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“Amerikos” Velykų laido
je užbaigėme A. Gervydo ap
rašymą “Už spygliuotų vie
lų.” Gerai žinome, kaip ne
kantriai skaitytojai laukda
vo šių atsiminimų, kurie be 
pertraukos rodėsi “Ameri
kos” skiltyse per kelis mė
nesius.

"Už spygliuotų vielų” atsi
minimuose buvo progos ar
čiai! pažinti tuos baisius iš- 
kentėjimus, kuriuos turėjo 
išgyventi visa eilė lietuvių ir 
kitų kankinių, patekusių į 
nacių Stutthofo koncentraci
jos stovyklą. Tai tik vienos 
stovyklos gyvenimas. O to
kių stovyklų naciai buvo pri
steigę galybę.

Stutthofo, Dachau ir kitų 
stovyklų nebėra. Jose iškan
kinti “šimtai ir tūkstančiai 
vyrų iš visos Europos” negrį
žo į savo tėviškes. Jie amži
nai ilsisi svetimoje žemėje. 
Ir kodėl jie negrįžo? Kodėl jų 
nesulaukė tėvai, žmonos, vai
kai, draugai? Kodėl, iš viso, 
jie turėjo kentėti? *

Į šiuos klausimus labai 
tiksliai atsakė Stutthofo ka
linys A. Gervydas:

“Laisvės sau, laisvės savo 
Tėvynei — nieko nieko dau
giau jie netroško.”

Dėl laisvės jie kentėjo. Dėl 
laisvės jie žuvo. Bet ar laisvė 
atėjo jų tėvynei, jų artimie
siems?

Šiandie naujos koncentra
cijos stovyklos. Tik jos dar 
baisesnės. Ir skaudesnės tuo 
labiau, kad šiandie apie jas 
tylima. Ir kaip apie jas kal
bėsi, nes jų pirmieji išradė
jai šiandie savo sostinėje, 
Maskvoje, kalba apie laisvę 
ir teisingumą visam pašau-

ZARASŲ EŽERAS PAVASARIO PRIEBLANDOJ

MIRĖ HENRY FORD Rusai Šnipinėja

Išvežti 3 Lietuvos Vyskupai

Amerikoje kyla stipresnis 
judėjimas už apčiuopiamą 
pagalbą tūkstančiams išvie- 
tintų asmenų Europoje. No
rima nors 400,000 išvietintų- 
jų įsileisti Amerikon šalia 
“reguliariai” vykdomų kvo
tos ribų.

Už didesnio imigrantų 
skaičiaus įsileidimą pasisakė 
daug įtakingų asmenų ir or
ganizacijų. Džiugu, kad Dar
bo Federacija ir CIO, tos dvi 
didžiausios darbininkų orga
nizacijos, atvirai ir tvirtai 
remia šį judėjimą.

Labai įžūliai priešinasi 
Amerikos Legionas. Bet šios 
didelės karo veteranų organi
zacijos pasipriešinimą gero
kai atsveria Katalikai Karo 
Veteranai, kurie labai griež
tai ir nuoširdžiai pasisako už 
pakeitimą imigracijos įsta
tymo, kad Amerika galėtų 
laikinai įsileisti daugiau nau
jų imigrantų, nei formalios 
užtvaros dabar leidžia.

Henry Ford, įkūrėjas For
do Motorų kompanijos ir tė
vas modernios gamybos, ba
landžio 7 d. staiga mirė savo 
ūkyje — Dearborn, Mich., su
laukęs 83 metų amžiaus.

Henry Ford gimė Green
field, Mich., 1863 m. liepos 
30 d. Jo tėvas William Ford 
buvo pasiturįs ūkininkas. Su
laukęs 16 metų, Henry Ford 
apleido mokyklą ir pradėjo 
dirbti mašinų dirbtuvėj, Det
roite. Jo pirmutinė alga bu- 
vo 2 dol. 50 c t. už 60 valan
dų darbo savaitę. Čia- jis pra
dėjo svajoti apie vežimą be 
arklio — ką dabar vadiname 
automobilium.

Metams bėgant toji svajo
nė virto tikrove. Ne vien tik 
automobilių pramone jis ver
tėsi, bet savo turtą paleido 
ir į kitas sritis. Henry Ford 
pasidarė geležinkelio savi
ninkas, laikraščių ir knygų 
leidėjas, gumos fabrikantas, 
komercinės aviacijos pionie
rius ir dar įvairių pramonės 
šakų akcininkas.

Henry Ford nuopelnai nė
ra vien pramonės dirvoje. Jis 
buvo pirmutinis industrialis- 
tas, kuris pakėlė darbinin
kams dienos uždarbį nuo 2 
dol. 50 et. iki 5 dol. Jis buvo 
didelis taikos mylėtojas ir 
karais biaurėjosi. Pirmojo 
Pasaulinio karo metu visą

savo turtą buvo pavedęs val
džios nuožiūrai. Praėjusio 
karo metu jo pramonės impe- 
perija gamino sunkiuosius 
lėktuvus, kurių jis padarė už 
5 bilijonus dolerių.

Henry Ford buvo genijus 
pramonės srityje, todėl gal 
perdaug nenuostabu, kad jis 
paliko bilijono dolerių turto, 
kuris priklauso išimtinai jo 
šeimai. Amerika gedi šio pra
monės pionieriaus'-ir didelio 
žmonių draugo. -

Fordo ifcndro^ei vadovau
ja’ velioniės anūkas, Henry 
Ford H. Fordas turėjo tik 
vieną sūnų, Edsel, kuris mirė 
prieš keleris metus.

Britų ambasadoje Maskvo
je, kur apsistojo Bevinas, 
rasta rusų įtaisyti šeši mik
rofonai sekimui Britų dele
gacijos pasikalbėjimų.

Mikrofonai padirbti 
magneto plokštelių, kad 
būtų galima jų susekti, 
dėlto anglai juos surado.

Kai Amerikos atstovas, 
sekretorius Marshall, gerai 
rusus pažįstąs, ėmėsi visokių 
saugumo priemonių nuo ru
sų šnipinėjimo, kiti į šį šnai- _ 
ravor-kad neįsteitiki savo są* vis<x pasaulio katalikams di-

be 
ne
vis

Visad gerai, painformuotas 
Paryžiaus dienraštis “La 
Croix” kovo 29 d. paskelbė, 
kad bolševikai iš Lietuvos 
jau ištrėmė tris vyskupus: 
Telšių vysk. Borisevičių, jo 
pavaduotoją vysk. Rama
nauską ir Kaišiadorių vysk. 
Matulionį. Tad iš šešių Lie
tuvoj beliko tik trys vysku- 
kai, tarp kurių ir 95 m. am
žiaus senelis Vilkaviškio 
vyskupas Karosas.

Apie išvežtųjų vyskupų li
kimą neturima jokių žinių. 
Vysk. Matulionis, kurs prieš 
šį karą lankėsi J. A. Valsty
bėse, jau anuomet ėjo žiaurų 
kalvarijų kelią bolševikų ka
lėjimuose. Nuo 1926 m. iki 
1933 m. jis buvo kalinamas 
kartu su latvių vysk. Slos- 
kans baisiojoj balševikų ka
torgoj — Solovkuose.

To paties laikraščio tvirti
nimu, iš Lietuvos esą depor
tuota ir nužudyta daug dva
sininkų. Bet kokis religinio 
gyvenimo pasireiškimas esąs 
nepaprastai suvaržytas. Esą 
tik leidžiama mišias laikyti 
ir pamokslus sakyt, tačiau ir 
tai griežtoje NKVD priežiū
roje. Uždrausta visa katali
kiškoji spauda. Neleidžiama 
net jokių maldų knygų ar pa
rapijų biuletenių spausdint. 
Nei bažnyčiose, nei šeimose 
negalima vaikus katechizmo 
mokyti. Bažnyčioms uždėti 
nepaprastai aukšti mokes
čiai, kad tuo būdu privertus 
jas uždaryti. Reikia tačiau

jungininkais. Dabar gi visi 
sako jį protingai padarius.

džiuotis, kad nežiūrint tokių 
replių ir bolševikų teroro lie-

TELEFONO STREIKAS
Amerikos Grudai 

Europai
Washington.—Žemės ūkio 

departamentas pranešė, kad 
yra sudarytas didelis grūdų 
atsargos kiekis Europai ir 
Pietų Amerikai pagelbėti per 
balandžio ir gegužės mėne
sius.

Amerikos ir Anglijos zo
noms Vokietijoje paskirta 
120,000 tonų miltų; Prancū
zijai — 33,000 tonų; Italijai
— 22 tūkst. tonų; Norvegijai
— 11 tūkst.; Airijai — 5 
tūkst.; Kubai — 50 tūkst. to
nų miltų.

ANGLIJOS PARLAMENTAS SVARSTO 
LIETUVOS KLAUSIMI

tuviuose tikybinė praktika 
išlikusi gyva ir dvasia nepa
laužta.

“Viešoji pasaulio opinija 
turi veikti ir daryti kuodi- 
džiausios įtakos į demokrati
nes valstybes, kad pagaliau 
išmuštų laisvės valanda mū
sų broliams Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje” — šiais žo
džiais baigia straipsnį apie 
skaudžią Lietuvos padėtį tas 
prancūzų katalikų įtakingas 
dienraštis.

Graikę Streikas
Atėnai. — Balandžio 8 d. į 

48 valandų streiką išėjo 80,- 
000 graikų valdžios tarnau
tojų. Jie reikalauja didesnio 
algų priedo Velykų šventėm.

Beveik tuo pat laiku strei- 
kan buvo išėję laikraštinin
kai ir spaustuvininkai. Jie 
protestavo prieš trijų spaus
tuvininkų nužudymą. Strei
kavo ir telegrafo tarnauto
jai.

STEIGS LIETUVIU KOLEGŲ! ROMOJ
x -

Kun. A. M. Briška, Nekal
to Prasidėjimo parapijos kle
bonas Chicagoje, yra pa
kviestas kardinolo Pizzardo 
vykti į Romą ir ten įsteigti 
lietuviams kunigams kolegi
ją.

Jau seniai buvo reikalas, 
kad lietuviai klierikai Romo
je turėtų savo pastogę. Tą 
padėtį kun. A. M. Briška su
prato ir kolegijos steigimo 
reikalu parašė laišką kolegi
jų ir seminarjių globėjui kar
dinolui Pizzardo, kuriame iš
dėstė, kad kolegija lietu
viams kunigams yra būtinas 
dalykas ugdyti jaunąją kuni
gų kartą. Laiške paminėta, 
kad Lietuva gali tapti slenks
čiu apaštalavimo rytuose. 
Kardinolas šį kolegijos stei
gimo sumanymą įvertino ir 
pakvietė kun. A. M. Brišką

VYSK. V. BRIZGYS 
PARYŽIUJE

Paryžius. — Kovo mėnesį į 
Paryžių buvo atvykęs vysk. 
V. Brizgys.

Prieškariniais laikais jis 
kurį laiką buvo dirbęs kai 
kuriose Paryžiaus parapijo
se, ypač studijuodamas so
cialines sąlygas.

Vysk. V. Brizgys iš Pary
žiaus Velykoms išvažiavo į 
Romą.

Maskva Neduoda 
Vizų

Maskva. — Britų pasiun
tinybė Maskvoje gavo prane
šimą, kad Sovietai neduos iš
važiavimo visų britų žmo
noms rusėms, šiuo metu yra

Rytų jūrų fronto vadas 
admirolas Thomas C. Kin- 
kaid neseniai buvo pasikvie
tęs į “North Carolina” laivą 
New Yorko spaudos atsto
vus.

Tas milžinas 45,000 tonų 
karo laivas, dabar paskirtas 
į Atlanto laivyno rezervą, 
stovi doke greta kito savo 
brolio — “Washingtono.”

Karo metu buvęs Ameri
kos Septintojo laivyno vadas, 
admirolas Kinkaid, kalbėda
mas pietų metu į penkiasde
šimt savo svečių laikraštinin
kų, pasakė:

“Be komunistų grėsmės ir 
be Rusijos dabartiniame pa
saulyje būtų puiki taika.

“Mums, Vakarų pasauliui, 
gresia pavojingiausio ginklo 
— komunizmo — plitimas. 
Atrodo, kad nuo jo nėra jo
kio apsigynimo. Mes galime 
gintis nuo atominio ginklo, 
bet prieš komunizmo plitimą 
tėra vienintelis ginklas, — 
tai jį užmušti.”

Londonas. — Škotijos lie
tuviai vasario 16-tos proga 
pasiuntė telegramą Anglijos 
užsienių reikalų ministeriui. 
Joje protestuojama prieš bol
ševikinę Lietuvos okupaciją, 
išplėšusią iš lietuvių tautos 
visas švenčiausias žmogaus 
teises, kurioms apginti buvo 
vedamas šis karas.

Ta telegrama pasiremdami 
keletas Anglijos parlamento 
įtakingų atstovų — prof. Sa
vory, Sir Patrick Hannon, vi- 
ceadmirolas Taylor ir kiti — 
žemuosiuose rūmuose kovo 
24 d. posėdy pareikalavo, kad 
Anglijos vyriausybė iškeltų 
Maskvos konferencijoj Lie
tuvos klausimą ir padarytų 
formalų pareiškimą, kad 
Anglija nepripažįsta ir nie
kad nepripažins Lietuvos 
okupacijos. Prof. Savory pa

reiškė: “Argi vyriausybei 
priimtinas slaptasis Ribben- 
topo - Molotovo 1939 m. susi
tarimas, kuriuo remiantis 
Baltijos valstybės buvo Sov. 
Rusijos okupuotos. Ar tai su
derinama su Britų garbe?” 
Vyriausybės vardu vicemin. 
Hector Me Neil pareiškė, kad 
nėra įprasta atsakinėt į to
kius klausimus ir atkreipė 
dėmesį į tuo reikalu anks
čiau Anglijos padarytus ne* 
dviprasmiškus pareiškimus.

Balandžio 7 d., 6 vai. ryte 
streikan išėjo 294,000 telefo
no tarnautojų. Jie paliko sa
vo darbus, reikalaudami di
desnių algų ir geresnių darbo 
sąlygų. Daugumoje valstijų 
telefono susisiekimas labai 
apkarpytas. Užmiesčių pasi
kalbėjimas buvo beveik visai 
neįmanomas. -Miestuose vie
tiniai pasikalbėjimai veikė 
tik ten, kur buvo automati
niai aparatai.

Streiko eigą atydžiai sekė 
prezidentas Truman. Darbo 
sekretorius Schwellenbach 
visą laiką tarėsi su telefono 
bendrovėmis ir streikuojan
čių atstovais.

Streikuojančių darbininkų 
reikalavimai yra tokie: vidu
tiniškai pakelti savaitines al
gas 12 dolerių; duoti keturių 
savaičių atostogas po 20 me
tų tarnybos; mažiausiai 100 
dolerių mėnesinės pensijos 
pasitraukusiems seniems tar
nautojams ; greičiau didinti 
algas (vietoj 8 metų, daryti 
tai kas 5 metai); įvesti užda
rą uniją, priverčiant visus 
tarnautojus būti unijos na
riais.

Telefono bendrovių vado
vybės sako, kad patenkini
mas streiko reikalavimų kaš
tuotų per metus 700 mil. dol. 
Tokia suma, sako bendrovė, 
neįmanoma paskirti, nes per-

nai bendrovės “turėjusios 
pelno tik 250 mil. dolerių.”

Streikui likividuoti federa
linė valdžia paskyrė tarpi
ninką Peter G. Manno, kurs 
rūpinasi darbdavių ir darbi
ninkų atstovus susodinti prie 
derybų stalo. Prezidento H. 
Trumano įsikišimas prama- 
tomas savaitės gale, jei iki to 
laiko nebus pasiekta susita
rimo. Vyriausio prokuroro 
Clark aiškinimu, prezidentas 
turi teisę paimti telefono su
sisiekimą valdžios žinion.

Kun. Briška apie šį pakvieti
mą taip sako: “Mane Dievas 
parinko tik įrankiu šiai kole
gijai įsteigti. Kolegija lietu
viams kunigams labai reika
linga Romoj, ypač dabar. Aš 
esu įsitikinęs, kad su Dievo 
pagelba Lietuva vėl atgims 
nepriklausoma. Mes turime 
išlaikyti savo kunigus, kad 
jie galėtų grįžti, kada Lietu
va taps nepriklausoma.”

Sudarius visus planus kun. 
Briška nuvyko pas Chicagos 
kardinolą S. Stritch, kuris jo 
planus užgyrė ir palaimino 
kelionei į Romą. Iš Chicagos 
kun. Briška išvyko antradie
nį į New Yorką iš kur iš
plaukia į Prancūziją balan
džio 11 d.

tekėjo už britų pasiuntinybės 
bei britų misijos narių ir jau 
ištisi metai, kai laukia visų.

Tai rodo, kad sovietai 
griežtai nusistatė savo pilie
čių niekur į užsienį neišleisti.

LIETUVIAI DEPORTUO
JAMI Į SIBIRĄ

Tokia antrašte plačiai 
Amerikoje skaitomas mėne
sinis žurnalas “The Catholc 
Mind” balandžio numery pa
skelbė Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto me
morandumą, praeitų metų 
spalių 30 d. įteiktą Jungtinių 
Tautų Organizacijos genera
liniam sekretoriui Trygve 
Lie.

DE GAULLE VEIKLA MARSHALL PAGRASINO MOLOTOVU

Latvijos Ministeris 
Tapo Kataliku LIETUVIŠKA DAINA PER 

PRANCŪZIJOS RADIJĄ

Jam savo kalboje pritarė 
ir admirolas Monroe Kelly, 
Trečio Laivyno skyriaus va
das.

Washington. — šiomis die
nomis Dr. Alfred Bilmanis, 
Latvijos ministeris Ameriko
je, priėmė katalikybę. Kata
likų Bažnyčion jį priėmė 
Apaštališkasis Delegatas ar- 
kiv. Amleto G. Cicognani.

Dr. Bilmanio krikšto tė
vais buvo Lietuvos ministe
ris P. žadeikis su žmona.

Būrelis lietuvių tremtinių 
Paryžiuje įdainavo Pary
žiaus radiofone į plokšteles 4 
lietuviškas dainas: “Tykus 
buvo vakarėlis,” “Sėdžiu už 
stalelio,” “Kur lygūs laukai” 
ir “Valio, piovėjėliai.”

Dainos bus perduodamos 
per galingiausią Paryžiaus 
stotį.

Paryžius. — Generolas De 
Gaulle šiomis dienomis pra
dėjo savo politinę veiklą di
desniu įtempimu. Strasbour- 
ge, kalbėdamas didžiulei mi
niai prancūzų, jis nurodė, 
kad reikia keisti konstituci
ją, suteikiant šalies preziden
tui daugiau galios.

De Gaulle pažymėjo, kad 
Prancūzija turi laikytis va
karų pasaulio ir tuo būdu iš
laikyti lygsvarą tarp Rusijos 
ir Amerikos.

Kitoje kalboje de Gaulle 
pareiškė, kad Prancūzija sto
vės drauge su Amerika prieš 
naujos tironijos pavojus.

Prancūzijos komunistai 
reiškia didelio nepasitenkini
mo dėl generolo kalbų ir jau 
viešai apšaukia jį “atžagarei
vių galva.”

De Gaulle, buvęs prancūzų 
pogrindžio pasipriešinimo 
naciams vadas, kurį laiką 
buvo pasitraukęs iš viešojo 
gyvenimo. Dabar jis pradeda 
naują politinį veiklumą, kurs 
gali iššaukti prancūzų gyve
nime naują partiją.

— Danijos karalius Kristi
jonas, 70 metų, esąs sunkiai 
susirgęs.

Maskva. — Valstybės sek
retorius generolas Marshall 
balandžio 8 d. griežtu žodžiu 
priminė Molotovui, kad visi 
pasitarimai Maskvoje gali 
baigtis niekais, jei Sovietų 
Sąjunga ir toliau laikysis sa
vo užsispyrimo.

Marshall Maskvoje pralei
do jau keturias savaites. Per 
tą laiką Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Rusijos atsto
vai nepasiekė susitarimo nė 
vienu klausimu.

Pradžioje buvo nusitarta 
tartis septyniais klausimais, 
bet dabar iš septynių klausi
mų jau susidarė keturiolika, 
ir dar galo /tesimato.

Paskutiniu laiku tartasi 
dėl būsimos Vokietijai vy
riausybės, bet ir čia nesusi
tarta. Molotovas reikalavo 
plebiscito, per kurį vokiečiai 
būtų atsiklausti, kokios nori 
.valdymosi tvarkos — griež
tai centralizuotos ar iš atski
rų valstijų atstovų sudary
tos valdžios. Marshall nuro
dė, kad sudarymas vokiečių 
centralizuotos valdžios gali 
suteikti nepageidaujamoms 
jėgoms per didelės galios.

Balandžio 9 d. pasitari-

muose prieita būsimų Vokie
tijos sienų klausimo, čia tuo
jau pasireiškė didelis nuomo
nių klausimas dėl Vokietijos- 
Lenkijos sienų. Sovietai nori, 
kad dabartinės Lenkijos ad
ministracinėm ribos, kuriose 
įeina dalis Rytprūsių ir dide
lė vakarų Vokietijos teritori
ja, pasiliktų tikromis Lenki
jos sienomis su Vokietija. 
Amerikos ir Anglijos atsto
vai nori, kad vokiečiams bū
tų palikta daugiau žemių.

Vokietijoj Ir Lenki
joj Potvyniai '

Berlynas. — Oderio upėje 
susikimšo ledai ties Kiustri- 
nu, apie 50 mylių nuo Berly
no, ir pakilęs upės vanduo 
užliejo apie 150 tūkst. akrų 
plotą. Kai kur vanduo pakilo 
ligi 25 pėdų. Apie 17,000 žmo
nių liko be pastogės.

Panaši nelaimė užgulė ir 
Lenkiją, Vyslos ledai susi
kimšo kiek žemiau Varšuvos, 
ir vanduo apsėmė plačias 
apylinkes. Apie 50,000 žmo
nių staiga atsidūrė be pasto
gės.
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LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 
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Balandžio-April 11, 1947 Balandž:

ŠVIESA Kitataučių Talka KUR DINGO BELAISVIAI

Raitus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

NUODĖMĖ NUGALĖTA
Velykų rytas sugretina mirtį su gyvybe, žmogiškumą 

su dieviškumu. Kas gali būti daugiau žmogiška kaip mirtis, 
ar dieviška kaip prisikėlimas? “Kam ieškote gyvojo tarp 
mirusiųjų? Jo nėra čionai; Jis atsikėlė” (Luko 24, 5, 6).

“Pasitikėkite, aš nugalėjau pasaulį” (Jono 16, 33). Jei 
Kristus nugalėjo piktą, kodėl mes turim prieš Jį kovoti? Jei 
Kristaus yra pergalė, ko mes bijomės pralaimėti? Jei Kris
tus yra Ramybė, kodėl yra karų?

Nuodėmė atnešė mirtį, o prisikėlimas gyvenimą. Nuo
dėmė prikalė Jėzų prie kryžiaus. Nuodėmė pralaimėjo, kai 
Kristus prisikėlė! Laisvas žmogus gali Kristaus meilę pri
imti ar atmesti. Atpirkimo vaisiai gali būti jo išganymui ar 
pražūčiai.

Išganytojas niekad nemokė, kad Jo prisikėlimas panai
kins visa bloga gyvenime. Jis siuntė mokinius kaip avis tarp 
vilkų; perspėdamas, kad kūkaliai bus sėjami tarp kviečių, 
kad išmintingos panos maišysis tarp paikų, kad jūros bus 
pilnos gerų ir blogų žuvų, kad pasaulis juos persekios, kaip 
Jį persekiojo, kad jų taipgi neapkęs, ir juos ves į teismus 
neteisingai skųsdami, kad ir juos pasmerks mirčiai, ligi 
ateis Kristus visoje savo garbėje ir galybėje.

Kova tarp gero ir pikto nenutraukiama Kristaus prisi
kėlimu. “Pasaulyje jūs patirsite priespaudos; bet pasiti
kėkite, aš nugalėjau pasaulį” (Jono 16, 33).Nuodėmė uždarė 
mums dangų, bet prisikėlimas jį mums vėl atidarė.

Nėra stebėtina, kad pasaulis, atmetęs Dievą, platinąs 
bedievybę, užtariąs blogą, išardąs šeimyninį gyvenimą, ne
išvengia karų. Modernus pagonis negali suprasti. Jam pla
nuoti nesiseka. Jis tikrino visiems, kad mokslas, progresas, 
apšvieta pašalins nuodėmę bei blogą iš pasaulio. Dabar liū
di, kad ten kur sėjo sėklą, išaugo usnys. Negali suprasti, 
kad pagonizmo idėja gimdo barbarizmą, kad pašalinus Die
vą viešpatauja tironija. Jis mano pastatysiąs namus sugrio
vęs jiems pamatus. Duosiąs pasauliui ramybės be meilės 
Davėjo.

“Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę; 
ne kaip pasaulis duoda aš jums duodu. Tegul jūsų širdis ne
nusigąsta ir tenebijo” (Jono 14, 27). O vis dėlto šių laikų 
žmonių širdys plaka be ramybės. Ją iš mūsų širdžių išveja 
nuodėmingas gyvenimas. - -A '

Iš karsto atsikėlęs Kristus linkėjo ramybės. Ir mes at
sikėlę iš nuodėmių karsto ir laikydamies V. Dievo įstatymų 
pajusime savo širdyje Kristaus duotą ramybę: “Didelė ra
mybė mylintiems tavo įstatymą” (Ps. 118, 165). O kas kla
joja šalia Dievo ir seka kiekvieną savo aistrą, tas ramybės 
niekados neturi: “Neturi ramybės bedieviai, sako Viešpats” 
(Iz. 48,22).

“Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas” (Jono H, 25). At
sikeldamas pats savo galybę iš numirusių, Kristus padėjo 
mūsų tikėjimui pamatus, pragaro galybių nesugriaujamus, 
ir sutriuškino savo priešus, kurie triumfavo Kristų prikalę 
prie kryžiaus. “Kristus kėlėsi iš numirusių . . . kad ir mes 
gyventumėm nauju gyvenimu” (Rom. 6, 4).

Kun. Jonas Balkūnas.

KODĖL MOTINA BIJO SŪNAUS
(Lietuvio tremtinio 

pasisakymas)
1940 m. birželio 15 d. So

vietų S-gai klasta ir smurtu 
pagrobus Lietuvą, lietuvių 
tarpe atsirado kiek ir kvis- 
lingų, padėjusių raudonajai 
armijai užsmaugti Lietuvos 
laisvę ir talkininkavusių vi
sagalinčiai NKVD kankinti, 
žudyti ir deportuoti į Sibirą 
savo tautiečius.

Šiurpas nukrato kiekvieną 
lietuvį, paminėjus pirmojo 
Lietuvoje NKVD viršininko 
ir vėliau Lietuvos komunistų 
partijos sekretoriaus Antano 
Sniečkaus pavardę. Jis lietu
vių tautos pabaisa. Jam vėl 
grįžtant į Lietuvą, nuo jo-bė- 
go, kas tik galėjo. Nuo jo 
taip pat pabėgo ir senutė mo
tina, brolis, sesuo ir kiti gi
minės. Paklauskite Hanau 
stovykloje gyvenančios A. 
Sniečkaus senutės motinos, 
kodėl ji negrįžta ten, kur jos 
sūnus galingas ir gali kiek
vieną pasiųsti kalėjiman, ant 
kartuvių ar Sibiran. Ji atsa
kys, kad dar nori gyventi, 
kad ji bijo savo sūnaus.

1941 m. birželio 14-21 d., 
“Tarybų Lietuvos” redakto
rius Jonas Šimkus talkinin
kavo lietuvius gyvuliniuose 
vagonuose deportuojant į Si
birą. Jis šiandien raudono
sios armijos pavergtoj Lietu
voj taip pat galingas. Pa
klauskite Augsburgo stovyk-

loję gyvenančio jo brolio, bu
vusio Kauno Valstybinio te
atro dramos artisto Petro 
Šimkaus, kodėl jis negrįžta 
ten, kur jo brolis šiandien 
“valo” literatūrą ir meną nuo 
“liaudies priešų.” Jis jums 
atsakys, kad jam mieliau 
laisvoje šalyje vargti, negu 
savo tėvynėje vergauti ir bū
ti prievartaujamu.

Juk Sovietų Sąjungoje kas 
kitų nekankina, tą kiti , kan
kina ar bent prievartauja. 
Mes galėtume nurodyti dau
gybę pavyzdžių, vaizdžiai ro
dančių, kur artimi giminės 
(žmonos, broliai, seserys ir 
net suaugę vaikai) negrįžta į 
pavergtą Lietuvą, kur jų ar
timieji aukšti pareigonys ir 
nekartą per radiją juos kvie
tė grįžti. Kodėl jie negrįžta? 
Jie trokšta laisvės, jie nori 
gyventi, jie žino, kas yra bol
ševizmas: Juk neretai ir tas, 
kuris juos kviečia grįžti į pa
vergtą tėvynę, jei paukščio 
sparnus turėtų, pas kviečia
muosius atskristų į DP sto
vyklą ir taptų “Dievo Paukš
teliu.”

Tad ar nenorį grįžti karo 
nusikaltėliai?

Mes esame kaltinami ir 
kvislingais dėl to, kad ir rau
donojoje ir rudojoje (nacių) 
okupacijoje mes siekieme 
laisvės, savos nepriklauso
mos. valstybės atstatymo. 
Bet argi tie, kurie nepripa-

Ir šviesa sutirpsta, tartum sniegas, 
Ir naktis užgriūva ant akių, . 
“Dieve, Kur Tu?” šaukdamas kai bėgu, 
“Man parodyk veidą” kai šaukiu.
Ir tyla apsiaučia visą žemę,
Tartum karsto antvožas sunkus,
Kai kartoju “Viešpatie, sutemo, 
Viešpatie, Tavęs nebetenku” ...
“Kas į mano šviesą žingsnį žengia, 
Nebegrįš per amžius atgalios; 
Tavo—kelias dar anoj padangėj.
Ir šešėlio mano spinduliuos” ... —
Kai tamsa Jo didį balsą meta, 
Akys vėl šios žemės dieną mato.

Bernardas Brazdžionis.
Gatschach, 1944-XI-21.

“SUŽALOTI ĮŽYMYBIŲ VEIDAI”
Komunistinės spaudos Lie

tuvoj korespondentas T. Til
vytis savo straipsnyje “Su
žaloti veidai” rašo:

žįsta svetimos okupacijos, 
kurie siekia laisvės yra kvis- 
lingai ?

Mums yra primetamas ir 
kalaborantų vardas, esą, mes 
esame buvę nacių bendra
darbiai. Tai daugiau, negu 
juokinga. Ar žmonės, kurie 
nacių okupacijos metu sun
kiausiose sąlygose dirbo sa
vo tautos kultūrinį darbą jau 
yra kolaborantai ? Ar ūkinin
kas, kuris visą vokiečių oku
pacijos metą buvo apiplėšia
mas yra jau kolaborantas? 
Ar prievarta darbams į Vo
kietiją išvežtieji kolaboran
tai? Ar prievarta karo dar
bams sugaudytieji — kolabo
rantai ?

Tai kas gi, pagaliau, tie 
kolaborantai ?

Screeningo ankietų lapuo
se yra klausimas, ar nepri
klausei nacių organizaci
joms. Vienas jumoristinis 
laikraštis pataria DP į tą 
klausimą atsakyti šiais žo
džiais: “Priklausiau SD žiny
bai, du mėnesius sėdėdamas 
kalėjime.”

Ir iš tikrųjų, sunku būtų 
rasti lietuvį DP, kuris dau
giau ar mažiau nebūtų nu
kentėjęs nuo nacių. Vieni sė
dėjo kalėjime ar koncentra
cijos lagery, antri buvo prie
varta išvežti darbams ar ka
riuomenę, iš trečių buvo 
atimtas turtas, ketvirti buvo 
iš butų išmesti ir t.t. Screen
ingo ankietuose yra klausi
mas, ar DP nebuvęs perse
kiotas nacių laikais. Tačiau 
į šį klausimą teigiamai gali 
atsakyti tik tie, kurie tai ga
li įrodyti dokumentais.

Ar naciai savo aukoms iš
davinėjo dokumentus? Taip. 
Štai būdingas pavyzdys. 1941 
m. vasarą vokiečių kariuo
menė per Lietuvą žygiavo į 
Rytus. Gruždžių vai., Šiaulių 
apsk., būrys vokiečių karių 
sutiko atvažiuojant kelius 
lietuvius su dviračiais. Su
stabdę pareikalavo atiduoti 
dviračius. Vienas paprašė už 
atimtą dviratį kvito. “Kvito! 
— šūktelėjo perpykęs vokie-Į 
tis — Štai jis!” Ir iš kauburo 
išsitraukęs revolverį pokšte
lėjo prašančiajam kvito į 
kaktą šūvį. Kati jau nebedrį
so prašyti kvito. Tad nacių 
nuskriaustajam prašyti 
skriaudą įrodydančio doku
mento buvo perdaug rizikin
ga.

Kas kiek arčiau pažįsta 
DP ir bent kiek žino, kas da
bar dedasi jų pavergtose tė
vynėse, tas nedrįs DP kaltin
ti nei karo nusikaltimais, nei 
kvislingavimu, nei kolabora
vimu, nei kuriais kitais nusi
kaltimais, kurių DP nėra pa
darę.

DP yra nelaimingi be tė
vynės žmonės, karo nusikal
tėlių aukos, laukiančios to 
laiko, kada Teisingumas nu
baus visus karo nusikaltėlius 
ir jos galės grįžti į savo lais
vas tėvynes.

Kada tai įvyks? Kada Tei
singumas išgirs balsą visų 
nuskriaustųjų?

Vienas DP.

“Buržuazinėje Lietuvoje 
menas, visuomenišku požiū
riu, buvo visiškai nereikalin
gas. Dailininkus kviesdavosi 
nebent saldainių muilo ir pa
pirosų fabrikai, rėkiančiom 
etiketėm gaminti... M. Rač
kauskaitės '- Cvirkienės dar
bo Salomėjos Neries portre
tas silpnokas piešinio atžvil
giu: abi rankos atrodo ar li
gotos ar medinės. Mes Salo
mėją Nerį atsimename, kaip 
dažniausiai kasdieniškai ap
sirengusią, paprastą moterį, 
o dailininkė pavaisdavo ją 
kaip elegantišką damą bali
nėje suknelėje.
, Salomėja Neris buvo svei
ka, gyveno Kaune, o nei vie
nas dailininkas nesusidomėjo 
paprašyti ją papozuoti.

Neseniai mirė Liudas Gira. 
Nė vienas dailininkas nesi
stengė nupiešti liaudies poe
tą iš natūros.'-Dailininkas, 
jei jis tikrai supranta savo 
uždavinius, turi ieškoti ir 
susirasti gyvenime didelius 
reiškinius ir asmenis ir juos 
atatinkamoj aukštumoj pa
rodyti.”

Kaip matome iš šios cita
tos “draugas’.’ T. Tilvytis 
piktai išbara Lietuvos TSR 
dailininkus už nenutapymą 
“didelių” tarybinių žmogys
tų iš natūros, t.y. jiems dar 
esant gyviems. Ir mano me
niška akis ir išmanymas su
tinka su “draugo” Tilvyčio 
patarimais dailininkams. Ta
čiau Lietuvos TSR dailinin
kai yra kitos nuomonės. Jie 
pirmiausia, tų dviejų Lietu
vos išdavikų, pardavusių me
ną savo garbę ir Lietuvos 
liaudį už Judo grašį “drau
gui” Stalinui, nelaiko didelė
mis žmogystomis, bet pa
prastais karjeristais, aptra, 
dailininkai žino, kad gyvų iš
davikų veidai niekada meniš- 
kiau neatrodė, kaip kad ir jų 
mirusių.

Be to, ne tiek dailininkus 
reikėtų čia kaltinti, kad ne
nutapomos gyvos “įžymy
bės,” kiek pačią kompartiją, 
kuri viską žino, už tarybinius 
piliečius galvoja ir numato 
ateitį viskam. Juk komunistų 
partija žino ir tai, kada tas 
ar kitas tarybinis pilietis tu
ri mirti. Taigi, kompartija 
kalta, kad ji nepadarė užsa
kymo dailininkams, kaip kad 
darydavo “saldainių, muilo ir 
papirosų fabrikai rėkiančiom 
etiketėm gaminti”.

Taip pat “draugas” Tilvy
tis yra nepatenkintas, kad 
dailininkė Račkauskaitė pa
vaizdavo S. Nerį, portrete, 
kaip elegantišką damą bali
nėje suknioje. Dėl šito tai jau 
“draugas” neturėtų ištaisyti 
veido grimasų. Dailininkė pa
vaizdavo “proletarę” teisin
gai, nes Salomutė, išdavusi 
savo Tėvynę, paniekinusi sa
vo tautą ir atsidavusi komu- 
riizmo-bolševizmo reikalui, iš 
“draugo” Stalino gavo gerą 
sumą rublių, gi “proletarės” 
undaroką prieš penkeris me
tus buvo atidavusi sovietų 
ubagams. Tiesa, kad nesma
gu “proletarę” rodyti lietu
vių tautai ištaigingame dra
bužyje, kada nuo jos parduo
tos Tėvynės kūno raudonųjų 
okupantų buvo nuplėštas ge
resnis apdaras, nuautas apa-

Mokant prieiti, per lietu
vių šalpos ar Lietuvos gelbė
jimo reikalui vajus galima 
gauti žymios paramos ir iš 
kitataučių, nelietuvių kilmės 
amerikiečių.

Žydai, graikai ir kiti kaip 
tik ir kreipias į visus ameri
kiečius, o ne vien tik į savo 
tautiečius.

Štai neseniai per lietuvių 
vajų Scrantone, kur buvo 
proporcingai pralenkti visi 
kiti miestai, nemaža aukų 
kaip tik’yra davę kitataučiai.

Pažymėtina, kad ir abu 
Scrantono dienraščiai siuntė 
po 50 dolerių lietuvių vajui.

Be to, abu laikraščiai, ly
giai kaip ir vietinės radijo 
stotys, tą vajų dykai išgarsi
no. Aišku, čia didelis nuopel
nas prel. J. V. Miliausko ir 
bendradarbių, bet jie parodė, 
kaip galima susilaukti darbo 
vaisių.

Prancūzų Komunis
tai Pralaimi

Paryžius. — Drome depar
tamente lapkričio mėn. rinki
mų metu įvyko netvarkos. 
Dėl to išrinktuosius į parla
mentą atstovus reikėjo per
rinkti.

Nauji balsavimai buvo pa
skirti kovo 30 d. Visos parti
jos siuntė geriausius savo 
kalbėtojus, mėgindamos bal
sus patraukti savo pusėn. 
Gana raudonas departamen
tas lapkričio mėn. buvo iš
rinkęs du komunistu ir vieną 
liaudies respublikoną (kat.).

Kovo 30 d. balsavimas ko
munistams sudavė visai ne
lauktą smūgį. Žmonės išrin
ko du liaud. respublikonus, o 
komunistai tegavo vieną at
stovą.

Liaudies respublikonai 
taip pat laimėjo savivaldybių 
rinkimus Mulhouse (Alzase), 
kur iki ši<5T Valdė sacialistai.

Maskvos konferencijoj Mo
lotovas pranešė, kad vokie
čių belaisvių šiuo laiku rusai 
jau neturi nė 900,000.

Anglijos ir Amerikos kari
niai sluoksniai mano, kad ru
sams buvo atitekę apie 3 mi
lijonai vokiečių belaisvių.

Kyla klausimas: kur kiti 
dingo?

Tas klausimas kyla visai 
pamatuotai, atsiminus, kad 
rusai vokiečių belaisvių yra 
grąžinę visai nedaug.

Tad pora milijonų žmonių 
negali taip dingti be jokių 
pėdsakų.

Matyti, dalis jų bus žuvusi 
prie tų žiaurių ištrėmimo 
darbų, prie kurių tūkstan
čiais miršta lietuviai, latviai, 
estai, lenkai ir kitų tautų 
žmonės.

Bet nėra jokios abejonės, 
kad gerą tų belaisvių dalį ru
sai ruošia komunizmo perga
lei. Jiems stengiamasi įkvėp
ti Stalino saulės šviesa, skie
pijama mintis, kad Rusija ir 
Vokietija (žinoma, sukomu- 
nistinta) turės nugalėti “ka
pitalistus.”

Iš Amerikos laikraščių ten
ka patirti, kad rusai sudaro kalauja senatvės pensijos, 
naujos vokiečių kariuomenės 
branduolį, pasiremdami vo
kiečiais belaisviais. Maskva 
savo žinioje laiko apie 2 mi
lijonu vokiečių belaisvių, tarp

jų ir ištisus smogininkų da
linius.

Rusijoj yra sudarytas “Ka
rinis Vokietijos Atnaujini
mo Komitetas,” kuris turi 
apie 10,000 vokiečių karinin
kų.

Komiteto pirmininkas yra 
Įeit. Einsiedel, vicepirm. mar
šalas von Paulus, kuris buvo 
paimtas prie Stalingrado.

Šalia vokiečių, rusai ruo
šia ir japonų Kvantungo ar
miją, kuri pakliuvo sovie
tams Mandžiūrijoje.

Pusė milijono japonų ka
reivių yra laikomi netoli Vla
divostoko ir kariškai ruošia
mi “būsimam rusų-amerikie- 
čių karui.”

Be to, paskutiniu laiku 
Maskva savo zonoje apgink
lavo daug korėjiečių, kad jie 
galėtų perimti visą Korėją ir 
ją paversti nauja Maskvos 
provincija.

AIRIJOJE DAUG 
PENSININKŲ

Dublinas. — Airijos socia
linės tarnybos minister i s 
Ryan pranešė, kad ketvirta
dalis Airijos gyventojų rei-

Vyriausybei priešingos 
partijos atstovas seime nusi
skundė, kad Airijoj per daug 
žmonių, kurie naktimis ba- 
liavoja, o dienomis nedirba.

PRANCŪZAI AUKLĖJA VOKIEČIUS
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Ispanija Bus

Franco sudarė Regentų 
Tarybą

Madridas. — Kovo 31 d. Is
panijos valdytojas gen. Fran
co paskelbė, kad jis duos sei
mui patvirtinti naują įstaty
mą, pagal kurį Ispanija pa
skelbiama karalyste.

Kol kas Franco pasilieka 
savo vietoje, bet jis sudarė 
Regentų Tarybą, kuri, jam 
mirus ar negalint valdyti, 
rinks įpėdinį — karalių.

Ispanijos karalium galės 
būti vyras, ispanas, katali
kas, ne jaunesnis 30 metų 
amžiaus.

Spėjama, kad šituo įstaty
mu Franco ruošia kelią į sos
tą Don Juanui, dabartiniam 
pretendentui į karalius.

Franco pasilieka teisę į sa
vo vietą įpėdinį—paralių pa
siūlyti bet kuriuo laiku.

MEKSIKOS DARBININKAI 
NUSIGRĮŽO NUO MARKSO

Ilgus metus buvusi Markso 
socializmo įtakoje Meksikos 
darbo konfederacija savo ko
vo mėn. pabaigos konferenci
joje atstatė seną pirmininką 
senatorių Fidel Velazgnezą. 
Apie 6,000 delegatų nauju 
vadu išrinko Fernando Amil- 
pa ir konfederacijos obalsį: 
“Už beklasinę visuomenę” 
pakeitė į “Už Meksikos išsi
vadavimą.”

Taigi, vieton socializmo, 
pasuko tautos keliu.

vas ir iš burnos ištrauktas 
duonos kąsnis, dėl ko lietuvių 
liaudis savo dainose daro ati
tinkamas išvadas.

Tikrai turėtų “draugas” 
Tilvytis pripažinti, kad minė
tų “įžymybių” veidai buvo 
sužaloti ne tik portretuose, 
bet ir pačiame jų gyvenime.

P. Bizaitis.

k.i«. ■ ii. 
t’V- J.

Baden. — Prancūzų karinė 
valdžia kreipia ypatingo dė
mesio į mokyklų sistemos 
petvarkymą ir perauklėjimą 
vokiečių jaunimo, kad tuo 
būdu apsidraustų nuo vokie
čių agresijos ateityje. Ste
bint suaugusių vokiečių de- 
nacificikaciją amerikiečių 
zonoje, galima pastebėti, kad 
praktinio auklėjimo srityje 
prancūzai ‘ yra žymiai dau
giau padarę, negu amerikie
čiai.

Per pusantrų metų prancū
zai išleido 5,000,000 peržiūrė
tų mokykloms vadovėlių ir 
ik rudens tikimasi aprūpinti 
jais visus moksleivius.

Prancūzai ruošia nefašisti- 
nio nusisteikimo mokytojų 
būrius. 12-13 metų amžiaus 
moksleiviai siunčiami į nor
malias mokyklas šešeriems 
metams ir sulaukę 18 metų 
jie bus paruošti pradinių mo
kyklų mokytojai.

Per nelyg nepasitikėdami ! 
vokiečių demokratine dvasia, 
prancūzai kruosčiai tikrina 
mokyklų programas. Kiek
vienoje aukštesnėje mokyk
loje yra vienas prancūzas 
dėstytojas, kuris gyvena mo-

TREMTINIŲ KLAUSIMU

kykloje ir yra pastovus pe
dagogų tarybos narys.

Parinkdami profesorius iš 
įvairių sričių žinovų, aukš
čiau neprofesoriavusių pran
cūzai nori susigerinti seną 
Vokietijos profesorių dvasią.

Šiuo būdu yra parinkta 
apie 10' • Maizo universiteto 
profesorių. Panašiai pasielg
ta ir dviejuose kituose uni
versitetuose. Bibliotekos pa
pildomos nevokiškomis kny
gomis, išleistomis po 1932 m.

Eavy atostogų metu pran
cūzai studentai lanko vokie
čių universitetus ir gyvena 
drauge su vokiečiais, kaip su 
sau lygiais. Prancūzų ir vo
kiečių jaunimo organizacijos 
palaiko tarpusavy artimą 
kontaktą.

M-me Giron, kuri prižiūri 
auklėjimo programas, pa
klausta, ar ji nebijanti, kad 
prancūzai persiimtų vokiečių 
idėjomis, atsakė: Oi, ne! 
Prancūzų jaunimas turėjo 
perdaug sunkaus patyrimo. 
Dėl to jie nacių idėjoms nėra 
palankūs.

M-me Giron yra įsitikinu
si, kad per 10 metų pavyksią 
“vokiečių charakterį” refor
muoti ir kai po 10 metų oku
pacijos vokiečių jaunimas 
bus taikiai nusiteikęs ir lin
kęs į bendradarbiavimą.
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“Kur pakreipti pastan
gas?” klausia Palemonas, na
grinėdamas sunkią lietuvių 
tremtinių padėtį savo 
straipsnyje “Vyties” vasario 
numeryje.

Į tą klausimą pagaliaus 
taip atsako:

“Šioje šlykštaus cinizmo 
gadynėje neturėkime didelių 
vilčių galingųjų valstybių pa
žaduose. Visos centrinės mū
sų organizacijos turi dėti 
kuodaugiausia pastangų 
gauti ir lietuviams kur nors 
prieglaudą “palestiną.” Rei
kia prašyti pagelbos mažųjų 
humaniškų valstybių, belstis 
į įtakingų dvasininkų duris, 
kalbinti garsius humanistus. 
Nejaugi jie nepadės mums 
surasti prieglaudos, mums — 
seniausiems Šiaurinės Euro
pos gyventojams? Mums — 
skeveldroms mažo laivelio, 
kurs niekam nebuvo pavojin
gas ar nedraugiškas! Nejau
gi nedėkingi okupantai ir to
liau gąsdins mus ir skatins 
vykti Rusijon ir padidinti 
vergų stovyklas Sibire? Keli 
milijonai baltiečių, lenkų ir 
ukrainiečių jau ten žuvo. Ar
gi dar negana?”

•fe. A '■/. <■■■few. fe.

Veiiczuela Kviečia
15.000 Tremtiniu
Londonan išvyko Venezue- 

los vyriausybės keturių as
menų delegacija. Ji tarsis su 
pabėgėlių ir tremtinių reika
lus tvarkančiomis įstaigo
mis.

Venezuela sutiko įsileisti 
15,000 pabėgėlių ir tremtinių 
iš Europos. Jos vadai sako, 
kad galetij įsileisti žymiai 
daugiau tremtinių, bet nuo 
to sulaiko gyvenamų namų 
trūkumas.

LANKYSIS KARDINOLAS

Balandžio mėnesio gale 
Amerikoje lankysis kardino
las Eugenijus Tisserant, 
prancūzas. Jis dalyvaus 
Princetono universiteto 200 
metų sukakties minėjime, 
kurio iškilmių metu jam bus 
suteiktas garbės daktaro 
laipsnis.

Kardinolas Tisserant yra 
Popiežiaus pašalpos komisi
jos Europoje vadovas.
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Lietuvių moksleiviai nestoja į 
komjaunimą

Lietuvių tautų bolševikai sa
vo pusėn stengiasi patraukti 
žiauraus teroro ir milžiniškos 
propagandos priemonėmis. Ta
čiau jiems tatai visiškai nesise
ka. Lietuvių tauta komunizmo 
nemėgsta. Kad taip ištikrųjų 
esama, be kitko matyti ir iš 
“Tiesos,” Lietuvos komunistų 
partijos (bolševikų) centro ko
miteto, Lietuvos “TSR Aukš
čiausios Tarybos prezidiumo ir 
ministerių tarybos” laikraščio.

Štai šių metų vasario 12 d. 
“Tiesos” numeryje yra išspaus
dintas labai būdingas R. Kal
vaitytės straipsnis “Kodėl neau
ga Šiaulių m. II gimnazijos kom
jaunimo organizacija?” Straips
nio pradžioje rašoma apie ko
munistinio jaunimo reikšmę. Ta
me straipsnyje rašoma:

“Šiaulių miesto inteligentijos 
susirinkime, apsvarsčiusiame L- 
KP (b) CK XI plenumo nutari
mus, kalbėjo II gimnazijos di
rektorius drg. Makrickas. Savo 
trumpą kalbą jis paskyrė kom
jaunimo organizacijos veiklai.

— Pereitais metais buvo gim
nazijoje komjaunimo organiza
torius. Tada komjaunuoliai šiek 
tiek veikė. Dabar komjaunimo 
organizatorių išsiuntė mokytis. 
Todėl ir neauga komjaunimo or
ganizacija.

Štai viskas, kuo gimnazijos di
rektorius aiškino silpną kom
jaunimo organizacijos veiklą.

Neabejotinai, gimnazijos kom
jaunimo organizatoriaus nebuvi
mas yra rimtas trūkumas, ir 
komjaunimo miesto komitetas 
turi tuo susirūpinti. Tačiau ar
čiau susipažinus su padėtimi, iš
kilo daug svarbesnės priežastys.

VLKJS CK XIII plenumas 
savo, nutarime pabrėžė svarbų 
mokytojų vaidmenį mokyklų 
komjaunimo organizacijų darbe. 
Buvo nurodyta, kad mokytojai 
turi dalyvauti komjaunimo or
ganizacijos susirinkimuose, pa
dėti organizuoti jų darbą, o 
komjaunuoliai turi būti pirmai
siais mokytojų pagalbininkais 
keliant mokslo kokybę^ auklė
jant moksleivius tarybine dva
sia.

Tačiau to nutarimo antroji 
Šiaulių gimnazija nevykdanti. 
Nei drg. Makrickas, nei kiti mo
kytojai—klasių auklėtojai kom
jaunimu nesirūpina. Toliau 
straipsnyje rašoma, kad kom
jaunimas gimnazijoje visiškai 
neturįs pasisekimo. Ieškoma ir 
to nepasisekimo priežasčių:

II gimnazijos komjaunimo or
ganizacijos susirinkimai vyksta 
retai. Renkasi komjaunuoliai 
blogai. Paskutiniame susirinki
me iš 13 komjaunuoliu dalyvavo 
tik 5.

» — ................ ..........
ralė?

Štai kas trukdo komjaunimo 
organizacijai augti! LKP (b) 
Šiaulių miesto komitetas patik
rino komjaunimo organizacijų 
darbą visose miesto mokyklose. 
Partinė organizacija ėmėsi eilės 
priemonių, kad padėtų komjau- 
nimui pagerinti darbą, suaktyvi
no taip pat ir darbą mokytojų 
tarpe.

Bet tam, kad šis darbas būtų 
efektingesnis, reikia, kad parti
nei ir komjaunimo organizacijai 
rimtai padėtų visas mokytojų 
kolektyvas. Reikia taip pat, kad 
Švietimo Ministerija labiau susi
rūpintų mokytojų eilių svarumu 
išvalytų jų eiles nuo tokių, kurie 
naudoja tarybinę mokyklą anti
tarybinei ir klierikalinei propa
gandai.

Pasityčiojimas iš lietuviškos 
kultūros

Šių metų vasario 12 d. “Tie
sos” Nr. ryšium su rinkimais į 
LTSR Aukščiausiąją Tarybą yra 
išspausdintas vedamasis straips
nis, “Už lietuviškos kultūros su
klestėjimą.” šiame straipsnyje, 
kaip tik begalima, tyčiojimąsi iš 
lietuviškos kultūros. Straipsnio 
pradžioje rašoma:

“Vasario 9 dieną Tarybų Lie
tuvos liaudis, su dideliu vienin
gumu ir politiniu pakilimu bal
savusi už komunistų ir neparti
nių bloko kandidatus, balsavo 
už tas skaidrias mūsų kultūros 
perspektyvas, kurių pasiekimą 
mums garantuoja staliniškoji 
tautinė politika, komunistų par
tijos nepaprastas rūpinimasis 
ugdymu mūsų lietuviškos kultū
ros, socialistinės savo turiniu ir 
nacionalinės savo forma.”

Toliau begėdiškai tvirtinama, 
kad nepriklausomoje Lietuvoje 
kultūros nebuvę, kad ji atsira
dusi tik tuomet, kai Lietuvoje į- 
siviešpatavęs bolševizmas. Tie 
tvirtinimai jokiais faktais nepa
remti. O tie faktai yra labai 
akyvaizdūs ir kalba dabartinio 
Lietuvos režimo nenaudai. Šia
me straipsnyje giriamasi apie 
pasiektus “kultūrinius laimėji
mus,” apie daugybę mokyklų, 
vaikų darželių,' gydymo punktų 
ir 1.1. Šiame straipsnyje rašoma:

“Mūsų rašytojai imasi stam
bių kūrinių rašymo, mūsų kom
pozitoriai kuria naujas simfoni
jas, kantatas ir masines dainas, 
nepaprastai auga masinė liau
dies saviveikla, bręsta mūsų 
mokslininkų rimti moksliniai 
darbai.”

Mes tikime, kad teroro verčia
mi rašytojai stambius kūrinius 
rašo kompozitoriai naujas sim
fonijas, kantatas ir masines dai
nas, kad bręsta mokslininkų 
rimti moksliniai darbai. Tačiau 
mes taip pat tikime, kad nieko 
dar nėra parašyta, nieko sukom-

— Kodėl neatėjo sesutė, — 
klausiame komjaunuolę drg. Ba- 
ravykaitę.

Ji paraudo, nedrįso kalbėti, 
bet pagaliau pasakė:

— Ji bijo!
— Kaip tai bijo? •

IVd klasėje yra 2 komjau
nuolės, bet šios klasės mokinių 
tarpe labai stipri reakcinės ka
talikiškos dvasininkijos įtaka. 
Mokinės lanko bažnyčią ir kuni
gų organizuojamas tikybos pa
mokas. Neina tik komjaunuolės, 
ir užtat jos persekiojamos.

Kaip gali atsitikti toks reiš
kinys tarybinėje gimnazijoje? 
Argi to nepastebi klasės auklė
toja drg. Bugonytė? Kodėl ji 
taip auklėja savo mokinius, kad 
jie pasiduoda tokioms įtakoms?

Pasirodo, kad drg. Bugonytė 
taip pat nedrįsta. Ji pati kilusi 
iš darbininkų šeimos, myli tary
binę santvarką, bet pasipriešin
ti toms įtakoms ji neišdrįsta.

II gimnazijoje stiprų lizdą su
sisuko reakciniai katalikiški 
dvasininkai. Jie siunčia į gimna
ziją savo pakvietimus lankyti 
bažnyčią, kur mokiniams dėsto
ma tikyba. Gimnazijos mokyto
jų kolektyvas to negali nežinoti, 
tačiau prieš tai nieko nedaroma.

Argi tokiai padėčiai esant, 
rimtai skamba direktoriaus pa
siteisinimas dėl komjaunimo or
ganizatoriaus nebuvimo?

O kaip vyksta pats dėstymas?
Prieš mus VI, VU ir VIII kla

sių mokinių rašomieji darbai li
teratūros temomis. Šiuose dar
buose atsispindi neteisinga mo
kinių pasaulėžiūra, kapitalizmo 
liekanos jų sąmonėje, jų nesu
pratimas dabartinės tarybinio 
jaunuolio moralės.

VIa klasės mokinė drg. Ba
ranauskaitė rašo “Tartiufo cha
rakteristikoje”:

“Tokių asmenų, kaip Tartiu
fas, yra visais laikais; jų buvo 
praeityje, dabar yra ir bus atei
tyje. Niekas nepajėgs tam veid
mainiškumui atsispirti.” Pana
šiai rašo ir kitos.

— “Tartiufas buvo ir bus, — 
rašo kita moksleivė, nes gyveni
me yra daugiau blogos valios, 
negu kilnių žmonių.”

Tuo tarpu rašydami apie Kor- 
nelio “Sidą,” mokiniai sampro
tauja: “Kornelio didvyriai yra 
stiprios valios, nepabūgsta gy
venimo nelaimių, viskam pasiry
žę. Bet gyvenime tokių žmonių 
retai pasitaiko. Jo herojai nevi
sai gyvenimiški.”

Argi neaišku, kad čia moki
niams niekas nepasakojo apie 
didvyrišką komjaunimą, kurio 
eilėse daugiau kaip 10 mil. žmo
nių, apie Tėvynės karo didvy
rius? Argi neaišku, kad jų ne- 
auklėjama tarybinė dvasia, kad 
jiems neskiepijama tarybinė mo-

MERGAIČIŲ MOKSLO METAS. — Kiekviena lietuvių stovykla 
turi savo mokyklas. Kur gyvena daugiau lietuvių, ten turi atski
ras mokyklas berniukams ir mergaitėms. Toms mokykloms rei
kia įvairių įrankių, knygų, rankvedžių, sąsiuvinių, paišelių, popie- 
ros, rašalo ir kitų daiktų. Jie laukia pagalbos iš Amerikos lietu
vių — iš BALF’o.

ponuota, jokių mokslinių darbų 
padaryta, kurie ką nors bendra 
turėtų su lietuviškąja kultūra. Ir 
kol bolševizmas Lietuvoje bus, 
tol lietuviškoji kultūra nekles
tės, bet merdės. Visos tos tuščios 
pagiros buvo šiame straipsnyje 
daromos tam, kad suklaidintų 
apie kultūros reikalus nieko ne
išmanančius žmones. Tame pat 
straipsnyje nurodoma ir kokie 
svarbiausi “lietuviškos” kultū
ros uždaviniai. Štai jie:

“Vienas iš pačių svarbiausių 
uždavinių ugdant mūsų kultūrą 
yra — pilnutinai pasukti mūsų 
mokslą marksizmo-leninizmo ke
liu, rūpestingai ir nenukrypsta
mai ugdyti mūsų jaunuomenę 
visose mūsų mokyklose Lenino- 
Stalino idėjų dvasia. Mūsų mo
kyklos turi tapti iš tikrųjų tary
biniu kadrų kalvėmis, kurios pa
ruoštų teisingai politiškai išpru
sintus ir aukštai kvalifkuotus 
mūsų kultūros darbuotojų kad
rus.

Su dar didesniu užsimojimu 
turi būti ugdoma mūsų masinė 
saviveikla, padedanti iškelti iš 
liaudies gelmių visokius talen
tus. nukreipiant plačiausias ma
ses į kultūrinį augimą.

Kas galėtų drįsti pasakyti, 
kad tie ne pasityčiojimas iš lie
tuviškos kultūros.

“Didieji” lietuvių literatūros 
laimėjimai

Straipsnyje “Už lietuviškos 
kultūros suklestėjimą” rašoma, 
kad Tarybų Lietuvos rašytojai 
imasi stambių kūrinių rašymo. 
Tame pat numeryje yra pa
skelbtas ir naujų knygų sąrašas, 
kuris vaizdžiai pasako apie “di
delius” lietuvių literatūros lai
mėjimus.” štai šis sąrašas:

J. Stalinas. Apie leninizmo pa
grindus. Dėl leninizmo klausimų. 
Tiražas 10,200 egz. 23 psl. Kaina 
50 kap.

J. Stalinas. Kalba pirmajame 

visasąjunginiame suvažiavime. 
Tiražas 10,200 egz. 26 psl. Kai
na 50 kap.

J. Stalinas. Apie Didįjį Tary
bų Sąjungos Tėvynės karą. 152 
psl. Tiražas 20,000 egz. Kaina 3 
rub.

M. Kalininas. Lietuvių tauta 
naujuoju keliu. 28 psl. Tiražas 
40,200 egz. Kaina 30 kap.

E. Genkina. Tarybų Socialis
tinių Respublikų Sąjungos įsikū
rimas. 98 psl. Tiražas 20,200 egz. 
Kaina 2 rub.

O. Misakova. Stalino Konsti
tucija ir tarybinis jaunimas. 84 
psl. Tiražas 15,200 egz. Kaina 1 
rub. 20 kap.

Tad tokia literatūra yra mai
tinama Tarybų Lietuvos liaudis. 
Pasakykite, ar ši literatūra turi 
ką nors bendro su lietuviškąja 
kultūra? Ne bent tik tiek, kad ji 
lietuvių kalba parašyta.

Nesirengiama pavasario sėjai
Skaitant bolševikiškus laik

raščius susidaro įspūdis, jog Lie
tuvoje žmonės yra viskam ne
rangūs. Jeigu jų neverstų, tai jie 
nieko ir nedirbtų, šių metų va
sario 12 d. “Tiesos” Nr. yra iš
spausdintas staripsnelis “Blogai 
ruošiasi pavasario sėjai.” Jame 
rašoma: 4.

“Nežiūrint to, kad respublikos 
tarybiniai ūkiai energingai ko
voja dėl savalaikio pasirengimo 
pavasario sėjai, Kauno tresto 
Aštriosios Kirsnos tarybiniame 
ūkyje tie darbai vos juda, šio ta
rybinio ūkio kalvėse iki vasario 
10 dienos atremontuotas tik vie
nas traktorinis plūgas. Taktorių 
ir kitų žemės ūkio mašinų re
monto darbai dar visai nepradė
ti. Taip pat labai lėtai vyksta ir 
sėklos valymas.

“Laikas tarybinio ūkio direk
toriui drg. Petrauskui atkreipti 
rimtą dėmesį į šiuos trūkumus 
ir visą kolektyvą nedelsiant į-

— NewYorko profesoriaus 
naujas žodis. — Kodėl vis ne
pasiekiame tikros taikos. — 
Atominiai ginklai ir pavojai 
mūsų civilizacijai. — Komu
nizmo atraugos įvairiuose 
kraštuose ir centrinė komin- 
terno strategija.

Naujos mintys pas Naujo In
ternacionalo steigėją

Ne daugelis amerikiečių 
taip gerai pažįsta komuniz
mą, kaip New Yorko univer
siteto profesorius J. Burn
ham.

Nuo 1930 metų, kada jisai 
buvo įsivėlęs į bedarbių ir 
darbo unijų sąjūdžius, jis bu
vo pasidaręs vienu uolesnių 
komunizmo apaštalų, buvo 
pradėjęs organizzuoti naują 
revoliucionierių komunistų 
partiją ir leido vieną iš gar
sesnių marksistinių žurnalų 
“The New International.”

Tačiau tas gilesnis komu- 
histų mokslo ir ypač jų prak
tikos pažinimas kaip tik jį ir 
atgrasė nuo raudonųjų.

1940 m. jis nutraukė ry
šius su visomis komunizmo 
atmainomis ir dabar savo ta
lentą ir gabią plunksną pa
švenčia organizavimui U. S. 
visuomenės ryžtingam pasi
priešinimui prieš bolševikų 
pastangas pasaulyje įvesti 
naują diktatūrą ir tironiją.

Apie vieną amerikiečių 
klaidą

Neseniai knygų rinkoj pa
sirodė jo naujausias veikalas 
“The struggle for the world.” 
(The John Day Co., New 
York, 248 p., kaina $3.)

Čia jisai atkreipia dėmesį, 
kad buvo amerikiečių klaida, 
jog jie “be protesto visame 
pasaulyje priėmė komunistų 
priskyrimą prie “demokrati
nių partijų,” kurioms leidžia
ma pilnoje laisvėje veikti iš
vaduotuose ar nukariautuo
se kraštuose, — ar net prie
lankiai žiūrėjo į komunistų 
įėjimą į atstatomas vyriau
sybes.” (p. 12).

Kodėl vis neturime tikros 
taikos

Jeigu iki šiam laikui tarp
tautinėms konferencijoms 
nepasiseka išspręsti taikos 
klausimą, tai, kaip tvirtina 
Burnham, čia kalti sovietų 
kreivi siekimai:

— Sovietų atstovams pasi
tarimai, derybos yra mažes- 
jungti į pavasario sėjos pasiruo
šimo kompaniją.” 

nes svarbos dalykas. Jie jose 
dalyvauja daugiausia tam, 
kad jas panaudotų kaip vie
tą, iš kurios galėtų kalbėti į 
minias, ir kaip priemonę ne 
susitarimams sudaryti, o tęs
ti sunaikinimą tų, su kuriais 
drauge tariasi” (p. 12).
Atominiai ginklai ir Rusijos 

garantijų vertė
Prof. Burnham vaizdžiai 

aprašo atominės bombos pa
vojus (psl. 33):

— Jei per keletą metų ne
bus surastas sėkmingas iš
sprendimas atominių ginklų 
klausimo, vakarų civilizacija 
(apšvietą, kultūrą) nustos 
būti vyraujanti (jeigu ji iš 
viso nežlugs).”

Prof. Bumham atkreipia 
dėmesį, kad Sovietai už kele
to metų gali taipgi pasiga
minti atominius ginklus ir jei 
nebus laiku sudrausti, gresia 
katastrofa, nes bolševikų žo
džiais negalima pasitikėti:

— žodžiai, kuriuos komu
nistai vartoja kalbėdami apie 
save ir savo darbus, yra ypa
tingai klaidinantys, nes ko
munizmo santvarkos būtina 
dalimi yra sąmoningas ap
gaudinėjimas kitų... (p.56).

Todėl jisai ragina Ameri
ką, kol dar nevėlu, pažaboti 
raudonųjų imperialistinius 
siekimus.

Kominterno centrinė 
strategija

Apie komunizmo tironiją, 
apie bolševikų diktatūrą ir 
prievartą mes daug patiria
me iš tų kraštų, kuriuose 
raudonieji naujai įsikūrė.

Prof. Bumham atkreipia 
dėmesį jog yra didelė klaida 
manyti, kad kurio nors kraš
to komunistai yra kitokesni, 
turi savo liniją.

Jis rašo:
— Komunistai ir jų suve

džiotieji minkštakakčiai da
ro dideles pastangas mus įti
kinti, kad Rusijos komunis
tai, Amerikos komunistai, 
Kūnijos ir Jugoslavijos ko
munistai yra ne tas pats.

Tokia pažiūra yra vaikiš
ka klaida (naivi iliuzija). 
Juk net tie įvairių tautų ko
munistų programiniai skir
tumai yra nustatyti to paties 
bendro centro. Tai tik takti
niai paįvairinimai, pritaikyti 
ypatingoms krašto sąlygoms 
ir ypatingam laikui. Centrinė 
strategija yra visada ta pa
ti” (p. 60).

Dr. J. Prunskis.

DANGAUS KARALIENE
PRANCŪZŲ ŽEMĖJE

(ĮSPŪDŽIAI IŠ LIURDO)

Rašo P. Minkaitis

(Pabaiga)
Taip begalvodamas priėjau Stebuklinggąjį šaltinį. 

Jis šiandieną irgi yra sudisciplinuotas: pastatas prie 
Bazilikos ir eilė kranų išsikišusių iš mūro. Ant pastato 
užrašyti Marijos žodžiai: “Eikite gerti prie šaltinio ir 
jame plaukitės”.

Čia ir renkasi žmonės iš viso pasaulio šalių. Iškilmių 
metu suvažiuoja šimtais tūkstančių. Visi geria šio šal
tinio vandenį ir maudosi baseinuose, kurie įtaisyti kam
baryje. Daugelis čia per vandenį atgauna sveikatą.

Pasibeldžiu į maudyklės duris. Pasirodo tarpduryje 
vyriška žmogysta, plika galva. Jis mane pasveikina 
šypsniu. Tuo momentu pastebiu jo du ilgus dantis prie 
viršutinės lūpos, kurie yra paskutiniai liudininkai, kad 
kadaise burnoje buvo jų daug. ,

Įleidęs, jis nuskubėjo prie baseino, prie kurio stovė
jo apyjaunis vyras, pasirengęs maudytis. Buvo įdomu 
pažiūrėti maudymosi ceremonialo. Senukas, šių mau
dyklių pržiūrėtojas, paėmė minėtą vyriškį už rankos, 
įvedė į baseinę. Peržegnojęs pastarąjį ir pats kalbėda
mas maldas, davė ligoniui pabučiuoti šv. Marijos sto- 
vylėlę ir jį panardino vandenyje.

Mačiau, kaip linksmas veidas išlipo iš šalto vandens. 
Paklausiau jį, ar pagijo. Jis tvirtino, kad pirma buvę 
širdies skausmai, staigiai pranykę. Tikįs, kad nebepa
sikartosią.

Kai šis vyriškis išėjo, nutariau pasišnekėti su senu
ku, nes daugiau klijentų nebuvo. Senukas šnekus. Jis 
pripasakojo daug pagijimų, kuriuos pats matė ir išgy
veno. Taip pat jis papasakojo ir pirmąjį pagijimą per 
šio šaltinio vandenį. Jam pasakojusi jo motina. Pirmo
mis Švenčiausios Panelės apsireiškimo dienomis gyve
nęs Liurde tūlas Louis Bouriette. Jo giminės ir dabar 
gyvena Liurde. Minėtam žmogui prieš dvidešimt me

tų, beskaldant akmenis, skeveldra išmušusi dešinę akį. 
Gydytojai dėję pastangas atgaivinti mirusią akį, bet 
nieko nepadėję. Nelaimingąsis likęs aklas. Garsiausi 
gydytojai tvirtinę, kad eikis nepagydoma.

Po dvidešimt metų šis darbininkas, išgirdęs apie ste
buklingąjį šaltinį, nusiuntė savo dukterį atnešti to dar 
purvino vandens. Atnešus, jis su giliu tikėjimu, kreip
damasis prie Dangaus Motinos, trynęs stipriai tuo van
deniu veidą ir akis. Staiga mirusi akis atsivėrusi ir jis 
regėjęs.

šaltinio savumai
Šaltinis duoda per dieną apie 100,000 litrų vandens. 

Net du kartu buvo sudarytos mokslinės komisijos iš
tirti vandens sudėčiai. Komisijos konstatavo, kad van
duo yra paprastas, panašus į daugelio šaltinių vandens 
sudėtį. Jis turįs kiek mineralinių medžiagų, tačiau ne
buvo rasta radio-aktyvinių elementų. Vandens gydo
moji galia visai nebuvo galima nustatyti mokslo prin
cipais. Be abejo toji galia yra viršgamtinė. Tai pasakė 
ir Medicinos Konstatavimo Biuras. Kad gydomoji galia 
glūdėtų pačiame žmogaus organizme, mokslas pasisa
kė neigiamai.

9. Medicinos Konstatavimo Biuras
Nuėjau taip pat susipažinti ir su pagijimų registra

vimo įstaiga, čia sužinojau, kad kas metai į Liurdą at
vyksta 15-20,000 ligonių. Kas metai yra konstatuota 
80-100 pagijimų. Kun. Bertin yra sudaręs pagijimų 
statistiką, iš kur matyti, kad per 80 metų Liurde yra 
buvę jų 4,000. Iš tikrųjų pagijimų buvo daug daugiau, 
mažiausia dviem trečdaliais, nes Medicinos Konstatavi
mo Biuras pagijimų dėl menkų ligų, kur pagijimas ga
li įvykti ir natūraliu būdu, neregistravo.

Ne visi pagijimai pripažįstami stebuklingais. Pagi
jimą, kaip stebuklą, konstatuoja bažnytinė komisija. 
Toji komisija nuo 1907-1913 m! iš 33 pagijimų konsta
tavo tik 18 viršgamtinių.

10. Bernadetos paskelbimas šventąja
1909 m. spalių 23 d. buvo padarytas Bemadetas kū

no pirmasis iškasimas. Prisiekę liudininkai konstatavo, 

kad Bernadetos kūnas buvo sustingęs, pergamentinis, 
oda balta, visai nepažeista puvimo proceso. Ji buvo 
sustingusi tuo pačiu būdu, kaip katakombose rastos 
jaunos mergaitės iš pirmojo krikščionybės šimtmečio.

1919 m. balandžio 13 d. buvo antrasis Bernadetos kū
no iškasimas. Buvo konstatuota ta pati kūno padėtis, 
kaip ir per pirmą iškasimą.

1925 m. balandžio 18 d. dar kartą ji buvo iškasta. 
Padėtis ta pati.

75 metams praslinkus nuo Panelės Švenčiausios pa
sirodymo Liurde, po 25 metus trukusio tyrinėjimo, 
Pijus XI iškilmingai paskelbė Bernadetą šventąja 1933 
m. gruodžio 8 d.

11. Kaukuolių kalnas
Priešais Baziliką aikštė ir siauras, išmuštu cementu, 

takas į kalną Espeludges. Prie įėjimo stovi angelo fi
gūra su kryžiumi rankose ant kurio parašas: “In cruce 
salus.” Kopiant aukštyn į kalną, kelias darosi vis blo
gesnis, grublėtas, duobėtas, prisagstytas akmenų. Tai 
lyg primena žmogui kaip sunkus yra Teisybės Kelias. v 
Kalnas apaugęs klevais, kaštanais ir šiltųjų kraštų eg
lėmis. Po medžių šakas karstosi voveraitės. Paliai kelią 
į uolas yra įsegiotos atsiminimui lentos maldininkų, 
atvykusių pagarbinti Dangaus Karalienę. Pakopus ko
kį šimtą metrų šiuo sunkiu keliu, keleivį pasitinka di
džiulis baltas kryžius, pastatytas ant plikos uolos. Nuo 
jo saulės spinduliai atsimuša ir akina žiūrovo akį. Ne
toli jo devynios bronzinės figūros — tai scena vaizduo
janti Kristaus nuteisimą mirčiai. -

Toliau lipant į kalną, kelias darosi vis blogesnis, sta
tesnis, kad ne vienas keleivis pavargsta, nors ir be kry
žiaus ant pečių. Paliai kelią tam tikruose atstumuose 
stovi bronžinės figūros, natūralaus žmogaus didumo, 
vaizduojančios Kristaus kančios kelią į Kaukuolių kal
ną. Ypatingai jaudinanti pamokinimo scena, kur ken
čiantį Kristų sutinka Jeruzalės moterys. Jos matyda
mos Žmogaus—Dievo kruviną veidą, apneštą dulkėmis, 
graudžiai pravirko. Gi Kristaus pilnos žmogui meilės 
akys pasakė: “Ne manęs, bet savęs ir savo vaikų ver
kite. Jei taip, tai verkit moterys, verkit visu balsu, nes 
jūsų dalia apverktina. Verkit savęs ir savo vaikų, nes 
ir jie, kaip ir jūs, esate neregiai. Jūs matote mano 

kančią, bet jos nesuprantat. Jūs tariatės užjaučią man, 
jei įmanytumėt, kažin ką padarytumėt tiems, kurie ma
ne kankina. O ne matot, kad budelių tarpe esate pa
tys—savo ir mano budelių tarpe.”

Taip ne vienam keleiviui, čia praslenkančiam kaip 
šešėliui pro Kristaus gyvenimo kruviną tragediją, sąži
nė primena nuodėmes, neteisybes ir nuolatinį pakarto
jimą Kristaus prikalimo prie kryžiaus. Štai uolėto kal
no viršūnė, kur iš akmenų krūvų, geltonų paparčių, 
tarp beveik be lapų rudens medžių į dangų stiepiasi 
trys didžiuliai kryžiai: tai Kristus tarp dviejų galvažu
džių atperka sugedusią žmonių giminę. Čia juodieji 
strazdai plasnoja ir daro aplink ratanus. Vėliau čiauš
ka medžių viršūnėse. Per mėlyną dangų plaukia pūki
niai debesėliai. Nuo gretimų kalnų ateina garsai skam
balų—tai baltųjų avių būriai ten toli peša žaliai gelsvą 
rudenio žolę ir šiuo momentu lyg primena čia stovin
čiam, kad Golgotos Viešpats jas padarė iš plėšriųjų vil
kų tyliosiomios avelėmis.

Bežiūrint į Pasaulio Valdovo kančią, iš už medžių 
išlindo mėnulis ir žvaigždės sužibo danguje. Prisiminus 
neraipią Europą, iš pasąmonės iškilo Brazdžionio žo
džiai:

Viršum žemės numirusio juoko, 
Viršum plieno, ugnies ir patrankų, 
Pro žvaigždžių ir pro mėnesio šokį 
Kažkas tiesia kruviną ranką.
Bėga upės pakalnėsa, alma, 
Neša nuodėmės vandenį tirštą, 
Laša kraujas iš apversto delno, 
Laša kraujas iš drebančių pirštų . . .

12. Kelias atgal
Nelinksma atsisveikinti su Liurdu, ta dieviškos pa

laimos vieta. Tačiau iš greitojo traukinio teko mosuo
ti tik ranka ten, Grotoje, ant uolos stovinčiai Panelei 
švenčiausiai, palydinčiai kiekvieną su palaimą teikian
čiu akių žvilgsniu ir kalbančiomis lūpomis: Taiką duo
du tau, ramybę tavo dvasiai, gelžbetoninį tikėjimą tavo 
širdžiai ir stebuklingą galią nugalėti visus kentėjimus, 
vargus ir patiriamas neteisybes. Laukiu tavęs tavo Tė
vo karališkuose rūmuose.”
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VETERANAI VEIKIA

Šv. Kazimiero parapijos 
karo veteranų postas labai 
smarkiai dirba. Jie rengiasi 
siųsti savo delegatus į seimą, 
kuris įvyks šią vasarą Cleve- 
lande, Ohio. Thomas Witt- 
kamp vienbalsiai išrinktas 
posto propogandos direkto
rium. Mikolas Bigenis uoliai 
rūpinasi narių gerove, nes 
jis yra jų visuomeninių ir 
sveikatos reikalų vedėju. 
Postas įvairiems valdžios as
menims išsiuntė daug laiškų 
prieš katalikų persekiojimus 
Jugoslavijoj, šio posto vete
ranai imsis iniciatyvos iškel
ti Veteranų Kongrese, kad 
katalikiškoji Lietuva ir lietu
viai nebūtų persekiojami 
Lietuvoj ir ištrėmimuose.

Veteranai galėtų pirmieji 
pakelti balsą ir surengti de
monstracijas prieš Lietuvos 
okupaciją ir smurtą Lietuvo
je. Jei kazimieriečiai tai at
liktų, tai jie pasidarytų sau 
nemirštamą paminklą. Toks 
darbas būtų visų įvertintas. 
Ar žinote, veteranai, kad da
bar į jus atkreiptos milijonų 
kenčiančių, žudomų ir perse
kiojamų lietuvių akys? Ar 
jūs ištiesite savo galingą pa- 
gelbos ranką? Jūs galite tai 
padaryti, nes ne be reikalo 
kovojote ir lie jote savo krau
ją. Jūs turite teisę ir galimy
bę, kurios neturi kiti. Užlie- 
kite kongresą savo šauksmu. 
Lietuviai iš jūsų to tikisi ir 
laukia. Kokia graži proga šv. 
Kazimiero postui, juk šv. Ka
zimieras visuomet gynė lie
tuvius, o dabar ir jo vardo 
postas imasi to garbingo žy
gio.

Dešimtmečiui pažymėti iš
leidžiama programa su dau
gybe sveikinimų ir linkėjimų. 
Toje programoje surašyti vi
si lietuvių programos rėmė
jai, prieteliai ir geradariai. 
Meniška programa bus tikrai 
stipri. Pakviestas iš Brook
lyn© Merginų Harmonijos 
Ensamblis, vadovaujamas V. 
Tamkiūtės, sudainuos naujų 
kūrinėlių. Bus ir kitų įvairu
mų, kalbų, sveikinimų ir tt. 
Todėl visiems verta šiame 
bankiete dalyvauti ir pasi
džiaugti lietuvių radijo pro
gramos laimėjimais.

SVEIKSTA

Kun. Juozapas Čepukaitis, 
šv. Andriejaus parapijos kle
bonas, neseniai grįžo namo 
po ilgesnio gydymosi. Jis 
prieš metus laiko buvo susi
žeidęs bedirbdamas parapi
jos salėj. Dabar jo sveikata 
kiek pagerėjusi ir jis džiau
gias, kad Velykų metas atne
ša jam daug stiprybės. Jo ar
timieji, pažįstami, prieteliai 
ir parapijiečiai nuoširdžiai 
sveikino savo mielą kleboną 
Velykų šventėmis ir linkėjo 
greitai išsveikti.

prastai pakėlė programos į- 
domumą ir vertingumą.

Louis F. Budenz, buvęs ko
munistų laikraščio redakto
rius balandžio 15 d. kalbės 
Bellevue-Stratford. Jis pasi
rinko temą savo kalbai “The 
New Deluge.” Paskaitą ren
gia Tėvai jėzuitai.

Jurgis Vaitkus-White, šv. 
Kazimiero Posto Nr. 652, Ka
ro Veteranų Komendantas 
sumaniai tvarko savo postą. 
Jo ir kitų Valdybos narių pa
stangomis jų postas labai su
stiprėjo. Artimoj ateityj bus 
jų parengimas iš kurio tikisi 
daug pajamų savo draugijos 
veiklai išplėsti ir palaikyti.

P-lė Elena Slivynaitė, uo
liai dirba lietuvių tremtinių 
gelbėjimo reikale.

DALYVAUS LIETUVIŲ 
VALANDOS KONCERTE

ARTĖJA BANKIETAS

Balandžio 2.0 d. 5 vai. va
kare lietuvių muzikalinėj sa
lėj įvyks iškilmingas lietuvių 
radijo programos bankietas.

Dešimtmečio bankietas 
bus tikrai vertas ir įdomus 
parengimas. Atsilankiusieji 
bus vaišinami skaniausiais 
valgiais, kuriais stalai luž. 
Bus 10 patiekalų, kurie pri
mins dešimties metų jubilie
jų. Taip pat bus įvairiausių 
gėrimų iš visokių Philadel
phijos šaltinių.
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W T E L
UHTUVIŲ RADIO PROGRAMA 

Trečiadieni 7:00 pan. Sešt. 8 XX) p.m.
Direktorius

ANTANAS DZIKAS
Ml> Kast Thompson Street

Philadelphia, Pa.
Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
deli, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

KVIEČIA KONCERTAN

Šv. Kazimiero parapijos 
choras su savo vedėju Jonu 
Mickūnų, nuoširdžiai kviečia 
atsilankyti visus į koncertą 
balandžio 13 dieną, parapijos 
salėj. Dainų parinkimas ir 
choristų prisirengimas džiu
gins visus lietuviškos dainos 
mėgėjus. Kviečiami visi, lau
kiama visų.

Teko sužinoti, kad mūsų 
jaunas smuikininkas Tadas 
Kuligauskis, sekmadienį ba
landžio 27 d. su savo gabu
mais pasirodys J. Stuko Lie
tuvių Radijo Valandos kon
certe Newarke, N. J. To kon
certo programa bus labai į- 
domi ir įvairi. Bus suvaidin
ta komedija “Nesipriešink.” 
Koncertas įvyks Šv. Jurgio 
parapijos salėje, 180 New 
York Avė. Koncerto pradžia 
3 vai. po piet.

VISKAS NAUJA

Kun. Juozas čekavičius, 
atvykęs iš Vokietijos ir ke
lius mėnesius sėkmingai pa- 
gelbėjęs šv. Andriejaus para
pijoj, išvyksta Easton, Pa., 
pagelbėti kun. kleb. P. Gar
mui, lietuvių šv. Mykolo pa
rapijoj.

Marytė Janulaitytė, šv. 
Kazimiero parapijos choris
tė, dainuos solo choro rengia
mame koncerte, balandžio 13 
dieną.

Pranciška Navickaitė, jau
na šv. Kazimiero parapijos 
choristė, parap. choro kon
certe dainuos solo ir duetą.

Prof. Ant. Salys, balandžio 
2 dieną, per Antanaičių lietu
vių radijos Velykinę progra
mą pasakė ilgą ir labai reikš
mingą kalbą. Jo dalyvavi
mas radijo programoj, nepa

UKRAINIEČIŲ SPAUDA 
APIE VYSK. MATULIONĮ

Vietiniuose ukrainiečių 
laikraščiuose tilpo paveiks
las ir ilgoka žinia apie vysk. 
Teofilį Matulionį. Laikraštis 
pamini truputį iš vyskupo 
biografijos ir vadina jį “gy
vuoju kankiniu,” kuris antru 
kartu pakliuvo į žiaurius 
raudono teroro nasrus. Ben
drai ukrainiečių spauda Phi- 
ladelphijoje palanki lietu
viams. V.

Balsas Iš Ligonines

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 REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCEBS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

3304 -16 Richmond Str. • Philadelphia, Pa.

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS 
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA

Rašo Kun. St. Raila

(Tęsinys)
Ligonis iš draugiškumo

Niekuomet nemaniau, kad 
būtų galima pasidaryti ligo
niu tik dėl draugiškumo. Bet 
taip įvyko su manim kovo 15 
dieną. Mano mielas kunigas 
klebonas I. V., nesveikavo su 
gerkle. Tą dieną, jis nutarė 
vykti pas Dr. C. McCarthy. 
Jam tai paminėjus, nieko ne
galvodamas, sakau, ir aš 
vykstu drauge. Nė negalvo
jau, kad neužilgo ligonis bū
siu. Bet taip atsitiko. Atva
žiavęs iš draugiškumo, malo
naus daktaro be ilgų ceremo
nijų buvau įrašytas į ligonių 
eilę ir gana. Tik metęs akį 
daktaras neabejodamas pa
reiškė: “Reik daryti opera
ciją.”

Ilgus metus abejojau, ken
tėjau, pas daktarus nėjau, 
nes kai kurie daktarai nepa
tarė daryti gerklės operaci
jos, o čia tuoj daryk operaci
ją. Jau taip menka ta mano 
gerklelė, o jei dar supiaustys, 
tai kas iš jos beliks, maniau 
sau. Ar nebus taip, kaip vie
nas juokdamas minėjo, kad 
dabar turėsiąs “sofrano” bal
są. čia pat reikėjo nutarti. 
Klebonas ir čia pat pagelbėjo 
nutarti: “Girdi, daryk dabar, 
kol eina misijos, daug kuni
gų, iki Velykų būsi sveikas.”

Dabar manau jau tikrai 
papuoliau. Daktaras ir klebo
nas sutaria, du prieš vieną, 
nebegalėsiu išsisukti. Atvy
kau tik pasiklausti, o dabar 
liepia sirgti. Sutikau.

Daktaras paskiria dieną, 
lieka pasirinkti ligoninę. No
rėjau pasirinkti artimesnę, 
bet galėjau tik vieną iš tų, 
kuriose Dr. McCarthy dirba

TREMTINIAI LINKSMINASI. — Lietuvių stovyklos gyventojai, 
kaip ir kiti žmonės, ne visuomet skundžiasi ir liūdni; kai kada 
bent atvirame ore pasilinksmina, pašoka, pažaidžia ir nusirami
na. Čia matyt, kaip stovyklos kieme, tautiniais rūbais apsirengu
sios merginos šoka ratelį.Vilniaus Pilies Pasaka

tesnė, jei neplyšta, atiduo
dant mane taip baisiai nu
kankinti.

Ir pripažino kunigaikštis 
ir visi jo dvariškiai ir susi
rinkę žmones, jog išminties 
vyras tiesą pasakė; jog tai 
nebus Lietuves dievų nerašant galveles, laukinių žiedų 
tokio atnašo. Ir liepė jauni-'glėbeliu mažutėse rankytėse, 
kaitį paleisti. I šypsodamasi ir vien tik savo

Ir vėl įsakė kunigaikštis. apdaru ir gėlytėmis džiaug- 
kunigams teirautis, kokio gi, damasi, ji ramiai sau atsi- 
atnašo Lietuvos dievai reika- ' stojo griovio gilumoje, kur 
lauja, kad jos sostapylis bū- turėjo nuriedėti anoji didžio- 
tų nesugriaunamas? Kas iš ji kertės uola, lyg visai nesu- 
visų Lietuvos turtų būtų die- vokdama, jog jai kas bloga 
vams visų maloniausias? j gali atsitikt’ Vio1’ 

i Ir vėl apsiniaukė giliu rū-Įve palenkė, 
pėsčiu visų kunigų veidai. 
Vėl jie galvoja, buria, atna- 
šus degina, senų senolių pa
pročius atsimena. Tris die
nas, tris naktis nevalgę, ne
migę, pagaliau atsakė savo 
viešpačiui:

— Didis Lietuvos valdove!

Lietuvos laukų žiedui; jos 
akelės žydrumu buvo lygios 
Trakų ežero gelmėms. Ir ma
tės bloga nieko nenuvokian
ti.

Baltais sužadėtinės rūbe
liais, žaliu rūtų vainikėliu l\ew

Ruoši

Motorui 
rinkimo.

nešė. kad 
si prie pd

Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas, dėl savo 
darbštumo pramintas Didžiu 
Lietuvos ūkininku, sumanė 
pasistatydinti tokią tvirta- 
pylį, kad joki priešininkai 
negalėtų jos paimti. Sumany
ta — padaryta: toks tai buvo 
kunigaikštis. Išsirinko labai 
gražius Panerių kalnus ir 
ant aukščiausiojo ėmė vežti 
didžiausias tašytas uolas ir 
degtas plytas. Vargo buvo 
neišsakomo. Į vieną vežimą 
reikėjo pajungti bent dešim
tis jungų jaučių. Pagaliau vi
sa medžiaga paruošta. Pama
tui padėti raudonomis žioti
mis žiopso plačiausi perka
sai. Prie pat jų krašto stūkso 
kalnai akmenų, belaukiančių 
tik valandos, kuomet nurie
dės gilumon ir prisiims visą 
sunkenybę statomų mūrų. O 
jų tarpe vienas tikras milži
nas akmuo gausiąs atgulti į 
pat kertę.

Vilniaus pylis turės būti 
dar niekur neregėto stipru
mo, nes ji gaus ginti visą Di
džiojo kunigaikščio šeimyną: 
čia norima padaryti sostapy- 
lis. Ir netik kunigaikščių gy
vybę,—gins viso krašto lais
vę ir šlovę.

Gražus tai kraštas tie Pa
neriai: kalnais kuprotas, upė
mis gembėtas, miškais pasi
šiaušęs nuošaly s. Jo negalė
jo nepasergėti kunigaikščiai, 
garsūs karžygiai.

Didžiojo akmens kertėn 
padėtų atjojo patsai šeimi
ninkas su būriu dvasiškių, 
pačių prašmatniųjų kunigų: 
vaidilų, žinių ir burtininkų, 
vedinas. Ir tarė kunigaikštis 
kunigams.

— Galingųjų Lietuvos die
vų tarnai, jų valios ir noro 
aiškintojai, kvapnaus ginta
ro ir riebiųjų gyvulių atna- 
šautojai, pasakykite dabar 
man, kas plačioje mano ku
nigaikštijoje visų labiausia 
patiktų jiems atnešti, idant 
jie per amžius globotų tuos 
mūrus ir darytų juos Lietu
vos priešininkams neįkanda
mus?

Misericordia ar Fitzgerald 
Mercy. Pasirinkau Fitzgerald 
Mercy ligoninę, kuri yra 
Darby, Pa.

Ligoninės pasirinkimą nu
lėmė ir tai, kad ten mokosi į 
slauges Elena Jankauskaitė, 
1353 S. Newkirk St. Todėl 
maniau, kad man ten nebus 
baisu, nes tai buvusi vyčių 
pirmininkė, darbšti, uoli stu
dentė ir tinkamai globos ma
ne. Tai atrodė tinkanti vieta 
gydytis ir sirgti.

Juk ten atvažiuoja savo 
sveikatos patikrinti ir Jo 
Eminencija Kardinolas, tai 
matyti pati geriausia ir tin
kamai įrengta ligoninė. Ligo
ninė vedama pasišventusių 
seselių, tai tikrai bus lengva 
sirgti.

Gavęs keletą patarimų, 
kaip prisirengti operacijos 
dienai, parvykau su keista 
mintim—sveikas ligonis—li
gonis iš draugiškumo. ,

(Bus daugiau)

Sunkiomis giliomis minti
mis apsiniaukė seniausiųjų ir 
gudriausiųjų kunigų gymiai. 
Susiraukė išmintingosios 
kaktos, užsimerkė akyliosios 
akys. Giliai galvoja, iš ugnies 
buria, tariasi savo tarpe, at
simena senų senolių papro
čius. Pagaliau sako savo 
viešpačiui:

— Didis Lietuvos valdove! 
Tu pats esi dievų išrinktasis 
jų tarnas. Jų norus ir pats 
gali patirti. Bet jei būtinai 
mūsų klausies, tai žinok: 
Lietuvos dievams visų malo
niausias atnašas būtų, jei at
sirastų tokia lietuvė motina, 
kuri pirmutinį ir vienatinį 
savo įščios vaisių — sūnelį 
gera valia gyvą padėtų po 
šiuo didžiuoju kertės akme
niu.

Nustebo Lietuvos valdo
vas. Nustebo ir visi jo dva
riškiai. Taip, tikrai. Tai būtų 
brangiausias atnašas. Tik iš 
kur jo gauti? Nuo pat pra
džios pasaulio dar nebuvo 
girdėta tokio atnašo. Vis dėl
to liepia visiems burtinin
kams ir kitiems mažesniems 
dvasiškiams apeiti visą Lie
tuvą, besiklausinėjant, begu 
neišsiras tokia tėvynės mylė
toja, tokia jos priešininkų 
svetimtaučių nemėgėja, kuri 
apsiimtų net tokį savo krau
jo ir savo širdies atnašą die
vams dovanoti. Neilgai tepri- 
siėjo klajoti. Vokiečių Lietu
voje taip nekęsta, jog jau 
trečią dieną kunigai rado to
kią lietuvę motiną našlę. At
vedė ji savo vienatinį sūnų 
jaunikaitį, jos senatvės ap
rūpintoją. O buvo tai jauni
kaitis netik gražus ir moti
nai geras, bet dar ir išmin
ties vyras. Nesipriešino jisai 
motinos valiai ir ten kunigų 
skelbiamai dievų valiai: tik
tai norėjo ištirti, ar tai tikra 
yra dievų valia?

Ir paprašė kunigaikštį, 
kad jam leistų triskart pa
klausti kunigus: jei jie atsa
kys tinkamai, bus tai neabe
jotinas ženklas, jog dievų va
lią tikrai žino; jeigu atsakys 
netinkamai, bus tai ženklas, 
jog tik savo prasimanymus 
skelbia. Kunigaikščiui suti
kus, jaunikaitis paklausė ku
nigus, kaip jiems rodos, kas 
yra visame pasaulyje — 1) 
už viską saldesnis, 2) kas yra 
už viską lengvesnis ir 3) kas 
yra už viską kietesnis?

Neilgai tegalvoję, kunigai 
atsakę: Visų saldžiausias pa
saulyje bus laukinių bičių ko
rys, visų lengviausias, žino
ma, bus medinojo paukščio 
pūkelis, o visų kiečiausias— 
kunigaikščio kardo plienas, 
kuriuo jis, sudrožęs raiteliui 
per galvą, gali jį per pusę 
perkirsti ligi pat balnui.

— Neteisybė! Drąsiai at
sako išminties vyras. — Aš 
žinau daiktų dar saldesnių, 
dar lengvesnių, dar kietes
nių. — Naujau, bene ką? 
— Gi motinos pienas saldes
nis kūdikiui užmedų, gi kū
dikis ant motinos rankų už 
pūkelį lengvesnis, gi mano 
motinos širdis už plieną kie-|

I gali atsitikti. Visų širdį į sa-
. Visi sudrebėjo

I užjautimu. Bet ką padarysi, 
jei tai tokia pačių Lietuvos 
dievų valia.

Kapų tyloje, visi akis že
myn nuleidę, karštai skubė
dami, šimtu rankų užkabino 
uolą ir stūmė ją į griovį, kad

— vaiuuvc.;tik greičiau nutiktų tai, kas
Maloniausias Lietuvos die- neišvengiama. Ir visi apmirė, 
vams atnašas štai kas bus. nustėro. Tik kunigaikštis ne- 
Jei Lietuvos dievai neprisi- iškentė, šoko prie krašto, 
ėmė, kad senovės papratimu žvilgterėjo žemyn ir visas 
po kertės akmeniu atgultų veidu nušvitęs, linksmai su- 
jaunikaitis, tai aišku, kad po šuko:
tuo pat akmeniu turi atgulti j — Visų maloniausią atna- 
mergaitė, lygiai graži, kaip šą Lietuvos dievai patys sau 
ir jokio blogo neišmananti.1 
Nes toks yra senų seniausis 
ne tik lietuvių, bet ir kaimy
nų paprotys, kad norint pa
statyti stipras mūras, reikia 
po juo užkasti gyvas žmogus.

Ir įsakė kunigaikštis bur
tininkams ir kitiems mažie
siems kunigams suieškoti 
pačią nekaltąją mergaitę vi
soje Lietuvoj ir atvesti į Vil
nių, kad taptų dievams atna- 
šu už visos tėvynės laimę ir 
laisvę. Neilgai teprisiėjo ku
nigams klajoti. Lietuvoje 
mergaitės kuo ne visos buvo 
gražios ir nekaltos. Bet kurią 
atvedė, buvo gražumu lygi

išsirinko!
Griovyje šalia uolos stovė

jo gyva lietuvaitė. Kai ir pir
ma švietė nekaltu nerūpes
tingumu. Tik akelėse spindė
jo du deimantu—dvi ašarėli, 
kad akmuo, krisdamas, išmu
šė iš jos rankų visus kvepian
čius žiedelius ir ant jų atsi
gulė.

Nekaltos lietuvaitės atna
šo Lietuvos dievams būta už- 
visa maloniausio, ir Vilniaus 
pylis buvo stipriausia.
O žeme, vyno taure! Kas tave

| paguostų, 
Jei meilė neliepsnotų ant

( jaunystės skruostų?

“AMERIKOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ

Kun. Dr. K. Gečio Katalikiškoji Lietuva. 575 pusi.
Apie Lietuvos religinę padėtį nuo senovės iki šių dienų . . . .$4.00 

Thomas Chase: The Story of Lithuania. Kaina.................... $3.50
Ramybės šaltinis. Maldaknygė ........................................... $3.50
Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai. 336 pusi. Kaina........... $2.00
Maldaknygė ir Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis .....................$0.75
J. Aistis: Be Tėvynės Brangios. Eilės.................................... $ .50
Prof. Alfred Senn: The Lithuanian Language.

A characterization .................................. $ .60
Prof. Pakštas: The Lithuanian Situation............................... $ .50
Kun. Dr. J. Starkus: Lietuvių Kalbos Gramatika. 208 pusi.....$1.00
Nekaltai Pradėtosios Šv. Panos Marijos Seserų Kongregacija

Iliustruota. Kaina......................................$ .75
Kaip Tapti Amerikos Jungtinių Valstybių Piliečiu?.............. $ .25
Graudūs Verksmai .............................................................. $ .10
Maldos Apaštalavimas .........................................................$ .50
E. J. Harrison: Lithuania’s Fight for Freedom...................... $ .50
Petras Klimas: Gillebert de Lannoy in Medieval Lithuania .$1.00 
Maldų Rinkinėlis. Gražiais viršeliais........................$1.25 ir $1.50
Turi Bernelis Vieną Mįslę. Nauja daina, vienam balsui,

fortepionui pritariant. Muzika J. P. žemaičio......... $0.50
Siųsdami užsakymus ir pinigus adersuokite:

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

Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar. kitiems 
Vienuolijos reikalams:

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės Nariu

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
Vardo daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
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LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOM ASMENYS:

New Haven, Conn.
Ruošias kuopos 30 metų 

Sukaktuvėms
Moterų Sąjungos 33 kp. susi

rinkime, sukaktuvių minėjimo 
komisija susidedanti iš H. Case, 
A. Dėkas, ir M. Jokubaitės pra
nešė, kad rūpestingai ruošiama
si prie paminėjimo, kuris įvyks 
gegužės 4 d. Užprašytos šv. mi
šios gyvų ir mirusių nai*ių inten
cija. Mišios bus laikomos 10 vai. 
ryte.

Vakare parapijos svetainėje 
bus graži programa — koncer
tas ir vaidinimas. Teks išgirsti 
Moterų Sąjungos 43 kp. chorą iš 
Waterbury. Waterburio šv. Juo
zapo parapijos choro grupė su
vaidins 3-jų veiksmų veikalėlį— 
“Laimė ir Meilė”. Koncertui ir 
vaidinimui vadovaus komp. A. 
J. Aleksis. Kalbas pasakys vieš
nios sąjungietės ir kleb. kun. E. 
Gradeckas. Po programos bus 
šokiai.

Sąjungietės prašo kitų draugi
jų bei kuopų nerengti parengi
mų toj dienoj, bet dalyvauti šia
me puikiam meno vakare.

Sąjungiečių kortavimo vaka
rėlis, kuris įvyko pas mūsų gerą 
veikėją Zofiją Markūnienę, buvo 
sėkmingas. Dalyvavusios sma
giai laiką praleido ir buvo ma
loniai pavaišintos.

Vakarėlis davė pelno $32.00.
Dėkojame Z. Markūnienei ir 

jai pagelbėjusiai P. Zikienei ir 
visoms prisidėjusioms su auko
mis, taip pat Gvildienei už ska
nų tortą.

I Magdalena Shloras, Pr. Lengvi
nas, Kazimieras Banis.

Po $6 — Petras Alavosius ir 
Juozas Žakas.

Po $5 — Blaivininkų 25 kp.; 
A. Žakas ir M. Baranauskas, Dr. 
Pr. Vaiksnora, adv. K. Tamulo- 
nis, kun. B. Mažukna, kun. M. 
Tamulevičius, J. Kantakevičius, 
Mr. Kenneth Kaneb, J. Dirsai, 
J. žemaičiai, J. Augustinavičius, 
J. B. Bačinskai, Jr.; meras J. 
Sullivan, kongresmanas H. D. 
Donahue, J. Lukasevičiai, P. 
Truskauskai, Domicėlė Batutis, 
J. Galavičius, M. J. Uliavičiai, V. 
Parulis, V. Griška, K. Ališaus
kas, K. Kirminas, P. Sidabrai, 
Ona Levanaitis, J. Naujokatis ir 
Pr. Lengvinas.

Kiti aukojo po mažiau.
Tai labai graži darbo pradžia. 

Reikia tikėtis, kad Worcesterio 
lietuviai, kurie visuomet arti šir
dies priima vsus lietuvių reika
lus ir šiuo atveju smarkiai pasi
darbuos ir išties savo mielašir- 
dingą pagalbos ranką vargstan
tiems lietuviams.

Šia proga reiškiamas didelis ir 
nuoširdus ačiū šv. Kazimiero pa
rapijos klebonui kun. A. Petrai
čiui, parapijos veikėjams ir vi
siems darbu ar pinigu prisidėju- 
siems prie šio sunkaus bet kil
naus darbo. B. B.

Boston, Mass.

ALT. skyriaus susirinkimas
Kovo 23 d. įvyko sėkmingas 

ir skaitlingas ALT. skyriaus su
sirinkimas, kuriame perskaityti 
atsakymo laiškai į parašytas 
rezoliucijas minint Lietuvos ne
priklausomybę. Visi laiškai už
taria Lietuvą ir lietuvos žmo
nių kovą dė laisvės.

Parengimas be aukų davė pel
no 60 dol. 50 centų.

Susirinkime nutarta suruošti 
filmų rodymą apie Lietuvą.

Skyrius pasiuntė Tarybos cen- 
tran 800 dol. čekį.

Paskaita
Kovo 16 d., International In

stitute inž. P. Labanauskas skai
tė paskaitą anglų kalboje “Lith
uanian Culture.” Joje apibudino 
Lietuvos istoriją ir lietuvių dide
lius kultūrinius darbus bei lai
mėjimus jos nepriklausomo gy
venimo laikotarpyje. Paskaitos 
turinys sukėlė klausytojuose di
delio susidomėjimo. Stepas Kon- 
tautas ir Jonas Kerdiejus, Jr. 
padainavo keletą gražių lietuvių 
liaudies dainelių. Jiems akompa
navo J. Sinkevičius. Paskaitą 
suruošė International Instituto 
Junior Advisory Council.

Atvyko Tremtinis V. šilkas
Pas savo dėdę ir tetą Juozą ir 

Jadvygą šilkus, atvyko tremti
nis iš Vokietijos—Vincas šilkas. 
Jis džiaugiasi pasiekęs Ameriką, 
tik labai liūdi nežinodamas ar jo 
tėvelis ir motinėlė Lietuvoje yra 
dar gyvi. 'Vincas nors daug var
go matė, bet truputį pailsėjęs 
stojo į darbą.

Nauja knyga
Bostone “Darbininko” spaus

tuvėje spausdinama, talentingo 
mūsų poeto J. Aisčio - Aleksan
dravičiaus nauja eilėraščių kny
ga — “Nemuno Ilgesys.” Rinki
nys turės apie 80 puslapių. Lei
džia Tėvai Pranciškonai.

Bridgeport, Corm.
Pereitą savaitę palaidotas pa

rapijietis Benediktas Raišelis, iš 
šv. Jurgio parap. bažnyčios. Rai
šelis buvo lietuviškų draugijų 
rėmėjas ir narys. Skaitė ir rėmė 
lietuvišką spaudą. Nenuilstamai 
darbavosi parapijai, tad jį pa
lydėti susirinko skaitlingi jo 
draugai.

Apsigyveno Tremtiniai
Pastaruoju laiku čia atvyko 

ir apsigyveno iš Vokietijos atvy
kę tremtiniai buvęs Lietuvos 
aviacijos majoras Alfonsas Svi- 
las su žmona ir 9 metų sūnelis 
Algimantas. Berniukas jau lan
ko lietuvių parapijos mokyklą, 
o Svilas jau gavo darbą Kas- 
mausko-Mockaus medikalių in
strumentų dirbtuvėje. Svilienė, 
per Vileišienės pagerbimo vaka
rienę, visus nustebino savo pui
kiu, gerai išlavintu balsu. Bosto
no lietuvių kolonija praturtėjo 
inteligentiška šeima ir nauja 
menine pajėga.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Abramavičius, Andrius, iš Balbie
riškio.

Agurkis, Juozas, sūnus Jono iš Su
valkų aps.

Aksinavičius, Alfonsas ir Feliksas, 
iš Vaidotonių k., Dotnuvos vai., Kė
dainių aps., gyv. Chicagoje.

Ancevičius, Klemensas, gyv. Chica
goje.

Aukštikalniene, Elzbieta ir vyras 
Gabrielius, gyv. Bostone.

Bagdonas - Rutkauskaitė, Sofija, iš 
Marijampolės, gyv. Yonkers, N.Y.

Bajelis, Jonas, gyv. Philadelphijoje, 
Lietuvoje gyv. Dvariukuose, Linkuvo
je.

Balnionis, Jonas, iš Antašavos k., 
Rokiškio aps.

Balsys, Antanas, iš Draustinės k., 
Ariogalos vai.

Balt, Charles, gyv. Chicagoje, Hal- 
sted St.

Baran, Emma, gyv. E. St. Louis, Ill. 
700 Collinsville Ave.

Beiša, Jurgis ir Stasys, iš Smulkoš- 
kių k., Betygalos vai., Raseinių aps.

Budreckas, iš Tauragės aps.
Cegelytė, Marytė ištek, pav. nežin., 

iš Mociškėnų k., Miroslavo vai., Aly
taus aps.

Cerenk, ar Cerenka, Adolfas, gyv. 
Brooklyne.

Čekauskienė - Sendžikaitė, Konstan
cija, gyv. Chicagoje. Jos tėvai kilę iš 
Griškabūdžio vai., šakių aps.

Čepaitienė - Mikalajūnaitė, Marė, 
iš šikštonių k., Joniškėlio vai., Biržų 
aps., gyv. Chicagoje.

Dambrauskienė - Ambraziejutė, iš 
Nartelio k., Mariampolės vai., rodos 
Chicagoje gyveno.

Dargytės - Klovaitės, dvi seserys, 
turi batų krautuvę New Yorke.

Daugirdienė, Monika, iš Raseinių, 
gyv. Chicagoje.

Davidonis, Jonas, iš Strošiūnų k., 
Rokiškio aps.

Džiugis, Jurgis.
Engelmonas, Jurgis, iš Kidulių k., 

šakių aps.
Enulaitis, Jonas, gyv. Brooklyn, N. 

Y.
Ežerskis, Aleksandras ir Nikodemas, 

gyv. Chicagoje.
Galinaitienė - Kumpytė, Agutė, iš 

Tauragės.
Garalis, Mykolas, gyv. Philadelphi

joje.
Gešventaitė, Frida, gyv. Brooklyn, 

N. Y.
Grigaitis, Jonas, iš Moliniškių k., 

Bartininkų vai., Vilkaviškio aps., gyv. 
New Yorke.

Harbačiauskienė - Kluonytė, Milija, 
iš Jankūnų k., Gelgaudiškio vai., ša
kių aps.

Jakas, Antanas, sūnus Jono, iš Tau
ragės aps.

Jaloveckienė, Anna ir sūnūs Alek
sas ir Juozas, gyv. Chicagoje.

Jankevičius, Kazimieras, Stanislo
vas ir Vladislovas.

Jankevičiūtė, Adelė, iš Gustonio k., 
Janiškėlio vai., Biržų aps., gyv. Chi
cagoje.

Janusevičius, Jurgis, iš šlepščių k., 
Biržų aps.

Javarauskaitė, Marytė, vienuolė 
Kazimierietė, lankiusi Meno Mokyklą 
Kaune.

Jekenta, Bronius, iš Leipalingio, gy
veno Pittsburghe.

Judeikis, Kazimieras, gyv. Worces
ter, Mass.

Jukna - Juknevičius, Antaninos, 
sūnus Barboros Juknienės, teatro ar
tistas, gyv. Worcester, Mass.

Juodvalkis, Viktoras, iš Untilgės, 
gyv. Chicagoje.

Jurevičiūtė, Petronėlė, gyv. Brook
lyne.

Juškevičienė-Mociunskaitė, Ieva, iš 
Monciūnų k., žaislių vai., Trakų aps., 
gyv. Brooklyne.

Kacenas, Juozas, gimęs Amerikoje.
Kaminskas, Jurgis, gyv. Newarke, 

Ferry St.
Kasputis, Domininkas ir Kazimie

ras', iš Raseinių, gyv. Brooklyne.
Katalevas, Pranciškus, gyv. New 

Yorke.
Razinas (Kazėnas), Ignas ir Vincas, 

iš Pasvalio Biržų aps., gyv. Bingham-, 
tone.

Kazlauskaitės, dvi seserys, viena iš
tek. rodos už Liberio. Juodvi yra sese
rys Kosto ir Barboros Kazlauskų gyv. 
Chicagoje.

Kazlauskas, Antanas ir Zuzana, iš 
Bausko k., Papilės vai., Šiaulių* aps. 
(Dabikinės St.), gyv. Bostone.

Kazlauskienė - Jasevičiūtė, Jadvyga
Kenlkis, Leopoldas, gyv. Brooklyn, 

N. Y.
Kibildis, Juozas
Kirvelevičienė - Rutelionytė, Ieva, 

iš Giraitėlių k., Lazdijų k., Lazdijų 
vai., Seinų aps.

Kizinls, Kazimieras, gyv. Baltimorė- 
je ar Philadelphijoje.

Kleinas, Stasys, iš Gelgaudiškio.
Kolaitis, Alfonsas, prieš metus tar

navo Amerikos kariuomenėje, pasi- 
liuosavęs išvyko New Yorkan ir ten 
gyvena.

Krauzas, Martynas, iš Petkaičių k., 
Tauragės aps.

Krauzienė - Kumpytė, Ieva, iš Tau
ragės.

Kriščiūnas, Kazimieras, iš Duobiš- 
kio k., šakių aps., jo žmona ir dvi 
dukterys gyv. Wilkes-Barre.

Kubilius, Stasys, iš Altoniškių k., 
Lekėčių vai., šakių aps.

Kudžmos, Kazio šeima, iš Stolaukio 
k., Pajevonio vai. prašo atsiliepti gi
mines ir pažįstamus.

Kunevičius, Andrius, iš Svilių k., 
Josvainių vai., gyv. New Yorke.

Kvarciejutė, Jadvyga, iš Markinės 
vai.

Kvietkauskas, Jonas, sūnus Motie
jaus ir Magdalenos Smilgytės.

Lapinskas, Zigmas, sūnus Liudviko 
ir Stefa, gyv. New Yorke.

Latvys, Jonas, iš Mutrungio k., Gir
kalnio vai.

Laukžemys, Julijonas, iš Naumies
čio, Tauragės aps., gyv. Chicagoje.

Laureckts, Antanas, Vladas ir Zig
mantas, sūnūs Antano, gyv. Scranton, 
Pa.

Lesaitytė, Pranciška, iš Mutrungio 
k., Girkalnio vai.

Leščinskas, Ignas.

Leubrlsh, Theo. gyv. Ludington, 
Mich., 801 N. Rath Ave.

Liberienė - Kazlauskaitė, ir jos se
suo, gyv. Chicagoje. Juodvi yra sese
rys Kosto ir Barboros Kazlauskų.

Lichtlenė - Ozenaitytė, (Haseneit), 
Anna, iš Užnugarių k., ir vyras Au
gustas Lichtas, iš Puškelnių k., gyv. 
New YoYrke.

Lukoševičienė, Marija ir duktė Ste
fanija, iš Panemunės.

Malakienė - Venckutė, Ona, gyv. 
New Yorke.

Malžinskas, Juozas, iš Ramanavo k., 
Krosnos vai., gyv. New Yorke.

Marcinskus, Jonas, Juozas ir Pet
ras, iš šilų k., Ukmergės aps.

Mastauskienė - Košeraičiūtė, Petro
nėlė, iš Alvito vai.

Matulaitienė, Marija, gyv. Grand 
Rapids, Mich, ir sūnus Viktoras, abu 
iš Kybartų ir Matulaitytės Eleonora 
ir Violet, gim. Amerikoje.

Meiliūnas, Jonas, gyv. Philadelphi
joje.

Mickevičienė - Žilvytytė, Stefanija, 
gyv. Chicagoje, ji su vyru buvo teatro 
artistai.

Mierniukiūtė, Petronėlė, iš Varnu- 
pių k., iš Liudvinavo vai.

Mikalauskienė, Parnauskaitė, Mari
ja, gyv. Cambrige- Boston, Mass.

Mikėnas, Teklė, iš Barklainių k., 
Ramygalos par., Panevėžio aps., gyv. 
Chicagoje.

Misevičius, vedęs Zofiją Ribinskaitę.
Mockevičius, Feliksas, gyv. Pitts

burghe.
Mykolaitytės, Magdalena ir Petro

nė, iš Jurgežerių, Suvalkų Kalvarijos 
vai..

Nalivaikienė - Leščinskaitė, Antani
na.

Narbutas, Simonas, iš šilų k., Ra
guvos vai.

Naudžiūnienė - Makniutė, Agota, iš 
Suvalkijos, gyv. Shenandoah.

Naujokaitė, duktė Magdės Naujo- 
kienės, iš Suvalkų Kalvarijos vai.

Noreika, Morta, iš Šeduvos vai., ir 
vaikai Anelė ir Vytautas, gyv. Phila.

Norvaišienė - Kilpaitė, Kotryna, 
gyv. New Yorke.

Okunis, Pijus, iš Vilkaviškio, gyv. 
Chicagoje.

Pečiulienė - Astašauskaitė, Matilda, 
itš Padvarniškių k., Pajevonio vai., 
gyv. Baltimorėje.

Petkus, Antanas, iš Kontaučių k., 
Plungės vai., Telšių aps., buvęs Amer. 
kariuomenės karininkas, gyv. Chica
goje.

Petrikaitės, Onos šeima, iš Stolau

kio k., Pajevonio vai., prašo atsiliep
ti gimines ir pažįstamus.'

Piečius, Jurgis ir Martynas, broliai 
Petro, gyv. Chicagoje, iš Tauragės ap.

Pilipauskienė, Ona, gyv. Brooklyne.
Pitkiewlcz, Leonas ir žmona Julija 

Bonat, gyv. Cleveland, O.
Piatkowski, Vincentas ir žmona 

Stepanija Bonat, gyv. Chicagoje.
Pocevičius, Aleksas, gyv. Detroit, 

Miah.
Povilaika, Kazys, sūnus Tomo.
Pranauskienė - Laukžemytė, Eleo

nora, iš Naumiesčio, Tauragės aps.
Puida, Antanas ir Vincas, iš Jadago- 

nių k., Lekėčių vai., šakių aps.
Pušienė, Berta, Pušytės, Malvina ir 

Marija ir Pušys, Adolfas, iš Daglių k., 
Plokščių vai., Šakių vai.

Kačinskas, Julius, gyv. Baltimorėj,
Radzevičius, Vincas, iš Babrų k., 

Šventežerio vai., Seinų aps.
Ramanauskienė - Kačiulytė, Bronė, 

iš Gižų, Vilkaviškio aps.
Raslavičius, Vincas, iš Sasnavos, sū

nus Jurgio Raslavičiaus ir Elzbietos 
Maneliutės, prašo atsiliepti gimines 
ir draugus.

Rimkevicz - Brovin, Malvina, gyv. 
Kaune,-ir jos vaikai Walter, Ralph ir 
Paulina.

Rimša, Kazys, gyv. Brooklyne.
Rutelionis, Stays, iš Giraitėlių k., 

Lazdijų vai., Seinų aps.
Sakalauskas, Vitoldas ir Bronė, gi

mę Amerikoje, gyvenę Lietuvoje, Vir
balyje.

Schonin, Boleslovas ar Kazimieras, 
sūnūs Zakševskaitės.

Semionavienė - Naujokaitė, Agota 
ir vyras Mečislavas, iš Aukštosios Pa
nemunės vai.

Sendžikaitė, Konstancija (Cekaus- 
kienė), tėvai iš Griškabūdžio vai., ša
kių aps., gyv. Chicagoje.

Senkevičius, Jonas ir Juozas, gyv. 
Brooklyne.

Sinkevičienė - Leščinskaitė, Marijo
na.

Skritulskas, Leonas.
Skurvydas, Antanas, gyv. Brooklyn.
Stankevičius, Antanas, iš Trobiškio 

k., Liudvinavo vai., Marijampolės aps.
Stankuvienė, Magdalena, iš Paje

vonio vai., Vilkaviškio aps., gyv. New 
Yorke.

Starinskas, Juozapas, iš Beigeriškių 
k., Tauragės vai., gyv. Brooklyne ar 
kitur.

Stasiukonis, Antanas, iš Pakščių k., 
Šėtos vai., Kėdainių aps.

Stefanokaitė, Marija, gyv. Brook
lyne, N. Y.

Stdmokienė - Venckutė, Stasė, gyv. 
New Yorke.

Stuckienė - Baltuškiutė, Magdale
na, iš Geležinių k., Liudvinavo vai., 
gyv. New Yorke.

Stukienė - Dulkaitė, Liuda, iš Pas
valio, gyv. Chicagoje.

Stulgaitienė - Stankevičiūtė, Ona, 
vyras Antanas ir vaikai Pijus, Elena 
ir Mylė, gyv. ūkyje.

Stulgys, Adomas, iš Jurgežerių k., 
Suvalkų Kalvarijos vai.

Stulpinas, Domas, Barbora ir Ona, 
iš Draginių k., Papilės vai., Šiaulių a.

šalavka, Mykolas, iš Vaidatonių k., 
Dotnuvos vai., Kėdainių aps., gyv. 
New Yorke.

Šalkauskas, Aleksandras, Boleslo
vas, Bronislavas, Kazimieras ir Pra
nas, iš šiežmarių m., Trakų aps.

Šidlauskienė - žalnierravičiūtė, Vin
centa, gyv. Chicagoje.

šimkunienė - Majauskaitė, (Kazi
miera), iš Montvudų k., Biržų aps., 
gyv. Brooklyne ar Chicagoje.

šivickas, Juozas, iš Gruzdžių m., 
Šiaulių aps., gyv. Detroit.

švedas, Jonas ir Petras, iš Radziuš- 
kių k., Seinų aps.

Tirlikis, Kazimieras ir Petronėlė, iš 
Gelgaudiškio vai.

Topilius, gyv. Brooklyne.
Ulkė, Juozas, iš Jukubonio k., Pu

šaloto vai., Panevėžio aps., gyv. Chi
cagoje.

Urbonavičius, Antanas, iš Nėra vos 
k., Lazdijų vai., Seinų aps.

Vaičiulis, Zenonas, jo duktė Ksave
ra ir sūnus, iš Skuodo - Ketūnų k., 
Telšių - Mažeikių aps., gyv. BĮ. valst.

Valašinas, Antanas, iš Nartaikių k., 
Joniškėlio vai., Biržų vai., gyv. Det
roite.

Valentienė - Venskunaitė, iš Veive
rių vai., Mariampolės aps., ir vyras 
Juozas, iš Jauno aps., gyv. Westville, 
Ill.

Verbyla, Juozas, iš Lapiškių km., 
Rudaminos vai., gyv. New Yorke.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:
CONSULATE GEN. OF LITHUANIA
41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.

SKAITYK IR PLATINK

IŠSIVERŽĖ UGNIAKALNIS

Broliu Motuzų ■ Belickų Filmos AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ VISUOMENINIO 
IR KULTŪRINIO GYVENIMO

BOLŠEVIKŲ TERORO IR PABĖGĖLIŲ GYVENIMO 
VAIZDAI

Savaitraštį

Balandžio 13 šv. Jurgio para
pijos choro metinis koncertas, į- 
vyksta parapijos svetainėj. Pro
gramoj dalyvaus dainininkai: V. 
Tamkiūtė ir Al. Vasiliauskas iš 
New Yorko. Bridgeportiečiai 
laukia šio koncerto ir choras 
daug išplatino bilietų. Tikimasi, 
kad koncertas bus skaitlingas ir 
atsilankiusieji išgirs gražių dai
nų. Pelnas skiriamas parapijos 
reikalams. Visi kviečiami atsi
lankyti. O.

Marijona Geraltauskaitė, jau
na sodalietė iš Keamy, balan
džio 5 d. turėjo operaciją West 
Hudson Hospital.

Balandžio 12 d. Šv. Pranciškaus 
seselės ruošia judamus paveiks
lus šv. Vardo salėj, 6 Davis Ave., 
Kearny, 2 2val. p. p. ir 6 vai. 
vakare. Įžanga 50 centų suaugu
siems ir 25c. vaikams.

Worcester, Mass.
Worcesterieciu aukos BALF’ui

Šios kolonijos lietuviai neatsi
lieka nuo kitų savo aukomis, pa
rama ir darbu, sušelpti nelai
minguosius lietuvius tremtinius, 
karo nualintoje Europoje. Wor
cesterio lietuviai uoliai stengiasi 
išpildyti savo kvotą BALF’ui.

Kun. Aug. Petraičio iniciaty
va, Šv. Kazimiero parapijiečiai 
BALF’ui pasiuntę $710.00 auką 
lietuviams tremtiniams sušelpti.

Aukas sudėjo šie: kun. Aug. 
Petraitis — $82.75; Susiv. 41 kp. 
— $25. Po $10 — V. Burdulis, 
B. Tamošiūnas, V. ir C. Barisas,

Balandžio 19 d. L.A.P.C. sa
lėje, Keamy, N. J. Moterų So- 
dalicijos draugija rengia “April 
Showers” šokius, šokiams gros 
Joe Flis ir jo orkestrą. Įžanga 
75c. Visi kviečiami skaitlingai 
dalyvauti, nes linksmai vakarą 
praleisit. A. E. S.

Mūsų laikais reikalingesni 
tiesos apgynėjai su plunksna, 
negu tiesos skelbėjai sakykloje.

Pijus IX

Visuos šventuos keliuos, žemele 
[tu pilkoji, 

Kiek ašarę, vargų ir prakaito 
nešioji!

Faustas Kirša.

Islandija. — Kovo 29 dieną 
staiga pradėjo veržtis Hek- 
los ugniakalnis, kuris buvo 
aprimęs daugiau negu šimtą 
metų (nuo 1945).

Tiršti dūmų ir pelenų debe
sys iškilo arti septynių my
lių ir suodžiais bei pelenais 
nuklojo didelius plotus. 
Ūžiantis kalnas ėmė spiaudy- 
ti ugnimi žėrinčiais akmeni
mis, kurių keletas tūkstančių 
tonų išlėkė į padanges.

Antrą dieną iš 4,764 pėdų 
aukščio kalno ėmė slinkti že
myn lava, kurios sluoksnis 
turi 48 pėdas storio ir dvi 
mylias pločio.

Daugelis pietinės Islandi
jos žemių ir pievų virto dy
kuma, pridengta 4 colių juo
du sluoksniu. Apie 70 ūkių, 
kurie yra 20-30 mylių į pietų 
vakarus nuo ugniakalnio, 
smarkiai nukentėjo.

Mokslininkai spėja, kad 
ugniakalnio veikimas gali 
užsitęsti kelis mėnesius.

KOVOS KINIJOJE

Balandžio 11 d.—penktad., 7:30 v.v., Lietuvių Salėje, 
407 Lafayette Street, Bridgeport, Conn.

Balandžio 13 d.—sekmad., 2 vai. p.p. ir 6 v.v. “Nemunas” salėje, 
45 Green Street, Waterbury, Conn.

Balandžio 17 d.—Ketvirtad., 7:30 v.v. šv. Kazimiero Par. Salėj, 
339 Green Street, New Haven, Conn.

Balandžio 18 d.—penktad., 7:30 v.v., Millers Opera House, 
Pine Street, Gardner, Mass.

Balandžio 19 d.—šeštad., 8 v.v., Šv. Kazimiero Par. Salėj, 
Casimir St., Westfield, Mass.

Balandžio 20 d.,—sekmad., 4 vai. p.p. Lietuvių Salėj,
12 Vemon St., Worcester, Mass.

Balandžio 20 d.—sekmad., 7:30 v.v., Lietuvių Salėj,
13 St. George Ave., Norwood, Conn.

Balandžio 23 d.—trečiad., 7:30 v.v., Liet. Pik Klubo Salėj, 
823 Main St., Cambridge, Mass.

Balandžio 25-26 d.—penktad., šeštad., 7:30 v.v., Lietuvių Salėj, 
309 E St., Boston, Mass.

Balandžio 27 d.—sekmad., 3 vai. p.p. Nekalto Pras. Par. Salėj, 
x 432 Windsor St., Cambridge, Mass.

Balandžio 27 d.—sekmad., 7 v.v., šv. Roko Par. Salėj, 
Monroe St., Brockton, Mass.

Balandžio 28 d.—pirmad., 7:30 v.v., Lietuvių Salėj,
24 Morton St., Stoughton, Mass.

Balandžio 29 d.—antrad., 7:30 v.v., Liet. PU. Klube,
60 Hale St., Bridgewater, Mass.

Balandžio 30 d.—trečiad., 7:30 v.v., Liet. Pil. Klube,
25 Camden St., W. Lynn, Mass.

Gegužės 4 d.—sekmad., 2 vai. p.p., Gedimino Klube,
324 River St., Haverhill, Mass.

Gegužės 4 d.—sekmad., 7:30 v.v., D. L. K. Vytauto Klube, 
447 Central St., Lowell, Mass.

AMERIKA
★ “AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pasaulio.
★ “AMERIKOS” numeriuose rasite pranešimų apie tai, kas da

rosi mūsų apylinkėje ir kolonijose.
★ “AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, gyvenančių 

šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.
★ “AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys gyvena pa

saulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems galima ir kuo 
padėti.

★ “AMERIKA” metams kaštuoja 3 doleriai.

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

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

ar Jus pagalvojote apie

KARJERĄ 
ARMIJOJE?

Brooklyno Lietuviai Graboriai
............ ' . - .................. ..... '....s

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

r '  ............ ——

1........... . r
Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Naminis karas Kinijoje te
beeina. Pranešimais iš Nan- 
kino 170,000 komunistų trau
kia į Kaifengą. Tuo tarpu 
valdžios kariuomenė giriasi 
laimėjimais Shansi provinci
joje.

Suv. Valstijos, nenorėda
mos įsivelti į tas kovas, iš
traukia iš Kinijos savo mari
nus. Paskutiniu laiku iš čia 
išgabenta 5,000 marinų.

• Įstojimas į J. V. Armiją šiandie
ną daug daugiau reiškia, negu tik 
įsirašymas 3 metams tarnybos ar 
daugiau. Tatai duoda jums pradžią 
karjeroje, kuri iš daugelio atžvil
gių yra geresnė, negu kokia kita, 
kurią jūs galėtumėte pasirinkti.

Armijoje jūs galite kilti taip 
greit, kiek siekia jūsų gabumai ir 
tarnybos laikas. Jūs gaunate algą, 
kuomet mokinatės lavinto darbo 
arba amato, kuris gali reikšti pi
nigus jūsų kišenių! vėlesniais me-

A GOOD JOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE THIS

FINE PROFESSION NOW!

tais. Visos pamatinės jūsų išlaidos, 
kaip kad maistui, drabužiams, bu
tui, medikaliam ir dantų gydymui, 
yra apmokėtos. Jūs galite keliauti 
į tolimuosius žemės kampus. Ir jūs 
galite pasitraukti su pajamomis 
visam amžiui tik po 20 ar 30 metų 
tarnybos.

Dar daugiau, Armijos karjera 
duoda jum darbą, kuris yra svar
bus jūsų šaliai ir kuris pelnys jums 
pagarbą ir paguodonę nuo jūsų 
draugų piliečių.

Armijos karjera yra geras daly-, 
kas apmąstyti—ir aptarti jūsų J. 
V. Armijos Rekrutavimo Stotyje.
JOSU REGULIARE ARMIJA TAR
NAUJA TAUTAI IR ŽMONIJAI 

KARE IR TAIKOJE.

246 GRAHAM AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

y---------- ---------------------- ,■ :■ ■" „'■■.'■■■...Atss
Tel. NEwtown 9 - 4464

«...■■<■ . . . tt.t:—. ■ ;tgr.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

<•
E ................. ............. . -

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Salinskas)

Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYgAg^lggKIAM 

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

■ 1 - t ------ --=30

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNlUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 —72nd Street, Maspeth, N. Y.
* i ■ ■ - - 1 1 - ■<
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RUOŠKIMĖS LIETUVIŲ DIENAI ___ • ♦-
Kas metai New Yorko apy

linkės lietuviai ruošia Lietu
vių Dieną. Tą dieną stengia
masi kuodaugiausia lietuvių 
sutraukti į vieną vietą, pa
ruošti jiems programą iš lie
tuviškų dainelių žaidimų, šo
kių, na ir . . . lietuviškai pa
vaišinti. žodžiu, stengiamasi 
bent vieną dieną į metus 
kiekvienam duoti progos pa
buvoti lietuviškoje aplinku
moje.

Iki šiol suruošta 17 tokių 
dienų. Taigi šių metų Lietu
vių Diena bus aštuonioliktoji 
iš eilės.

Lietuvių Diena yra ruošia
ma liepos 4 dieną ne vien dėl 
to, kad tą dieną visi yra lais
vi nuo darbo, o todėl, kad 
Amerikos Nepriklausomybės 
šventėje gausiai susirinkę 
vienon vieton, norime paro
dyti pasauliui, kad ir lietuvis 
brangina laisvę ir trokšta, 
kad ir jo gimtasis kraštas, 
Lietuva, nusikratytų vergi
jos pančių ir paliktų laisva.

Lietuvių Diena šiemet irgi 
įvyks liepos 4 d. Rengimo ko
misijai jau pavyko tai dienai 
gauti Dexter parką. Tai yra 
visiems gerai žinoma ir leng
vai privažiuojama vieta.

Kas metai Lietuvių Diena 
yra įvairesnė ir tobulesnė. 
Rengimo komisija deda visas 
pastangas, kad šių metų Lie
tuvos Dienos piknikas pra
lenktų visus kitus. Be kitų 
pagerinimų šiemet nutarta 
sutraukti daugiau publikos, 
pigesne kaina iš anksto išpla
tinant daugiau bilietų, kad 
kiekvienas, atvykęs, piknike 
rastų savo bičiulių ir pažįs
tamų.

Mums belieka komisijos 
ruošiamais projektais tinka
mai pasinaudoti—patiems iš 
anksto įsigyti atpigintus į- 
žangos bilietus ir patarti 
juos įsigyti savo draugams.

Jei tai padarysime, visi bū
sime patenkinti. Kep.

Regina Petrauskaitės ir Sofija 
Dudėnaitė.

Atvykusius pasitiko giminės, 
draugai ir Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke attache 
A. Simutis, kuris padėjo su for
malumais.

Angelų Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį, balandžio 
13 d., šv. Vardo draugijos ir 
parapijos vyrai eis bendrai 
prie šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu. Tuojaus po mišių, 
parapijos salėje bus svarbus 
susirinkimas.

Nauji nariai prašomi atei
ti ir prisirašyti.

Velykų diena praėjo labai 
gražiai ir iškilmingai. Žmo
nių buvo pilnutėlė bažnyčia 
Prisikėlimo mišių metu.

Amž. Rožančiaus draugija 
rengia laimėjimų vakarą ku
ris įvyks balandžio 13 d., sek
madienį, tuojaus po vakari
nių pamaldų—5 vai. p.p. No
rinti ką nors laimėti, prašo
mi ateiti į parapijos salę. 
Ypač jaunimas yra kviečia
mas dalyvauti.

Šv. Vardo draugijos pava
sarinio baliaus — gegužės 29 
d., — bilietai jau platinami. 
Pigūs — tik 50 centų asme
niui.

Mūšy Apylinkėje
• Prof. Jurgis Baltrušaitis 

balandžio 11 d. grįžta Pary
žiun. Čia prabuvo nuo sausio 
24 d. Skaitė paskaitas iš me
no istorijos Yale, New Yor
ko, Washington© universite
tuose.

• Dr. Pranas Galinis buvo 
atvykęs iš Bostono pasitikti 
savo giminių, atvykusių iš 
Belgijos.

• Prof. A. Vaičiulaitis Ve
lykų šventėms buvo iš Scran- 
tono atvykęs New Yorkan.

• Dr. Pranas Padalskis Ve
lykų šventes praleido pas gi
mines Bridgeport ir Water
bury.

• Naujas B ALF skyrius į- 
sisteigė Linden, N. J. Jo pir
mininku yra J. Liudvinaitis.

• Izabelė Laučkienė su sū
neliu vieši pas savo tėvus, 
Mocejūnus, Rochestery.

• Karolina Kovaitė, odon
tologijos studentė iš Roches- 
terio, Michigan universitete 
suorganizavo lietuvių stu
dentų klubą.

• Lietuvių našlaičių, atvy
kusių Amerikon iš Vokieti
jos, dabar yra 26. Dauguma 
jų mokosi.

Apreiškimo 
Parapija

Velykų šventės praėjo pa
kilusioje nuotaikoje. Per pri
sikėlimo mišias ir sumą cho
ras labai gražiai giedojo.

APREIŠKIMO CHORAS PER RADIJU Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Is Vokietijos
Balandžio 1 d., iš Plymouth, 

Anglijos, atplaukusiu Marine 
Marlin atvyko 24 lietuviai. Jie 
išplaukė iš Bremenhaven, Vokie
tijos, Emie Pyle laivu, kuris bu
vo audrų sugadintas ir turėjo 
sustoti Plymouth kelionės ne
baigęs. Čia keleiviai buvo perso
dinti į Marine Marlin. Atvyku
sieji išvažinėjo į įvairius mies
tus pas gimines bei pažįstamus:

Domas ir Sofija Adomaičiai. 
Domas Adomaitis yra chemikas 
inžinierius, o Sofija Adomaitie
nė viena iš geriausių jaunesnio
sios kartos Kauno ir Vilniaus 
operos solisčių, kuri su dideliu 
pasisekimu koncertavo įvairiuo
se Vokietijos'miestuose ameri
kiečių ir britų kariams. Jos pa
sirodymai įvairių tautų meno 
kritikų buvo labai palankiai ver
tinami. Ji tikisi savo srityj dirb
ti ir Amerikos lietuvių visuome
nei.

Liudmila Ciplijauskienė, Liu
da Jagelavičiūtė, Anatolijus Kai
rys, Martynas ir Dora Kubiliai, 
Petras Rukštelė, Apolonija Savi- 
čienė, kun. Adolfas Stašys, Jo
anna Stepanavičienė, Jonas ša- 
lamskas, Antanas ščiuka, Kon
stancija štarienė su durele Elvi
ra; Marijona Talalienė. Frances 
Talalaitė, Marijona Volskienė.

Be to atvyko keturios našlai
tės: seserys Jadvyga, Gražina ir

Šv. Jurgio Parapija
Velykų šventės praėjo gra

žiai ir įspūdingai. Žmonių bu
vo pilna bažnyčia prisikėlimo 
mišiose. Tvarkinga ir graži 
procesija ėjo tris kartus ap
link bažnyčią. Choro gražus 
giedojimas prisidėjo prie mi
šių iškilmingumo. Nauji, pir
mu kart uždegti angelų žibin
tuvai šonuose prie didžiojo 
altoriaus nušvietė visą pres
biteriją.

Palinkėję vieni kitiems 
linksmų švenčių visi skubėjo 
į savo pastogę pas savo šei
mą.

Margučių balius
Seniai laukiamas margu

čių balius įvyks šį Atvelykio 
sekmadienį. Suneškit visi iš
margintus margučius — gal 
dovaną laimėsit.Taip pat bus 
laimėjimai ir pinigais.

Girdėt, kad šis margučių 
balius pralenks visus lig šiol 
buvusius, savo prašmatnumu 
ir atsilankiusiųjų skaičiaus 
didumu. Balius įvyks puoš
nioje parapijos salėje, 207 
York St. Pradžia 6 vai. vaka
re. Gros puikus orkestras. 
Bus užkandžių ir įvairių gė
rynių. Visi kviečiami, visi 
laukiami.

Moterų Sąjungos 35 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
šį sekmadienį neįvyks. Susi
rinkimas perkeltas į balan
džio 20 d., sekmadienį tuo
jau po sumos parapijos salė
je. Visos narės prašomos da
lyvauti.

Kuopos pirm.

Lietuvių Radijo Vakarinės 

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 ko.
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. UBARAVIOIUS 
PraneSimų Dir.

CHARLES MARMA
Programos Dir.

J. P. GINKUS 
4»5 Grand Si 

Broeklyn, N. Y.
EV. 4-7141

AD. JEZA VITAS
Muziko* Dir.

Didžiojo Penktadienio va
kare nuo 9 valandos iki 7 vai. 
Didžiojo šeštadienio ryto, 
parapijos jaunimas — CYA 
per visą naktį budėjo prie 
Kristaus grabo. Malonu buvo 
tuos jaunuolius matyti esant 
ištikimus lietuviškai tradici
jai.

Paskutiniu metu į mūsų 
į mūsų bažnyčią pradėjo lan
kytis daugelis italų. Tas jų 
lankymasis duoda rūpesčio 
kun. klebonui. Gal būt klebo
nas pradės turėti 12:15 mi
šias, kad išvengus didelio 
perpildymo sėdžiamų vietų 
bažnyčioje.

CYA choro grupė, vado
vaujama Aldonos Vitenienės, 
ruošiasi koncertui, kuris į- 
vyks gegužės mėnesyje. Data 
bus vėliau paskelbta.

Susirinkimas
Balandžio 16 d., 8 vai. va

kare, Apreiškimo parapijos 
salėje, įvyks Moterų Sąjun
gos 29 kuopos susirinkimas. 
Šis susirinkimas bus labai 
svarbus, nes dabar eina nau
jų narių vajus kurio pasek
mė bus aptarta. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti, taip 
pat kviečiamos visos mote
rys ir merginos įstoti į šią 
draugiją. Vajaus metu įsto
jimas veltui.

Bunco
Gegužės 23 d., 8 vai. vaka

re Apreiškimo parapijos sa
lėje įvyks Moterų Sąjungos 
29 kuopos “bunco party.” 
Bus ne tik vertingų dovanų, 
bet ir skanių užkandžių. Visi 
kviečiami dalyvauti.

S. S.

New York, N. Y.
Šį sekmadienį, balandžio 

13 d., Aušros Vartų bažny
čioje prasidės 40 valandų at
laidai, kurie tęsis tris dienas. 
Pamokslus per atlaidus sa
kys svečiai kunigai: J. Sta
šaitis, V. Karalevičius ir Pr. 
Bastakys.

Balandžio 27 d. J. Jurkus 
apsives su Ona Zibaite, lietu
vaite iš Iowa valstijos.

Šiomis dienomis susižieda
vo O. Kavaliauskaitė su Gar- 
binčium, abu priklauso Vy
čių organizacijai.

Šį sekmadienį, balandžio 
13 d., 8 vai. vakare, Apreiškį- 
mo par. choras giedos per ra
diją iš WWRL stoties (1600 
klc.). Bus lietuvių, lotynų ir 
anglų kalbose giesmės.

Lietuvių kalboje giesmė 
bus č. Sasnausko “Marija- 
Marija.” Šią programą ren
gia Katalikų draugija, kuri 
ruošia radijo giedojimus ir 
tani tikras pamaldas kiekvie
ną sekmadienį iš skirtingų 
stočių.

Šio sekmadienio vakarui 
buvo parinktas choras iš lie
tuviškos parapijos, kaip vie
nas iš geresniųjų ir ta garbė 
teko Apreiškimo parapijos 
chorui. Būtų malonu, kai tie, 
kurie klausys ir kuriems pa-

tiks giedojimas, nepatingėtų 
parašyti atvirutę į stotį WW
RL, Woodside, L. I.

Choras, atlikęs radijo pro
gramą, vyks į BALF 100 sky
riaus rengiamą koncertą 
American Common salėje, 40 
West 40 St., New York City. 
Čia sudainuos tik merginų 
ansamblis su solistėmis. Solo 
dainuos p.p. Plaktonytė ir 
Juodytė - Matthews; duetą 
Vitaitytė su Juodyte - Mat
thews ir tris dainas visos 
merginos. Pianu palydės vi
soms dainininkėms oficiali 
choro akompaniotorė p. ži- 
danavičienė.

Apreiškimo chorui vado
vauja muz. Ks. Strumskis.

Choro Korespondentas.

Dr. John Wain k
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Beg

i;i<>

Pla<
l’rai

JIE SAVO DALĮ ATIDAVĖ
Šiuo metu visoje Amerikoje 

yra vedamas Bendrojo Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fondo va
jus, kurio tikslas sukelti ko dau
giausia piniginės paramos lietu
viams tremtiniams sušelpti.

New Yorko miesto ribose gy
veną lietuviai šame šalpos vaju
je užima garbingą vietą. Jie vie
ni pirmųjų stojo šalpos darbo 
talkon, kuriai vadovauja BALF 
Vajaus New Yorko Komitetas. 
Lietuvių šalpai savo dovanas su
teikė visa eilė asmenų ir draugi
jų. Čia Komitetui malonu pra
nešti pačius pirmuosius aukoto
jus, kurie savo dalį jau atidavė.

Dėkodami aukojusiems, malo
niai prašome visus paskubėti su 
savo dovana. Lietuvių tremtinių 
padėtis nuolat sunkėja. Skubėki
me jiems pagalbon!

BALF Vajaus New Yorko Ko
miteto kvotos sąskaiton yra pa
aukoję sekančiai:

Po $1.00—Alex Greenbaum; 
kun. E. Conroy; Matthews; Emi
lija Ambrazaitienė; Plaktonienė; 
Švabienė; Simokaitis; Ona Seka- 
vičienė; Macy; Mrs. Sabis; An- 
drašiūnas; Gedravičius Pet. Gri
saitis; Anna Lauryną; Švabienė; 
Plaktonienė; Antanas Laukaitis; 
Ant. Andruškevičius; Ona Maly- 
kowitz; John Mackevich; P. Ga- 
liauskas; I. Allen; Mary Vale- 
chinus; Alice Paznoskas; Mary 
Machevich; John Baranausky; 
Agota Yankauskas; V. Vachu- 
nas; P. Menkuckas; Mrs. Bum- 
belienė; Bogužienė; Zabaravi- 
čius; Yrąs; F. Mikalauskas; M. 
Paulus; Valkarnis; Peter Chevi- 
ras; J. Brosgulis; Bukauskiene; 
Mary Kankenienė; Mr. Kubelie- 
nė; Milauskienė; Musicavich.

Anna Genis; Pranciškaitiene; 
Kaidukaitis; Motuzienė; Stra
vinskienė; V. Bagočiūnienė; Va
siliauskienė; Baranauskas; Bal- 
tramaitis; Zavelskienė; F. Yan
kas; Charaska; Pipevus; Geruls- 
kis; Gedarovich; P. Sodaitis; 
Witkus, V. K.; Ona Sejevičienė; 
Klimienė, Sadjdis; Romaška; P. 
Kyrius; B. Luciūnas; Švegždie- 
nė; Mrs. Abazorius; V. Ivonis; 
A. Poderis; S. Kazlauskas; Če
paitienė; Lauruška; Pūkas; Ona 
Kitienė; Chase; Macy; August; 
Matthew Pranis; Alexander Pra- 
nis; Agnes Balčiūnas; Mrs. Me- 
lic; S. Lauruška; Aleksiejus; J. 
Juseles; Bochus; Kuzinskienė; 
Vaiginis Regina Mockeliūnas; 
Marijona Karišienė.

Ona Baltauskienė; Ražiskienė; 
Schwarbiene; Platūnienė; Ame
lia Ambrazaitienė; Ursula Či- 
žauskienė; Raschienė; J. Tuma- 
sonis; Azauskas; C. Zubas; R. 
Geronis; M. Sabalauskienė; Nar
vydas; L. Zubas; Ona Valaitie
nė; M. Mikolienė; Amelia Sty
ra; P. Adomaitis; Steckis; P. 
Macy; Frank Skvarinavičius; J. 
Kuviekas; Anna Teiberis; Mary 
Strogis; P. Adomaitis.

Po $2.00—Sister Mary Puris- 
sima, kun. Varriale; Sister M. 
Chrysostom; Eugene F. Richard; 
P. Grigienė; P. Kavaliauskas; 
Andrišiūnas; Marijona Adomai
tienė; Sedlauskas, Salskienė; 
Juozas Sniečkus; A. Rimkūnas; 
A.- Luzavičius; Bagdonas; Casi
mir Lego; N. Vaitekūnas; Anna 
Block; Vincent Kuras; Jos. Avo- 
gans; Mrs. Uvick; Noreikienė; 
A. Kazlauskas; A. Markienė; B. 
Karparevičius; Dvariški; A. Va- 
lužis; Milikas; Mrs. Narki; Razi- 
nauskas.

Uršulė Wilchinskas; Anelė 
Tvaškas; J. Bubnelis; Anna Bu- 
zelis; J. Šaltis; Pauline Sako- 
lowsky; A. Žilinskas; V. Paške
vičius; J. Hermanas; Rozalija

Vozavičienė; Ulevičienė; An- 
druškienė; Sapenskienė; Rimkū- 
no šeima; Andruškevičius; Jonas 
Matusevičius; Veronika Želaus- 
kienė; Juškauskas; kun. Ch. Ma
lakauskas; žvirblis.

Po $3.00—Sister Johannella; 
kun. T. Ford; P. Urbonienė; Pet
ronėlė Urbonienė; Mr. ir Mi's. 
Kwetz; P. Grisaitis; Edwardas; 
Adomėnienė.

Po $5.00—G. Finfavičius; kun. 
V.Brady; kun. J. Haunafin; kun. 
S. Harrer; J. Durmann; kun. V. 
Doolly; kun. R. Hume; kun. J. 
Tylit; kun. Ahearn; kun. Mor
gan; kun. Reilly; kun. J. Mur
phy; Mother Mary; Sister Mary 
Rosaria Dovan; kun. J. Scanlan; 
B. Zinis; Dr. Vencius; Dr. A. 
Šliūpaitė; Martseilla Kočienė; 
Adele Kižienė; Thomas Vaitu
kaitis; Pranas Letis; Olga Jone- 
liūnas; Uršulė Stankus; J. Nau
jokas; J. Narkevičius; Dr. J. 
Vaitulionis; Mr. Schultz.

Stella Garbanauskas; Marcel
la Kočienė; D. Vaitkevičius; An
tanas Apanavičius; Ant. Yuška; 
Rageliene; Juozas Klimas; An
drew Karušaitis; D. Normontel- 
la; B. Adomaitis; Frank Rogers; 
J. C. Baltus; Adam Chenikas; 
J. Kuodis; Vincas Žilinskas; Bar
bara Verketienė; J. Simokaitis; 
Mr. ir Mrs. Semon; Mikolas Ka- 
raktinas; John Pukenis.

Dumčiai; Ona Rimkienė; Mr. 
ir Mi's. Walter Petkin; Vincen
tas Bielskis; Černiauskas; Nellie 
Johnson; Mrs. Anna Bonis; Paul 
Dauzickas ir šeima; Paul Klo
nis; F. Poderis; Helena Razevi- 
čienė; Jonas Gudaika; M. Milu
kas; N. Andruškevičius; Joseph 
Urbanavičius; Mr.-ir Mrs. Sabai; 
Marcelė Balutis; Antanas Buja- 
navičius; J. Genaitis; Victoria 
Zubov; Juozas Mackevičius; Pr. 
Lukas; Paulina Siemenienė; Jur
gis Andrajauskas; A. Binder; 
Juozas Genaitis.

Stasys Valašinskas—$7. 
ir Mrs. Sabliai—$6.

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAS

Mr.

67-tas metinis piknikas šv. 
Jurgio draugijos įvyks šešta
dienį, birželio-June 28 dieną, 
1947 m., Dexter Parke.

Šiuo kreipiamės į kitas 
draugijas, kad jos tą dieną 
savo parengimų nedarytų.

S. Jackus, pirmininkas, 
A. Žukas, sekretorius.

KONCERTAS

BALF 100 skyrius šį sek
madienį, balandžio 13 d., ruo
šia koncertą, kuris įvyks 
American Common salėje, 40 
West 40 St., New York. Kon
certe dalyvaus Apreiškimo 
parapijos choro merginų an
samblis ir solistės. Bus ir ki
tų įdomybių.

Pianinu skambins Aldona 
Strumskytė.

Br. Motuzai parodys įdo
mių paveikslų.

Koncerto pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi maloniai prašo
mi dalyvauti.

Rengėjai.

Nusigando
Misijonierius (Afrikoj juo

dukui 
į mane žiūrai?

Laukinis žmogus — Esu 
mūsų tautos mėsos inspekto
rius.

Kodėl taip atidžiai

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 13 ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią

KIRPYKLĄ

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N. Y

D. Whitecavage, Savininkas

PAIEŠKOMI
irIeškau Juozo Palionio 

Onos (ar Janinos) Paslaus- 
kaitės, kil. nuo Pušaloto, Pa
nevėžio apskr.

K. Motuzas, 
c/o “Amerika”

Kazys Kučinskas, iš 
ruliškio k., Antanavo 
Pilviškio par., dabar gyv. 278 
Pringle St., Kingston, Pa., 
nori susirašinėti su savo pa
žįstamais Vokietijoje.

Bob- 
val.,

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

Ame 
kictijo 
las Lu

minda

(k'llt 
maisto
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gimti m 
ir. mat

keliaut: 
t racijos

Daug

tokj be

nešė W

Amerik: 
paskolo 
Karo n 
Ame r iki 
už vien 
rių.

Ieškau Liudviko Kybarto, 
kil. nuo Telšių. Kiek žinoma 
gyv. Chicagoj.Mano adresas:

Antanas Kareiva,
UNRRA 701 Camp 338 Team 

Ried i/J
U. S. Zone Upper Austria

PARDUODAMI NAMAI

6

4

10 šeimų namas Williamsburge. 
Kaina 7,000 dol. 
šeimų namas Bay Ridge. 
Kaina 15,000 dol. 
šeimų namas su krautuve

Williamsburge. Kaina 7,000 dol. 
šeimų namas Richmond Hill. 
Kaina 11,000 dol. 
šeimos namas New Hyde Park, 
Y. Kaina 13,400 dol. 
dviejų šeimynų namai Woodside, 
Queens. Abu namai $14,800.

3 šeimų namas Ozone Park. Kaina 
$14,000.

Platesnių informacijų kreipkitės į 
Adv. PRANĄ ALEKSĮ 

110-18 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill, L. I. 
Tel. Virginia 7-8110

2

i
N.

2

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavlmų, šaligat
vių cementavimų ir kt. darbus.

29S MAUJER ST., 
BROOKLYN «, N. Y.

KniiiiiaiiiiniiuiniiitniiniiiiiaiiiiuniiiMiiiiiniinniiiinnis;

Basil Fedoryk
VYNO, DEGTINES IR 

IMPORTUOTŲ LIKERIU 
KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829I
"■l!IIIBIIlllBUiailllJHIinBllIIIBIIIIiaillllBI!IIIBI»HIUBIIIhf

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

Tel. GLenmore 5-7285
Res. Virginia 7-2940

ir
Dažytojas

IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 
PILNAI APDRAUSTAS 

Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAMMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

Clement A. Voket 
(VOKETAITIS)

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

NEwtown 9 - 5972

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

"MEMORIES of LITHUANIA" , 
RADIO HOUR i 

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

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

n Tel. MArket 2-5360 '
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