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:

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

LIET. KONSULATO CHICAGOJE 
PAIEŠKOMIEJI

MIRĖ

Gegužės 13 d. mirė Valeri
ja Uždavinis, 53 metų am
žiaus.

Palaidota gegužės 16 d. šv. 
Kryžiaus kapinėse po pamal
dų šv. Kazimiero bažnyčioje.

Laidotuvių apeigas aprū
pino J. Kavaliauskas.

jau jis kitus turės mokyti ir 
vesti prie Dievo ir Jo kara
lystės.

Jaunasis kunigas išlaikė iš 
savo tėvų gautą lietuvišką 
dvasią ir kalbą. Jis laisvai 
kąlba lietuviškai, mėgsta lie
tuvių kalbą ir papročius. Jis 
uoliai mokėsi lietuvių kalbos 
iš prof. E. Paukščio semina
rijoj ir skaitė lietuvišką li
teratūrą.

Tokiu būdu lietuviai susi
laukė ne tik gero kunigo, bet 
ir susipratusio lietuvio ame
rikiečio kunigo. Jam žengiant 
į kunigystės gyvenimą, prieš 
akis yra ne tik apaštalavi
mas bendrai, bet ir moderniš
kas apaštalavimas, kuris ap
ima žmonių pažinimą, jų pa
pročių supratimą ir susigy
venimą su jų aplinka, kad 
sėkmingiau galėtų veikti 
juos.

Kun. Pranas Statkus kaip 
tik tai supranta. Jis žino, kad 
jis apaštalaus tarp Amerikos 
lietuvių, kad jis turės būti ar
čiau jų, pažinti jų papročius, 
būdą ir jų veikimo aplinky
bes. Ir sėkmingas apaš
talavimas kaip tik tuomet 
naudingas, kai visos tos ap
linkybės esti įvykdytos.

Jaunasis levitas savo pir
mąją mišių auką iškilmingai 
aukos birželio 2 dieną šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj, 
Philadelphijoj.

Jis iš tos parapijos kilęs, 
čia visą savo amžių gyvenęs, 
kaip ir jo gimdytojai yra il
gamečiai šios parapijos gy
ventojai. Tai yra didelė laimė 
ne tik jo mamytei, tėvukui, 
giminėms, bet laimė ir 
džiaugsmas visai parapijai.

Šv. Kazimiero parapija tu
ri kuo pasididžiuoti, nes iš 
jos išėjo daug kunigų. Para
pija tiki, kad eilė į kunigus 
nenutruks ir toliau, bet kad 
po kun. Prano pėdų tuoj at
siras keli kiti pasišventėliai, 
kurie taip pat eis jo keliu 
prie kunigystės.

Naują kunigą ir primici- 
jantą sveikina visi jo arti
mieji, pažįstami, draugai ir 
prieteliai. Visi linki jaunam 
kunigui Dievo palaimos apaš
talavime ir gyvenime. Pasi
sekimo.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

ištekėda-

Telšluose

Telšiuose

K. Stan. R.

Teisiųjų pasidauginimu 
tauta džiaugiasi; gavus gi 
valdžią bedieviams, tauta 
vaitoja.

Saliamonas,

Jenčauskis, ar Jančiauskas, Jonas, 
gyv. New Yorke.

Jocienė-Norbutaitė, Marė, gyv. New 
Yorke.

Jonaitis, Antanas, iš Narušaičių k., 
Stačiūnų vai., Šiaulių ap., gyv. New 
Yorke.

Jonušienė, gyv. Baltimore, Kazio 
Jonušo našlė, ir vaikai.

Jonušys, Jonas, sūnus Danieliaus, iš 
Skapiškio vai.

Juodeika, Teofilius, sūnus Adomo, 
gyv. Phila., Pa.

Juozapaitytė, Marytė, augusi Armo- 
naičiuose, Šiaulių ap., prieš 
ma gyv. Brooklyn, N. Y.

K tau rakis, Zenonas, gyv.
ar apskrity, dabar J.A.V.

Kiaurakytė, Uršulė, gyv.
ar apskrity, dabar J.A.V.

Krakauskas, Vincas, iš Mockavos.
Kurtų šeima, iš Kauno, gyv. Dale

ville, Dorseyville, ar pan. pavadinimu 
mieste, Penh. valst.

Kvajausicas. Juozas.
Lanauskienė, Elzbieta, gyv. Det

roit, Mich.
Lapinskaitė, Adelė.
Lapinsldenė-Daukšaitė, duktė Simo

no, iš Alytaus.
Leinart, Fritz, iš Gelgaudiškio vai., 

gyv. New Haven, Conn.
Libimirtskas, Jurgis, sūnus Juozo, 

išvykęs Amerikon iš Pakruostelės, 
Surviliškio vai.

Maksvytis, iš Salantų, Kretingos ap.
Mamkienč-Raštutaitč, Anelė, gimu- 

sišylių k., Naumiesčio vai., Tauragės 
ap.

Matukienė, Morta.
Matusevičius, Damazas, iš Jonavos, 

gyv. New Yorke,
Mickienė-Petkaitė, Apolonija, duktė 

Juozapo.
Mikuta, Jonas, gyv. Telšiuose ar 

apskrity, dabar J.A.V.
Mikutaitė, Marija, gyv. Telšiuose ar 

apskrity, dabar J.A.V.
Nagrockis, Antanas, gyv. New York.
Palenčius, Pranas, Ozarko Papendi- 

ko brolis, gyv. Chicagoje.
Paulauskienė, Julia, gyv. Brockton. 
Petrauskas, Jonas, iš Jakėnų k., Sa

lako vai., Zarasu ap., ir jo vaikai.
Petrusewicz, Adam, gyv. Phila., Pa., 

Richmond St.
Plpynė, Juozas, gyv. Phila, Pa.
Pliuškys, Antanas, gyv. Telšiuose ar 

apskrity, dabar J .A. V.
Pliuškytė, Rozalija, gyv. Telšiuose 

ar apskrity, dabar J.A.V.
Poškaltė, Julija, gyv. Pittsburgh, 

Pa.
Prošogalavičienė (ar pan.l-Laurina- 

vičaitė, iš Raudondvario vai., Kauno 
ap., gyv. Trenton.

Puodžiūnas, Jurgis, gyv. New Yorke.
Pupšaitė, Barbė, gyv. New Yorke.
Raila, Antanas ir Kazys, sūnūs 

lienės-Puzinaitės, iš Vabalninko, 
Chicagoje.

Riebžda, Pranas.
Reill, Gustavas, iš Kidulių vai., 

New Haven, Conn.
Reinert, Augustas.
Rėklaitis, Gustavas, iš Jurbarko, 

gyv. New Haven, Conn.
Rimkevičius, Juozas, gyv. Hartford, 

Conn.
Rumbučiai, iš Vėžaičių, kurių dalis 

gyveno Brooklyn, N. Y.
Sabaliauskas, Petras, Lietuvoje gyv.

Sutkuose, šakių ap.
gaidukas, Vincas, gyv. Bostone.
Skinkiai, iš Šunskų, Vilkaviškio ap. 
Stančikas, Juozas, gyv. New Yorke. 
Stankevičius, Antanas, iš Kupiškio. 
Statkus, Aleksas, gyv. New Yorke.
Šimkus, Dienas (John), sūnus Vin

co, gimęs Amerikoj bet buvęs Liet.
žiurkaite, iš Joniškio.

Rai- 
gyv.

gyv.

Antanaitis, Domininkas, iš Taukuo
siu k., Smilgių vai., Panevėžio ap.

Antanavičiai, Andrius ir Liudvikas, 
iš Veviržėnų.

Aleknienė-Jonaitytė, iš Grinkiškio 
vai., gyv. Chicagoje.

Andriliūnas, Petras, 1924 m. gyv. 
Phila., Pa.

Alešiūnas, Benediktas, iš Vozbutų 
k., Butkiškės par., gyv. Baltimore.

Bacevičius, Juozas, iš Vilkeliškio k., 
Sintautų par., šakių ap., gyv. Detroit.

Balčikonienė-Kanapeckaitė, iš Pane
vėžio, arba jos vaikai, gyv. Chicagoje.

Batalowski, Ona ir Lilija, dukterys 
Jono, iš Akmenės vai., Mažeikių ap.

Beicaitytė, Elzbieta. Ištekėjusi, pa
vardė po vyru nežinoma, iš Jurbarko, 
gyv. Chicagoje.

Beleckas, Jonas, Lietuvoj gyv. Puo- 
že, Kupiškio vai., gyv. Bostone.

Beržinis, Pranas, sūnus Jurgio.
Bugaila, Leonardas, gyv. Duquesne, 

Penna.
Buivydienė, Kotryna.
Budrius, Mateušas, iš Jurbarko valį 

gyv. N. Fondulac, Wise.?
Bukauskaitė, Marija ir kiti Antano 

Bukausko vaikai, iš Radviliškio.
Butauskas, Jonas, iš Kybartų miest.
Butėnas, A., iš Latvygalės k., Biržų 

ap.
Bytautas, Juozas ar Kazimieras, gy

vena Chicagoje.
Cerniauskienė-Šulcaitė, Jadvyga, iš 

Janušavos k., Kėdainių ap.
Girtautas, Pranas, inž., gyv. Chi

cagoje.
Daktaraitis, Pranas, iš Šiluvos vai.
Dambrauskas, Juozas, iš Gražionių 

dvaro, Radviliškio.
Dambrauskas, Stasys, iš Stulgių m., 

gyv. Chicagoje.
Darash, Nikodemas, gyv. Cleveland, 

Ohio.
Drevinskas, Rapolas, iš Daumėnų k., 

Biržų ap., gyv. Chicagoje.
Džiaugis, Pranciškus, gyv. San Fran

cisco, Cal.
Eismontai, Antanas ir Teklė (Bu- 

gailaitė), gyv. Duquesne, Pa.
Glinskis, Vincas, iš Tytavėnų, gyv. 

Chicagoje.
Gotautas (Gotowt), Jonas, gyv. 1230 

Sacramento Ave., Chicago.
Graičiūnas, Dr. A. L. arba jo sūnus, 

gyv. Chicagoje.
Griciūnaitė, Antanina, iš Biržų, gyv. 

Chicagoje.
Gulbinienė - Lukoševičiūtė, Juzė, iš 

Jurbarko vai.
Guobis, Stanislovas, turi Chicagoje 

krautuvę arba įmonę.
Gutauskiai, Jonas, Izabelė ir Juzė, 

iš Žadvainių km., Rietavo vai., Telšių 
ap., gyv. Chicagoje.

Grybas, Pranciškus, gyv. San Fran
cisco.

Gudauskai, iš Mauručių k., Garlia
vos vai., Kauno ap.

Izdanavičius, Benediktas, iš Kuršė
nų, Šiaulių ap., gyv. Chicagoje.

Jablonskaitė, Petronėlė, iš Salantu, 
gyv. Chicagoje.

Jakelevičius, Jonas, gyv. Harrison, 
N. J., namų nr. 600, gatvė nežinoma.

Jakimavičius, Juozas, iš Janėnų k., 
Šventežerio vai., Seinų ap.

Jančius, Vincas, iš Jančių k., šakių 
ap-, gyv. Chicagoje.

Jankauskas, Kazimieras, iš Vidugi
riu k., Saločių vai., Biržų ap. 1918 m. 
buvo grjžęs Lietuvon ir 1921 m. vėl 
išvyko j Ameriką, gyv. Chicagoje.

Jankus, Juozas, iš Pavandenio bažn-
Janušaitytė, Magdalena.
Janušonis, Antanas, gyv. Kearny, 

N. J.
km., Varnių vai., Telšių ap.

Jasas, Izidorius, iš šiliškių k., Papi
lės vai., gyv. Cicero, III.

Jasiūnaitė, Paullutė, iš Sesikų vai., 
Ukmergės, gyv. Chicagoje.

Jučas, Jokūbas, sūnus Pranciško, iš 
Kubiliūnų k., Grinkiškio vai.

Juška, Mykolas, gyv. Chicagoje.
Kavaliauskas, Antanas, sūnus Jur

gio, gyv. Chicago ar Maywood, Ill.
Kazlauskienė-Dragunevičiūtė, duktė 

Martino, iš Netičkamplio k., Liudvina- 
vos vai., Marijampolės ap. Turi res
toraną Chicagoje.

Kazlauskai, Juozas ir Jurgis, iš Ru
daminos k., Seinų ap.

Kaušiai, Aleksandras ir Anastazija, 
iš Kauno ap., Amerikon atvykę 1923.

Kiršanskienė, Jadzė, iš Šiaulių, gyv. 
Detroite.

Klova, Domininkas, kilęs iš Kalčių 
k., Hakių vai., gyv. Chicagoje.

Kukėtai, Stasys ir Antanas, iš šėri
kų k., Šilalės vai., Tauragės ap., gyv. 
Chicagoje.

Kučinskas, Juozas, sūnus Kazio,, ir 
jo seserys Kučinskaitės. Jų tėvas bu
vo kilęs iš Veliuonos miest., Kauno ap.

Kumparskaitė, Ona, Juozo 
gimusi Amerikoje. Tėvas kilęs 
reivonių k., Kietaviškių vai.

Laukiai, Jurgis ir Juozas, iš 
ap.

Levanavičius, Simonas, iš Būdvie
čių k., Marijampolės ap., gyv. Chica
goje arba Worcester, Mass.

Liutkevičiai, Juozas ir Ona (po tė-

vais Staugaitytė), iš Versnupių dvaro, 
Alvito par., gyv. Waterbury, Conn.

Lukaitlenė-Tamašauskaitė, Bronė, iš 
Alvito miesto, Vilkaviškio.

Mačiuliai, vardai nežinomi.
Makarauskas, Juozas, gyv. Chicagoj.
Malinauskas, Jonas, iš Kupiškėnų, 

gyv. Lewistown.
Malvicaitč, Marta^ iš Burgaičiu k., 

šakių ap.
Mankienė-Vengrytė, Magdalena, gy

vena Chicagoje.
Maneikis, Steponas, iš Juodejų 

Tryškių vai.
Matuliai, Feliksas ir Leonora 

tėvais Dragaitė), gyv. Bayron St., 
Chicagoje.

Meidūnai, Jonas ir Anupras, iš Šven
čionių ap.

Miliūnas, Pranas, iš Kidulių vai., 
gyv. Forest City.

Michell-Janušaitytė, Adelė.
Mikelėnas, Petras, iš Mackčnu k., 

Utenos ap.
Miliškevičius, Antanas, gyv. Dayton, 

Ohio.
Murauskai, Bernardas ir Juozas, sū

nūs Antano, iš Suvalkų.
Narbutienė, Barbora, (Gidimtaitė), 

iš Juraičių k., Švėkšnos par., gyv. Chi
cagoje.

Norkūnas, Domininkas.
Norvaišaitė, Veronika.
Orlauskas, Benediktas, gyv. Chicago.
Pažereckiai, Antanas. Aloyzas, Ma

tilda ir Bronė, gyv. Chicagoje.
Paplauskaitės, Ona ir Valerija, iš 

Dabikinės vnkm., Papilės vai. Ištekė
jusios, viena už Biliūno, antra už Mi- 
džiūno, gyv. Chicagoje.

Paplauskas, Aleksandras, iš Dabiki
nės vnkm., Papilės vai., gyv. Chicago
je arba turi ūkį netoli Chicagos.

Petrauskas, vardas nežinomas. Pet
ro sūnus, iš Biržų ap.

Petrulis, Povilas, iš Vabalninko vai., 
Biržų ap. Vedęs Mariją Jankauskaitę, 
gyv. Chicagoje.

Petrokai, Jonas, Pranciškus ir Kazi
mieras, iš Biržūnų k.. Salako par.

Pociai, savo laiku buvo Nalagių k., 
Veviržėnuose.

Pocius, Pranas, gyv. Washingtone.
Pranskūnaitė, Emilija, gyv. Phila.
Prosevičiūtė, Emilė, gyv. Chicagoje.
Puišys, Vincas.
Račiūnas, Simonas, iš Joniškio k.. 

Tauragės ap., gyv. Chicagoje.
Ravatienė-Juodkaitė, Klotilda, iš Sa

lako par.
Rimšienė - Dambrauskaitė, Stasė, iš 

Stulgiu miest., gyv. Chicagoje.
Širka, Petras, gimęs 1908 m., gyv. 

Babrikių k., Ukmergės ap.
Šležas, Petras, gyv. Menosha, Wise.
Sorinienė, Teklė, gyv. Chicagoje.
Stankevičius, Kazys, iš Rukuižių k., 

Ukmergės ap.
Staražinskaitė, Petronėlė, gyv. Chi

cagoje.
Štarolis, Edmundas. Apie 10 metu 

atgal stojo U.S. karo lakūnų mokyk.
Sagevičiai (Sagys), Petras, Liudvi

kas ir Juozas.
Skamaročius, Jonas, iš Kušliškių k.. 

Marijampolės ap., gyv. Clevelande.
Skripkauskas, Leonas, iš Darbėnų, 

Vaineikių k., gyv. Chicagoje.
Slavinskas (Slavin), A. P. Savo lai

ku turėjęs Charles viešbuti Duquesne, 
Pa.,-ir gyv. Pittsburghe.

Šlyteris, Jonas, iš Jurbarko vai.
Šidlauskaitė, Konstancija, gyv. Chi

cagoje.
Šileikis, Juozas, iš Jakštiškių k., Sa- 

1 lako, gyv. New Yorke.
Skiepinaitytė, Marta, gimusi Jurbar

ke, gyv. Chicagoje.
Skužinskas, Jonas, iš Kidulių vai., 

gyv. Colensville (Collinsville).
Stankutė ar Stulgaitė, Katrė, ište- 

■ kėjusi, vyro pavardė nežinoma, iš Tel
šių ap., gyv. Cicero ar Melrose Park, 

' Ill.
Stork-Vaičikauskaitė, Stella, gimusi 

, Amerikoje.
Stukienė-Dzifeaitė, Ona, iš Sesikų 

vai., gyv. Chicagoje.
Tamašauskas - Tanias, Juozas, gyv.

124 Revue St.,(?) Chicago.
Tribičius, Motiejus, gyv. Chicago ar 

Springfield, Ill. 1930 m. buvo Liet.
Urban, Jonas, gyv. Simpson Street, 

Edistone, Pa.
Vegėlai, Antanas ir Ieva (Jakima- 

vičiūtė), gyv. Detroit, Mich. Ieva iš 
, Seinų ap., Janėnu k.

\Veleckas, Jonas, iš Juodalaukio 1 
Daugėliškio vai., Švenčionių ap.

Vidikaitė, (vardas nežinomas), 
Gaigalų k., Vilkijos vai., Kauno ap.

Vilkienė-Alizava, Elzbieta.
Zalba, Jonas, gyv. New Yorke, 
žiekas, Vincas, gyv. Chicagoje.
Žilienė-Jazlauskaitė, Leonora, duk

tė Tamošiaus, našlė, iš Pakapės miest., 
Šiaulių ap., gimusi Amerikoje.

ŠYPSENOS
Patarimas KO

■
, .-į , — —

k.,

(po

Sūnus gydytojas (savo tė
vui daktarui): — Dabar, už
baigęs medicinos mokslus, 
esu pasirengęs stoti j darbą. 
Ar galėtumei man duoti ko
kių patarimų?

Tėvas daktaras: — Sūnau. 
Visoumet neįskaitomai rašyk 
savo receptus ir be galo aiš
kiai savo sąskaitas.

Neaiškus Atsakymas
Daktaras: —“Kaip dažnai 

užeina skausmas?
Ligonis: — Kas penkios 

minutės.
Daktaras: — Kaip ilgai tę

siasi?
Ligonis:—Mažiausiai pus

valandį.

Du Melagiai
— Girdėjau, kad atidarei 

naują biznį?
— Taip.
— Ką darai?
— Ūkininkauju.
— Ką augini ?
— Visokias daržoves. Ar 

tikėtumei, mes užauginome 
kopūsto galvą, tokią didelę, 
kad vieną dieną pradėjus 
lyti, pulkas kareivių ėjo pro 
šalį ir visi sulindo po vienu 
lapu . . . Beje ... ką pats da
bar veiki?

— Turiu katilų dirbtuvę. 
Ir nenorėtumei tikėti, kad 
pereitą pirmadienį padirbo
me vieną katilą, kuris buvo 
dvi mylias ilgumo ir mylią 
su puse pločio.

— Žiūrėkis. Dėl ko tokis 
didelis katilas?

— Išvirti tavo tam kopūs
tui.

Pranas Bekampis.

PLATINKIM 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.

k..

iš

Žukauskas. Leonas, sūnus Mykolo, iš 
Pakapės mstl., Šiaulių ap., Normančių 
dvaro.

žvirždys. Jonas, iš Beržoro k., Pla
telių, gyv. Chicagoje.

Ieškomieji asmenys arba apie juos 
žinantieji prašomi skubiai atsiliepti į:

CONSULATE OF LITHUANIA
30 N. La Salle St., Chicago 2, Ill.

SKAITYK IR PLATINK
AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ VISUOMENINIO 

IR KULTŪRINIO GYVENIMO

AMtRIKA
“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.

duktė, 
iš Ka-

Kauno

“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. fe?
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Į Elizabeth, N. J.

Bayonne, N. J.
Atlaidai

Birželio 2, 3 ir 4 d.d. mūsų 
bažnyčioje bus 40 vai. atlaidai.

Pamaldoms vadovaus kun. P.
Aukštikalnis, S.J.

Laimėjo
Mūsų parapijos mergaitė Ag

nes Ruskytė iš 50 konteste da
lyvavusių laimėjo 1946 metų 
“Miss Recruit” titulą.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Gegužės 16 d. buvo priešves- 
tuvinės vaišės surengtos Ant. 
Mekioniūtei iš Kearny, N. J., o 
gegužės 18 d. Onai Seskiūtei iš 
Harrisono, N. J.

Abidvi lietuvaitės dėkoja vi
siems už gražias dovanas.

Kaziui Vadeikui iš Harrisono, 
N. J., buvo padaryta operacija 
gegužės 17 d. Jis yra St. Michael 
Hospital, Newark, N. J.

Linkime jam greito pasveiki
mo.

pasiruošęs visus buvusius New
arko lietuvius karius lygiai pa
gerbti.

Kariai prašomi pas komiteto 
narius užsiregistruoti arba, ku
rie tokius karius žinote, užregis
truokite.

Komitetą sudaro Pranas Srei- 
bakauskas, pirm., A. S. Trečio
kas, vicepirm., Kazys Krumėnas, 
sekr., Ieva M. Trečiokienė, fin. 
sekr., Valintas Valickas, iždin.

Komiteto adresas: Lietuvių 
salė,. 180 New York Ave., New
ark 5, N. J.

Bankietas buvo su dainų ir 
kalbų programa. Stuko radijo 
choras sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus ir keletą dainų. 
Chorui vadovavo J. Simeliavi- 
čius.

Kalbas pasakė kun. Ig. Kel
melis ir A. S. Trečiokas. Progra
mą atidarė kom. pirm. P. Srei- 
bakauskas, o vesti pakvietė A. S. 
Trečioką.

Karių ir jų artimų giminių da
lyvavo apie 400.

Stasys Augūnas ir Rose Basil 
buvo visos tvarkos vedėjai.

Komiteto vardu
P. Sreibakauskas, pirm.

Paterson, N. J.

Kun. Edm. J. Budreckis,M.I.C.

Marianapolis

Gegužės 18. d. mirė Marijona 
Latteri (Oneidūkė),30 metų am
žiaus.

Ji mirė ’ Mt. Sinai Hospital, 
New York City, kur buvo prie
žiūroj Dr. Welchler, Columbijos 
universiteto profesoriaus.

Pašarvota buvo namuose. Pa
laidota šv. Kryžiaus kapinėse, N. 
Arlington, N. J. gegužės 22 d. po 
mišių Dievo Motinos Sopulingos 
bažnyčioj.

Nuliūdime liko vyras kapito: 
nas Francis Latteri, M.C.A.U.S., 
kuris yra gydytojas kariuome
nėj, dukrelė Bernadette, pustre
čių metų amžiaus, motina ir tė
velis, du broliai ir sesuo.

Velionės šeima dėkoja laido
tuvėse dalyvavusiems—kun. L. 
Voiciekauskui, kun. Artioli iš 
Mt. Carmel bažnyčios, Jersey 
City, N. J., giminėms, kaimy
nams ir pažįstamiems. Dėkoja ir 
moterų sodalicijos draugijai, ku
rios narė velionė buvo.

Nuoširdi padėka B. šaukoniui 
už laidotuvių patarnavimą.

Vyčių apskrities susirinkimas
New Yorko ir New Jersey vy

čių apskrities susirinkimas įvyko 
sekmadienį, gegužės 19 d., šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Klebonas kun. J. Kinta pa
sveikino atstovus ir svečius. Taip 
pat dalyvavo apskrities dvasios 
vadas kun. M. Kemėžis ir J. Bo
ley, kuris neseniai grįžo po vai
dinimų Pacifike:

Buvo atvykę vyčiai iš New 
Yorko, Brooklyno, Newarko, 
Bayonne, Harrisono, Kearny, 
Linden, Elizabetho, Jersey City 
ir Patersono.

Po susirinkimo buvo pasivai
šinta.

Šio susirinkimo reikalais rūpi
nosi O. Vaičkaitytė, D. Dutkutė 
ir Ant. Skubus. D. p.

Birželio 16 d.^Newarke į ku
nigus bus įšventinti Vincas J. 
Svirnelis ir Antanas Kasperas, 
abu kilę iš Harrisono.

Juodviejų primicijos bus mū
sų bažnyčioje antroje birželio 
mėnesio pusėje.

A. E. S.

Newark, N. J.
Šv. Trejybės lietuvių parapijoj

Šį šeštadienį, birželio 1 d., vy
čiai ruošia balių parapijos nau
dai.

Parapijos parengimas
Birželio 9 d., sekmadienį, į- 

vyks parapijos rengiamas pikni
kas ir šokiai.

Pradžia 1 vai.
Įžanga 45 centai.
Parengime bus dainos, šokiai, 

gėrimai, užkandžiai ir visokį pa- 
marginimai.

Pikniko vieta yra Lindbergh 
Park, Sicomac Road, N. Hale
don, N. J.

Tai graži apylinkė, kurioje 
kiekvienam bus malonu praleis
ti laiką ir pasilinksminti.

Visi esat kviečiami kuo gau
siausiai atsilankyti.

J. Marshall.

Kun. Edmundas J. Budreckis, 
M.I.C., pirmas iškilmingas mi
šias laikys lietuvių šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje sekmadienį, 
birželio 2 d., 11 vai.

Pamokslą sakys kun. J. Dam
brauskas, M.I.C.

Puota pagerbti naujam kuni
gui bus “Laisvės” salėje.

Edm. Budreckiui kunigystės 
sakramentą suteikė vysk. B. 
Sheil gegužės 26 d. Quigley se
minarijos koplyčioj Chicagoj.

Kun. Edm. Budreckis yra lie
tuvių Tėvų Marijonų kongrega
cijos narys.

Naujasis kunigas baigė pra
džios ir aukštesnę šv. Patriko 
mokyklą Elizabethe. Paskui sto
jo Seton Hall kolegijom Jausda
mas pašaukimą į dvasinį gyve
nimą, jis pradėjo ruoštis Maria- 
napolio kolegijoj.

1940 m. stojo į Tėvų Marijonų 
naujokyną Hinsdale, Ill. 1941 
m. jisai padarė savo pirmutinius 
įžadus ir 1945 m. amžinus vie
nuolio įžadus.

Studentavimo dienomis Edm. 
Budreckis buvo studentų orga
nizacijos pirmininkas ir misijų 
ratelio uolus bendradarbis.

Kun. Budreckio tėvelis Anta
nas atvyko į Ameriką iš Radvi
liškio. Nelaiminga mirtis išsky
rė jį iš šeimos tarpo 1936 m. 
Pranciška Budreckienė kilus iš 
Giedraičių. Jauno kunigo vyres
nis brolis Antanas netikėtai mi
rė automobilio nelaimėj 1941 m. 
Jauniausias šeimos narys Hu
bertas wra Fordham ųniyersite- 
to studentas.

Naujam kunigui linkime sėk
mingo darbavimos Kristaus vy
nuogyne.

Jonas A. Stoškus.

Sugar Notch, Pa.

Piknikas
Sekmadienį, birželio 2 d., visa 

parapija ruošia pikniką, kurio 
vieta yra Linden, N. J.

ĮLindeną įvairūs autobusai ei
na nuo Broad St. Taip pat į Lin- 
deną nuveža ir traukinys.

2 vai. kiti autobusai eis nuo 
klebonijos.

Pikniko vieta—Wood Ave. ir 
Mitchell Ave.

Visi nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti piknike.

Piknikas
Birželio 2 d., sekmadienį, pik

niką rengia šv. Onos draugija.
Vieta — Parmellis paviljone, 

River Street.
Pradžia 1 vai.
Šokiams gros Svetiko orkes

tras.

Great Neck, N. Y.

Misijos
Birželio 3 d., pirmadienį, pra

sideda vienos savaitės misijos, 
kurias ves kun. Andriekus, pran
ciškonas, neseniai atplaukęs iš 
Italijos.

Klebonas kviečia visus lietu
vius pasinaudoti dvasinėmis ma
lonėmis šių misijų metu.

Šią savaitę baigiamas šv. Tre
jybes lietuvių bažnyčios remon
tas.

Kleb. kun. I. Kelmelis.

Pagerbė buvusius karius
Newarko lietuvių organizaci

jos yra sudariusios komitetą, 
kuris rūpinasi buvusiais lietu
viais kariais, kurie jau yra grįžę 
iš karinės tarnybos į civilinį gy
venimą Newarke.

Sekmadienį, gegužės 26 d., lie
tuvių parapijos bažnyčioje įvyko 
pamaldos karių intencija, o ypa
tingai buvo prisiminta žuvę ka
riai. Yra žuvę Burke, Griebliaus- 
kas, Janušonis, Mikulskis, Sku
čas ir Pietranas. Žuvusių karių 
vietoje buvo pakviesti ir pagerb
ti jų tėvai.

Newarko lietuvių buvusių ka
rių yra suregistruotų apie 200. 
Jie dalyvavo ir buvo pagerbti. 
Bet tai dar nevisi. Vėliau bus 
rengiamas antras pagerbimas 
tiems, kurie negalėjo dalyvauti 
šiame pagerbime, ir visiems 
tiems, kurie dar yra karinėje 
tarnyboje.

Komitetas šiam reikalui yra 
sukėlęs apie 1,000 dolerių ir yra

, Grįžo iš užjūrio
Marija C. Lažaunikaitė grįžo 

iš užjūrio tarnybos, kur dirbo su 
Amerikos Raudonuoju Kryžium.

Jai teko būti Anglijoje, Pran
cūzijoje ir Vokietijoje. *

M. Lažaunikaitė Raudonojo 
Kryžiaus tarnybon buvo stojusi 
1944 m. lapkričio mėn. ir buvo 
pramogų skyriaus viršininkės 
padėjėja.

Anksčiau ji yra buvusi Great 
Necko vyčių 109 kuopos pirmi
ninkė.

Vasario 9 d. Marija Lažauni
kaitė Ulme, Vokietijoje, ištekėjo 
už kapitono Roberto Hermanno, 
iš New Yorko.

Abu jie dabar lanko draugus 
ir pažįstamus Great Necke bei 
apylinkėje.

Būdama Vokietijoje M. La- 
žaunikaitė-Hermann turėjo pro
gos susitikti ir išsikalbėti su ei
le lietuvaičių, kurios dirbo Ame
rikos kariuomenės ir Raud. Kry
žiaus klubuose ir kurios buvo 
priverstos palikti Lietuvą, gel- 
bėdamosios nuo rusų.

Shenandoah, Pa.
Mirė Dr. S. T. Siedlikas

Gegužės 18 d. savo namuose, 
širdies atakos užkluptas, mirė 
daktaras Stanislovas T. Siedli
kas, dar visiškai nesenas žmo
gus.

Jo duktė Pranė M. Siedlikai- 
tė daug rašo anglų kalba už Lie
tuvos laisvę.

Pranešdamas visuomenei tą 
liūdną žinią, vienkart pareiškiu 
užuojautą velionies žmonai, duk
terims Pranei ir Martinai ir jo 
motinai našlei Pranciškai Sied- 
likienei. Kazys Vidikauskas.

Naujosios Anglijos vyčių 
suvažiavimas

Gegužės mėn. 19 dieną Maria- 
napolyje įvyko Naujosios Angli
jos vyčių suvažiavimas.

11 vai. 30 min. Marianapolio 
Kolegijos koplyčioje Jo Eksce
lencija vysk. P. Būčys atlaikė 
vyčiams mišias ir pasakė pritai
kytą pamokslą.

Po pamaldų, apie pirmą va
landą, buvo pietūs Marianapo
lio Kolegijos patalpose. Antrų 
valandą vyčiai, kun. J. Kuprevi
čiaus ir brolio J. Banio vadovau
jami, apėjo stacijas. Po to vy
čiai praleido popietę kas besi- 
vaikščiodamas po parką, kas be- 
sportuodamas.

6 vai. 30 min. vyčiai susirin
ko kolegijos gimnastikos salėn, 
kur buvo jiems suvaidintas kun. 
J. Dambrausko parašytas ir pa
statytas vaizdelis “Lietuvos Že
mė,” vaidintas jau keliose vieto
se už kolegijos sienų. Vaidini
mo pranešėju buvo pats vaizde
lio kūrėjas kun. J. Dambraus
kas, kuris ugningais žodžiais ne 
tik aiškino vaizdelio turinį, bet 
ir veikė žiūrovų patrijotinius 
jausmus.

Pirmą pertrauką kalbėjo Nau
josios Anglijos Vyčių dvasios va
das, kun. J. Jutkevičius, kuris 
padėkojo TT. Marijonams ir Ma
rianapolio Kolegijos vadovybei 
už gražų priėmimą ir pasiūlė pa
daryti rinkliavą vyčių tarpe ir 
paaukoti surinktus pinigus Ma
rianapolio Kolegijai.

Antrą pertrauką vaidinimo 
pranešėjas pakvietė tarti žodį 
Kolegijos rektorių kun. Dr. J. 
Vašką.

Po to dar trumpai kalbėjo Ma
rianapolio vyresnysis kun. J. 
Kuprevičius.

Vaidinimui pasibaigus buvo 
šokiai iki dešimtos valandos, po 
kurių vyčiai, pasilinksminę, pa- 
sisportavę ir pažiūrėję vaidini
mo išvažiavo.

Be vyčių Marianapolyje taip 
pat svečiavosi kun. J. Vaitekū
nas iš Providence, R. I., kun. V. 
Puidokas iš Westfield, Mass., ir 
kun. A. Abračinskas iš So. Bos
ton, Mass. J. A.

Primicijos
Birželio 2 d. 10 vai. primici- 

janto kun. Jurgio A. Malinaus
ko, M.I.C., pirmos iškilmingos 
mišios bus atnašaujamos Sugar 
Notch, Pa., lietuvių šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčioj

Chicagos vyskupas Bernard 
J. Sheil vienuolį J. Malinauską 
Quigley seminarijos koplyčioj, 
gegužės 26 d. įšventino į kuni
gus.

Kun. Jurgis Malinauskas pra
dėjo kolegijos kursą vienuo
lių vedamoj mokykloj šv. Juo
zapo namuose 1938 m. 1939 m. 
jis persikėlė į Marianapolio ko
legiją. 1940 m. stojo Tėvų Mari
jonų naujokynan Hinsdale, Ill.

Kun. J. Malinauskas savo stu
dentavimo dienomis buvo ener
gingas misijų ratelio narys ir 
1944-45 metais pirmininkas.

Naujojo kunigo brolis kun. 
Petras Malinauskas, M.I.C., yra 
Tėvų Marijonų seminarijos rek
torius Hinsdale, Ill.

Jonas A. Stoškus.

Scranton, Pa.
Kunigų atmainos Scranton 

vyskupijoj
Kun. šupšinskas keliamas iš 

Sugar Notch į Elmhurst pas Nu
kryžiuotojo seseles kapelionu, 
kun. Sąvulis iš Duryea į Eynon, 
kun. Auruškevičius iš Eynon į 
Sugar Notch, kun. AndriUška 
laikinai skiriamas į Duryea.

Kun. Kupstas, dabar armijos 
kapelionas, laukia paleidimo ir 
grįš prie parapijinio darbo. Ma
noma, kad jis bus paskirtas kle
bonu Duryea.

Norwood, Mass.
Lietuvaitė laimėjo stipendiją 
“Darbininko” redaktoriaus A. 

Kneižio duktė Angela M. Knei- 
žytė šiemet pasižymėjo moksle 
ir laimėjo stipendiją toliau mo
kytis kolegijoje.

Jos paveikslas su kitomis sep
tyniomis Roxbury Notre Dame 
mokyklos pasižymėjusiomis mo
kinėmis gegužės 25 d. buvo įdė
tas Bostono arkivyskupijos laik- 
raštin “The Pilot.” G. G.

Waterbury, Conn

mininkas—Benis Kriaupas, vice
pirm.—Mykolas Kerbelis ir An
tanas Lukšis, užrašų sekr.—Ona 
Biliūtė, fin. sekr.—Antanas Rad
zevičius, ižd.—Simonas Čikana- 
vičius, iždo glob.—Kazys Dan- 
cevičius ir Pranas Danyla.

Ona Biliūtė.

Cleveland, Ohio

V
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Lietuvių šokiai Clevelando mies
to sukaktuvių šventėje

šiemet Clevelando miestas mi
ni pusantro šimto metų sukaktį 
nuo savo įsisteigimo.

Ta proga numatyta plati pro
grama su įvairiausiais parengi
mais.

Gegužės 22-26 dienomis buvo 
suruoštas įvairių tautų festiva
lis. **

Pasirodė margiausios grupės, 
iš viso apie 1,000 programos 
vykdytojų. Buvo atvykę su savo 
menu Amerikos pirmykščiai gy
ventojai indėnai, Havajų salų 
žmonės, kalniečiai, negrai ir vi
sokį kitokį.

Tarp jų gražiai pasirodė ir lie
tuviai net keliais atvejais.

Gegužės 22 d. 2 vai ir 8:30 vai. 
vakare šoko lietuvaičių grupė, 
atvykusi iš Bostono ir vadovau
jama Aleksandro ir Onos Ivaš
kų.

Buvo sušokta “Jonkelis,” “Ke
purinė” ir “Mikita.”

Lietuvaičių šokiai ir paveiks
lai buvo įdėti Clevelando laikraš
čiuose su šiltais atsiliepimais.

Gegužės 23 d. 2 vai. po pietų 
ir 8:30 vai. vakare šoko Chica
gos ateitininkų grupė, kurią pa
ruošė Vytautas Bieliajus ir ar
monikų grojo R. Brazis, šiuodu 
padėjo ir lenkų grupės šokėjams.

Ateitininkai atliko “Noriu 
miego,” “Jonkelis,” “Mikita,” 
“Voveraitę” ir “Kubilą.”

Reikia pažymėti, kad praneši
muose anglų kalba buvo įdėti 
atitinkami paaiškinimai apie lie
tuviškus šokius.

Malonu, kad lietuviai su savo 
meninėmis pajėgomis taip šau
niai iškelia tautines lietuvių 
puošmenas—šiuo atveju šokius.

~ D.

Prakalbų vakaras gerai pavyko
Gegužės 19 d. vietinės Lietu

vių Tarybos pasidarbavimu su
ruošta prakalbų bei dainų pro
grama, kuri įvyko “Nemuno”, 
svetainėje 7 vai. vakare. Vakarė 
programą pradėjo L. N. Politi
nio klubo pirm. Tamas Matas, 
ir po to sutartinai padainavo šv. 
Juozapo parapijos choras.

Kalbėjo Lietuvos gen. konsu
lato attache A. Simutis, A.L.T. 
įgaliotinis mokytojas Jurgis Sa- 
vaitis ir tremtinis Kostas Klibas.

Visi trys kalbėtojai labai įdo
miai nušvietė dabartinę Lietuvos 
gyventojų ir lietuvių tremtinių 
vargingą padėtį.

Chorui ir visai programai va
dovavo vietinės Lietuvių Tary
bos pirm. komp. A. J. Aleksis.

Svetainėje aukų buvo surink
ta 164 doleriai 30 centų.

Po $10 aukojo: T. Matas, A. 
Tukis.

Po $5: Dr. S. Sapranas, Dr. P. 
Vileišis, P. Motiečius, D. Matas, 
B. Račas, A. šambaris, B. Kar
pavičius, P. Gudiškis, Šimolynie- 
nė, M. Verbyla, Kantautas (iš 
Ahsonijos), Ona Norkevičiūtė ir 
A. J. Aleksis.

Po $2: K. Kulas, A. Určinas, 
M. Valuskas, V. Romažas ir L. 
Pranskietis.

Kiti aukojo po dolerį.
Įžangos ir kitokių pajamų 

gauta $189.15. Iš viso susidarė 
$353.45.

Visiems aukotojams, kalbėto
jams, dainininkams ir darbuoto
jams bus dėkingi dėl Lietuvos 
laisvės kovotojai bei varge esan
tieji lietuviai tremtiniai.

Aidas.

Amsterdam, N. Y
Auka Lietuvos reikalams

Amsterdamo Lietuvių Komi
tetas praneša, kad savo susirin
kime gegužės 12 d. nusprendė 
nusiųsti $350.00 Povilui Žadei- 
kiui, Lietuvos ministeriui Wash
ingtone, šiems reikalams: $200— 
pradinėms mokykloms (pabėgė
lių), $100—maistui Lietuvos pa
bėgėliams Vokietijoje, $50—B. 
K. Balučiui, Lietuvos ministeriui 
Londone.

Šis komitetas jau daug yra 
nuveikęs Lietuvos labui ir dar 
daugiau rengias nuveikti ateity
je!

Reikia pažymėti, kad komite
tas gal tiek daug nebūtų nuvei
kęs, jei į jį nebūtų įėję toki rim
ti, dosnūs, ir sąmoningi veikėjai, 
kaip Antanas Lukšis, Mykolas 
Kerbelis, Juozas Olšauskas, Mo
tiejus Kazlauskas, Jurgis Gaška, 
Petras Lalas, Vladas Rusilas, 
Stasė Kisieliūtė, S. Karutytė ir 
daug kitų, kurie ėmės darbo nuo 
pat šio komiteto įsteigimo ir be 
poilsio darbavosi.

Komiteto valdybon įeina: pir-

R.

Toronto, Ont

VIETOS ŽINIOS
f
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padėka
Antanas ir Marijona Mic

kevičiai ir Jurgis ir Marijona 
Tumasoniai nuoširdžiai dėko
jame visiems mūsų gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems už dalyvavimą mūsų 
vaikelių vestuvėse ir jų pa
gerbimo pokyly, už įteiktas 
jiems dovanas ir. už atsilan
kymą kaip bažnyčioje, taip 
salėje.

Ačiū šeimininkėms ir vi
siems patarnautojams bei pa
tarnautojoms. Dėkojam Pr. 
Dulkei už padainavimą, mu
zikantams už muziką ir ap
skritai visiems už gražią 
tvarką salėje.

Nuoširdi padėka klebonui 
kun. N. Pakalniui už gražias 
pamaldas bažnyčioje ir atsi
lankymą į vestuvių pokylį.

Dėkojam sesutėms domi- 
ninkėms už skoningą puoši
mą gėlėmis didžiojo altoriaus.

Reiškiame padėką vargon. 
Jankui ir solistei Adelei Sa- 
malionienei - Dragūnaitei už 
padainavimą vestuvių poky
ty-

Visiems didelis ačiū.
Ant.-Marijona Mickevičiai ir 
Jurgis-Marijona Tumasoniai

“Aušros” Choro koncertas
“Aušros” choras gegužės 18 d. 

buvo surengęs savo koncertą.
žmonių buvo prisirinkę nema

žai. Jie mėgsta lankytis į šio cho
ro parengimus ir stebėti jo pa
žangą.

Galime pasidžiaugti, kad tu
rime energingus ir tikrai pasiry
žusius tam darbui mokytojus 
kaip P. Motejūną ir L. Pocių.

Negalima pamiršti solisčių ir 
kitų, kurios, be bendro choro 
dainų, daug paįvairino progra
mą.

Atskirai dainavo Z. Užemec- 
kienė, V. Jarašiūnaitė, E. Ivaš
kevičiūtė ir A. Mackevičiūtė.

Trio sudainavo Pocienė, V. Ja
rašiūnaitė ir M. Parukevičiūtė. 
Vyrų solistas buvo L. Pociaus gi
minietis E. La Rose, o pats L. 
Pocius mikliai darbavosi prie 
pianino.

Koncertan buvo ’atsilankęs 
Lietuvos generalinis konsulas 
Grand-Suttie, visų lietuvių ge
riausias prietelis.

Po šio koncerto “Aušros” 
choras pradėjo rengtis Hamilto
no miesto šimtmetinio jubilie
jaus minėjimui, kuris įvyks lie
pos 1-7 d.d., dalyvaujant dau
geliui tautų.

“Aušros” choras turės savo 
programą liepos 6 d.

A. Augutis, koresp.

Omaha, Nebr,
Pirmoji komunija

Gegužės 12 d. iš viso 31 vai
kutis priėmė šv. Komuniją pir
mą kartą savo gyvenime. Kun. 
Senger atlaikė mišias, pasakė 
pamokslą ir išdalijo šv. Komu
niją.

Metiniai atlaidai
Šiais metais mūsų 40 valandų 

atlaidai buvo gegužės pabaigoje. 
Per visas dienas altoriai buvo 
paskendę gėlėse iš pačių parapi
jiečių darželių.

Žmonės gausiai ėjo prie Dievo 
stalo.

Visus pamokslus sakė kun. J. 
Čėsna iš Sioux City, Iowa.

Kun. J. Kidykas ves Noveną
Kun. Jonas Kidykas pas mus 

ves noveną į šv. Antaną, mūsų 
parapijos globėją.

Noveną prasidės birželio 5 d. 
ir baigsis šv. Antano šventėje.

Karo metu meldėmės, kad šv. 
Antanas savo užtarimu saugotų 
mūsų karius nuo nelaimių, da
bar dėkosime jam už jo tėvišką 
globą. ______

Mirė Ona Balkienė
Po. ilgos ligos persiskyrė su 

šiuo pasauliu . Ona Balkienė 
(Jankauskienė). Ji čia atsikėlė 
iš Brooklyn, N. Y.

Ilgai darbavosi mūsų parapi
jai, kol dar buvo sveika.

Dieve, atlygink jai už visus jos 
gerus darbus. Vietinis.

SUTUOKTUVES

Dėkojam broliui, brolienei 
ir vaikams už visokią pagal
bą, p. Belskienei ir vaikams 
iš Glen Head, P. Norvaišui, 
M. Sabaliauskienei ir vai
kams, J. Tarnauskui, J. Moc
kevičiui, J. Revukui, Wišnew- 
skiui, V. Valantiejienei, O. 
Petrulienei, Vaičaitienei, J. 
Zembrauskaitei, Dumblienei, 
Klosevičiams, Savickienei, 
Račeliui ir kitiems.

Tegul gerasis Dievulis vi
siems atlygina, o mes visuo
met būsime jums dėkingi.

J. Paulauskienė ir vaikai.

Gegužės 18 d. Angelų Ka
ralienės bažnyčioj per 10 vai. 
mišias kleb. kun. J. Aleksiū- 
nas suteikė moterystės sak
ramentą Pranui Plaupliui su 
Rosemary Wasuoski.

Apeigos buvo įspūdingos, 
ypač kai prie komunijos ėjo 
ne tik jaunavedžiai, bet ir jų 
palydovai.

Linkim jaunai porai lai
mingo vedybinio gyvenimo.

' - Aguona.

NUOŠIRDI PADĖKA

Už atjautimą ir lankymą 
mūsų mylimo vyro ir tėvo P. 
Paulausko ligoje po sunkios 
operacijos visiems nuošir
džiai dėkojame.

Dėkojam kleb. kun. J. Bal- 
kūnui už lankymą ligoninėje, 
Šimkų, Valaičių ir Rokų šei
moms už mišių aukas ir lan
kymą, seselėms pranciškie- 
tėms ir tretininkėms už mal
das.

ŠIRDINGA PADĖKA

Praeitą savaitę buvome 
nustebinti, kai nuvykę į Eli
zabeth, N. J., radome suruoš
tą mums “surprizo” puotą 
mūsų 25 metų vedybinio gy
venimo sukakties proga.

Rengėjos buvo B. žemei- 
kienė, M. Venckienė ir P. Ur
bonienė (iš Brooklyno).

Tarpe daugelio svečių da
lyvavo kun. J. šeštokas, kun. 
Dr. J. Starkus, J. žilevičiai ir 
daug kitų.

Už malonius linkėjimus ir 
įvairias dovanas širdingai dė
kojame.

Domas ir Barbora Norvilai
So. Ozone Park, N. Y.

PADĖKA

Mūsų vedybinio gyvenimo 
25 metų sukaktuvių proga, 
buvo surengta šauni puota, 
įvykus gegužės 12 d., Lietu
vių Piliečių klubo salėje.

Širdingai dėkojam šios 
puotos rengėjams Valiui ir 
Verei Bunkams už jų darbą, 
tvarkingą programos vedi
mą, dovanas ir gėles; Vladui 
ir Konstancijai Misunams už 
pasidarbavimą puotos rengi
me ir dovaną; piršliui J. Klio
kiu! užr skabius gėrimus ir* 
Kliokienei už dovaną; svočiai 
Marijonai Rinkevičienei už 
pyragą ir dovaną; Daugir
dams už dovaną ir linkėji
mus; Alf. Bunkui ir Jonui 
Krasnickui už pagalbą; šei
mininkei J. Augutienei už 
skaniai pagamintas vaišes; 
stalų patarnautojoms už jų 
mandagų patarnavimą; vi
siems giminėms ir draugams 
už gerus linkėjimus ir vi
siems puotos dalyviams už 
gausų atsilankymą.

Stasys ir Marijona Misunai

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šulinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
— $150 —

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464
Estate of A. J. Valantiejus 

VERONICA R. VALANTIEJUS 
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT
54 - 41 — 72nd Street, - Maspeth, N. Y.
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NEW YORKO APYLINKĖS

LIETUVIU
LENGVAI PRIVAŽIUOJAMAM

dexter parke Liepos-July I. *16
Jamaica Ave. & Ęlderts Lane (75th St.), Woodhaven, N. Y. •*'

LIETUVIŲ DIENA

Ketvirtadienį, liepos 4 d., 
didžiojo New Yorko ir apy
linkių lietuviai suvažiuos į 
Dexter parką, Woodhavene, 
tradicinei Lietuvių Dienos 
minėti.

Parkas bus atdaras nuo 10 
vai. ryto.

Įžanga 50 centų vienam.
Po pietų prasidės visokios 

programos: šokiai, dainos, 
žaidimai, laimėjimai.

Jaunimas žada atvykti iš 
Newarko, Harrisono ir kitų 
kolonijų.

Bus ir Angelų Karalienės 
parapijos jaunuolių benas, 
kuriam vadovauja kun. A. 
Masaitis.

Lietuvių Dienos įžangos bi
lietai smarkiai platinami. 
Juos platina šie veikėjai: 
kun. K. Paulionis, J. Stoškie- 
nė, J. Brundza, M. Brangai- 
tienė, P. Milas, K. Baltrušai
tis, J. Butkus, A. Spaičys, M. 
Putinienė, A. Tvaskienė, U. 
Sašienė, A. Kivytienė, P. Lu
kas, K. Galčius ir M. Mikolai- 
tis.

Visi prašomi įsigyti bilie
tus iš anksto, nes prie įžan
gos bilietų bus duodiįaa gra
ži dovana.

Kam patogiau, galite bilie
tų gauti ir “Amerikos” įstai
goje.

reiškimo parapijų vyrai, ar 
jie priklauso prie Šv. Vardo 
dr-jos, ar ne, turėtų susirink
ti pas bažnyčią 1 vai. p.p. ir 
susiorganizavę važiuoti Nos- 
trand Avė. gatviakariu iki 
nurodytai vietai, iš kur pra
sidės paradas Bedford Ave.

Visi vyrai kviečiami daly
vauti ir pasirodyti pasauliui 
katalikais, Kristaus karei
viais esą.

Smulkesnės žinios bus pra
neštos bažnyčiose.

FEDERACIJOS NARIAMS

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

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

Valdyba.

JUBILIEJINE VAKARIENE

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
PARADAS

Šį sekmadienį, birželio 2 d. 
Šv. Vardo draugijos vyrų, 
Brooklyno vyskupijoje para
das įvyks Bedford Ave. į Eb- 
bets Field. Paradas prasidės 
2:30 vai. p.p. nuo Bergen St. 
ir eis Bedford Av. iki Ebbets 
Field.

Lietuvių—Angelų Karalie
nės, Apreiškimo par. daliniai 
eis pirmoje divizijoje. Pirmo
ji eilėje eis Švč. Pan. Karme- 
lio (italų) vyrai, o po jų Trijų 
Karalių par. Juos seks Ange
lų Karalienės jaunuolių benas 
ir tos parapijos šv. Vardo dr- 
jos vyrai.

Angelų Karalienės ir Ap-

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

Bus gražių dainų progra
ma.

Kalbės ką tik iš Belgijos 
atvykę lietuviai Jelinskai.

Pradžia 6 vai. vakare.
Bilietas 2 doleriai.
Bilietų galima gauti pas 

sąjungietes ir “Amerikos” 
administraci j o j e.

Mūsų Apylinkėje
• Henrikas Mikuckis su 

žmona ir dviem sūneliais iš 
Europos atplaukė į New Yor- 
ką. Jis kilęs iš Raseinių.

• Kun. J. Jakaitis, M.I.C., 
šią savaitę atvyko New Yor- 
kan ir dalyvavo kun. J. Bal- 
kūno kunigystės sukakties 
iškilmėse.

• Ksaveras Juozapavičius, 
iš Elizabetho, ir Emilija Stal- 
kiūtė susituokė gegužės 26 d. 
Maspethe lietuvių bažnyčioje. 
Puota buvo “Poprin” viešbu
ty Woodside. Jaunavedžiai 
yra vyčiai.

• Antanas Kabašinskas, iš 
Maspetho, ir Marijona Rusai
tė, iš Port Washington, susi
tuokia šį sekmadienį, birže
lio 2 d. šliūbą duos kun. J. 
Balkūnas šv. Petro Alcanta- 
ro bažnyčioje Port Washing
ton. Jaunavedžiai yra vyčių 
veikėjai.

• Juozas ir Pranciška Ol
šauskai pereitą sekmadienį 
susilaukė dukrelės, kuriai pa
rinktas Virginijos vardas.

• Kun. P. Aukštikalnis, jė
zuitas, ateinančią savaitę at
važiuoja j Bayonne, kur ves 
novenos pamaldas.

GRAŽUS KONCERTAS

ŠALPOS DARBAS

38 skyrius Cypress Hills 
nutarė rengti prakalbas. Ne
mažai drapanų, avalynės, 
maisto ir 600 pieštukų vėl iš
vežė į sandėlį. Viso pieštukų 
surinkta 1,200.

Šiuo kartu stambūs auko
tojai buvo Vaičiulevičiai, Šve
dai, Mačiai, Baltrušaičiai, Pa- 
čėsa, Briedis, Zokai, Arba- 
čauskų šeima, Poderių šeima 
ir Spaičys. ,

P. J. Montvila, 
Rinkėjas.

Praeitą šeštadienį, gegužės 
25 d., įvyko koncertas Angelų 
Karalienės parapijos salėje. 
Jį surengė parapijos choras, 
vadovaujant muz. Pr. Dulkei.

Koncertinėje programoje 
V. Tamošaitienė sudainavo 
solo. Jai akompanavo Tamo
šaitis. Duetus sudainavo A. 
Kizienė ir Kažemėkas, A. Ki- 
zienė ir V. Pranckienė, St. 
Lengirdaitė ir G. Stančaity- 
tė.

Vyrų choras ir bendrasis 
choras gerai pasirodė.

Maspetho Žinios
Sveikiname

Visos parapijos draugijos, 
sveikina savo mylimą ir darb
štų kleboną kun. Joną Balkū- 
ną, sulaukusį 20 metų kuni
gystės. Jos linki ir prašo gau
sių Dievo malonių jo dar
bams, o labiausiai sveikatos, 
kad dar ilgus metus gyventų 
su mumis Maspethe.

Sutuoktuvės
Gegužės 19 dieną susituokė 

Pranciška Skujaitė su John 
Hutter.

Birželio 15 dieną susituoks 
Josephine Januškaitė su An
tanu Baltrūnu; birželio 16 d. 
susituoks Katarina Girdžiū- 
naitė su Charles T. Porter.

Organizuojasi veteranai
Birželio 6 dieną 8 vai. va

kare įvyks steigiamasis ve
teranų posto susirinkimas 
parapijos salėje.

Visi vyrai ir moterys, buvę 
pirmajame ar antrajame pa
sauliniame kare, yra kviečia
mi atsilankyti.

Kalbės Katalikų Veteranų 
centro atstovas. Bus išaiškin
ti įstatai ir katalikų vetera
nų organizacijos veikla.

Šv. Vardo paradas
Visi Maspetho vyrai 

prašomi susirinkti prie 
tuviškos bažnyčios 2 vai. p.p. 
Iš ten su vėliavomis maršuos 
su kitomis parapijomis į 
Dangun Žengimo bažnyčią 
Rego Park, kur baigsis Šv. 
Vardo paradas su pamaldo
mis.

yra 
lie-

Pirmoji komunija
Gegužės 26 d. per 9 vai. mi

šias 40 parapijos vaikučių 
priėmė pirmą komuniją, ku
rią dalino klebonas kun. J. 
Balkūnas ir pasakė pritaiky
tą jiems pamokslą.

Vaikučius priruošė seselės 
pranciškietės.

Sąjungietėms žinotina
Birželio 4 d., antradienio 

vakare, šaukiamas Moterų 
Sąjungos svarbus susirinki
mas. Bus išleista laimėjimo 
knygutės su $10.00.

Norime pranešti, kad per 
liepos ir rugpjūčio mėnesius 
susirinkimų nebus. Narės 
prašomos užsimokėti savo 
duokles, kad nebūtumėt su
spenduotos.

O. P.

Angelų Karalienes 
Parapija

Šv. Vardo draugijos balius 
šį šeštadienį, birželio 1 dieną, 
žada būti įdomus. Kurie mo
kate lietuviškus šokius arba 
jų dar nepamiršote, tai bus 
gera proga pasišokti. Bus ir 
užkandžių ir alučio.

Visi esate nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti.

Mišios už kareivius
Šį sekmadienį, 11 vai. ryte, 

bus atlaikytos šv. mišios už 
Antano Sijevičiaus ir jo 9 
draugų lakūnų vėles, kurie 
žuvo Europos kare, kovoda
mi dėl šios šalies ir žmonijos 
laisvės.

Mišias užprašė Amžinojo 
Rožančiaus draugija.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229 
VALANDOS:

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

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

Tel. EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS:

9 — 12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

dieną, tuojau po vakarinių 
pamaldų, parapijos salėje.

Narės kviečiamos atsilan
kyti.

Birželio 23 d. susituokia 
Joseph McMahon su Julija 
Surovičiūte. Vestuvės įvyks 
parapijos salėje.

Apreiškimo 
Parapija PARDUODAMA

parap 
—ben 
nis. i

Tai 
šventi 
vių bž 
miršir

Skubiai Reikalinga
Vasaros sezonui išvažiavimui į 

pajūrį gerai patyrusi virėja.
Atlyginimas geras ir kamba

rys gyventi.
Rekomendacija būtina.
Asmeniškai kreiptis šeštadienį 

ir sekmadienį. Po sekmadienio 
kreiptis raštu.

Jonė Žukas
209 W. 97 St., New York, N. Y.

Tel. ACademy 2-3210

LIETUVIS VADOVAUS 
ATOMŲ BOMBOS 

BANDYMAMS

Žinutės
— Dangun žengimo šven

tėje mišios lietuvių bažnyčio
je bus: 6, 7, 8, 9,10 ir 12 vai.

— Gegužės 26 d. pakrikš
tytas Marijonos ir Alfredo 
Thomas (vyčių pirmininko) 
duktė Irena.

— BALF 16 skyrius nupir
ko maisto už 100 doleri^ ir 

gos 24 kp. narė. Linkime jaii* surinko kelis šimtus pavie
nių kenų badaujantiems vai
kams.

— Katalikų labdarybei pa
rapija yra surinkusi arti 900 
dolerių.

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS

Gegužės 19 d. šv. Brigitos 
bažnyčioje susituokė Alice 
Mikalauskaitė. Jos motina 
yra ilgametė Moterų Sąjun-

niesiems daug laimės.

Lietuvis kapitonas Kappill 
vadovaus B-49 lėktuvui, ku
ris bombarduos atominėmis 
bombomis laivus prie Bikini 
salos Pacifike. Jis šiuo metu 
yra Guam saloje.

Kapitono motina gyvena 
Brooklyne.

Gegužės 11 d., P. Stravins
kienė suruošė savo dukrai 
Nellie Stravinskaitei puotą 
jos susižieduotuvių proga. P. 
Stravinskienė yra veikli 24 
kp. narė.

Jauniems linkime geriau
sios laimės. Rep.

Susirinkimas
L.R.K.S.A. svarbus 

sinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, birželio 2 d., tuo
jau po sumos parapijos salė
je. Kadangi rekonversija, ar
ba pamainymas senų polisų 
ant naujų, dabar jau vedama, 
tai nariam labai svarbu ateiti 
į susirinkimą ir gauti visus 
pranešimus apie jų pomirti
nės stovį. Visi esate kviečia
mi ateiti.

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks šį pirmadienį, birželio 3

mėne-

Birželio 2 d., sekmadienį, 
tuojau po sumos, įvyks šv. 
Vardo draugijos susirinki
mas, kuriame bus pasiruoši
mas paradui.

Prašomi visi draugijos na
riai dalyvauti susirinkime ir 
pasiimti draugijos ženkle
lius. 1 vai. po pietų važiuo
sim į parado vietą ir kartu 
su kitomis draugijomis mar- 
šuosim į Ebbets Field.

Birželio 9 d. bus Šv. Vardo 
draugijos bendra komunija 
8 vai. mišių metu.

Prašomi visi draugijos na
riai su ženkleliais eiti prie 
komunijos.

Novena
Birželio 4 d. mūsų bažny

čioje prasidės novena prie šv. 
Antano.

Novenai vadovaus ir pa
mokslus sakys pranciškonas 
kun. Juvenalis Liauba.

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
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MEMORIES of LITHUANIA

Lietuviu Radijo Vakarines

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

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

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

V. UBARAVIČIUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES marma 
Programos Dir.

J. P. GINKUS 
495 Grand 8t 

Brooklyn, N. Y. 
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS
Muzikos ~Dlr.

Kazimieras Damusa, 61 m. 
amžiaus, gyvenęs 87 So. 2nd 
St,, Brooklyn, N. Y., mirė ge
gužės 23 d. Kūnas buvo pa
šarvotas grab. S. Aromiskio 
koplyčioj, 423 Metropolitan 
Avė., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyko gegužės 27 d., iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios 
į šv. Jono kapines.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Veroniką, dukteris 01- 
gą ir Eleną, sūnų Vytautą, 
brolį Antaną, seserį Salomė
ją Seskienę, du anūkus ir du 
žentus—Ed. Rameiką ir S. 
Aromiskį.

Laidotuvių pareigomis rū
pinosi graboriaus Aromiskio 
laidotuvių įstaiga.

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

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

TeL MArket 2-5360

New York, N. Y.
Kunigystės dvidešimt me

tų jubiliejinė vakarienė, kun. 
kleb. Jurgiui Gurinskui pa
gerbti, įvyks birželio mėn. 16 
d., 4:30 vai. p.p. Aušros Var
tų parapijos salėje.

Po vakarienės bus šokiai.
Tikietus įsigykite iš anks

to per kun. K. Malakauską 
arba Stellą Kauliūtę.

Birželio 9 d. susituokia El
mer Tauc su Maryte Palu
binskaite. Vestuvės įvyks pa
rapijos salėje.

PAVASARIO BALIUS
RENGIA ŠV. VARDO DRAUGIJA

Šeštadienį, Birželio-June 1 d., 1946
ANGELŲ KARALIENES PAR. SALEJE

South 4th ir Roebling Streets, BrooMyn, N. Y.
Pradžia—7:30 vaL 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 £ INSURANCE

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

TeL Virginia 7-1896

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namu (ienų iš
lyginimą, plastoriavimą, šaligat
viu cementavimą ir kt. darbus.

293 MAUJER 8T., 
BROOKLYN 6, N. Y.

Clement A. Voket 
(VOKETAITIS) 
Advokatas

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

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDĖ
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Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8-0259 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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